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     ابتدایی    مقطع تحصیلی: چهارم          هدیه های آسمانینام کتاب درسی: 

 یک ماجرای زیبا 51درس موضوع درس: 

 دقیقه 51تهیه کننده:                                                                                          مدت جلسه:

 تعداد دانش آموزان:                              تاریخ:                  نام مدرسه:                    

 

 

 اهداف

آموزان انتظار میرود در پایان درس با اهمیت کمک کردن به  هدف کلی : از دانش

  . دیگران آشنا شوند

 :اهداف رفتاری: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس

 .ن به دیگران و برخی نمونه های آنآشنایی با اهمیت کمک کرد-1

 .و اشتیاق به کمک به دیگران در موقع نیاز به ایشان تالش -2

 .آشنایی با پیام قرآنی -3

 آشنا هستند. مطالب سال قبل دانش آموزان با  رفتار ورودی

ارزشیابی 

 تشخیصی

 سواالتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم.

رسانه های 

 آموزشی

 فیلم و تصاویر آموزشی –هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی کتاب 

روش های یاددهی 

 یادگیری -

 پرسش و پاسخ  -تلفیقی از روش های بحث گروهی، سخنرانی

 گروهی –به صورت ردیفی  مدل چینش کالس
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 فعالیت های دانش آموزان 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 غیاب و احوال پرسی با دانش آموزان و بررسی 

 .تکالیف و ارزشیابی تشخیصی درس را شروع می کنیم

 

 1زمان 

 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 ارائه درس

س الداستان شهید بابایی درابتدای ک پخش فیلم مربوط به-1

 .می تواند بسیار شروع خوبی باشد

شهید عباس بابایی و »نمایش دو داستان مربوط به  -2

 .آموزان توسط دانش «سردارشهید صیاد شیرازی 

آموزان، یا پخش فایل  قرائت پیام قرآنی توسط دانش -3

 .صوتی مربوط به این آیه

پخش فیلم صحبت های شهید عباس بابایی و شهید  -4 

 .در ابتدای تدریسصیاد شیرازی 

میتواند آغازگر خوبی  «شوق پرواز»پخش قسمتی از فیلم  -5

 .برای ورود به این درس باشد

درمورد کمک  (عکس،کاریکاتور، نقاشی، پوستر)استفاده از  -6 

 .به دیگران

جشن  .شما را یاد چه چیزی می اندازد «جشن»عبارت  -7

امان دت امالجشن مبعث،جشن نیمه شعبان، جشن وتولد، 
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جشن عید نوروز، جشن عیدفطر،جشن عید قربان  )ع(، معصوم

آموزان به این عبارت  ،جشن نیکوکاری با هدایت افکار دانش

خواهیم رسید که در آن عدهای که  «جشن نیکوکاری»

ی دارند، خوشحال می شوند افراد التمشکازخیلی جهات 

  . نیازمندی که شاید هرگز آن ها را نبینیم

فیلم هایی که از صداوسیما پخش شده در  سپس تصاویر و

خصوص جشن نیکوکاری و کسانی که این کمک ها را دریافت 

 .ی این درس باشند می کنند می توانند تثبیت کننده

های بر روی کارت های  ت و ضرب المثلالنوشتن جم -8 

 الف. آی که دستت می رسد، دستی بگیر : رنگی مانند

ی آن را  کمک کردی؟خاطرهبه چه کسانی تا به حال  -9 

العمل دیگران  س تعریف کن و عکسالبرای بچه های ک

 نسبت به شما چگونه بوده است؟

عبادت به جز » سالبلوی کنوشتن شعر سعدی برروی تا -11

و گفتوگو در مورد آن میتواند آغازگر  «خدمت خلق نیست

  .خوبی برای درس باشد

 دانش آموزان:  ارزشیابی : در پایان تدریس انتظار داریم

   ضمن توضیح اهمیت کمک کردن به دیگران، فواید

 .هایی بیان کنند ها و مثال آن را با ذکر نمونه
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  ضمن اظهار اشتیاق برای کمک به دیگران، همواره

 .ش کنندالی کمک به دیگران در موقع نیاز تبرا

   پیام قرآنی را صحیح بخوانند و ضمن بیان مفهوم

 .دهندی آن توضیح  درباره

 

 تعیین تکلیف

 

ی هرکدام از اعضای خانواده در کمک کردن به دیگران  خاطره

 را بشنوید و سپس به انتخاب خودتان یکی را برای دانش

 . س تعریف کنیدالآموزان ک
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