
این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با 

مراجعه کنید  آسمانهزار تومان به سایت علمی و پژوهشی  دو قیمت فقط

.www.asemankafinet.ir 

 

1 
 

 46 : صفحه      موضوع:      اول   :پایه         : ریاضی درس           نام: 
هدف   آشنایی دانش آموزان با بازی )کار( گروهی

 کلی

 آشنایی دانش آموز با بازی های گروهی

 آشنایی دانش آموز با قوانین کار گروهی

 آشنایی دانش آموزان با مفاهیم جلو، پشت، باال، پایین

 

اهداف  

 جزئی

 دانش آموز بتواند قوانین کار گروهی را بیان کند.

 دانش آموز بتواند مفاهیم جلو، پشت، پایین و باال را در یک تصویر نشان دهد.

 

 حیطه 

 شناختی

اهداف 

 عملکردی

 

 دانش آموز در بازی های گروهی، ایمنی را رعایت کند.

 مدرسه گوش می دهد. دانش آموز در موقع بازی به هشدارهای مربی و ناظم

 دانش آموز مهارت های خارج شدن از کالس و وارد شدن به کالس را فرا بگیرد.

 

حیطه ی 

 مهارتی

 دانش آموز نسبت به بازی های گروهی عالقه نشان دهد.

 ی کنجکاو شود.ت به شناخت قوانین بازی های گروهدانش آموز نسب

 پایین، چپ و راست عالقمند شود.دانش آموز نسبت به به کارگیری کلمات باال، 

 

حیطه ی 

 نگرشی

روش  نمایشی( _بازی _تلفیقی)پرسش و پاسخ

 تدریس

الگوی 

 تدریس

زار و اب کتاب درسی

 وسایل

چیدمان  به صورت گروهی

 کالس

سالم و احوالپرسی، حضور و غیاب، بررسی سالمت جسمی و روحی دانش آموزان، 

 بررسی تکلیف جلسه ی قبل،

فعالیت  آمادگی

های 

را  5 ات0بشمارند و با انگشتان اعداد  5تا 0از دانش آموزان می خواهیم از  :ورودی مقدماتی ارزشیابی 
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 آغازین نشان دهند.

از دانش آموزان می خواهیم چند بازی که به شکل گروهی انجام می شود  :تشخیصی

 را نام ببرند.

 سازی انگیزه  هم در حیاط مدرسه بازی کنیم. به دانش آموزان می گوییم امروز می خواهیم با

ابتدا آداب بازی گروهی را از بچه ها می پرسیم. تا حاال بازی گروهی انجام داده اید؟ 

در بازی های گروهی چه کارهایی انجام می دهید؟ چه فرقی با بازی های فردی 

دارد؟ دانش آموزان باید بگویند: مثال باید با همگروهی هایمان مهربان باشیم، به 

مشورت کنیم و... اگر دانش آموزان نگفتند حرف های همدیگر گوش دهیم، با هم 

از اولین دانش آموز ردیف اول )مثال معلم خود این نکات را بیان می کند. سپس 

زهرا( می خواهم از میز بلند شود بیاید بیرون و به بچه ها می گویم همه پشت سر 

زهرا )به صف و با رعایت نوبت( از کالس خارج شوید. دانش آموزان را به حیاط 

گوییم می خواهیم با هم یک بازی انجام دهیم. نحوه ی انجام  مدرسه می بریم و می

 در نکادکو نصفبازی و قوانین آن را به این شکل برای بچه ها توضیح می دهیم : 

