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موارد کلی 

 در تدریس
 دبستانی پیش علوم درس طرح

1 
مشخصات 

 کلی

نام و نام خانوادگی مربی:           نام آموزشگاه:          نام واحد یادگیری: آشنایی با 

 انتقال بیماری ها

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

 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            ب کار کودککتا

   پاستل

 کامپیوتر. –فایل آموزشی 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 آشنا شوند. انتقال بیماری هااز 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 انتقال بیماری ها  -1

 

 اهداف رفتاری:

 اهمیت سالمتی را بدانند. )دانش( -1

 د بیماری توضیح دهند. )درک و فهم(در مور -2

 در مورد انتقال بیماری ها توضیح دهند. )درک و فهم( -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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 رفتار ورودی 7

 

 دانش آموزان با برخی مفاهیم علوم آشنا هستند. -

 

8 

ی هافعالیت 

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 

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

 شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 شود.می  پرسیده چند سوال قبل از درس

 می گذارم.  حمایت به را بیماری و سالمتی مورد در آموزشی کلیپ انگیزه ایجاد برای

 سالمتی نعمت بخاطر باید گویم می آموزان دانش به و کنم می صحبت سالمتی اهمیت مورد در

 مهربان باشیم. خداوند شکرگزار همیشه

 .دهم می توضیح ها بیماری انتقال های راه و بیماری مورد در سپس

 

 قسمت و رویم می مدرسه بهداشتی سرویس نزدیک و برم می مدرسه حیاط به را آموزان دانش

 از بعد شما و است شوییتسد اج این ها بچه گویم می و دهم میآنها  نشان را بهداشتی سرویس

 ید.بشوی صابون و آب با را خود های دست باید حتمادستشویی 

 مریض نشوند. تونندوستا که دکنی استفاده ماسک از یدخورد سرما وقتی

که مریض بشین اگر دارین  نشین ونزدیک ا زیاد شما سرماخورده مریضه دوستتون وقتی ها هبچ

بازی می کنین اگر بصورت اتفاقی دستتون زخمی شد حتماً برین خونه بدین مامان ضدعفونی 

  بزنه.

 

 از هم ما و باشن مریض مکنهم چون یننکن نگهداری اتونه خونه تو بهگر و سگ مثل یواناتحی از

 .بشیم مریض آنها

 و بخوریم مقوی مواد و بنوشیم شیر روز هر و میشن مریض تا بخوریم سالم غذایی مواد و آب

 مریض نشیم. تا کنیم رعایت رو بهداشت

 

 .یمده می یتوضیحات ها بیماری انتقال درباره ها این نظیر یسواالت با و
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 که مطلبی تا کنم می ماییراهن را ها آن وچه یاد گرفتیم؟  زامرو مپرس می آموزان دانش از آخر در

 دهند. توضیح را اند گرفته یاد

 :پایانی ارزشیابی

 ها توضیح دهند. بیماری انتقال راه های مورد در میخواهم آموزان دانش از

 

11 
های فعالیت

 پایان تدریس
 کنند. تکمیل را ها بیماری انتقال به مربوط کاریر خواهم می آموزان دانش از

 

 

 


