این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت
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ردیف
1

موارد کلی

طرح درس علوم پیش دبستانی

در تدریس
مشخصات
کلی

نام و نام خانوادگی مربی:

نام واحد یادگیری :آشنایی با پرندگان
مدت زمان اجرا 03 :دقیقه

موضوع فعالیت:

2

نوع فعالیت

3

وسایل مورد
نیاز

لوحه های آموزشی
کریم
کتاب کار کودک
پاستل
فایل آموزشی و کامپیوتر.

4

روش گروهی 
روشهای
ارائهی فعالیت همیاری 

5

تاریخ تدریس:

نقاشی
نمایش اخالق 
قصه گویی
کار دستی 
فعالیت های علمی (مشاهده ،گردش علمی ،بحث و گفتگو ،آزمایش)

شعر و سرود 
بازی 

هدف کلی

نام آموزشگاه:

کاغذ و چست و قیچی
کارت های قصه گویی

ایفای نقش 
پرسش و پاسخ 

کتاب واحد یادگیری انس با قرآن
پازل های آموزشی

سخنرانی 

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با پرندگان آشنا شوند.
از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:
اهداف جزئی:
 -1با انواع پرندگان آشنا شوند.
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اهداف جزئی و اهداف رفتاری:
 -1با نام پرندگان و اجزاء بدن پرندگان آشنا شوند( .دانش)
رفتاری
 -2با چگونگی تولد پرندگان و سر بر آوردن از تخم آشنا شوند( .درک و فهم)
 -3از پرندگان مراقبت کنند( .عاطفی)
 -4در انجام فعالیت های گروهی با عالقه شرکت کنند( .عاطفی)
 -5به سواالت آموزگار به دقت پاسخ دهند( .مهارتی)

مداد رنگی یا

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت
علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
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رفتار ورودی

8

فعالیت های
مقدماتی و
زمینه سازی
برای تدریس
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شرح فعالیت

 -دانش آموزان با برخی مفاهیم علوم آشنا هستند.

با روی گشاده و لبخند وارد کالس می شوم پس از سالم و احوالپرسی و حضور و غیاب ،بررسی
تکالیف و ارزشیابی تشخیصی ،دانش آموزان را گروهبندی می کنم .و درس جدید را با نام خدا
شروع می کنم.
از درس قبل چند سوال پرسیده میشود .برای ایجاد انگیزه کلیپ آموزشی در مورد پرندگان را به
نمایش می گذارم .در مورد مطالب زیر توضیح می دهم.
اینکه که پرندگان دارای پر هستند و پرواز می کنند .پرندگان در جاهای مختلف زندگی می کنند؛
در جنگل ها  ،آب ها  ،خشکی ،روی زمین و نیز روی درختان بزرگ و بلند.
 پرندگان هم دارای خانواده هستند و از فرزندان خود مراقبت می کنند. بعضی از پرندگان  ،حشرات کوچک را شکار می کنند  ،برخی گوشتخوار و بعضی گیاهانبا دانه می خورند.
 چگونگی مهاجرت و هدف و چگونگی آن  -پرندگان تخم می گذارند و از تخم به جوجهتبدیل می شوند.
 پرندگان چگونه النه می سازند  - ،باید با نحوه نگهداری و مراقبت از پرندگان آشنا شوند. نام پرندگان مختلف مانند کبوتر  ،گنجشک و... نام اجزاء بدن پرندگان مانند نوک  ،پنجه  ،پر  ،بال و... سر از تخم بیرون آوردن  -دانه دادن  -آواز پرندگان  -صدای پرندگان مانند جیرجیر ،بغبغو کردن  ،کوک کوک و ...
فعالیتهای پیشنهادی:
 کارتهای تصویری پرندگان را میان کودکان پخش می کنم و قسمت های مختلف بدن آنهارا نیز بریده و در اختیار آنها قرار ده تا مطابقت داده و آنها را با هم جور کنند.
در آخر از دانش آموزان می پرسم امروز چه یاد گرفتیم و آن ها را راهنمایی می کنم تا مطلبی که
یاد گرفتهاند را توضیح دهند .

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت
علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.

ارزشیابی پایانی:
از دانش آموزان میخواهم در مورد پرندگان توضیح دهند.
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فعالیتهای
پایان تدریس

دانش آموزان کاردستی کالغ و سایر پرندگان را با استفاده از اشکال هندسی درست می کنند.

