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1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:           نام آموزشگاه:        

 نام واحد یادگیری: آشنایی با محیط زیست  

   دقیقه         تاریخ تدریس:        03موضوع فعالیت:                                مدت زمان اجرا: 

 نوع فعالیت 2
      نقاشی        نمایش اخالق        قصه گویی       کار دستی        شعر و سرود 

   فعالیت های علمی )مشاهده، گردش علمی، بحث و گفتگو، آزمایش(                 بازی 

3 
وسایل مورد 

 نیاز

احد یادگیری انس با قرآن کتاب و      کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

 کریم

مداد رنگی یا       پازل های آموزشی     کارت های قصه گویی            کتاب کار کودک

   پاستل

 کامپیوتر. –فایل آموزشی 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با محیط زیست آشنا شوند. هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با حفظ محیط زیست آشنا شوند. -1

 

 اهداف رفتاری:

 زیست آشنا شوند. )دانش(با مفهوم محیط  -1

 در مورد حفظ محیط زیست توضیح دهند. )درک و فهم( -2

 اهمیت نگهداری از محیط زیست را بیان کنند. )درک و فهم( -3

 راه های جلوگیری از آلودگی هوا را نام ببرند. )دانش( -4

 به حفظ و نگهداری از محیط زیست عالقه نشان دهند. )عاطفی( -5
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 رفتار ورودی 7

 

 ن با برخی مفاهیم علوم مانند آب، خاک و درختان آشنا هستند.دانش آموزا -
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مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

با روی گشاده و لبخند وارد کالس می شوم پس از سالم و احوالپرسی و حضور و غیاب، بررسی 

را با نام خدا تکالیف و ارزشیابی تشخیصی، دانش آموزان را گروهبندی می کنم. و درس جدید 

 شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 شود.می پرسیده سوال چند فیل درس از

 می را زیر شعر سپس. گذارم می نمایش به را زیست محیط به مربوط کلیپ ایجاد انگیزه برای

 خوانم:

 براتون بگم خوام می واقعی ی قصه به            خندون و شاد های گل ها بچه سالم سالم

 و آفرین صد کرد گوش گی هر ی زیسته                     نمره محیط حفظ ما زیبای ی قصه

 پیست

  چیست زیست محیط حفظ چیست زیست محیط راستی

  نیست سخت که هم تمیزی تمیزیست محیط حفظ

 ها گل و ها پرنده زیبا و صاف دریا                     هوای و کوه و جنگل از کنیم مواظبت

 

 توسط که داریم نیاز اکسیژن به ما که کنم می صحبت زدایی و جنگل جنگل وردم در سپس

 اگر کنیم؟ حفظ را جنگل توانیم می چگونه پرسم می آموزان دانش از. شود می تولید درختان

 می آید؟ بوجود زمین در مشکالتی چه برود بین از جنگل

 کنیم؟ خوردبر او با چگونه رساند می آسیب را زیست محیط کسی بینیم اگر

 درست پاسخ به رسیدن برای را آموزان دانش و است؟ شده ساخته چوب از چیزهایی چه کالس در

 صحبت گیاهان و ها انسان زندگی در آن نقش و آلوده و پاک هوای مورد کنم. در می راهنمایی

 کنم. می

 بدهند نشان زشت رفتارهای خواهم می گروه یک از دهیم می تشکیل را گروه دو نمایش( )اجرای

 و... شکستن رو درخت های شاخه زمین، به ریختن زباله شدن، آویزان درخت از مثال

 و... نمیریزن زباله میدن انجام رو درست رفتارهای بعدی گروه کردند اجرا وقتی
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 و بلند بلند میخندن بود داده انجام رو دست در رفتار که گروهی و ایستند می گروه دو هر حاال

 غلط غلطه ای غلطه و یا میگن وای وای وای وای وای میگن دادن انجام غلط تاررف که گروهی

 غلطه غلطه

 و ماضی مثال میرود؟ بین از داره حیوانات از بعضی نسل چرا پرسم می آموزان دانش از سپس

 و... ماهی

 ممنوع رو ها حیوان از بعضی شکار زیست محیط از حفاظت برای هم دولت آلوده آب دلیل به

 دهم. می توضیح را نروند بین از تا کرد کمک ها حیوان به شود می که هایی است. راه کرده ماعال

 بخاطر نکنیم شکار ها، آب آلودگی مثال نکنیم ایجاد آلودگی نکنیم، خراب را آنها زندگی محل

 .بدهیم آب و غذا حیوانات و... به شاخ و پوست

 که مطلبی تا کنم می راهنمایی را ها آن گرفتیم؟ و یاد چه امروز پرسم می آموزان دانش از آخر در

 دهند. توضیح را اند یاد گرفته

 

 پایانی:  ارزشیابی

 دهند توضیح زیست محیط حفظ مورد در میخواهم آموزان دانش از
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 پایان تدریس
 بکشند. نقاشی زیست محیط مورد در خواهم می آموزان دانش از

 

 


