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 در تدریس
 دبستانی پیش کار واحد درس طرح

1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:           نام آموزشگاه:          

 پلیس، چراغ راهنمایی و عبور و مرورنام واحد یادگیری: آشنایی با 

 تدریس:         دقیقه         تاریخ  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

 کامپیوتر. –فایل آموزشی 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 آشنا شوند.پلیس، چراغ راهنمایی و عبور و مرور از 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.ر با پلیس و عبور و مرو -1

 آشنا شوند.با خیابان  -2

 با چراغ راهنمایی آشنا شوند. -3

 
 

 اهداف رفتاری:

 با مفهوم خیابان آشنا شوند. )دانش( -1

 با کار پلیس آشنا شوند. )دانش( -2

 رنگ های چراغ راهنمایی را نام ببرند. )دانش( -3
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 معنی رنگ های چراغ راهنمایی را بیان کنند. )درک و فهم( -4

 محل عبور و مرور افراد پیاده است. )دانش( بدانند که پیاده رو -5

 بدانند برای رد شدن از خیابان باید به چراغ راهنمایی توجه کنند. )درک و فهم(  -6

 

 رفتار ورودی 7

 

 آشنا هستند. وسایل نقلیه و کاربرد آن هادانش آموزان با برخی مفاهیم  -

 

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

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

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

 شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 چراغ و پلیس مورد در آموزشی کلیپ انگیزه ایجاد برای. می شود پرسیده سوال چند از درس قبل

 تا سه دیدم راه چهار سر خوانم: تو خیابون سپس شعر زیر را می گذارم می نمایش به راهنمایی

/  ها ماشین عبور ی واسه زیبا و تر گل های باغی / یکیش قشنگی، رنگ رنگهای / چه  چراغی

 قرمز خبردار آقا ماشین و نگه دار. / یکیش رو احتیاط با کمی یواش و زرد یکیش

 نصب چراغ راهنما یک شب سر خیابانی یک کنم: می تعریف را راهنمایی چراغ داستان سپس

 چراغ شده؟ چیزی ناراحتی؟ چرا گفت و او شد نزدیک ای ستاره بود ناراحت راهنما چراغ اما کردند

 گفت: راهنما

ی روزتا ستاره با خنده گفت: من مطمئن هستم  3تا چشم دوست داری یا  2نپرسیدند  من از چرا

 می الاص مردم ندرفت می تند تند هاماشین که صبح روز یک. باشی خوشحال تبودن چشم 3از 

 ها ماشین کند ردز را شچراغ باید االن کرد رفک او کرد... فکر راهنما چراغ دنبشو رد ندتوانست

قرمز شد ماشین ها کامل ایستادند و مردم با راحتی از  مه بعد دننک ایست باید االن ددنفهمی

 و کرد زرد را چراغش بارهدو ایستاده ماشین درچق دید راهنما چراغ یمدت از بعدخیابان رد شدند 

 خوشحال خیلی راهنماغ چرا .شد شب .رفتندبعد سبز شد و مردم در پیاده رو ماندند و ماشین ها 

 ؟اریند م؟ غخوشحالی: چرا گفت او به ستاره بود

م کمک کردم. و بعد در مورد کار پلیس و عبور و چراغ راهنما گفت: چون با سه چشمم به مرد

 محل خیابان: بدانند باید اه پیاده آنچه .ممی ده توضیح آموزان دانش به راهنمایی چراغ ومرور 

. رعایت و است پیاده افراد مرور و عبور محل رو پیاده .است سیکلت موتور و ماشین مرور و عبور
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یابان یکی از مهمترین کارها است و برای رد شدن حفظ نظم وظیفه تک تک ماست. رد شدن از خ

 باید به عالیم زیر توجه کنیم.

 به خود شدن روشن با چراغ این: قرمز رنگ. مختلف معانی به است رنگ سه دارای: راهنمای چراغ

 را عابرین به بورع هاجاز و بایستید باید پیاده عابر خط پشت باید شما که گوید می ها ماشین

 بدهید.

 و پیاده عابر خط تپش ایست، ها سیکلت موتور و ها ماشین برای کامل اطاحتی یمعن به زرد: رنگ

 .است ها راه چهار از قبل

 .باشد می ها راه چهار از سیکلت موتور و ها ماشین برایسبز: به معنی اجازه عبور  رنگ

 سبز -2 قرمز -1رنگ دارد:   دو پیاده عابر مخصوص چراغ

 .نشود خیابان وارد و دبایست رو پیاده در باید عابر مهه است روشن چراغ این وقتی: قرمز رنگ

 از شدن رد برای .دنکن عبور خیابان از خواهند می که کسانی عبور اجاره یمعن بهسبز:  رنگ

 .کرد انتخاب راه سه از یکی باید سالمت طور به خیابان

 .شده کشی خط محل از شدن رد -1

 یم.بشو رد واییه ایه پل از شدن رد -2

 یمکن عبور ایهگذر زیر از -3

 طول به س، پشویم دیده خیابان از که طوری ایستیم می رو پیاده در اول: پیاده عابر بورع مقررات

 می نگاه چپ به دوباره میکنیم نگاه راست به پسس نیاید ای نقلیه وسیله که میکنیم چپ نگاه

 نگاه راست به دوباره سپس ایستیم می و رفتهوسط  سفید خط با آرامی به نیامد ماشینی اگر یمکن

 رنگ لباس باید شب هنگام در. رویم می خیابان طرف آن به آرامی به و هعجل بدونه و میکنیم

 باشند. داشته تن و روشن

 تحرک حال در ماشین داخل در گز وقتیهر -1کنند:  رعایت ماشین بر سوارافراد  باید آنچه

 سمتدر،  از نقلیه وسیله از شدن پیاده هنگام -2 .مبیاوری بیرون ماشین از را خود سر میسته

 بیرون به جرهنپ از لآشغا -4 جلو ننشینیم )خردساالن( یصندل روی نهات -3. کنیم استفاده راست

وقتی در سرویس  -6ببندید.  را یایمن کمربند حتما شستیمن ماشین جلو  رد اگر -5. یمنکن پرتاپ

برای پیاده شدن از ماشین سر خود از جا  -7گوشی نکنند. مدرسه یا مهد هستید سر و صدا و بازی

وقتی سوار اتوبوس یا وسیله نقلیه می  -8بلند نشوند و برای پیاده شدن از راننده اجازه بگیرند. 

 .کنید رعایت را شوید نوبت را رعایت کنیم و پیش والدین خود بنشینید و نظافت

 که مطلبی تا کنم می ماییراهن را ها آن و ؟گرفتیم یاد به امروز پرسم می آموزان دانش از آخر در
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 .دنده توضیحرا  اند گرفته یاد 

 

 : پایانی ارزشیابی

 چراغ راهنمایی توضیح دهند. مورد در ممیخواه آموزان دانش در
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های فعالیت

 پایان تدریس

 کنند. می درست را راهنمایی چراغ کاردستی مربی کمک با آموزان دانش از

 بکشند. را ابانخی نقاشی

 

 


