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موارد کلی 

 در تدریس
 موارد اجرای تدریس

1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:                نام آموزشگاه:         

 نام واحد یادگیری: آشنایی با کشور ایران، دهه فجر و پرچم ایران

 اریخ تدریس:         دقیقه         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 کریم      قیچی کاغذ و چست و      لوحه های آموزشی

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

   پاستل

 پرچم ایران. –فایل آموزشی و کامپیوتر 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با کشور ایران، دهه فجر و پرچم ایران آشنا شوند. هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 کشور ایران آشنا شوند. با  -1

 با جشن انقالب آشنا شوند.  -2

 

 اهداف رفتاری:

 با کشور ایران آشنا شوند. )دانش( -1

 با رنگ های پرچم ایران آشنا شوند. )دانش( -2

 با دهه ی فجر آشنا شوند. )دانش( -3

 کاردستی پرچم ایران را درست می کنند. )مهارتی( -4

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

 به سواالت آموزگار به دقت پاسخ دهند. )مهارتی( -6
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 رفتار ورودی 7

 

 دانش آموزان با کشور خود ایران آشنا هستند. -
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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 

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

 شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 خوانم: می را زیر شعر انگیزه ایجاد برای

 ستاره از پر /  شده دوباره ما /  لباس میهن بزرگ /  جشن بهمن جشن سیده

 خنده صدای از /  پر هپرند از پر /  شده شاپرک و /  شکوفه قاصدک و گل از پر

 آزاد. غصه و غم / از شاد شاد ما / میهن اسفند و عود و /  گالب لبخند و نبات و نقل

 کنم: می تعریف را زیر داستان سپس

 تماشا را خیابان باال آن از او. بود دستش توی گل شاخه یک و بود نشسته بابا ی شانه روی محمد

 کرد. می

 کردند. می حرکت هم کنار ها موج مثل ها آدم. آدم دریا یک. بود آدم از پر خیابان

 "خواهیم نمی شاه ما ": زدند می فریاد و بردند می باال را خود های مشت ها آن

 روی را شاه عکس محمد " خواهیم نمی شاه ما "," خواهیم نمی شاه ما "," خواهیم نمی شاه ما "

 .بود دیده کالسشان دیوار

 .افتادند زمین روی ای عده. تق تق تق. آمد صدایی دفعه یک

 به و کرد بغل را محمد بابا. کردند فرار و انداختند را یشان ها تفنگ که دید را سرباز چند محمد

 فوری بابا. آمد می خون او پای بود. از افتاده زمین روی سرباز کوچه، یک وسط. دوید کوچه طرف

 .پیچید او زانوی دور و کرد پاره را آستینش

 او تفنگ ی لوله توی را گل ی شاخه و خندید محمد. گذاشت محمد سر روی را کالهش سرباز

 ."ماست برادر ارتش ":با بابا گفت. گذاشت

 رهبر خمینی ","ماست برادر ارتش ". "ماست رهبر خمینی ": گفت و برد باال را مشتش سرباز

 ."ماست

 میکنم. پخش را ملی سرود و گیریم می جشن فجر ی دهه مناسبت به روز
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 .گذارم می نمایش به( ره) خمینی امام آمدن کلیپ و دهم می توضیح فجر ی دهه مورد در

 خوانم: می را زیر شعر و دهم می نشان آموزان دانش به را ایران پرچم و

 آشنا رنگ سه /  با  قشنگ دارد /  پرچمی ما  زیبای ی است  /  خانه میهن سبز باغ

 آسمان سقف / زیر  سرفراز / ایستاده آن ادش های / رنگ سفید و سیر و قرمز

 شهید از نشانی / هم خداست از نشانی / هم سفید قلب آن / روی است خوشرنگ ای الله

 .بکشند نقاشی یک کالس در فجر ی دهه مورد در خواهم می آموزان دانش از

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

 توضیح دهند. را اند گرفته یاد

 پایانی: ارزشیابی

 دهند توضیح فجر ی دهه مورد در میخواهم آموزان دانش از -

 

11 
های فعالیت

 پایان تدریس

 کنند. تکمیل را فجر ی دهه به مربوط کاربرگ خواهم می آموزان دانش از

 .کنند درست را ایران پرچم کاردستی رنگی کاغذ و مقوا از استفاده با

 

 


