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موارد کلی 

 در تدریس
 موارد اجرای تدریس

1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:                نام آموزشگاه:          نام واحد یادگیری: فصل بهار

 دقیقه         تاریخ تدریس:          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

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

 کریم

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

   پاستل

 چند دانه لوبیا و مقداری آب و خاک.

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با فصل بهار آشنا شوند. هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با ماه های فصل بهار آشنا شوند.  -1

 با میوه های فصل بهار آشنا شوند. -2

 

 اهداف رفتاری:

 ماه های فصل بهار را بشناسند. )دانش( -1

 با میوه های فصل بهار آشنا شوند. )دانش( -2

 با خواص تابش نور آفتاب آشنا شوند. )درک و فهم( -3

 در انجام فعالیت های گروهی با عالقه شرکت کنند. )عاطفی( -4

 به سواالت آموزگار به دقت پاسخ دهند. )مهارتی( -5
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 رفتار ورودی 7

 

 آموزان با فصل زمستان آشنا هستند. دانش -

 

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

 گل جا هر جاآن اینجا گل صدها گل، ده گل، یک

 گل دنیا بر ریزد می فروردین دامن دامن

 گل صحرا و دشت و کوه شد گل پر دره و باغ

 گل لبها شادی از شد کرد خندان گل را بهار

 

 کنم: می ارائه آموزان دانش به زیر موارد مورد در را الزم توضیحات سپس

 

 فصول سایر با آن مقایسه و تطبیع در تحول و رویش فصل عنوان به بهار فصل با آشنایی مورد در

 توت-گیالس مانند) بهاری های میوه و خرداد - اردیبهشت - فروردین: بهار فصل ماههای اسامی

 .گویم می را ها آن فواید و برم می نام طالبی ...( را – فرنگی

 مراقبت و گذاری تخم سازی، النه پرندگان بازگشت و درختان کردن شکوفه و زدن جوانه مورد در

 - جانواران همه زندگی که آفتاب نور تابش خواص و ها، خورشیدشدن برف آب نیز و ها جوجه زا

 .دهم می توضیح است وابسته خورشید تابش به هاانسان و گیاهان

 از باید داشته ارزانی ما به خداوند که فراوانی های نعمت برای گویم می آموزان دانش به بعد و

 کنیم. سپاسگزاری خداوند

 نشکنیم را درختان های شاخه نزنیم، سنگ پرگل درختان به نکنیم، را درختان شکوفه و وانیج و

 .نزنیم سنگ پرندگان النه به و نچینیم اند کاشته خیابان و ها پارک های باغ در که هایی گل و

 .بکشند نقاشی یک کالس در بهار فصل مورد در خواهم می آموزان دانش از

 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
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 پایانی: ارزشیابی

 .دهند توضیح بهار فصل مورد در میخواهم آموزان دانش از -

 

11 
های فعالیت

 پایان تدریس

 .دکنن تکمیل را بهار فصل به مربوط کاربرگ خواهم می آموزان دانش از

 .بکارند لوبیا دانه منزل در کدام هر خواهم می آموزان دانش از و دهم می آموزش را لوبیا کاشتن

 


