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مشخصات  1

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:           نام آموزشگاه:     

 باال و پاییننام واحد یادگیری: مفهوم      

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

      نقاشی        نمایش اخالق         قصه گویی         کار دستی       شعر و سرود  وع فعالیتن 2

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

وسایل مورد  3

 نیاز

یادگیری انس با قرآن کتاب واحد        و قیچی بکاغذ و چس      لوحه های آموزشی

 کریم

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

   پاستل

 

های روش 4

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

              پرسش و پاسخ                   همیاری 

 آشنا شوند. باال و پائیناز دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با  هدف کلی 5

اهداف جزئی و  6

 رفتاری

 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 اجسام باالی میز و پائین میز را تشخیص دهد . -1

 که در پایین قرار دارد را تمییز دهد. مفهوم جسمی که در باال قرار دارد و جسمی -2

 اشیا آگاهی پیدا کنند. باال و پائیننسبت به موقعیت فضایی  -3

 

 اهداف رفتاری:

 را نشان دهند. )درک و فهم(  موقعیت اجسام باال و پائین -1

 را در رابطه با مصادیق مربوط همراه معلم تکرار کنند. )دانش( باال و پائینواژه های  -2

کتاب را روی میز قرار را انجام دهند. ) باال و پائینفاهی مربوط به دستورات کالسی ش -3
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 ()دانش(بده

 را در کتاب درسی انجام دهند. )درک و فهم(  باال و پائینتمرینات مربوط به  -4

 
  

 آشنا هستند. باال و پائیندانش آموزان با مفهوم  - رفتار ورودی 7

 آشنا هستند. باال و پائینبا مفهوم  -

  

های فعالیت  8

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

با انرژی و لبخند وارد کالس می شوم پس از سالم و احوالپرسی و حضور و غیاب، بررسی تکالیف و 

 ارزشیابی تشخیصی دانش آموزان را گروهبندی میکنم. و درس جدید را با نام خدا شروع می کنم.

 که پرسد می کودکان از سپس. گذارد می میز پایین در وپت یک و میز باالی در کتاب یکابتدا  شرح فعالیت 9

 را صحیح پاسخ اند، کرده کسب را پایین و باال مفهوم قبل از که کودکانی و است میز کجای کتاب

 .کنند می ارائه

 

 طریق، این به.« میز پایین.»دهند می پاسخ کودکان «دارد؟ قرار میز کجای در توپ: »پرسد می آنگاه

 از مربی. رسد می تمرین به نوبت سپس و گیرند می فرا را پایین و باال مفهوم نیز دیگر کودکان

  .دهند قرار میز پایین را هایشان کیف و باالی را هایشان کتاب خواهد می کودکان

  کلمه زمان هم. دهید قرار میز روی بار یک و میز زیر بار یک و کنید انتخاب را هایی توپ: اول بازی

 .گیرد شکل او در مفهوم این تا کند تکرار هم او که بخواهید کودک از و کنید تکرار را رو یا زیر

 ادامه را کار این قدر آن و بیاورید پایین دیگر بار و ببرید باال بار یک گرفته دست در را توپ همان

 بگیرد یاد را پایین و باال مفهوم کودک تا دهید

های فعالیت 01

 پایان تدریس

 کنند. تکمیل را باال و پائین به کاربرگ مربوط خواهم می نآموزا دانش از

 

 


