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 در تدریس
 دبستانی پیش کار واحد درس طرح

1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:                 نام آموزشگاه:             

 نام واحد یادگیری: آشنایی با روز کودک 

 دریس:         دقیقه         تاریخ ت 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       کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

 کریم

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

   پاستل

 ظروف پالستیکی. –میوه  –کیک  –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 روز کودک آشنا شوند. هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 وند.با روز کودک آشنا ش -1

 اهداف رفتاری:

 در مورد کودک توضیح دهند. )درک و فهم( -1

 با مفهوم مهربانی آشنا می شوند. )دانش( -2

 در مورد کودکان نقاشی بکشند. )مهارتی( -3

 با حقوق کودکان آشنا می شوند. )دانش( -4

 در انجام فعالیت های گروهی با عالقه شرکت کنند. )عاطفی( -5

 )مهارتی( به سواالت آموزگار به دقت پاسخ دهند. -6

 رفتار ورودی 7
 دانش آموزان با برخی مفاهیم و مهارت های اجتماعی آشنا هستند. -
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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 

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

 شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 نمایش به را کودکان ردمو در کلیپی انگیزه ایجاد برای. می شود پرسیده سوال چند قبل درس از

 گذارم. می

 می را زیر شعرهای و. گویم می تبریک آموزان دانش به را کودک روز و گیریم می جشن را روز این

 خوانم.

  کودک قشنگ روز/  خوبه روز به امروز

  مبارک شما روز/  ها بچه میگم تبریک

 امید باغ های باشید / گل شاد باشید سالم

 باشه همیشه اشکی/  ک باشید آزاد و خرم

 مهمون همیشه / شادی لباتون روی خنده

 ها بچه میگم / بازم دالتون توی باشه

 کودک قشنگ / روز خوب روزهای /  تمام مبارک شما روز

------------------------------------- 

 دنیا قشنگه / خیلی دنیا وارنگه رنگا

 زیبا خانم / خورشید آمد دوبار چونکه

 تاب روی بکن / بازی خواب از وبلندش زود باش

 خدا خوب روز /  یک  دوباره شده آغاز

 دانا کودکان ای/  مبارک شما روز

 ما فردای امید /  افتخارید باعث

 دنیا جای همه در / بشید ساله صد الهی

------------------------------ 

 .دهیم می توضیح آنها از مراقبت و کودکان مورد در سپس

 باشد. نژادی هر از کودک اینکه و کودکان با مهربانی ممفهو مورد در

 .ندارد فرقی و است کودک سیاه یا باشد سفید او پوست رنگ و

 می توضیح و... اولیه نیازهای شدن برآورده تحصیل، بازی، قبیل از کودکان حقوق مورد در نیز و
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 .دهم

 .کنیم می بازی و یریمگ می جشن را روز این و دهم می میوه و کیک آموزان دانش به سپس

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

 .دهند توضیح را اند گرفته یاد

 : پایانی ارزشیابی

 .بکشند نقاشی کودکان مورد در خواهم می آموزان دانش از

11 
های فعالیت

 پایان تدریس

 را کرم و ای قهوه سفید، سیاه، رنگی مقواهای با چهره کاردستی مربی کمک با آموزان دانش

 .کنند می درست

 


