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موارد کلی 

 در تدریس
 موارد اجرای تدریس

1 
مشخصات 

 کلی

 نام آموزشگاه:                  نام و نام خانوادگی مربی:       

 بهداشت فردی و مراقبت از دنداننام واحد یادگیری: آشنایی با 

 دقیقه         تاریخ تدریس:          03ا: موضوع فعالیت:                              مدت زمان اجر

 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      شیلوحه های آموز

 کریم

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

   پاستل

 تصاویری در مورد رعایت بهداشت فردی. –کامپیوتر  –فایل آموزشی 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             ی روش گروه

             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 آشنا شوند. بهداشت فردیاز دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با  هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 

 ن درس: از دانش آموزان انتظار می رود در پایا

 اهداف جزئی:

 با بهداشت فردی آشنا شوند. -1

 

 اهداف رفتاری:

 اهمیت بهداشت را بدانند. )دانش( -1

 در مورد بهداشت فردی توضیح دهند. )درک و فهم( -2

 با نحوه مسواک زدن و مراقبت از دندان آشنا شوند. )دانش( -3

 بهداشت فردی را رعایت کنند. )مهارتی( -4

 القه شرکت کنند. )عاطفی(در انجام فعالیت های گروهی با ع -5

 به سواالت آموزگار به دقت پاسخ دهند. )مهارتی( -6
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 رفتار ورودی 7

 

 دانش آموزان با برخی مفاهیم علوم آشنا هستند. -

 

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

رسی با روی گشاده و لبخند وارد کالس می شوم پس از سالم و احوالپرسی و حضور و غیاب، بر

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

 شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 .می شود پرسیده سوال چند قبل درس از

 .گذارم می نمایش به را فردی بهداشت رعایت درمورد آموزشی کلیپ انگیزه ایجاد برای

 خمیردندان و مسواک قبل از گویم می ها بچه به انگیزه ایجاد یبرا کالس در ابتدا کار این برای

 .شوند شناآ کار این روند با نزدیک از تا بیاورند

 به شروع نمادین صورت به و گیرم می دست در را خمیردندان و مسواک خودم کار شروع برای

 خراب تا نیمک مراقبت هایمان دندان از باید شویم می آموزان دانش به و کنم می زدن مسواک

 .نشوند

 و باشیم تمیز همیشه باید ما ها بچه ممی گوی و کنم می ولمشغ را ها بچه ذهن سواالتی طی با و

 دست ،ییمشوب مرتب را هایمان دست کنیم مراقبت آنها از و بزنیم مسواک خوب را هایمان دندان

 بیمار و مریض ما هک شود می باعث و دارد میکروب چون نزنیم وجه هیچ به مان صورت به کثیف

 می آنها از و برم می مدرسه حیاط به را ها بچه شد تمام خودم زدن مسواک کار که وقتی و بشویم

 را بهداشت خیابان خانه مدرسه در باید ما گلم های بچه و کنند زدن مسواک به شروع خواهم

 بازی لگ وجه هیچ به بشوییم صابون با را هایمان دست حتما دستشویی رویم می کنیم رعایت

 .نزنید خودتان صورت یا چشم به کثیف دست نکنید

 .بپوشیم میزت های لباس و نکنیم کثیف را لباسمان

 .نکنیم کثیف را اطرافمان محیط باشیم مرتب و پاکیزه همیشه و برویم حمام به

 .مکن می صحبت بهداشت رعایت عدم های آسیب و بهداشت فواید مورد در و

 گرفتیم؟ یاد چه امروز. پرسم می انآموز دانش از آخر در

 .ندده توضیح را اند گرفته یاد که مطلبی تا کشم می راهنمایی را ها آن و
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 : پایانی ارزشیابی

 .دهند توضیح بهداشت رعایت مورد در میخواهم آموزان دانش از

11 
های فعالیت

 پایان تدریس

 چسب و رگ کاست و محتوا از ادهاستف با را شخصی وسایل کاردستی مربی کمک با آموزان دانش

 کنند. می درست

 

 


