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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 

 تابستان

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

 لیتنوع فعا 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

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

 کریم

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

   پاستل

 

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 تابستان آشنا شوند. هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با فصل تابستان آشنا شوند.  -1

 

 اهداف رفتاری:

 میوه های فصل تابستان را بشناسند. )دانش( -1

 فصل تابستان آشنا شوند. )دانش( با ماه های -2

 فواید میوه های تابستانی را بدانند. )دانش( -3

 با بهداشت فردی در فصل گرم تابستان آشنا شوند. )درک و فهم( -4

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

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

 

 ن با مفهوم گرما و سرما آشنا هستند.دانش آموزا -

 

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

بخند وارد کالس می شوم پس از سالم و احوالپرسی و حضور و غیاب، بررسی با روی گشاده و ل

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

 اکنون  رسیده راه از                        تابستون گرم فصل

 بهار خندون  رفت بخندید                      که کنین شادی

 کرد  نگاه پنجره کرد                    از کار چی باید حاال

 زیبا و قشنگ دریا                          موج به کنیم نگاه

 ها آب تو کنیم دریا                           شنا تو بریم بدو

 دریا  تو ریم می باشیم                         وقتی هم واظبم

 قشنگه و خوب رنگها                             خیلی آبی دریا

  

 است. شهریور و مرداد تیر، تابستان فصل های ماه: گویم می آموزان دانش به سپس

 

 .است روز 3۳ تابستان های ماه از کدام هر اینکه و

 برم. می نام را ابستانت فصل های میوه

 توضیح را ها میوه این خواص و فواید و آلوچه - گیالس -آلبالو  –آلو  زرد -هلو -فرنگی توت مانند

 .دهم می

 .کنم می صحبت تابستان فصل در هوا گرمای مورد در

 لباسهای پوشش زمینه در. دهم می توضیح گرما فصل در گروهی و فردی بهداشت مورد در

 .کنم می صحبت تابستانی

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

 .بکشند نقاشی
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 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

 .ببرند نام را تابستان فصل های ماه میخوام آموزان دانش از -

1۳ 
های فعالیت

 پایان تدریس
 .کنند تکمیل را تابستان فصل به مربوط کاربرگ خواهم می آموزان دانش از

 


