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 در تدریس
 موارد اجرای تدریس

1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:     نام آموزشگاه:  

 آشنایی با وسایل شخصینام واحد یادگیری:        

 دقیقه         تاریخ تدریس:          03موضوع فعالیت:                             مدت زمان اجرا: 

 نوع فعالیت 2
      نقاشی       نمایش اخالق        قصه گویی       کار دستی     و سرود شعر 

   فعالیت های علمی )مشاهده، گردش علمی، بحث و گفتگو، آزمایش(                بازی 

3 
وسایل مورد 

 نیاز

کتاب واحد یادگیری انس با قرآن       کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

 یمکر

مداد رنگی یا       پازل های آموزشی     کارت های قصه گویی            کتاب کار کودک

   پاستل

 کامپیوتر تصاویری از وسایل شخصی – فایل آموزشی

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

              پرسش و پاسخ                    همیاری 

 آشنا شوند. در پایان درس با وسایل شخصیدر پایان درس انتظار می رود  هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 آشنا شوند. وسایل شخصیبا  -1

 اهداف رفتاری:

 (دانش. )خصی را بداننداستفاده از وسایل شاهمیت  -1

 (درک و فهم. )در مورد وسایل شخصی توضیح دهند -2

 )مهارتی(از وسایل شخصی دیگران استفاده نکنند.  -3

 در انجام فعالیت های گروهی با عالقه شرکت کنند. )عاطفی( -4

 به سواالت آموزگار به دقت پاسخ دهند. )مهارتی( -5
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 آشنا هستند. ماعیبرخی مفاهیم اجتبا  اندانش آموز - رفتار ورودی 7

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

، بررسی احوالپرسی و حضور و غیاب پس از سالم ولبخند وارد کالس می شوم  روی گشاده و با

شروع را گروهبندی میکنم. و درس جدید را با نام خدا انش آموزان تکالیف و ارزشیابی تشخیصی، د

 می کنم.

 شرح فعالیت 9

 شخصی وسایل مورد در آموزشی کلیپ انگیزه ایجاد برای. شودمی پرسیده سوال چند قبل درس زا

 .گذارم می نمایش به را

 دانش به را خمیردندان و مسواک شانه، صابون، حوله، عینک، گوشی،: جمله از نیاز مورد وسایل

 دهم. می نشان آموزان

 میگن همه کنم تمیز دندونامو مسواکتون با نم میشه نظرتون به ها بچه پرسم می آموزان دانش از

 یک یا وسیله به خودش برای کس هر نمیشه عزیزم نه گویم می آره بعد بگه نفر یه ممکن نه

 از نمیتونید شما همینطورم استفاده کنم تو مسواک از نمیشه داره رو خودش مخصوص چیزی

بیام  من نمیشه میکنه خشک صورتشو خودش حوله با کس هر کنید استفاده مامان بابا مسواک

 .دهم می توضیح شخصی وسایل مورد در صورت این به شما. و بدم حولمو

 که مطلبی تا کنم می راهنمایی را ها آن و گرفتیم؟ یاد چه امروز پرسم می آموزان دانش از آخر در

 .دهند توضیح را اند گرفته یاد

 .ببرند نام را شخصی وسایل زا مورد چند میخواهم آموزان دانش از: پایانی ارزشیابی

11 
های فعالیت

 پایان تدریس
 بکشند. را شخصی وسایل نقاشی خواهم می آموزان دانش از

 

 


