


ای از طرح درس روزانه برای بخوانیم و بنویسیم اول ابتدای    نمونه  

 

 مشخصات  کیل: 

 نام درس: بخوانیم و بنویسیم  •

 موضوع: ورزش •

 پایه: اول ابتدای   •

 :نام معلم •

 :نام مدرسه •

 دقیقه  ۲۰مدت:  •

 

 هدف کیل 

 .شوند ورزش آشنا م  تیدرس با نشانه و اهم نیا انیآموزان در پادانش  •

 

 حیطه شناخت   ؛هدف رفتاری 

 

 .شود آشنا م آموز با صدا و نشانه »و« دانش  •

ش م   •  .یابد حوزه واژگان ا با آشنای  کلمات کلیدی درس گستر

 .دهدرا از صدای »او« در کلمات مختلف تشخیص م  صدای »و«   •

 .کند های مختلف آن شناخت پیدا ماز ورزش و رشته •

 .شودبا فواید ورزش و تأثتر آن در سالمت آشنا م   •

 

 / عاطف   نگرش  حیطه ؛ هدف رفتاری 

 

 .در گروه نسبت به ایفای نقش و همکاری رغبت نشان دهد •

ی به مفاهیم مربوط به ورزش گوش م •  .کندبا احساس و عالقه بیشتر

ن دقت کافن م   •  .نمایدبرای زیبا و درست نوشتر



 .برداز انجام فعالیت، نرمش موسیقر لذت م  •

ش دایره واژگان خود عالقه  •  .گردد مند مجهت گستر

 

 هدف رفتاری ؛ حیطه روای  حرکت  

 

 .کنددر درست کردن پازل توانای  پیدا م  •

ن خود را تقویت م •  .کندمهارت نوشتر

 .کندبندی را کسب متوانای  به کار بردن درست کلمات در جمله  •

 .شودوانمند م برای ابراز عقیده در گروه ت •

 .کند مهارت انجام حرکات ورزشی خود را تقویت م  •

 

 روش تدریس 

 

، همیاری، ایفای نقش، گرویه، پرسش و پاسخ •  مشارکتر

 

 وسایل مورد نیاز 

 

، گچ سفید، تخته پاک کن، توپ از بزرگ به کوچک، پازل  •
ی

کتاب درش، تخته سیاه، گچ رنگ

بازی  ، دستگاه پخش، سوت، لباس ورزشی و خمتر ، ش دی آموزشی ، پوستر ورزشی  ورزشی

 

 یص ارزشیایی تشخ

 

ان در رابطه با درس جلسه قبل برای اطمینان از درک عم • یق آنان نسبت به  پرسش از فراگتر

ی درس جدید   آنان برای یادگتر
 کافن

ی
 .مفاهیم و مطالب درش قبیل و آمادگ



شده مانند مدیر، دبستان، کبوتر، توت و های تندخواین برای کلمات خوانده مثال: استفاده از کارت  •

 به تکالیف 
ی

 رسیدگ

 

 ت معلم فعالی  –ارائه درس 

 

، بندی دانش تقسیم  آموزان به صورت گرویه با توجه به عالیق آنان به نوع ورزش، نمایش فیلم ورزشی

ها، انجام حرکات ها، نمایش انواع توپ، صحبت درباره انواع ورزشانواع ورزشآموزان با آشنای  دانش 

، بیان اهمیت ورزش به  ن تصاویر ورزشی ، انجام نمایش به صورت پانتومیم، کامل کردن جورچتر ورزشی

ن درس توسط   صورت نمایشی و نقش آن در سالمتر انسان، بخش کردن کلمات جدید، روخواین از متر

 و خواندن شعر در مورد ورزش آموزانخود دانش 

 

 دانش آموز فعالیت  –ارائه درس 

 

ها توسط خود آموزان به صورت نمایش، بیان عالقه به انواع ورزشانجام حرکات ورزشی توسط دانش 

، رنگ کردن  دانش  ، نگاه کردن به نمایش، بیان نوع ورزش، کامل کردن نقاشی ن آموزان، کامل کردن جورچتر

ن درس و  آن، نگاه کردن ب  ن کلمات جدید، روخواین از روی متر ، بیان اهمیت ورزش، نوشتر ه تصاویر ورزشی

 خواندن گرویه شعر 

 

 یی تکویت  ارزشیا

 

 :آموز در مورد درس جدید. مثالپرسش از دانش

 .کلمه »ورزش« را بخش کرده، صدایش را کشیده و بنویسد .۱

 .سوار، دونده و کلمات جدید را بخوانند و بنویسند کلمه ورزشکار، اسب  .۲

 .درس را روخواین کند  .۳
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