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ردیف

موارد کلی

موارد اجرای تدریس

در تدریس
نام و نام خانوادگی مربی:
1

مشخصات
کلی

نام آموزشگاه:

نام واحد یادگیری :آشنایی با خاک
موضوع فعالیت:
شعر و سرود 

2

نوع فعالیت

مدت زمان اجرا 03 :دقیقه
کار دستی 

بازی 
لوحه های آموزشی

قصه گویی

تاریخ تدریس:

نمایش اخالق 

نقاشی

فعالیت های علمی (مشاهده ،گردش علمی ،بحث و گفتگو ،آزمایش)
کاغذ و چست و قیچی

کتاب واحد یادگیری انس با قرآن

کریم
3

وسایل مورد
نیاز

کتاب کار کودک

کارت های قصه گویی

پازل های آموزشی

یا پاستل
فایل آموزشی – کامپیوتر – ماژیک – گل رس  -خاک

4

5

6

روشهای

روش گروهی 

ارائهی فعالیت همیاری 
هدف کلی

ایفای نقش 
پرسش و پاسخ 

جمع خوانی 

در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با خاک آشنا شوند.

اهداف جزئی و
رفتاری

سخنرانی 

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:
1

مداد رنگی

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت
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اهداف جزئی:
 -1با کاربرد خاک آشنا شوند.

اهداف رفتاری:
پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش آموز بتواند:

 -1فراگیران خاک ها را با هم مقایسه کرده و شباهت و تفاوت های انواع مختلف خاک را
بیان نمایند( .دانش)
 -2فراگیران در گروه همکاری و همفکری کنند و به نظارت دیگران احترام بگذارند.
(نگرش)
 -3فراگیران به انجام کار گروهی اشتیاق داشته باشند( .دانش)

7

رفتار ورودی

فعالیت های
8

مقدماتی و
زمینه سازی
برای تدریس

9

شرح فعالیت

 -دانش آموزان با برخی مطالب علوم آشنا هستند.

با لبخند وارد کالس می شوم اول با نام خدا درس شروع می کنم بعد احوالپرسی و حضور و
غیاب از دانش آموزان (ضمن توجه به حال و روحیه آنان) و پرسیدن دلیل غیبت دانش آموزان
و پرسش از درس قبل درس را شروع می کنم.
ارزشیابی تشخیصی :قبل از ارائه درس جدید از دانش آموزان سواالتی از درس گذشته می
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پرسم.
برای ایجاد انگیزه ابتدا چند سوال از دانش آموزان می پرسم.
مثال  :آیا می دانید خاک چگونه بوجود می آید؟ در خاک چه چیزهایی وجود دارد؟

مجسمه ای سفالی را به کالس آورده در مورد آن از دانش آموزان پرسش های متفاوتی می
کنیم تا انگیزه می یادگیری آن ها را افزایش دهیم
دانش آموزان را به حیاط مدرسه برده و گروه بندی می کنیم و مقداری از خاک باغچه را به هر
گروهی می دهیم سپس ذره بینی در اختیار هر گروه قرار داده و از آن ها می خواهیم هر آنچه
را که در خاک می بینند برای اعضای گروه بگویند و بررسی کنند) جانوران  ،ریشه می گیاهان،
سنگ ریزه و...
برای جلسه ی بعدی چند گروه را مسئول تهیه ی چندین نوع خاک می کنیم گیاه خاک ،خاک
رس ،ماسه ،خاک باغچه خاک رس ،ماسه ،در جلسه ی بعدی که دانش آموزان به کالس آمدند
گروه ها در مورد اینکه خاک ها را از کجا تهیه کرده اند و دارای چه خصوصیاتی هستند برای
هم کالسی های خود صحبت کنند .با مشاهده ی انواع خاک ها آن ها را با یکدیگر مقایسه
کرده و بر اساس تفاوت ها و شباهت ها طبقه بندی می کنند بر حسب رنگ ،ذرات تشکیل
دهنده و .....
در آخر از کارهای دستی دانش آموزان که با خاک رس شکل هایی ساخته اند نمایشگاهی تهیه
کرده و از دانش آموزان دیگر مدرسه دعوت می کنیم به کالس بیایند و دیدن نمایند .نکنه
ایمنی به دانش آموزان تذکر می دهیم بعد از بررسی خاک ها و کل بازی حتما دست های خود
را با آب و صابون بشویند.
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
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جمع بندی :در آخر از دانش آموزان می پرسم امروز چه یاد گرفتیم؟ و آن ها را راهنمایی می
کنم تا مطلبی که یاد گرفته اند را توضیح دهند.

ارزشیابی پایانی:
چند مورد از کاربرد های خاک را نام ببرند.

11

فعالیتهای
پایان تدریس

با استفاده از گل رس اشکالی مانند خانه ،درخت و ...درست کنند.
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