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موارد کلی 

 در تدریس
 موارد اجرای تدریس

1 
مشخصات 

 کلی

 نام آموزشگاه:             نام و نام خانوادگی مربی:           

 کشاورزینام واحد یادگیری: آشنایی با      

 دقیقه         تاریخ تدریس:          03ع فعالیت:                                مدت زمان اجرا: موضو

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

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

 کشاورزی.تصاویری در مورد  –کامپیوتر  –فایل آموزشی 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 آشنا شوند.کشاورزی از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با  هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 یرفتار

 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 آشنا شوند.با کشاورزی  -1

 

 اهداف رفتاری:

 اهمیت کشاورزی را دانند. )دانش( -1

 در مورد شغل کشاورزی توضیح دهند. )درک و فهم( -2

 چند مورد از محصوالت کشاورزی را نام ببرند. )دانش( -3

 رکت کنند. )عاطفی(در انجام فعالیت های گروهی با عالقه ش -4

 به سواالت آموزگار به دست پاسخ دهند. )مهارتی( -5
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 رفتار ورودی 7

 

 دانش آموزان با برخی مفاهیم علوم آشنا هستند. -

 

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 

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

 شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 .شود می پرسیده سوال چند قبل از درس

 گذارم می نمایش به را کشاورزی مورد در آموزشی کلیپ انگیزه ایجاد برای

 کامیون، بزرگ بازی ماشین پالستیکی، غونفر و بیلچه) نیاز مورد وسایل انگیزه ایجاد برای

 دهم. می آموزان دانش به را( دستکش

 .بروند مدرسه حیاط به سروصدا بی و آرام و بایستند صف خواهم می آموزان دانش از

 رو خاک پیلچه به آموزان دانش از یک هر که فعالیت دادن توضیح به کنم می شروع باغچه کنار در

 بریزند. و بیارند بیرون زمین از

 بریزید. دیگری گل زیر ای بریزید دیگه جای یک ببرند و ماشیناشون داخل

 در خاری ممکنه یا شود می کثیف ستشاند چون ندبکن دست در حتما هم را ها دستکش

 .رود فرو دستشان

 جای یا کنیم می حمل را خاک ونفرغ با و کنیم می جدا زمین از را خاک بیلچه با ما ها بچه

 و من پدر مخان بله نبگ ممکن ها بعضی د؟نکن می باغبانی که این دیدین حتما یزیمر می دیگری

 کمک بهشون د؟نکن می باغبانی چطوری دیدی رینآف میگم بعد که هستند انغببا پدربزرگم

 دیگر... سواالت و کردین؟

 .کنم می صحبت کشتند می ما برای کشاورزان که زحماتی و کشاورزی شغل مورد در

 آموزان دانش به را کشاورزی محصوالت تصاویر و مده می توضیح کشاورزی محصوالت مورد در

 .دهم می نشان

 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
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 :پایانی ارزشیابی

 ببرند نام را کشاورزی محصوالت زا مورد چند خواهم می آموزان دانش از

 

11 
های فعالیت

 پایان تدریس

 بکشند. نقاشی کشاورزی مورد در خواهم می آموزان دانش از

 کنند. درست را درخت و گل کاردستی مربی کمک با

 

 


