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 دبستانی پیش علوم درس طرح

1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:           نام آموزشگاه:       

 اعضای بدننام واحد یادگیری: آشنایی با    

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

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

   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

 کریم

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

   پاستل

 تصاویر اعضای بدن. –خمیر بازی 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روهی روش گ

             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 آشنا شوند. اعضای بدناز دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با  هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 

 ان درس: از دانش آموزان انتظار می رود در پای

 اهداف جزئی:

 آشنا شوند.با ویژگی های اعضای بدن  -1

 

 اهداف رفتاری:

 با کار هر کدام از اعضای بدن آشنا شوند. )دانش( -1

 با اعضای خصوصی بدن و نحوه مراقبت از آنها آشنا شوند. )درک و فهم( -2

 در انجام فعالیت های گروهی با عالقه شرکت کنند. )عاطفی( -3

 قت پاسخ دهند. )مهارتی(به سواالت آموزگار به د -4
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 رفتار ورودی 7

 

 آشنا هستند. بدن مفاهیم دانش آموزان با -

 

8 

های فعالیت 

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 

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

 شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 می نمایش به را بدن اعضای آموزش کلیپ انگیزه ایجاد برای پرسم می قبل درس از سواالتی ابتدا

 خوانم: می را زیر شعر بعد و گذارم

 

 آدماست  تمام کار بدن این از محافظت             خداست سوی از ای هدیه داریم ما که یبدن این

 و پا مثل نباشن پنهان که شه می               است همه چشمای جلوی بدن اعضای از عضیب

 دست و صورت

 های چشم از که پنهان بمونن باید                             ما برای خصوصین دیگه جاهای به ماا

  غریبه ها

  ما برای ارزشن نظیر با بی گنج یه مثل                 آشنا و دوست به حتی بدیم نشون که نمیشه

 مامان و دکتر به راحتی به و است این                  ها بچه ما بدیم نشون لزوم وقت شه می فقط

 بابا

 پس زود دست اونو که باید خوب بچه                هبزن دست اونا به خواست ای غریبه هر که اگر

 بزن 

 مامان به بزنه دست خواست که هر کی              ندیم جایی هیچ کس، هیچ بهما  کارو این اجازه

 بگیم. بابا و

 

 مثل زمغ: گویم می و دهم می توضیح بدن اعضای مورد در آموزان دانش به تصاویر دادن نشان با

 و کنید فکر اون کمک به تونید می شما که است جایی مغز. میکنه عمل بدنتون مرکزی کامپیوتر

 بدها فرمان بدن اعضای همه به تونه می و داره ارتباط بدنتون اعضای تمام با شما مغز. بگیرید یاد

 ذهنتون به را مختلفی چیزهای و بدید انجام رو مختلفی کارهای تونید می مغزتون کمک به شما

 و روز هر کارو این اون. شه نمی خسته وقت هیچ که بدن داخل قوی اعضای از یکی قلب. بسپارید
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. بمونیم زنده تونیم نمی ما بشه متوقف اینکار اگه. بشه خسته اینکه بدون میده، انجام دقیقه هر

 شه می نامیده رگ که کوچیکی های لوله طریق از رو خون قلب دستشه مچ اندازه انسانی هر قلب

 کوچک و بزرگ مدام که داره وجود کیسه تا دو سینه قفسه داخل در. کنه می پمپ بدن تمام به

 و میشه اونها وارد هوا میشن بزرگ ها شش که وقتی شه می گفته شش ها کیسه این به شن می

 ما اگه (کوچک بازدم هنگام و بزرگ دم هنگام) میشن کوچیک ها شش دیم می بیرون را هوا وقتی

 بمونیم. زنده تا داریم نیاز هوا به ما. میریم می زود خیلی نکشیم نقس

 بدنمون درون شکل لوبیا بخش در ما، باشید نداشته هم دوست اگه حتی ؟دارید دوست لوبیا شما

 هست زباله سطل یک ای ونهخ هر توی هستند ما های کلیه اونها دستمونه، مچ اندازه به که داریم

 همه اما گیره می انرژی غذا از بدنمون خوریم می غذا وقتی شه، می ریخته اون داخل زباله که

 نیاز اون به بدن که هست غذا از هایی قسمت. شه نمی مصرف ام بدن درون شده خورده غذای

 می خون از کردن تمیز هنگام به را زائد مواد این ها کلیه. شه می گفته زائد مواد مواد، این به نداره

 بدن درونی عضو بزرگترین. کنن می پاک زائد و سمی مواد از رو ما خون ها کلیه واقع در. گیرن

 می که غذایی از میشه باعث چنین هم، نشن بدنمون وارد دزائ و سمی وادم میشه باعث کبد. است

 .کنیم ذخیره رو انرژی این و بیاریم دست به انرژی خوریم

 و آرنج و پیشانی و چانه ها، پا و دست ها، چشم مورد در. رنگه ای قهوه و اسفنجی عضو یک کبد

 .دهم می توضیح دیگه اعضای و دهان و بینی

 و مامان و دکتر جز کس هیچ به باید گفتم شعر در که همونطور رو بدنمون یخصوص های قسمت

 .بزنند دست و کنند نگاه ندیم اجازه بابا

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

 .دهند توضیح را اند گرفته یاد

 ببرند. امن را بدن اعضای میخواهم آموزان دانش از: پایانی ارزشیابی

 

11 
های فعالیت

 پایان تدریس

 کنند. تکمیل را بدن اعضای به مربوط کاربرگ خواهم می آموزان دانش از

 کنند. مشخص را آن اعضای و کنند درست آدمک یک بازی خمیر از استفاده با

 


