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  ها خرگوش ی مدرسهموضوع: دوم     :پایه   فارسی:درس       نام:    

 دانش میشوند آشنا گوش بهداشت با دانش آموزان

 

هدف 

 کلی

 ها گوش بهداشت به مندی قهالع تقویت ( 1 

 ها گوش)  فردی بهداشت رعایت عدم عواقب با آشنایی( 2

 گروهی بحث در مشارکت به تشویق(3 

 آموزان دانش در تعقل و تفکر مهارت تقویت(4

 کلمات معرفی مترادف کلمات با سازی ه واژ مانند ادبی و زبانی نکات برخی با آشنایی (5

 تنوین دار

 

اهداف  

 جزئی

 :درس پایان در آموز نشدا

 (تعقل – خود – شناختی) . میافتاد اتفاقی چه نداشتیم گوش اگر میدهد توضیح  - 1

 خود – شناختی). میآید پیش ما برای خطرهایی چه نشنویم را صدایی اگر میکند بیان-2

 )تعقل –

 

 حیطه 

 شناختی

اهداف 

 عملکردی

 . کند مراقبت خود گوشهای از تواند می-1

 با خطرات نداشتن گوش آشنایی پیدا می کند .-2

 درس متن اصلی پیام درک توانایی -3

 درس به مربوط های فعالیت انجام توانایی -4

 آنها از مراقبت و بدن اعضای از هریک کاربرد شناخت-5

حیطه 

ی 

 مهارتی

 . میکند بیان را گوش از مراقبت راههای- 1

 . است داده گوش ما به خدا چرا که میدهد توضیح-2

 خداشناسی حس تقویت -3

 کارها انجام در مشارکت  روحیه تقویت -4

 حیوانات به نرساندن آزار و حیوانات به مندی عالقه حس تقویت -5

حیطه 

ی 

 نگرشی
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 تمرین و تکرار – پاسخ و پرسش – نقش )نمایشی( ایفای

 

روش 

 تدریس

الگوی 

 تدریس

زار و اب درس قرائت هنگام به خرگوش های ماسک بردن ، کالس به هویج سبد بردن

 وسایل

چیدمان  دانش آموزان به صورت ردیفی هر کس در نیمکت خود نشسته است.

 کالس

احوالپرسی، حضور و غیاب، بررسی سالمت جسمی و روحی دانش آموزان، بررسی سالم و 

 تکلیف جلسه ی قبل،

فعالیت  آمادگی

های 

 . دانش آموزان تکالیف درس قبل را انجام داده باشند :ورودی مقدماتی

 

ارزشیاب

ی 

 شده نوشته آنها روی حس آن به مربوط کلمات و پنجگانه حواس که کارتهایی وسیله به آغازین

 .میکنم بندی گروه آموزان را دانش است،

 پایان در که. است شده چسبانده آموزان دانش تشویق منظور به تیالشک هرکارت روی بر

 (میدهم انجام تشخیصی ارزشیابی فوق کلمات به توجه با سپس.) خورده میشود تدریس

 هستید؟ حسی چه شما- 1

 میشنویم؟ چیزی چه با- 2

 میشنویم؟ صداهایی چه- 3

  هستید؟ حسی چه شما- 4

 

 انگیزه سازی  صورت به زدن ماسک ؛ هویج سبد

 ابتدا درباره درس مطالبی بیان می کنیم .

 از دانش آموزان می خواهیم هر کدام یک ماسک خرگوش بر روی صورت خود قرار دهند .

 نمایش درس مدرسه خرگوش ها را اجرا می کنند .

 در مورد درس توضیح می دهیم .در حین تدریس نکاتی را 

 بعد از نمایش سواالت زیر را از دانش اموزان می پرسیم :

 است؟ داده گوش ما به کسی چه مریم: معلم

 مهربان خدای خانم: مریم

 ارائه محتوا
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 میشد؟ چی نداشتیم گوش اگر زهرا: معلم

 .نمیشنیدیم را صدایی هیچ خانم: زهرا

 بیاید؟ پیش برایمان خطری چه است ممکن نشنویم را صدایی اگر فاطمه: معلم

 .کنیم تصادف است ممکن نشنویم را ها ماشین صدای اگر مثال خانم: فاطمه

 میکنیم؟ مواظبت گوشهایمان از طوری چه یاسمین:معلم

 .نبریم گوشمان سمت به تیز نوک چیزهای و داریم نگه راتمیز آنها: یاسمین

 میبریم؟ لذت صداهایی چه شنیدن از ایدا: معلم

 ها بچه خواندن سرود و پرندهها قرآن، اذان، مادر، و پدر آب، صدای: آیدا

 تکمیلی ارزشیابی

 را جمله تا دهم می قرار اختیارشان در ام کرده آماده گروه هر برای که را هایی جمله پازل

 . بخوانند دیگر های گروه برای و کنند مرتب

 هر برای کنند بیان را آن مخالف و بنویسند هایشاندفتر روی تا گویم می را کلمه ندچ

 . ودر آخر همه کلمه را روی پایتخته نوشته تا بقیه آن ها را بنویسند.کلمه2 گروه

ارزشیاب سواالت و فعالیت های حین تدریس.

ی 

 مستمر

 

جمع  خالصه و نتیجه گیری درس مدرسه خرگوش ها را برای دانش آموزان بیان می کنیم .

بندی و 

نتیجه 

 گیری

 

 را جمله تا دهم می قرار اختیارشان در ام کرده آماده گروه هر برای که را هایی جمله پازل

 . بخوانند دیگر های گروه برای و مرتب کنند

 هر برای کنند بیان را آن مخالف و بنویسند هایشان طلق روی تا گویم می را کلمه جند

 کلمه2 گروه

 ارزشیابی پایانی

 می دهیم و از آنها می خواهیم : به هرگروه اسم یک حس را

  . بیاورید کالس به و نوشته و کنید تحقیق بویایی حس مورد در گروه:  بویایی گروه

 ها مزه کند می کمک شما به چطور چشایی حس کنید تحقیق خود منزل در:  چشایی گره

 تکلیف



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

هزار تومان به سایت علمی  سه ویرایش این طرح درس با قیمت فقط

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

 . بفهمید را

 را شود می چشمانمان به آسیب باعث که تیزی هایی چیز کنید تحقیق:  بینایی گروه

  بنویسید

 دور فاصله از حتی و دارند تیزی های گوش جانورانی چه که کنید تحقیق:  شنوایی گروه

  شنوند می هم

 تشخیص توانید می ببینید و کنید لمس را اشیا تاریک اتاقی کنید تحقیق:  المسه گروه

  بدهید

 


