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 دبستانی پیش کار واحد درس طرح

1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:           نام آموزشگاه:           

 نام واحد یادگیری: آشنایی با چهارشنبه سوری و عید نوروز

 تاریخ تدریس:           دقیقه        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

کتاب واحد یادگیری انس با قرآن       ت و قیچیکاغذ و چس      لوحه های آموزشی

 کریم

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

   پاستل

 تصاویری مربوط به عید نوروز. –کامپیوتر  –فایل آموزشی 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 هدف کلی 5
از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با آداب و رسوم در عید نوروز و چهارشنبه سوری 

 آشنا شوند.

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 

 پایان درس: از دانش آموزان انتظار می رود در 

 اهداف جزئی:

 با بعضی از مراسم ملی از قبیل نوروز آشنا شوند. -1

 با جشن نیکوکاری آشنا شوند. -2

 با زیارت آرامگاه شهیدان آشنا شوند. -3

 

 اهداف رفتاری:

 با عید باستانی نوروز و مراسم مربوط به آن به عنوان عید بزرگ ملی آشنا شوند. )دانش( -1

 اولین روز سال آشنا شوند. )دانش(با مراسم عید نوروز به عنوان  -2

 با روز سیزده بدر آشنا شوند. )دانش( -3
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 در جشن نیکوکاری با عالقه شرکت کنند. )عاطفی( -4

 در مورد تحویل سال توضیح دهند. )درک و فهم( -5

 نقاشی سفره هفت سین را بکشند. )مهارتی( -6

 در فعالیت های کالس با عالقه شرکت کنند. )عاطفی( -7

 به دقت پاسخ دهند. )مهارتی(به سواالت آموزگار  -8

 

 

 رفتار ورودی 7

 

 دانش آموزان با برخی مفاهیم علوم آشنا هستند. -

 

8 

های فعالیت 

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

 شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 .می شود پرسیده سوال چند فیل درس از

 کنم. می پخش نوروز عید مورد در آهنگ و کلیپ یک انگیزه ایجاد برای

 اتتعمیر و تکانی خانه قبیل از شود می انجام نوروز عید آمدن از قبل که اقداماتی مورد در سپس

 و عید پوشاک و خرید لباس ، عدس و گندم کردن سبز و تبریک کارت کردن درست خانه وسایل

 سین، هفت روز وسایل سازی آماده و مرغ تخم کردن رنگ عیدی، دادن عید شب شیرینی و آجیل

 فصل آمدن و نوروز عید شدن مصادف – بازدید و دید و شب این مراسم و سوری چهارشنبه شب

 کنیم می تکانی خانه چرا اینکه مورد دهم. در می توضیح بدر سیزده روز و نیکوکاری جشن و بهار

 کنم. می صحبت آموزان دانش برای آن اهمیت و

 می توضیح باشد می گیاهان مجدد رویش و برکت معنای به که عدس و گندم کردن سبز مورد در

 .دهم

 می آموزان دانش به.  کنند می کامل را خود شادی جدید های لباس خرید با ها خانواده و کودکان

 که هایی هدیه مورد در است. بحث بالمانع نیز آنها از استفاده و قدیمی های لباس نظافت که گویم

 عنوان به سوری چهارشنبه شب نیز و دادن هدیه و اهمیت ایم داده دیگران به و ایم گرفته تاکنون

 چهارشنبه شب آخرین در کردن روشن آتش. است عید و بهار رفتن پیشواز برای کوچک عید یک
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 از تو سرخی: گویند می و زنند می آتش را شده آوری جمع های بوته. آفتاب غروب اول در سال

 همه شود می آغاز نوروز عید بهار آمدن و زمستان پایان و عمو نوروز آمدن با تو، از من زردی من

 و هدیه یکدیگر به و گویند می مبارک عید هم به و شوند می جمع سین هفت سفره دور خانواده

 آشنایان و اقوام بازدید و دید به سین هفت سفره کنار در شدن پذیرایی از بعد و دهند می عیدی

 گیریم. می جشن و رویم می

ببندیم.  را خود بینی و دهان جلوی تمیز پارچه یک با "حتما  تکانی اتاق زمان در: بهداشتی نکات

 نکنید. پر خوری که واظب باشیدم بازدید و دید زمان در

 پلیس به شدن گم صورت در و نکنیم رها را مادر و پدر دست خرید عید هنگام ایمنی: در نکات

 باشیم مواظب و نزنیم دست داغ های مرغ تخم به ها مرغ کردن تخم رنگ زمان در کنیم مراجعه

 مراقبت کنیم. خیلی خودمان از سوری شنبه چهار زمان نشکنند. در که

 جدید رویش و بهار فصل مثل فصل ها وجود خاطر به منان پروردگار از قدردانی: دینی نکات

 گیاهان.

 آنها و گوییم می رویم، سالم می اقوام و دوستان دیدن به مادر و پدر با که هنگامی: اجتماعی نکات

 تعارف ما به شیرینی یا میوه اگر نشینیم، می خودمان جای در و مودب خوب بوسیم، خیلی می را

 و آجیل. خوریم می نکند صدا که دهانمان طوری آهسته و آرام خیلی. داریم بر می عدد یک کردند

 در و نمی ریزیم فرش روی را میوه و آجیل پوست و شویم می مریض چون خوریم نمی زیاد پسته

 .دهم می توضیح گذاریم می سین هفت سفره در که چیزی هفت مورد

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

 دهند. توضیح را اند گرفته یاد

 

 پایانی: ارزشیابی

 ببرند. نام را گذاریم می سین هفت سفره در که هایی چیز میخواهم آموزان دانش از
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 پایان تدریس
 بکشند. را نسی هفت سفره نقاشی خواهم می آموزان دانش

 

 


