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موارد کلی 

 در تدریس
 موارد اجرای تدریس

1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:                نام آموزشگاه:    

 فصل زمستاننام واحد یادگیری:       

 دقیقه         تاریخ تدریس:          03موضوع فعالیت:                              مدت زمان اجرا: 

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

   لیت های علمی )مشاهده، گردش علمی، بحث و گفتگو، آزمایش(فعا                 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

 دکمه. –پنبه  –کامپیوتر  –آموزشی فایل 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 شوند.آشنا  فصل زمستاناز 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:

 . شوند آشنا زمستان فصل با -1

 

 :رفتاری اهداف

 (دانش. )بشناسند را تابستان فصل ماه های -1

 (دانش)با وسایل حرارتی و نکات ایمنی مربوط به آن ها آشنا شوند.  -2

 ک آشنا شوند. )درک و فهم(با نحوه تشکیل مه، بهمن ، تگر -3

 با نحوه تشکیل برف و باران آشنا شوند. )درک و فهم( -4

 (فهم و درک. )شوند با خواب زمستانی آشنا -5

 (عاطفی. )کنند شرکت عالقه با گروهی های فعالیت در انجام -6
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 (مهارتی. )دهند پاسخ دقت به آموزگار سواالت به -7

 رفتار ورودی 7

 

 آشنا هستند.ما و برف و باران فهوم سردانش آموزان با برخی م -

 

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 

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

 شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 خوانم: می را زیر شد انگیزه ایجاد برای

 بارون و تگرگ و برف / سوغاتی چی آورده؟ /  مهمون به بار / اومده جون مادر بده مژده

 / زمستونه، زمستون چیه قشنگش اسم های فراوون / / قصه گه می سرما ننه باز

 :مکن می تعریف را زیر داستان پس

 بود؟ زمستونت کرف بود وتمست جیک جیک(( مورچه و جیرک جیر))

 که بود اینجیرک  رجی کارکرد  می زندگی رانگذ خوش جیرکی جیر سبز سر و بزرگ جنگلی در

 به را کاری هیچ جیرک جیر بخواند آوازبزند و  ساز و ندبنشی ها برگ ی سایه زیر شب تا صبح از

 زیر کشیدن دراز بود گرم لیخی هوا که روزها آن" اصوصخم داشت دوست خواندن آواز ی اندازه

اما بر خالف  دکر نمی این از غیر کاری هم جیرک جیر بود بخش لذت "واقعا ها برگ ی سایه

جیرجیرک همسایه اش مورچه ی سیاه حتی یک لحظه هم استراحت نداشت، او از صبح که بیدار 

 شام ردنخو از قبل که شد می خسته قدر آن ها وقت بعضی می شد تا آخر شب کار می کرد

 و کرد می تالش داغ آفتاب زیر طور چه مورچه که دید می روز هر جیرک جیر دبر می خوابش

 می کار قدر این چرا :گفت می چهرمو به مسخرگی با ههمیش او دکر می خیرهذ غذا اش النه داخل

 !تیهس حریص خیلی تو خواهی می چه برای را غذا همه این یکن

 .ببر لذت زندگی از و بکش دراز سایه زیر من لمث یاب

غذا ذخیره  زمستانم برای توانم می تا باید ندارم وقت کارها این برای من هن :گفت می مورچه ماا

 روی از مورچه ها وقت بعضی. شود نمی پیدا خوردن برای غذایی هیچ برسد راه از که زمستان کنم

 و باشی زمستانت فکر به کمی هم تو است تربه زیزع ی مسایه: هگفت می جیرک جیر به دلسوزی

 ذا: غگفت می و داد نمی گوش حرف ها این به "اصال جیرک جیر اما کنی ذخیره لذا خودت برای

 .شود نمی پیدا ههمیش زدن ساز برای وقت اما سته ههمیش
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 برای کافی ازهاند به که یاهس می چه مو رسید راه از سرما و برف اصل سرانجام و گذشتند روزها

 جیر اما کرد می استراحت و بود نشسته اش النه داخل راحت خیال با بود کرده ذخیره تا خودش

 مورچه خانه در همین برای مرد می داشت گرسنگی از او اییغذ نه داشت ای النه نه لتنب جیرک

 ازس توانم نمی حتی که ام گرسنه و شده سردم قدر آن کن کمک من به یزعز مورچه: گفت و رفت

 فکر به باید زدی می ساز و نشستی می ها برگ روی که موقع آن: گفت او به اخم با مورچه مبزن

 فکربی  و رانگذ خوش کرجی رجی و بست رکجی رجی روی به را در بعد و بودی می روزها این

 .ندید را او کس هیچ دیگر و شد سرگردان سرما و برف در خسته وگرسنه 

 کدام در اینکه و است اسفند و بهمن دی، نزمستا فصل های ماه: گویم می آموزان دانش به سپس

 روز است. 29 که اسفند از غیر به است روز 3۳ زمستان های ماه از

 وغذا  یافتن توانایی که حیواناتی فصل این در اینکه و دهم می توضیح خوابی زمستان مورد در

 از هستند ابخو که مدتی در و روند می فرو طوالنی خواب به خدا قدرت به ندارند را آن تهیه

 .کنند می تغذیه دارد وجود بدنتان در که غذایی مواد ذخیره

 (شیرین لیمو ،نارنج نارنگی، پرتقال،مرکبات ) هر چونگویم.  می را زمستان فصل های میوه

 لبو )چغندر( و فواید و خواص این میوه ها. م،شلغ ی،، کیوازگیل خرمالو،

 .دهم می توضیح یلدا شب مورد در

 .مکن می صحبت برف و باران تشکیل نحوه ی وهنح مورد در

 که هوا در موجود بخارات هوا سرمای دلیل به :دهم می توضیح مه تشکیل چگونگی مورد در

 ین )زمین( حرکت می کنند.یقسمت پا به دهند می را برف تشکیل

 به و شده سنگین شود انباشته هاکوه باالی برف که هنگامی: بهمن تشکیل چگونگی مورد در

 .شود می ها جاده شدن مسدود و ها خانه خرابی باعث و کند می حرکت پایین سمت

دانه های باران در هوا منجمد شده یخ  دباش سرد خیلی هوا که هنگامی: گرگت تشکیل چگونگی

 می بندد و به صورت تگرگ می بارد.

 نگهداری نحوه وفتی فاژ، بخاری نشو گازی، برقی، بخاری شامل حرارتی وسایل انواع مورد در نیز و

 .دهم می یحتوض حرارتی وسایل مقابل در خود از مراقبت و

 یک هم با آن مورد در و صحبت کالس در زمستان فصل مورد در خواهم می آموزان دانش از

 می راهنمایی را اه نآ و ؟گرفتیم یاد چه امروز پرسم می آن امور دانش از آخر در. بکشند نقاشی

 .دهند توضیح را اند گرفته یاد که مطلبی تا کنم

 پایانی ارزشیابی
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 نام ببرند. را زمستان فصل های میوه خواهم می آموزان دانش از -

 

1۳ 
های فعالیت

 پایان تدریس

 کنند. تکمیل را زمستان فصل به مربوط گ بر کار خواهم می آموزان دانش از

 د.با استفاده از پنبه و چسب و دکمه کاردستی آدم برفی را درست کنن

 


