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 نام درس:مطالعات                                    بسمه تعالی                                          تاریخ:آبان ماه

                              دقیقه 09چراباید همکاری کنیم؟           اداره آموزش وپرورش ناحیه                     زمان:  8موضوع:درس 

             مجری:                          پایه:سوم دبستان                                       آموزشگاه:                

 

د)شناختی(نبتواند بامفهوم همکاری اشنا شوان یرفراگ  

    د)عاطفی(ننسبت به همکاری با همکالسی های خود ابرازعالقه نشان دهان فراگیر

حرکتی(-د)روانینبااعضای گروه خود مشارکت وهمکاری داشته باش انفراگیر  

اهداف 

 کلی    

د:تانتظارمی رود که درپایان درس بتوانان زفراگیرا  

شناختی(-راتعریف نمایند)دانش. واژه ی همکاری 1  

شناختی(-.مفهوم همکاری راباذکرچند مثال توضیح دهند)درک وفهم2  

شناختی(-کنند)کاربردی.درگروه خود باهمدیگر همکاری 3  

شناختی(-.وجه اشتراک همکاری درگروه های مختلف راپیداکرده ومقایسه کنند)تجزیه وتحلیل4  

شناختی(-.مزایای همکاری رافهرست وارطبقه بندی نمایند)تجزیه وتحلیل5  

شناختی( -.به سواالت معلم درباره این که چگونه بادیگران همکاری کنند پاسخ دهند.)ارزشیابی6  

شناختی(-د)ترکیبن.انشایی درباره ی همکاری بنویس7  

عاطفی(-.بادقت به سخنان معلم گوش کنند)دریافت8  

عاطفی(-.به تصاویرداخل کتاب بخوبی نگاه میکنند)دریافت0  

.به سوال هایی که هنگام تدریس درمورد همکاری ازانان پرسیده میشود داوطلبانه پاسخ 19

عاطفی(-دهند)ارزش گذاری  

عاطفی(-هی راباسعی وتالش زیاد به بهترین وجه خود انجام دهند)سازماندهی.کارگرو11  

-.نسبت به اطرافیان خودبی تفاوت نباشندودرشخصیت اوایجادمسئولیت رابرانگیزیم)تبلور12

 عاطفی(

روانی -.مفهوم همکاری بادیدن تقسیم کاربین اعضای خانواده یادبگیرند)مشاهده وتقلید13

 حرکتی(

روانی -باروفشاری درانجام کارگروهی درمدرسه شرکت نمایند)عادی شدن.بدون هیچ اج14

 حرکتی(

روانی -.فعالیت هارادرمدت زمان معین وباکنترل موانع ممکن انجام دهند.)دقت در عمل15

 وحرکتی(

اهداف 

 رفتاری
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یبارش مغز  -ی توضیح  - ایفای نقش  - پرسش وپاسخ - نمایش الگوها و  

روش 

های 

 تدریس

استفاده از پاورپونت از قبل طراحی شده –عکس و تصویر  – تابلو –و دیتاش – درسیکتاب  رسانه و  

وسایل 

 آموزشی

زمان   دقیقه       

    

5  

بررسی وضعیت فیزیکی و روانی  –سالم و احوال پرسی  –ورود به کالس 

پرسش از درس  –بیان مناسبت روز یا هفته  –حضور و غیاب  –فراگیران 

 قبل

فعالیت 

 مقدماتی

درهمان جلسه اول قبل از شروع درس بچه هارا به اردوببریم اگرامکان اردو  45

کمک کنند مثال به هم واهیم درمدرسه درتدارک صبحانه نبود ازبچه ها بخ

 یک نفر سفره رابچیندو...

آمادگی و 

ایجاد 

 انگیزه

سوال از درس قبل می پرسم  چند دانش آموز را صدا می زنم و 5 ارزشیابی  

 آغازین

بعداز ایجاد آمدگی ازتک تک بچه ها وظایفی را که انجام داده اند میپرسیم  29

سپس حسشان رانسبت به انجام این کار میپرسیم که در واقع با انجام این 

کار میخواهیم که خود دانش آموزان درنهایت به نکته مهم درس یعنی 

ف مفهوم همکاری همزاه همکاری پی ببرند پس ازآن خود شروع به تعری

.بامثال بااستفاده از تصویر میکنم  

ارائه 

 درس

پاورپونت که درست کرده بودم ، اجرا میکنم در این پاورپونت سواالتی را  5

نوشته ام که پس از نمایش به دانش آموزان وقت میدهیم به آنها پاسخ 

دهند سپس ازآنان می خواهیم که کتاب های خود را باز کرده وبه تصاویر 

 نگاه کنند سپس به پرسش های کتاب پاسخ دهند. 

خالصه و 

جمع 

 بندی

چند نمونه سوال با مفهوم همکاری از برخی دانش آموزان پرسیده میشود  5

که اگر درست پاسخ دهند سایر بچه ها برایشان دست می زنند ولی اگر 

 اشتباه بگویند بچه هامی گویند: آی غلطه ، غلط غلوطه غلطه

ارزشیابی 

 تکوینی
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 .شان دهیدتقسیم کاردرخانه تان رانرا کامل کنیدو«6»کاربرگ شماره 1. 3

 نقاشی با مفهوم همکاری بکشید.2.

 .هرگروه کاردستی با  مفهوم همکاری درست کنید.3

تعیین 

 تکلیف

 کتاب راهنمای معلم

 سایت حوزه

www.GYRUSCUNIC 

 منابع


