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1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:                نام آموزشگاه:       

 نام واحد یادگیری: خانه و خانواده   

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

 فعالیت نوع 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

ری انس با قرآن کتاب واحد یادگی      کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

 کریم

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

   پاستل

 تعدادی چوب بستنی مخصوص درست کردن کاردستی.

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

             پرسش و پاسخ                    یاری هم

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با خانه و خانواده آشنا شوند. هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با خانه و خانواده آشنا شوند.  -1

 

 :اهداف رفتاری

 اعضای خانواده )پدر، مادر، خواهر، برادر( را بشناسند. )دانش( -1

با وظایف و مسئولیت های هر کی از اعضای خانواده و نقش کودک در خانواده آشنا شوند.  -2

 )دانش(

 با نسبت های فامیلی آشنا شوند. )دانش( -3

در جهت جلب رضایت و خشنودی وابدین و تشکر و سپاسگذاری از زحمات ایشان تالش  -4

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

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

 

 رفتار ورودی 7

 

 دانش آموزان با مفهوم پدر، مادر و برادر و پدربزرگ و مادربزرگ آشنا هستند. -

 

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

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

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 زیر شعر انگیزه ایجاد برای

 

 خانواده

 کاره گرم /    همیشه   اداره میره بابام

 مهربونه /    مامان  خونه چراغ چشم

 درازه زبون کم /   یه نازه چه جونم داداش

 عزیزه و نمک با ریزه  /   چه جونم خواهر

 خانواده نام /   به   ساده جمع به ماییم

 : پرسم می سواالتی آموزان دانش از سپس

 ؟هستند کسانی چه شما برادر و خواهر و مادر و پدر

 کشند؟ می زحمت اینقدر ما برای مادر و پدر چرا دانید می آیا

  کنیم؟ تشکر خود مادر و پدر زحمات از چگونه

 را خانواده اعضای بعد باشیم. و گذار شکر را خدا مادر و پدر داشتن نعمت خاطر به باید همیشه ما

 .دهم می آموزش آموزان دانش به

 بزرگ مادر - گبزر پدر - برادر -خواهر  – مادر - پدر

  مادر خاله = خواهر                   پدر = خواهر عمده

  مادر برادر پدر                       دایی = عمو = برادر

 گویم: می آموزان دانش به را نکاتی خانواده اعضای با رفتار نحوه در مورد
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 آنها به دادن سالم و خانه به بزرگترها ورود هنگام برخاستن مثال است واجب ها تر بزرگ به احترام

 و بزرگترها دیدن به رفتن سنتی و مذهبی اعیاد مثل روزهایی در بزرگترها جلوی پا نکردن دراز و

 کند. می تامین نیز را آنها روانی های نیاز احترام بر عالوه آنها کشیدن آغوش در و رو بوسی

 و گفتگو عشایر خانه و ویالیی و آپارتمانی شهری و روستایی های خانه مورد در: خانه انواع

 شود. درست می کالس در هایی کاردستی

 یک هم با آن مورد در و صحبت کالس در خودشان ی خانواده مورد در خواهم می آموزان دانش از

 .بکشند نقاشی

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

 توضیح دهند. را اند گرفتهیاد 

 

 پایانی ارزشیابی |

 ببرند. نام را خانواده اعضای میخواهم آموزان دانش از -

 

11 
های فعالیت

 پایان تدریس

 کنند. تکمیل را خانواده و خانه به مربوط کاربر خواهم می آموزان دانش از

 کنند. درست را خانه کاردستی بستنی چوب از استفاده با

 

 


