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 در تدریس
 دبستانی پیش علوم درس طرح

1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:           نام آموزشگاه:          

 نا سالم و پخته و خام خوراکی و خوراکی های سالم ونام واحد یادگیری: آشنایی با 

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

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

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

3 
وسایل مورد 

 نیاز

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

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

   پاستل

 تصاویری از خوراکی های مختلف. –امپیوتر ک –فایل آموزشی 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 آشنا شوند. وراکی های سالم و ناسالمخوراکی و خاز دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با  هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 آشنا شوند.با خوراکی ها  -1

 با خوراکی های سالم و ناسالم آشنا شوند. -2

 با خوراکی های پخته و خام آشنا شوند. -3

 
 

 اهداف رفتاری:

 )دانش( با مفهوم خوراکی آشنا شوند. -1

 چند مورد از خوراکی های سالم را نام ببرند. )دانش( -2

 چند مورد از خوراکی های ناسالم را نام ببرند. )دانش( -3

 چند مورد از خوراکی های پخته و خام را نام ببرند. )دانش( -4
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 در مرد آسیب های خوراکی های ناسالم توضیح دهند. )درک و فهم( -5

 ند. )عاطفی(در فعالیت های کالس با عالقه شرکت کن -6

 

 رفتار ورودی 7

 

 دانش آموزان با برخی مفاهیم علوم آشنا هستند. -
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مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

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

کنم. و درس جدید را با نام خدا تکالیف و ارزشیابی تشخیصی، دانش آموزان را گروهبندی می 

 شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 های خوراکی مورد در آموزشی کلیپ انگیزه ایجاد شود. برای می پرسیده سوال چند قبل درس از

 مثال: برای. خوانم می ها خوراکی مورد در شعری گذارم. سپس می نمایش به را ناسالم و سالم

  ندیده حاال تا غذا / کسی این از کاملتر                     سفیده برف مانند/  مفیده بخوای تا شیر

 نمی مریض وقت / هیچ بنوشی شیر که اگر          میکنه کار پر و / قوی میکنه خوشحال مارو شیر

 شی

 تو تورو روز / یه میخوره اون اگر نخوری                    شیشه دو و شیشه / یه همیشه بخور شیر

 بیشه

 دانش کمک به و دم می نشان آموزان دانش به را غذایی مواد از مختلف های عکس از ای وعهمجم

 اند خورده چه شام دیشب پرسم می آموزان دانش از کنیم می نصب دیوار به را تصاویر این آموزان

 و نان حالت به خوش با ماکارونی به به: کنم. مثال می یاد آن از خوبی به بگویند که غذایی هر و

 آموزان دانش گذارم می و دارند دوست را غذایی چه پرسم می آموزان دانش از سپس خوردی، پنیر

 چه نخوریم غذا اگر خوریم؟ می غذا ما چرا پرسم می آموزان دانش از. کنند گفتگو ما تمنا مورد در

 دهم. می گوش دقت با ها آن نظرات به و شود؟ می

 میان و صحیح وعده میان و شام -ناهار - صبحانه)  .دهم می توضیح غذایی های نوبت مورد در

 چیپس پفک تعدادی گویم می ها بچه ناسالم به و سالم های خوراکی آموزش برای مصر وعده

 می جمع را همه و بیاورند کشمش خرما موز شیر بادام پسته نان تعدادی و آلوچه نوشابه لواشک

 هستند بد و دارند ضرر خیلی ما بدن برای که هستند چیزها بعضی گل های بچه گویم می و کنم

 خواین نمی که شما بشیم خوب تا بزنیم آمپول دکتر بریم باید و میشیم مریض بخورم رو اونا ما اگه
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 خوب ما برای هستند اونا از پفک و چیپس ها بچه خوب نه آفرین نه گویند می همه بشین مریض

 جاش بیایم میاره درد مونو معده میکنه خراب و دندونامونو نوشابه کنند می مریض رو ما نیستند

 بشه محکم بدنمون بگیریم یاد زود و درسامون بشیم قوی که خرما یا بخوریم شیر بخوریم پسته

 می و پرسند می سواالتی کار حین در ها بعضی بشیم بزرگ زود زود که بخوریم گردو و پنیر یا نون

. مفیده بدنمون برای خوبه گلم آره میگم منم دیگه چیزهای و بخوریم خوبه سیلی مثال خانم گویند

 و کنم می درست مربوطه تصاویر با زیر بصورت را ناسالم و سالم های خوراکی دیواری روزنامه بعد

 غیر و مفید های و خوراکی کند نگاه آن به باشند مراقب ها بچه همیشه تا زنم می کالس دیوار به

 .دهم می توضیح مثال با نیز خام و پخت های اکیخور مورد در و. بدهند تشخیص را مفید

 

 سالم  های خوراکی تصاویر
 های خوراکی تصاویر

 ناسالم 

 نوشابه - چیپس - پفک گردو - پسته - شیر

 

 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

 پایانی: زشیابیار

 ببرند. نام را ناسالم و سالم های خوراکی از مورد چند میخواهم آموزان دانش از
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 پایان تدریس
 بکشند نقاشی دارند دوست که را غذایی خواهم می آموزان دانش از

 

 


