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طرح درس روزانه
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هدف کلی:
از فراگیران انتظار می رود در پایان درس با سنگ ها و کاربرد ارزش آن در زندگی روز مره آشنا شوند.
اهداف رفتاری:

اهداف

 -1به جمع اوری اطالعات درباره موارد استفاده از سنگها بپردازند( عاطفی)
 -2با مشاهده سنگ ها به شباهت ها وتفاوت ها سنگ ها پی ببرند(.درک و فهم)
 -3سنگها را از روی شكل  ،اندازه  ،رنگ و  ...طبقه بندی کنند (.درک و فهم)
 -4برای موارد مختلف استفاده از سنگ مثال های بیان کنند(.دانشی)

 -1درباره سنگ چه می دانید ؟
ارزشیابی تشخیصی

 -2سنگها چه فایده ای دارند ؟
 -3از سنگها در چه جاخای استفاده می شود
 -4بیشتر سنگها را کجا دیده اید .

رسانه های آموزشی

کتاب علوم اول ابتدایی -تابلو -ماژیک-تصاویر آموزشی-چسب  -قیچی  -مقوا  -تعدادی سنگ

روشهای یاددهی-
یادگیری

مدل چینش کالس

عنوان

انجام آزمایش ،مشاهده ،پرسش وپاسخ

ردیفی -گروهی
فعالیت های دانش آموزان
فعالیت های معلم

زمان
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با لبخند وارد کالس می شویم اول بانام خدادرس شروع میكنیم بعداحوالپرسی وحضوروغیاب ازدانش آموزان (ضمن
فعالیت های مقدماتی

توجه به حال وروحیه آنان)وپرسیدن دلیل غیبت دانش آموزان چند سوال درمورد درس قبلی که در مورد آب بود
می پرسیم .ایجاد انگیزه :

ارزشیابی رفتار ورودی
و ایجاد انگیزه

 -1در ابتدا برای ایجاد انگیزه سواالتی را از انان می پرسیم مثال این کالسی که شما در حال حاضر در ان حضور
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دارید از چه وسایلی ساخته شده ویا خانه هایتان از چه ساخته شده اند ؟
 -2وبعد از پاسخ های مختاف آن ها صفحه ی به عنوان درس مربوطه را به ان ها نشان می دهیم و به آن ها می
ارائه درس

گوئیم که در این صفحه چه می بینید ؟ که جواب های متعددی می دهند  :رودخانه  ،دانش آموزان  ،سنگ ،
ودانش آموزانی که دو نفر دو نفر سنگ جمع می کنند .
 -3از قبل به دانش آموزان گفته شده که هر کدام از محل زندگی خود اطالعاتی را جمع آوری کنید وبا خود به سر
کالس بیاورید .
و از انها می خواهیم تا با سنگ های در دستشان شكل بسازند سپس دانش اموزان را بر اساس نام گل ها به
گروههای چند نفره تقسیم می کنیم وبر هر کدام شماره یا نام انتخابی کرده و وظیفه ای آن را مشخص می کنیم
ومان استقرار هر گروه را مشخص می کنیم تا بهتر بتوانیم ان ها را کنترل وهدایت کنیم واز یک نفر می خواهیم
تا ت رد ما بیاید (معلم ) ویا به دفتر مدرسه برود و  ،و وسایل الزم را تحویل بگیرد مثل چسب و قیچی و مقوا و ...
برای شكل سازی سنگ ها وجدولی پای تابلو رسم می کنبم و وظیفه هر گروه را در آن می نویسیم .
گروه : 1از این گروه می خواهیم که سنگ های در دست خودشان را با هم مقایسه کنند راجع به تفاوت ها وشباهت
های رنگ وشكل ان ها با هم گفتگو کنند وسنگ هایی که شبیه هم هستند را جدا کنند وبنویسند .
گروه  : 2از این گروه می خواهیم که بررسی کنند تا از سنگ ها چه استفاده ها در چه جاهای پیدا می شوند وبه چه
نحوی ؟
گروه  :3از این گروه می خواهیم که بررسی کنند تا از سنگ ها چه استفاده های می شود و چگونه ؟ و پاسخ های
مربوط را به طور منظم بنویسیند .
گروه  : 4از این گروه می خواهیم که بررسی کنند تا از سنگ چخها بیشتر در چه جاهای یافت می شود وچرا این
سنگ به این شكل درآمده است واز ان چه استفاده های می شود ؟
وبعد ازآن ها می خواهیم که بحث وگروهی خود را شروع کنند وهنگامی که گروهها فعالیت می کنند با ان ها سر می
زنیم وکارشان را کنرتل وهدایت می کنیم وبعد به ان ها فرصت می دهیم تا اطالعات خود را جمع اوری کنند ومرور
کنند .
و سپس از گروه ها می خواهیم تا از همان گروه اول به نوبت نتیجه تحقیقات خود رابیان کنند ودیگر گروه ها به
دقت گوش فرا دهند .
وبعد از تمام گزارش از گروهها می خواهیم تا گزارش کار خود را به صورت شفاهی بیان کنند .
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با استفاده از سنگ ها کاردستی درست کنند.
تعییین تکلیف
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