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1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:           نام آموزشگاه:          

 نام واحد یادگیری: آشنایی با سفر و مسافرت

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

 عالیتنوع ف 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

انس با قرآن  کتاب واحد یادگیری      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 مفهوم سفر آشنا شوند. هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با مفهوم سفر آشنا شوند. -1

 

 اهداف رفتاری:

 می شوند. )دانش( با نحوه ی مسافرت در قدیم آشنا -1

 با وسایل نقلیه جدید مورد نیاز برای مسافرت آشنا شوند. )درک و فهم( -2

 در فعالیت های کالس با عالقه شرکت کنند. )عاطفی( -3

 به سواالت آموزگار به دقت پاسخ دهند. )مهارتی( -4
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 رفتار ورودی 7

 

 دانش آموزان با وسایل نقلیه 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 

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

 شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 خوانم: می را شعر انگیزه یجادا برای. می شود پرسیده سوال چند قبل درس از

 پدر و مادر همراه                 سفر برم خواد می دلم

  برم جا هر رو شادی                        بپرم ها شاپرک با

 بچشم و بهار طعم                     بکشم گل دفترم تو

 خودتان با دارید دوست هک هم را کسی هر مسافرت، بریم هم با خواهیم می امروز عزیز های بچه

 بیارید.

 مواظب _ حرکت! اید؟  آماده مسافر، شما ام، راننده من _طوری؟  چه _اتوبوس!  یا _ چی؟ یا _

 باشید!

 باشید. مواظب _نرو!  تند راننده آقای _

 رسیدیم نمی کاشکی                رسیدیم و رسیدیم _

 بودیم پشت الک سوار          بودیم خوش بودیم توراه

 راننده نباشید خسته                دنده اون و دنده این

 باش. راننده شما بار این _

 باشی. ما داشته دوست تو که چیزی هر فضایی؟ سفینه یا هواپیما؟ افطار؟ هستی؟ چی راننده _

 .هستیم تو مسافر هم

 شتر و اسب با مردم قدیم در گویم می کنیم. و می صحبت قدیم در مسافرت مورد در بازی از بعد

 می توضیح چرخه مورد در بعد. کردند درست کاسکه و گاری کم کم سپس و رفتند می جایی به

 دوچرخه و بسازند نقلیه وسیله یک افتادن فکر به ها انسان نشن اذیت حیوانات اینکه برای که دهم

 ساختند.

 رو ماشین و باشه قف داشتهس که بسازن وسیله یه گرفتند تصمیم اومد می بارون و برف وقتی ولی

 کردن. اختراع
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 یه داخل و مسافرت برن با هم دارن دوست دایی و خاله و ها دوست عمه و عموها گویم می سپس

 مناسبه؟ چی نظرتون به باشند ماشین

و  بخوابن بتونن راحت دارن دوست ها گویم خوب بعضی می بعد. دهم می توضیح اتوبوس مورد در

 نشه آلوده هوا اینکه دهم. برای می توضیح قطار مورد در سپس. برسن قصدم به و کنند استراحت

با  دارن سریع دوست مردم که ای وسیله مورد در بره. بعد خودش ماشین با کسی هر نیست الزم

 دهم. می توضیح کوپتر هلی و هواپیما مورد در و مقصد برسند به آن

 در را وسایل از پر چمدانی مسافرت برای اهمخو می آموز دانش از وسیله 5 انتخاب و چمدان بازی

 می آموز دانش از انتها در. کنند انتخاب مسافرت برای آن میان از را وسایلی سپس. بگیرند نظر

 است؟ بوده چه ترجیحش و ها انتخاب دلیل است؟ آورده را رأی بیشترین وسیله کدام پرسم

 عالیق( با نیازها اساس بر ترجیح)

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

 .دهند توضیح را اند گرفته یاد

 پایانی:  ارزشیابی

 دهند توضیح مسافرت مورد در میخواهم آموزان دانش از

 

11 
های فعالیت

 پایان تدریس
 ند.کن می درست را هواپیما و قطار کاردستی مربی کمک با آموزان دانش

 

 


