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 دبستانی پیش کار واحد درس طرح

1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:           نام آموزشگاه:          

 وسایل نقلیه )هوای، زمینی، دریایی(نام واحد یادگیری: آشنایی با 

 قیقه         تاریخ تدریس:         د 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            کتاب کار کودک

   پاستل

 وسایل نقلیه.تصاویری از  –کامپیوتر  –فایل آموزشی 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ای نقش ایف            روش گروهی 

             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 آشنا شوند.با وسایل نقلیه )هوای، زمینی، دریایی( از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس  هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 

 پایان درس: از دانش آموزان انتظار می رود در 

 اهداف جزئی:

 آشنا شوند.با انواع وسایل نقلیه  -1

 با کاربرد وسایل نقلیه آشنا شوند. -2

 

 اهداف رفتاری:

 و استفاده صحیح از آن ها، آشنا شوند. )دانش(با وسایل نقلیه زمینی، عمومی و شخصی  -1

 برای هر یک از وسایل نقلیه زمینی، هوایی و دریایی مثال بزنند. )دانش( -2

استفاده و داشتن رفتار مناسب به هنگام استفاده از وسایل نقلیه را بدانند. )درک چگونگی  -3

 و فهم(

در مورد رعایت آداب و نکات ایمنی، بهداشتی و اجتماعی در هنگام استفاده از وسایل  -4
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 نقلیه را توضیح دهند. )درک و فهم(

 و فهم(آداب استفاده از لوازم موجود در این وسایل نقلیه را بدانند. )درک  -5

 

 

 رفتار ورودی 7

 

 دانش آموزان وسایلی مانند ماشین، اتوبوس، هواپیما و .... را دیده اند. -

 

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 

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

 شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 خوانم: می را زیر شعر انگیزه ایجاد برای. می شود پرسیده سوال چند قبل درس از

 ابرا تو هوای /   دریا تو کشتی یه               داره دنباله /  چقدر قطار به ایستگاه تو

 بار / و تاکسی / چقدر سواری ماشین چقدر            سنگه و کاغذ بارش/   قشنگه چه کامیون

  کاره برای / هم کاره برای همش

 .دهم می توضیح آموزان دانش به و گذارم می نمایش به کلیپ یک نقلیه وسایل مورد در سپس

 قطارهای ددی آموزش باید شدن راننده برای. دارد راننده یک زمینی وسیله هری: زمین نقلیه وسایل

 اشیاء و وسایل افراد، استفاده برای تر،کوچک هایواگن  مانند مختلفی های قسمت از بزرگ

 و عمومی نقلیه وسایل از استفاده هنگام باید کودکان جمله از مردم همه. است شده تشکیل

 لآشغا برند،ن بیرون را خود دست و سر مثال: برای. کنند رعایت را خاصی آداب و مقررات شخصی

 نقلیه وسایل به ...و بزنند حرف بلند بلند. نکنند پرت بیرون به ماشین از یا و ندنریز ماشین داخل را

 و کنیم دقت آن نگهداری و حفظ در باید و است مردم کارهای به بخشیدن سرعت و راحتی برای

 .بگذاریم احترام مسافران و رانندگان به

 یک، توانستند می و هستند بزرگ بعضی و کوچک اهاهواپیم بعضی: هواپیما :واییه نقلیه وسایل

 تا بخرند بلیت باید مردم. کنند حمل را کوچک و بزرگ وسایل و ها آدم از زیادی بسیار تعداد یا دو

 کمک او به که افرادی به و (خلبان) راند می را هواپیما که فردی به. کنند پرواز هواپیما با بتوانند

 و ها آدم که هستند واییه نقلیه وسایل از موشک و جت د،نگوی می( خلبان کمک) کنند می

 .برند می ها سیاره دیگر و فضا به را وسایل
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 و بنشینند خود های صندلی روی افراد باید که دارد وجود یایمن کمربند و صندلی هواپیما در

 .دارند هم تلفن و توالت و رستوران راحتی، وسایل هواپیماها. ببندند را خود کمربند

 می حرکت آب زیر یا آب روی که نقلیه وسایل با توان می را وسایل و اشیاء دریایی: نقلیه وسایل

 این از بعضی. هستند نوع این از ،سواری و باری های کشتی شتی،، کفایق. کرد جا جابه کنند

 .کنند می حرکت زدن پاره و افراد وسیله به دیگر بعضی و دارند موتور وسایل

 ها کشتی از یعنی. کشند می حرکت آب زیر جنگی و باری های کشتی مانند ها کشتی از یبعض

 .گیرند می قرار استفاده مورد دریایی حیوانات و ماهی صید برای

 باز حرکت هنگام ماشین درب است ممکن چون نزنیم دست ماشین دستگیره به :ایمنی نکات

 ریم،نب بیرون پنجره از را سرمان و تدس و نکنیم باز را ماشین پنجره ترها بزرگ اطالع بدون شود،

 کشتی با لنج سوار اگر ندیم،بب را ایمنی کمربند حتما هواپیما در نرویم، راه اتوبوس راهروی در

 .نرویم کششی با لنج دیگر جاهای به بزرگترها اطالع بدون شدیم

 شیشه به دست ،نگذاریم ماشین صندلی روی انریزیم، پ اشغال ماشین داخل :بهداشتی نکات

 راننده صندلی به را خود پاهای نشستیم اتومبیل عقب صندلی در وقتی نزنیم، هواپیما و ماشین

 .بدهیم اطالع ها بزرگتر به زود یماستفراغ شد و سرگیجه دچار اگر. زنیمن

 و کنیم سالم راننده به و باشیم مودب باید شویم می عمومی وسیله سوار گاه هر اجتماعی نکات

 در نزنیم. دست دیگران وسایل به و نشویم دیگران ناراحتی باعث و بنشینیم تراح صندلی روی

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

 را توضیح دهند. اند گرفته یاد

 

 :پایانی ارزشیابی

 .دهند ضیحتو نقلیه وسایل کاربرد مورد در میخواهم آموزان دانش از

 

11 
های فعالیت

 پایان تدریس

 .کنند درست را اتوبوس و ماشین کاردستی خواهم می آموزان دانش از کاردستی آموزش از پس

 وسیله یک و زمینی نقلیه وسیله یک و هوایی نقلیه وسیله یک نقاشی خواهم می آموزان دانش از

 .بکشند را دریایی نقلیه

 

 


