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باسمه تعالی
طرح درس ملی علوم دوم ابتدایی
مشخصات کلی

رش عنوان درس :آب رودخا ه
رداد دا رر
طررررررح درس تعرر
شماره:

آموز:

آموزشگاه:

پایه:دوم

صفحه:

مدت تردری05::

تاریخ اجرا:

دقیقه
مدرس:

فعالیت های قبل از تدری:
آشنایی دا ش آموز با عوامل آلودگی آب رودخا ه
وسایل آموزشی

عرصه ها
وظایف دا رش آمروز

حیطرره
ا تظرررارات از دا رررش

رئوس
اهداف جزیی

در قبال

راو
هررر
آموزان در این درس

مطالب
اهداف

خدا

خلقت

خود

دیگران

(طبیعت

–1
آشننیی
بنننننننی

آشررنایی دا ررش
آموز برا عوامرل
رده ی
روده کننر
آلر
آب ها

آلنننی

دانش
تعقّل

آموز

علت

پیش بینی روش تدری:

روش

و چینش کالس

تدری:

با توجه بهه کهار گروههی

آلودگی آب رودخانه را

*

بیان کند

*

به صهور  Uتها دانهش

كتیب
مشارک

آمههوزان رو در رو باشههند تی

دانش آموز راه کار
1

رس (
علیم وم )
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آب

آشررنایی دا ررش

هایی

رو خینه

آموز برا را هکرار

آلودگی یا ججلوگیری

وتسههل بههه فعالیههت ههها ی

از آلودگی نام ببرد.

بیشتر باشهد.وفهر گیهران ،ایفای

هایی بررای رفر

برای

رفع

وحرکت در کالس راحت ،همیار

آلودگی آب ها

نسبت به تابلودید کهافی

تقویررت مهررارت

–2

مشاهده کرردن و

آشننیی

مقایسرررره ی دو

بنننی آب
هننننیی

قههدر اب اشههامیدنی و
ایمان

نعمههت هههای خههدا را

داشته باشند.
*

*

،پرسش

مجزا

وپاسخ

تقویررت قرروه ی

آشننی ید

تفکر و قصه گویی

ننننن و

آشررنایی بررا آب

غیننننر

های آشرامید ی و

،گروه
ی

بداند

تصررویر یررا شرری

نقش

علم

تشههصی

آب هههای

یژ ک،كتی
ب،
تصیو ری از
رو خینه ی
آلی ه و
رو خینه ی
پیكیزه،
شعر یه

آشههههامیدنی و غیهه هر

*

ی رو خینه،

آشامیدنی

غیر آشامید ی

تخته،

آشننی ید

و جعبه ی

ن

سخیین
عمل

برای نییی

دانش آموز بتواند
نقاشی یک رودخانه

*

*

ی پاکیزه را رسم کند
دانههش آمههوز گزارش هی
از کارهههایی کههه مههی
توان بهرای جلهوگیری
از آلههودگی انجههام داد
ارائه دهد.
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*

ز بیتر،
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اخررال نسههبت بههه اسههتفاده
ق

درسههت از آب عالقههه

*

*

*

*

نشههان دهههد ..دانههش
آمهههوز بهههه محهههی
زیسههت عالقههه منههد
شود.
دانههش آمههوز دیگههران
را بههه حفهه محههی
زیست دعو کند.

فعالیت های حین تدری:
فعالیرررت هرررای فعالیت دبیر

یادگیری

(ایجاد موقعیت یادگیری )

فعالیررررت روش تدری:

وسایل

دا رررررش

آمرروز

آموزان

شی

(ا دیشررررره
ورزی ،دسررت
ورزی،
روام
رت تر
خالقیر
راوری،
را خوبر
بر
رایی و
خودپایرر
خود ارزیرابی
)

رای سههههالم و احوالپرسههههی از دانههههش آمههاده شههدن ایفههای نقههش ،پرسههش و پاسههخ ،ماژیک
رت هررر
فعالیررر
3
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مقدماتی

آمههوزان – حضههور و غیههاب  -دقههت دانهههههههههش نمایشی ،توضیحی

در وضهههع جسهههمانی  ،روحهههی و
روانههی دانههش آمههوزان  -رسههیدگی
به تكالیف دانش آموزان

-بههرد5 -

آمههههههههوزان

قلهههههم

جههههههههههت

کتاب-

تههدریه هههم
چههون آمههاده
کههردن کتههاب
و قلم خود

پرریش بینرری رفتررار انتظار می رود که دانش آموز:
ورودی

نحوه تشكیل آب را بداند.

