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موارد کلی 

 در تدریس
 موارد اجرای تدریس

1 
مشخصات 

 کلی

 فصل پاییزنام و نام خانوادگی مربی:                نام آموزشگاه:          نام واحد یادگیری: 

 دقیقه         تاریخ تدریس:          03یت:                              مدت زمان اجرا: موضوع فعال

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

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

 ماژیک –کامپیوتر  –فایل آموزشی 

4 
های روش

 فعالیت یارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 آشنا شوند. فصل پاییزاز دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با  هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 

 می رود در پایان درس: از دانش آموزان انتظار 

 اهداف جزئی:

 با فصل پاییز آشنا شوند. -1

 

 اهداف رفتاری:

 میوه های فصل پاییز را بشناسند. )دانش( -1

 با ماه های فصل پاییز آشنا شوند. )دانش( -2

 با آخرین شب فصل پاییز، شب یلدا آشنا شوند. )دانش( -3

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

 سواالت آموزگار به دقت پاسخ دهند. )مهارتی(به  -5

 

  رفتار ورودی 7
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 آشنا هستند. مفهوم باران و نیز انواع میوه هادانش آموزان با  -

 

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 

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

 شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 خوانم: می را زیر شعر انگیزه ایجاد برای

 درختا شاخه از ریزم می زرد /  برگای  صدا و سر و باد فصل ها بچه من پاییزم

 شه خم می گرما پشت آذر و آبان و رمه/  شم پشت دارم ماه سه نم نم باره می بارون

 کنم:  می تعریف را زیر داستان سپس

 رنگارنگ ها درخت برگ وقتی. دارد دوست خیلی را پاییز زیبای فصل او. است خوبی دختر سارا

 زرد، کم کم ها درخت پاییز، برگ فصل در. است شده زیبا خیلی طبیعت گوید می سارا شود، می

 رنگی های برگ از پر ها خیابان و ها کوچه تمام و ریزد می و شود می ای قهوه و قرمز، نارنجی،

 لذت ها آن خش خش صدای از او دارد دوست خیلی را ها درخت برگ روی دویدن سارا. شود می

 می باغچه داخل و کند می جمع را شان خانه حیاط های برگ انداز خاک و جارو با سارا. برند می

 های سرزمین به دسته دسته پرنده پاییز فصل در داند می سارا شود تبدیل گیاهی کود به تا ریزد

 ها پرنده ی دسته دیدن از سارا. گویند می کوچ پرندگان کار این به داند می روند. او می گرمسیر

 کردن کوچ هنگام ها پرنده کند می احساس او. برد می لذت کنند، می کرج صدای و سر با که

: گوید می و دده می تکان دست ها آن برای حالی خوش با هم وا دکنن می خداحافظی او با همگی

 خودش با گرم لباس و چتر یک همیشه رود، می گردش به مادرش و پدر با سارا وقتی. سالمت به

 می سردباد  و بارد می باران و شود می یابر ناگهان هوا پاییز فصل در دانند می چون. دارد می بر

 ها مدرسه روز این در چون دارد، دوست خیلی را است ماه مهر اول که پاییز فصل اولین سارا. دوز

 .رود می مدرسه به سارا و شوند می باز

 و تراش مداد و کیف و رود می فروشگاه به مادرش مراهه مدرسه روز اولین از قبل هفته چند او

 تا شمارد می را ها روزخرد. او  می دارد الزم مدرسه برای که دیگری وسایل و دفتر و کن پاک

 قشنگ لباس بگذارد، کیفش داخل را وسایلش حالی خوش با تا برساند راه از پاییز روز اولین

 .برود ستاندب به و شدبپو را مدرسه

 و کند می استراحت رختخواب در شود، بیمار او اگر. بخورد سرما پاییز فصل در است ممکن سارا
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 .خورد می کند می درست برایش مامان که را غذایی هر

 خیلی را پاییز فصل از شب آخرین سارا. شود خوب حالش تا خورد می موقع به را ایشه ارود او

. دارد نام یلدا شب است آذر ماه از شب آخرین که پاییز فصل شب آخرین داند می او. دارد دوست

 هدیه ها آن به و رود می بزرگ بابا و بزرگ مامان می خانه به بابا و مامان مراهه یلدا شب در سارا

 و کنند می پذیرایی ها آن از انار و هندوانه یلدا، شب آجیل یا هم بزرگ بابا و بزرگ مامان دهد می

 مامان قشنگ های قصه و حافظ شعرهای از سارا. خوانند می را حافظ قشنگ های شعر ها آن برای

 از ها آن وقتی. دبر می لذت خیلی کنند می تعریف برایش یلدا شب در که بزرگ بابا و بزرگ

 اذیت و صدا و سر بازی هنگام وا است خوبی خیلی دختر سارا: گوید می اببا گردند می بر میهمانی

 را صدا و سر بی حوصله بزرگ بابا و بزرگ مامان و نیست خوبی کار کار، این داند می او چون نکرد

 خوبی و ادب یا خترد جا همه و همیشه سارا: گوید می مامان. شوند اذیت است ممکن و ندارند

 .است

 ماه از کدام هر اینکه و است آذر و آبان مهر، پاییز فصل های ماه: گویم می آموزان دانش به سپس

( گالبی - شلغم – نارنگی – اثار -سیب. )گویم می را پاییز فصل های میوه. است روز 3۳ پاییز های

 .ها میوه این خواص و فواید و

 صحبت باران تشکیل نحوه ی نحوه مورد در. دهم می توضیح یلدا شب پاییز، شب آخرین مورد در

 .کنم می

 .بکشند نقاشی یک پاییز فصل مورد در خواهم می آموزان دانش از

 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

 

 :یپایان ارزشیابی

 .ببرند نام را پاییز فصل های میوه میخوام آموزان دانش از -

 

1۳ 
های فعالیت

 پایان تدریس
 کنند. تکمیل را پاییز فصل به مربوط کاربرگ خوانم می آموزان دانش از

 

 


