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بسمه تعالی

مشخصات کلی
نام درس :مطالعات اجتماعی

موضوع درس :من به دنیا آمده ام

تاریخ:
تعداد دانش آموزان62 :

پایه :سوم

زمان54:

دقیقه
تهران /منطقه یک/
اهداف کلی(رئوس

نام دبستان:

آموزگار:

من به دنیا آمده ام

مطالب)
اهداف جزیی

آشنایی وپر کردن فرم مشخصات از روی شناسنامه پرکردن فرم عالیق و استعدادهای

و

مربوطه به خود مقایسه فرم خود با هم کالسی ها و پیدا کردن شباهت ها و تفاوت ها

رفتاری

پیدا کردن مدارک و شواهدی دوباره تغییرات خود از زمان کودکی تاکنون (خط زمان)
معرفی کامل خود و دوستان در جمع .دانش اموز بعد از پایان این درس
باید بتواند یک فرم خام شناسنامه را از روی شناسنامه پر کند

وسایل کمک
آموزشی

شناسنامه معلم ،عکس،فیلم،ویدیو پرژکتور
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ایجاد انگیزه و ارائه
درس

پخش فیلم و تصاویری از نوزادان و کودکان.
بعد نشان دادن تصاویر تدریس و با روش تدریس قصه گویی را شروع میکنیم .بالحن و
اهنگ مناسب داستان کتاب را برای بچه ها تعریف کرده طوری که بجه ها فضای قصه
را مجسم کنند.همچنین می توان داستان را با تصاویر مناسب از روی اسالید برای بچه
ها تعریف کرد .در ادامه از تجربیات دانش اموزانی که نوزاد دارند استفاده کرده و بعد از
آن از روی شناسنامه خود یا تصویزی از یک شناسنامه درباره برخی از اطالعات درون
شناسنامه برای بچه ها توضیح داده،مثال محل تولد .محل صدور .شماره شناسنامه به
آرم جمهوری اسالمی ایران نیز اشاره می شود.

جمع بندی و نتیجه در پایان از دانش اموزان بخواهید درس را جمع بندی و یکی از دلنش اموزان نیز از
گیری

روی درس بخواند.

فعالیت های تکمیلی برای جلسه اینده کپی شناسنامه خود را ب همراه بیاورند و نیز اوردن تصاویر دانش
و تعیین تکلیف

اموزان از دوران کودکی .انجام کاربرگه شماره  1و 2