 محیط متر از 5/1بقیه کودکان با فاصله ی  .یستندا می هم ستد به ستد ای هیردا

 جهت در و هیردا دو در نکادکو مربی تسو با گیرند. می ارقر نهاآ دور اول هیردا

  ش،باهو انحیو منم ،شمو منم شمو منم:   ننداخو می و دـننز می دور هم مخالف

 بایک دارم، تله از اسهر، دارم گله گربه از  ،بونمز ورد اش همه ،جونم شمند پیشی

ن کادکو سیدندر مسیرا کلمه به و شد متما که شعر  م.سیرا میدا هر به م،پنیر لقمه

 بین فاصله از ها( ش)مو  نیوبیر هیردا نکادکو و برند اال میـب را دوـخ یستهاد)تله( 

 تیظالح از پس .ندآور می در را ها شمو ادای و ندرو می تله  لـخدا به تله نکادکو

 گرا.دشو می قفل هم به تله نکادکو ستد. هدد می را تله نشد  تهـبس نفرما مربی

 زیبا ینا دشو می کم ها شمو ادتعد از و دشو می تله ءجز هماند  هـتل در کیدوـک

 .بیفتند تله به موشها همه تا می یابد مهادا

 دقیقه یا یک ربع با بچه ها انجام می دهیم. 10این بازی را به مدت 

یم: مراقب باشند زمین نخورند، در حین بازی به آن ها تذکرات ایمنی را می ده

 دستیهایشان رعایت کنند و...فاصله ی الزم را از بغل 

در حین بازی توجه آن ها را به این مسئله جلب می کنیم که در حیاط مدرسه با چه 

 ارائه محتوا
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و مفاهیم جلو، پشت، باال و پایین را در  قسمت هایی از طبیعت در ارتباط هستیم

 حین بازی به آن ها یاد می دهیم.

همدیگر به کالس پس از بازی از دانش آموزان می خواهیم به صف و پست سر 

 برگردند.

و سواالت زیر را از آن ها می  از دانش آموزان می خواهیم به تصویر لوحه نگاه کنند

پرسیم: بچه هایی که در این تصویر هستند چه بازی می کنند؟ تصویر چه مکانی را 

نشان می دهد؟ بچه ها مشغول چه کاری هستند؟ درخت در کدام سمت تصویر 

درخت می بینی؟ چند پرنده در تصویر می بینی؟ چند پرنده است؟ چند میوه روی 

به سمت چپ نگاه می کنند؟  چند پرنده به سمت راست نگاه می کنند؟ نرده ها در 

می پرسیم و  ت؟ و... سپس سواالت زیر را یکی یکی از آن هاکدام سمت تصویر اس

 می خواهیم پس از مشورت با گروه هایشان پاسخ دهند. 

پشت به شما قرار دارند؟ با چوب خط نشان بده و بنویس.چند نفر،    

چند نفر، رو به شما قرار دارند؟ با چوب خط نشان بده و بنویس.   

 تعداد پرندگان و درختان را بشمار و بنویس.

 چوب خط نمایش بده تعداد دانش آموزانی را که دست همدیگر را گرفته اند با 

 

 

در طول تدریس از بچه ها می پرسیم. مانند: آداب بازی گروهی؟ تعداد  سواالتی که

 دانش آموزان درون تصویر که رو به شما قرار دارند و...

ارزشیابی 

 مستمر

 

برای جمع بندی از دانش آموزان می خواهیم چند مورد از بازیهای گروهی را نام 

پشت، باال و پایین را نشان ببرند، قوانین بازی های گروهی را بگویند، مفاهیم جلو،

  دهند.

به این نتیجه می رسیم که بازی ها و کارهای گروهی بسیار خوب هستند زیرا باعث 

می شوند ما اوقات خوشی را با دوستانمان بگذرانیم، باید در هنگام کارهای گروهی به 

خداوند هم احترام بگذاریم، قوانین را رعایت کنیم و برای انجام همه ی کارهایمان از 

 مهربان کمک بگیریم و کارهایمان را با نام او آغاز کنیم.

جمع 

بندی و 

نتیجه 

 گیری

 

بلند شوند و از آن ها می خواهیم به ترتیب مفاهیم جلو، از دانش آموزان می خواهیم   ارزشیابی پایانی
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 پشت، باال و پایین را با دست نشان دهند.

لوحه یک داستان بنویسند.از دانش آموزان می خواهیم برای تصویر   تعیین تکلیف 

 


