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مدرس:

مدرسه:

نام درس:چه میخواهم بسازم؟

ابتدایی
هدف کلی:
اهداف جزئی:
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آشنایی دانشآموزان با اهمیت به کارگیری ابزار در زندگی
شناختی:
دانشآموز با چگونگی تاثیر ابزار در آسان شدن کارها آشنا شود.مهارتی:
دانش-آموزباساختیﻚوسیلهچگونگیتﺄثیرابزاررادرسادهنمودنکارهایاﺻرﻓهجوییزمانبهنمای
شبگﺬارد.
نگرشی:
دانشآموز باعالقه به درس جدید گوش دهد و خود را برای یادگیری دانش جدیدآشنا کند.

وسایل مورد نیاز:

ابزارهاییکهمﻌموﻻدرخانهبرایکارهایمﺨتلﻒاستﻔادهمیشود،
مﺸابهتﺼویرﺻﻔﺤهعنوانی.

روش تدریس:

پرسش و پاسخ ،سﺨنرانی

زمان
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ایجاد انگیزه:

تﻌدادی از وسایل کاربردی را باﻻی در کالس آویزان میکنم تا هنگام ورود دانش-
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آموز به کالس ،متوجه آنها شود و با خود ﻓکر کند که امروز چه میخواهد
یادبگیرد.
ارزشیابی آغازین:

بچهها درس جلسه قبل در مورد چی بود؟ سنگها
5

خب چی یادگرﻓتین در مورد سنگها؟ اینکه سنگها با هم ﻓرق دارند.
خب از چه نظر با هم متﻔاوتند؟ رنگ ،اندازه ،جنس
آﻓرین درسته دیگه چی؟ سنگها تﺨریب میﺸن و به ذرات ریزی تبدیل میﺸن.
آﻓرین درسته .خب بریم یه چیز جدید یاد بگیریم.مواﻓقید؟ بله
ارائه تدریس:

بچه-
هاﻓرضکنیدشماپرندهایهستیدکهخوراكخوشمزهایرادرسوراختنهدرختیمیبینیدوم
نقارتانبهآننمیرسد.
چهراههاییبرایبدستآوردنآنمیتوانیدپیداکنید؟ازچهابزارهاییاستﻔادهخواهیدکرد؟
از یﻚ پرندهی دیگر کمﻚ میگیریم ،یه چوب باریکی رو با منقار میگیریم و غﺬا رو
جلوتر میاریم.
آﻓرین خب حاﻻ سؤال بﻌدی.
میخواهیدساعتیرا

/

تابلوییرابهدیوارنﺼب

چهمیکنید؟آیامیخرابادستانخودمیتوانیددردیوارﻓروکنید؟
نه خانم با چکش میخ رو به دیوار میزنیم.

کنید.
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اگرچکشنباشد،چهچیزیراجایگزینمیکنید؟
از سنگ استﻔاده میکنیم.
دیگه چی؟
یه تیکه آهن.
اگرمیخدرمﺤلنامناسبیکوبیدهشدهچگونهازدیوارآنراجدامیکنید؟
با دست.
به نظرتون با دست میﺸه این کار رو انجام داد؟(دانشآموز کمی ﻓکر میکند).
خانم با قیچی.
به نظرتون با انبردست راحتتر جدا نمیﺸه؟
بله خانم با انبردست بهتره .ماهم توی خونمون از انبردست زیاد استﻔاده میکنیم.
آﻓرین دخترای خوب.
خب بچهها من یه سؤال دارم .من با خودم میگم مثال قیچی چه کابردی داره؟
الکیه؟
خانم برای بریدن پارچه استﻔاده میﺸه.
مگه نمیﺸه پارچه رو با دست از هم جدا کرد.
نه خانم بﻌضی پارچهها مﺤکم هستن .با قیچی راحتتر از هم جدا میﺸن.
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آها آﻓرین .بله قیچی به ما کمﻚ میکنه که آسونتر کارمون رو انجام بدیم.
پس ما امروز یادگرﻓتیم که توی زندگیمون وسایلی وجود دارن که به ما کمﻚ
میکنن راحتتر کارمون رو انجام بدیم.
ارزشیابی پایانی:

بچهها درس امروز در مورد چی بود؟ابزارها
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خب ابزارها چه کمکی به ما میکنن؟ اینکه راحتتر کاراکون رو انجام بدیم.
بچهها برای انجام یﻚ کار ﻓقط یﻚ ابزار هست؟ نه خانم
خب مثل چی؟
مثال میخ رو هم با چکش میﺸه به دیوار کوبید هم با سنگ.
بله .دقیقا.
تﻌیین تکلیﻒ:

بچهها در مﺤیط اطراف خودتون نگاه کنید و ببینید از وسایل عالوهبر استﻔاده
مﻌمول آنها چه استﻔاده دیگری میتوان کرد.
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