دانش امهوزان
بههه سههوا

بهها اب اشههامیدنی و غیههر اشههامیدنی آشههنا پاسهههخ مهههی
باشد .

دهند .

عوامهههل آلهههوده کننهههده آب را بشناسهههد.

4
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"
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ارزشیابی تشخیصی
یا سنجش آغازین

ورودی :محه هی زیسهههت چهههه اهمیته هی پاسههخ گههویی
دارد؟

"

"

3

دانهههههههههش

مهها از محهی زیسههت چههه اسههتفاده هههایی آمهههوزان بهههه
مههی کنههیم؟ حیوانهها از محههی زیسههت پرسههههههههش
چه استفاده هایی می کنند؟

شههههههفاهی و

محهی زیسههت پههاکیزه چههه خههوبی هههایی بیهههان نق هههه
دارد؟

نظههرا شههان

آب رودخانه چه اهمیتی دارد؟

نسهههبت بهههه

چهههه کارههههایی یه ها چهههه چیزههههایی آب موضهههوه بهههه

آماده سازی
( ایجاد ا گیرزه و معرفری درس
جدید)

رودخانه را آلوده می کنند؟

صههههههههور

اگر رودخانه هها آلهوده شهوند چهه اتفهاقی

فههههردی یهههها

می افتد؟

گروهی

توضیحی

معلم قصهه ی یهک مهاهی را بهرای دانهش
آموزان روایت مهی کنهد کهه عاشه خانهه
اش در رودخانه اسهت و صهب کهه بیهدار
می شهود بها دوسهتانش تمهام رودخانهه را

توجههه دانههش

با خوشحالی دنبال هم می دوند

آمهههوزان بهههه
5

"
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شههعر :مههاهی هههای قصههه ی مهها  /تههو موضهههههههوه
رودخونه شنا میكنن

جلههش شههود و

با و پایین میپهرن/مهاهی ههای دیگهه رو

مبحهههه ه را

نگاه میكنن

دنبال نماینهد

رود خونه خونهه ی مهاهی هاسهت /خونهه

و بههه سههوالها

ای که آفریده ی خداست

پاسهههخ مهههی

رودخونههه رو گههل نكنههیم /ایههن حههر

دهند .

شاعر خوب ماست.
یههک روز مههاهی بهها صههدای مردمههی کههه
برای گهردش بهه آن جها آمهده انهد بیهدار
می شود .مهاهی خوشهحال تهر از همیشهه
به سمت آدم ها می رود ولی ...
سهههپه معلهههم از دانهههش آمهههوزان مه هی
خواهههد بهها توجههه بههه تصههویر کتههاب و بهها
مشور در گهرو هایشهان ایهن داسهتان را
ادامه دهند.
ارائه درس جدید
رردن
راد کررر
لحررر
ارزشیابی فرآیندی

"

پههه از اینكههه دانههش آمههوزان ادامههه ی
قصههه ی معلههم را بیههان کردنههد .معلههم
تصههویری از رودخانههه ی آلههوده را بههه روی
تههابلو مههی چسههباند و از دانههش آمههوزان
می خواههد تصهویر را بهه صهور گروههی
توصیف کنند؟؟

دانهههههههههش
6

"
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سپه با سهوا تی مثهل چهرا مهاهی ههای

آمهههههوزان از

رودخانههه مههرده انههد؟چرا آب رودخانههه بههه روی کتههههاب
ای هن رن ه

در آمههده اسههت؟دانش آمههوزان می خوانند.

را بههرای فهمی هدن آثههار آلههودگی رودخانههه
هههدایت مههی کنههد  .سههپه رودخانههه ای
پههاکیزه را بههه دانههش آمههوزان نشههان م هی
دهههد و از آن ههها مههی خواهههد در گههروه
هایشهههان ایه هن دو رودخانهههه را بههها ههههم
مقایسهه کننهد .و بهها پرسهیدن ایهن سههوال
که چگونهه یهک رودخانهه کثیهف و آلهوده
می شهود؟ آن هها را ههدایت مهی کنهد تها
عوامههل آلههودگی رودخانههه را بیههان کننههد
به صور گروهی).
معلهههم نظهههرا دانهههش آمهههوزان را روی
تصتههه مههی نویسههد .و در نهایههت جمههع
بندی می کند.
سههپه معلههم بههه دانههش آمههوزان مههی
گویدبچههه ههها بیای هد بهها هههم فكههر کن هیم و
ببین هیم چگونههه م هی شههود از آلههودگی آب دانهههههههههش
رودخانهههه هههها جلهههوگیری کهههرد.چهههه آمهههههوزان در
راهكارههههایی میشناسهههید کهههه زنهههدگی گههههروه ههههها
مههاهی ههها و جههانوران دریههایی بههه خ ههر مشههور م هی
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نیفتهههد و بتهههوانیم از محهههی زیسهههت کننههههههههد و
سهههههههههپه

زیبایمان مراقبت کنیم.

