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–1
آشننیی
بننننی آ

چگونگی تولید آب

حیطه شناختی:
چگررو گی تولیررد
آب آشررامید ی را

تعقّل

دهد.

توضیح دهد.

آشننید
ن

چند راه مصرف درست

ررف
رد راه مصر
چنر

آب را نام

درست آب را رام

قههدر اب اشههامیدنی و

ببرد.
حیطه مهارتی:

–2
آشننیی

نعمههت هههاي رههدا را

ب ه كههار مشارك ی

درس (

گروهههی ،همیاري

عل م دوم )

بههههه ه

،ايفاي

صههور

نق

 Uتهههها ،گروهی
*

*

دانههه

بداند

رویی در
ررفه جر
صر

آمههونا

ررف آب تهی ره
مصر

رو در رو

بی صنفه
جننن

رام
ره هنگررر
بررر

در

آشرررررامیدن و

آ

ایمان

لیستی از را هرای

کند.

دصننف

آشامیدنی را توضیح

*

*

با توجه

كتی

علم

 3لیسهه ی ان را هههاي

باشهههند

صههههرف جههههويی در

وحركت

*

مصههههرف آب تهیهههه

شستن دسرت هرا

در

كند.

آب را بیهرررروده

كه ه

هدر دهد.

راحهههت

حیطه گرشی:
سبت به اسرتفاده
درسررررت از آب
عالقه شان دهد.

عمل

وتسهه

ب هنگهام آشهامید و
شس ن دسهت هها آب

بههههه ه
*

*

را بیههههههوده ههههههدر

*

فعالیههت
هههههههها

ندهد..

بیشههه ر

2

،پرس
وپاسخ

 ،كتی ،
تخت ،
ل ان ،پیرچ
آ  ،كیرت
گفوه بی ی.
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اخررال نسهه ت بهه اسهه فاده
ق

درسههت ان آب ع قهه

باشهههد.و
*

*

*

*

نشا دهد..

فهههههههر
گیهههرا
نسه ه ت
بههههه ه
تاب وديد
كههههافی
داشههه
باشند.

فعالیت های حین تدری
فعالیرررت هرررای فعالیت دبیر

یادگیری

(ایجاد موقعیت یادگیری )

فعالیت دا ش آموزان

روش تدری

وسررایل زمان

(ا دیشررره ورزی ،دسرررت

روز
آمرر

ورزی ،خالقیررت ترروام بررا

شی

رایی و
راوری ،خودپایرر
خوبرر
خود ارزیابی )

فعالیررررت هررررای سهه ه م و احوالپرسههههی ان دانهه ه
مقدماتی

آمههونا – حضههور و غیههاب  -دقههت

آمههههاده شههههد دانهه ه
آمههونا جهههت تههدري
3

ايفهههههاي نقههههه  ،ماژيهه
پرسههه

و پاسهههخ- ،بهههرد5 -
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در وضههه جسهههمانی  ،روحهههی و هههچ چههو آمههاده كههرد

روانههی دانهه
ب تكالیف دان

آمههونا  -رسههیدگی

ك اب-

ك اب و ق چ رود

آمونا

پرریش بینرری رفتررار ان ظار می رود ك دان
ورودی

نمايشی ،توضیحی

ق ههههههچ

آمون:

نحوه تشكیل آب را بداند.

دان

امهونا به سهوا

"

"

2

پاسخ می دهند .

بهها اسهه فاده هههاي انسهها و جانههدارا ان
آب آشنا باشد.
عوامهههل آلهههوده كننهههده آب را بشناسهههد.

ارزشیابی تشخیصی
یا سنجش آغازین

انسهههها ان آب چهه ه اسهه ه فاده هههههايی پاسههههخ گههههويی دانههه
می¬كنند؟

آمههههونا بهه ه پرسهه ه

جههانورا وگیاههها ان آب چهه اسهه فاده شهههفاهی و بیههها نق ههه
هايی می كنند؟

نظههرا شهها نسهه ت بهه

بههراي ج ههوگیري ان آلههودگی رودران ه ههها موضوع به صهور فهردي
چ كارهايی بايد انجام بدهیچ؟

يا گروهی

4

"

"

3
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آماده سازی
( ایجاد ا گیرزه و معرفری درس

ايجهههاد انگیههه ه در فراگیهههرا ان طريههه
آورد ي

پارچ آب و .لیوا

توج ه دان ه

آمههونا ب ه

توضیحی

"

5

موضهههوع ج هههو شهههود و

جدید)

م حث را دن ها نماينهد و
بهه سههوالها پاسههخ مههی
دهند .

