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 نام کتاب درسی: هدیه های آسمانی        مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی          

  روز دهم 5 موضوع: درس  
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 اهداف

 هدف کلی: 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با اهمیت عاشورا آشنا شود.

 اهداف رفتاری: 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

 شوراآشنایی با مراسم بزرگداشت قیام امام حسین )ع( و روز عا-1

 اشتیاق به شرکت در مراسم روز عاشورا -2

مشارکت در برگزاری مراسم مربوط به شهادت امام حسین و یاران  -3

 باوفایش

 آَشنایی با پیام قرآنی. -5

 دانش آموزان با مطالب درس قبل آشنا هستند. رفتار ورودی

ارزشیابی 

 تشخیصی

 سواالتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم.

راهنمای تدریس معلم  –ماژیک  –تابلو  –کتاب هدیه های آسمانی سوم ابتدایی  رسانه های آموزشی

 فیلم یا کارتون  –پرچم، سربند و عکس و پوستر  –

 سخنرانی –بحث گروهی  –پرسش و پاسخ  -روش های یاددهی 
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 یادگیری

 گروهی –به صورت ردیفی  مدل چینش کالس

 

 آموزانفعالیت های دانش  عنوان

 فعالیت های معلم

 زمان

فعالیت های مقدماتی 

ارزشیابی رفتار ورودی و 

 ایجاد انگیزه

شاداب و با انرژی وارد کالس می شویم و با نام و یاد خدا  بعد 

از حضور و غیاب و احوال پرسی با دانش آموزان و بررسی 

 تکالیف و ارزشیابی تشخیص درس را شروع می کنیم.

 

 5زمان 

 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 ارائه درس

از دانش آموزانی که آمادگی دارند برای مداحی، بخواهیم -1

 .تا فرازی را با هماهنگی بچه ها اجرا کنند

پخش صدای اذان هنگامی که متن کتاب درسی را می  -2

 .خوانیم در جایی که اشاره شده که صدای اذان بلند می شود

همکاری و هماهنگی با دانش آموزان وسایلی ازجمله: با  -3

پرچم کوچک مربوط به ایام محرم، پوستر، عکس و پارچه »

س نصب الرا تهیه و در ک« نوشته های مربوط به این ایام

 .کنیم

یا »،  («ع)یا ابوالفضل»،  («ع)حسین یا»سربندهای  -4

و  را تهیه کنیم و قبل از تدریس به بچه ها بدهیم «)ع(زینب

آن را به سر خود ببندند و سپس شروع به تدریس کنیم در 

ضمن می توان از بچه ها بخواهیم اگر سر بندی در منزل 

س بیاورند و به پیشانی خود الدارند را به همراه خود به ک

 .ببندند

فعالیت پیام قرانی  22استفاده از تصاویر مربوط به صفحه  -5

ابتدایی شروعی برای و یا تصویر مربوط به قرآن پایه ششم 
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تصاویری از برگزاری  -6 .س خواهد بودالآغاز گفت و گو در ک

مراسم عزاداری توسط بچه ها در محله های سراسر کشور، یا 

اینکه از خود بچه ها بخواهیم تصاویر مربوط به برگزاری 

ه در آن شرکت مراسم عزاداری هیئت و محله خودشان را ک

د و در حین توضیح درس ها آن را س بیاورنالداشته اند را به ک

نشان دهیم، یا عکس های جمع آوری شده توسط بچه ها را 

س نصب کنیم و هر التابلوی کیک هفته قبل از تدریس روی 

کدام از بچه ها در مورد عکسهای آورده شده توسط خودشان 

 صحبت کنند

پخش قسمتی از گزارش خبری صدا و سیما روز عاشورا در  -7

 .واند شروع خوبی برای ورود به بحث درس باشدکل کشور میت

در میان بحث ها و گفت و گوهایی که در خصوص  -2

می  )ع(برگزاری درست و صحیح مراسم عزاداری امام حسین

شود جهت تایید صحبت ها از بچه ها بخواهیم که بلند و یک 

این کار در ایجاد یک فضای عاطفی و  «یا حسین»صدا بگویند 

 .ائی خواهد کردحماسی کمک بسز

 ارزشیابی:

نتظار داریم دانش آموز ما در نهایت، آداب مربوط به برگزاری ا

مراسم روز عاشورا را بیان کند و خود نیز در برگزاری مراسم و 

شرکت در آن فعال باشد پیام قرانی درس را نیز صحیح 

 .بخوانند و مفهوم آن را درک و توضیح دهند

 

 تکلیفتعیین 

 

انتخاب و تمرین نوحه ای مناسب با کمک خانواده برای 

 خواندن در کالس درس.
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