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 مشخصات کلی

 54مدت:      تاریخ:عنوان درس: روزی برای تمام بچه ها               یآسمان   عنوان کتاب: هدیه های

 طراح:       51درس:      54دقیقه      تعداد فراگیران:

 پایه تحصیلی: چهارم دبستان

 هدف کلی
با وضعیت های متفاوت که کودکان جهان در اثر ظلم و بی عدالتی به آن مبتال  آشنایی دانش آموزان

 هستند آشنا می شوند.

 هدف جزئی

 که در جهان وجود داردآشنایی با برخی ظلم های 

 آشنایی با برخی از ویژگی یهای انسان بعد از ظهور امام زمان )عج(

 آشنایی با نمونه هایی از بی عدالتی ها

 ان پر از عدالت با ظهور امام زمان )عج(آشنایی با جه

 هدف رفتاری

برای رسیدن به آرزوهایشان تالش  -5دانش آموزان پس از پایان تدریس معلم بتوانند در کالس درس: 

به تالش برای آشنایی بیشتر با عوامل  -3اشتیاق به ظهور و دیدار امام زمان )عج( داشته باشند  -1کنند. 

 از ظلم در حق دیگران دوری کنند و ..... -5ان )عج( زمینه ی ظهور امام زم

 اکتشافی و ...... -بارش مغزی -پرسش پاسخ روش تدریس
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 و ..... -ماژیک -گچ -تخته -کتاب درسی وسایل آموزش

 رفتار ورودی
اطالعات در  -از دانش آموزان انتظار داریم برای شروع درس جدید: درس قبل را خوب یاد گرفته باشند

 و ...... -داشته باشند فقرمورد جنگ و 

 کارهای مقدماتی

با چهره ای شاد وارد کالس می شویم و با دانش آموزان سالم و احوال پرسی می کنیم و با ذکر نام و 

به بررسی وضعیت جسمی و روانی دانش آموزان وشه ی سمت راست تابلو گ یاد خدا و نوشتن آن در

می پردازیم همچنین محیط کالس را از نظر دما بررسی می کنیم. حضور و غیاب می کنیم اگر 

 کسی غایب بود علت غیبت را جویا می شویم و تکالیف آنها را بررسی می کنیم...
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 ارزشیابی شخصی

 داریم به سواالت درس قبل پاسخ دهند:از دانش آموزان انتظار 

 ویژگی های یک دوست خوب را نام ببرند؟ -5

 پیامبر اکرم در مورد دوست خوب چه فرموده اند؟ -1
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 51 از دانش آموزان می خواهیم که دنیای آرزوهایشان را نقاشی کنند. ایجاد انگیزه

 ارائه درس

وقتی دنیای آرزوهایشان را نقاشی کردن سوال می کنیم که دنیای آرزوهایشان چه ویژگی های 

گرسنگی را به آنها نشان می  -خوبی دارد؟ بعد از جواب دادن برخی اخبار مربوط به جنگ یا فقر

جام بعد سوال می کنیم که برای از بین بردن فقر و ظلم چه کارهایی باید ان -دهیم یا بازگو می کنیم

داد؟ برای زیباتر شدن جهان چه آرزوهای دیگه ای دارید؟ بعد از جواب دادن به سواالت توضیح می 
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دهیم که هر کس برای رسیدن به آرزوهایش باید نهایت تالش و کوشش خود را بکند. بعد در مورد 

از عدالت می اینکه وقتی امام زمان )عج( ظهور کند دنیا پر  -ظهور امام زمان توضیحاتی خواهیم داد

شود و فقر و گرسنگی از بین می  رود و حق هیچ کس ضایع نمی شود. بعد می گویم باید همیشه 

دعای سالمتی امام زمان را بخوانیم و از خدا بخواهیم که امام زمان زودتر ظهور کند تا فقر و 

 گرسنگی و ظلم از بین برود و دنیا پر از عدل شود ......

جمع بندی و نتیجه 

 گیری

در پایان  از آنچه که گفته شد نکات مهم را به عنوان جمع بدی و تیجه گیری گوش زد می کنیم: ما 

 -باید برای اینکه آرزوهایمان به واقعیت تبدیل شه باید تالش و کوشش کنیم به کسی ظلم نکنیم

 همیشه برای ظهور امام زمان )عج( دعا کنیم ..... 
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 ارزشیابی پایانی

 درس از آنها سواالتی می پرسیم:پیرامون 

 در چه روزی همه بچه ها شاد و خندان هستند؟

 ما در دعای فرج از خدا چه چیزی را طلب می کنیم؟
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 تعین تکلیف
هر نفر یک جمله زیبا در مورد زیباتر شدن جهان بنویسید. بعد به بهترین جمله ها جایزه خواهم داد 

 .....با دعای فرج درس  را پایان می دهم..
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