ارائه درس جدید
رردن
راد کررر
لحررر
ارزشیابی فرآیندی

يه

ق ل ان شروع ننه

پهارچ شیشه اي

بهها گههروه رههود مشههور

را با آب گهل آلهود و كثیهف پهر مهی كهنچ م هی كننههد و پاسههخ رههود
و بههه همهههراه يههه

لیهههوا روي میههه

م هی¬گههرارم .در اب ههداي ك ه

را بیا مهی كننهد.ممكهن

و بعههد ان است بگوينهد آبهی كه مها

حضههور و غیهاب ب ه بچه ¬ههها مهی گههويچ مههی رهههوريچ آب بهههارا ،
ری هی احسهها

تشههنگی م هی كههنچ و ب ه

رودرانهه  ،پشههت سههد و....

گونهه ¬اي كهه بچهه ههها م وجهه شههوند است.
لیهوا را پههر ان آب مهی¬كههنچ تهها بنوشههچ.
اگههر دان ه

آمههونا م وج ه شههدند و ب ه

آلههوده بههود آ اشههاره كردنههد بهه ايههن
ترتیه هو در

را آغهههان مه هی¬كهههنچ و ان

آ ¬هها مهی پرسههچ كه به نظرتهو آبهی
ك ما می نوشیچ بها ايهن آب چه تفهاوتی
دارد؟ ( اگر بچه هها م وجه آلهوده بهود
آب نشدند رودم مهی گهويچ ايهن آب كه
قابههل نوش هید نیسههت و م هی پرسههچ چههرا
اين آب اين شك ی شده و .)......
5

"

"

22

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش
این طرح درس با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی
آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
 :ب پاسخ هاي درست آ ها اشاره می
كنچ و می گويچ درست است آبی ك ما
می نوشیچ ان اين راه ها بدست می آيد اما
ممكن است در حین ع ور آب ان دريا يا
رودران و ق ل ان اينك اين آب ب ران
هاي ما براي اس فاده بیايد با گل و ي،
نبال و  ...آلوده شود .ب نظرتو چ وري پاسخ ب سوا مع چ
آلودگی هاي آب را ان بین ب ريچ؟
بچ ها آب رودران  ،دريا ،آب پشت سد و
هر آبی ك

براي آشامید اس فاده می

شود ق ل ان اينك ب دست ما برسد در
جاي ب نام تصفی ران ذریره می شود و
در آنجا موادي را ب آ اضاف می كنند تا
آلودگی ها و موادي ك براي س م ی ما
ضرر دارد ان بین بروند .سپ
می¬گويچ پ

ب آ ها

بايد قدر اين نعمت ب رگی

ك با اين هم نحمت ب دست ما می رسد گهههههون داد دانههههه
را بدانیچ و ب درس ی ان آ اس فاده كنیچ.

سههپ

ان يك هی ان گههروه ههها م هی رههواهچ

نمههاي

بی هدار شههد ان رههواب و شس ه ن

دسهههت و صهههور و مسهههوا

آمونا و انجام فعالیت

ند را ب
6
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اجههرا كننههد و بعههد ان آ نحههوه درسههت
اسههه فاده ان آب را در هنگهههام مسهههوا
ند  ،حمههام كههرد و  ....را توضههیح مههی
دهیچ.

فعالیت های بعد از تدری
فعالیت دبیر

فعالیت تکمیلی
و جمع بندی

در پايها ان هههر گههروه مهی رههواهچ كه يه

فعالیت دا ش آموزان

جم ه در دان

مورد آنچه امهرون يهاد گرف نهد بنويسهند و آ را بهراي

آمونا نكها را يادداشهت كهرده و بهراي

زمان

5

بقی می روانند .

بقی بخوانند.
ارزشیابی پایا ی

تعیین تکلیف و فعالیرت هرای
خارج از کالس

چرا ما نمی توانیچ ان هم آب ها بنوشیچ؟

دانهه

آمههونا بهها بحههث و ت ههاد نظههر بهه

آب آشامیدنی ما چگون تهی می شود؟

سوا

مع چ پاسخ دهند.

ان امههرون تهها هف هه آينههده لیسهه ی ان كارهههايی كهه در يادداشهت تكههالیف ج سه اينههده توسه دانه
انجههام آ بهه درسهه ی ان آب اسهه فاده كههردي را بهه
كم

ب رگ رهايت تهی كنید.

7

آمونا

5

5