معلههم نظههرا آن ههها را روی تصتههه مههی نظراتشهههان را
نویسهههد و دربهههاره ی آن هههها در کهههالس بیهههان مهههی
بحهه مههی کنههد بعههد از اینكههه نظههرا

کنند

دانههش آمههوزان را جمههع بنههدی کههرد .بهها
رای گی هری چنههد مههورد زیبههاترین آن ههها
را انتصههاب مههی کننههد و در کههالس مههی
چسبانند.
معلههم بههه بچههه ههها میگویهد فههر

کنیهد

بههه پههارکی رفتههه ایهد و بس هیار تشههنه ای هد
اگههر شههلنگی دیدی هد کههه در چمههن هههای
پههار

قههرار داشههت و از آن آب م هی آمههد

چه می کنید آیها از آن مهی نوشهید؟ بعهد
از ارائههه ی نظههرا دانههش آمههوزان معلههم
در تكمیه هل صهههحبت آنهههان بهههه دانهههش
آمههوزان تههرکر مههی دهههد کههه هههر آبههی
آشهههامیدنی نیسهههت و هنگهههامی کهههه در
محلی لولهه ی آبهی دیدیهد نبایهد فهورا از
آن بنوشهههید بلكهههه بایهههد از آشهههامیدنی
بودن آب م مهنن شهوید زیهرا بسهیاری از
آب ها فق برای مصار
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فعالیت های بعد از تدری:
فعالیت دبیر

فعالیت تکمیلی
و جم بندی

فعالیت دا ش آموزان

دختهههرای خهههوب از درس امهههروز چهههه چیه هزی یه هاد

زمان

5

گرفتید؟؟
اگر به کنهار رودخانهه رفتیهد بهه خهانواده ی خهود چهه
ذانش آموزان پاسخ می دهند .

توصیه هایی می کنید؟
بهترین راهكهار از نظهر گهروه شهما بهرای رفهع آلهودگی
چیه؟
بچه هها خهدای مهربهون ایهن دنیها را بهرای مها آفریهده
کههه از نعمتههاش درسههت اسههتفاده کن هیم.پی هامبر بههزر
مهها گفههتن "خههدا پهها

اسههت و پههاکی را دوسههت دارد،

پههاکیزه اسههت و پههاکیزگی را دوسههت دارد و "..پههه مهها
هم بهرای شهكر گهزاری از خداونهد از نعمهت ههایی کهه
بهمههون داده مثههل طبیعههت ،درخههت ،رودخونههه و دری ها
مراقبت کنیم.
ارزشیابی پایا ی

دانش آمهوزان بهه صهور فهردی تصهویری از رودخانهه
ای پهها

دانش اموزان فعالیت را انجام می دهند .

5

را رسههم کننههد و ی هک جملههه ی زیبهها روی آن

می نویسهند .و تصهاویر آنهان در کهالس یها در راههروی
مدرسه چسبانده می شود.
تعیین تکلیف و فعالیرت هرای

دانش آمهوزان بعهد از مشهور بها خهانواده راه کارههایی

خارج از کالس
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بیشههتر را جمههع آوری کههرده و در کههالس ارائههه مههی
دهند.
یكی ازایهن نوشهته هها را ادامهه مهی دهنهد"-1.خهدایا
از اینكه رودخانه را برای ماهی ها آفریدی تا....
-2اگر مهن یهک سهتاره ی دریهایی بهودم و در رودخانهه یادداشههت تكههالیف جلسههه اینههده توسه دانههش
ای پا

آموزان

زندگی می کردم...

دانش آمهوزانی کهه بهه کنهار رودخانهه مهی رونهد .چنهد
عكههه از آلههودگی هههای آن گرفتههه و بهها توضههیحاتی
مثل چهه چیهزی باعه آلهودگی شهده و قسهمت آلهوده
چههه تفههاو هههایی بهها قسههمت پههاکیزه دارد و ...بهها خههود
بیاورند(.داوطلبانه).
گروهههی از دانههش آمههوزان خ ههرا نوشههیدن آب در
بیههرون از خانههه (مثههل پههار )را بهها کشههیدن نقاشههی
ترکر می دهند(داوطلبانه).
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