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٭ به پدر و مادر خود نيکی کنيد.                                                       
                                                                                                   قرآن کريم

بخش دوم  
آموزش نگاره ها
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نگارۀ ۱
به خانۀ ما خوش آمدی 

۱ــ آشنايی با نهاد خانواده، اعضا و وظايف هر يکاهداف درس 
۲ــ احترام گذاشتن به افراد خانواده
۳ــ آشنايی با ابزارها و وسايل زندگی

۴ــ توانايی تلفظ کليد واژه های بابا، مادر، امين و...
۵ــ توانايی رسم خطوط عمودی از باال به پايين رو و زير خط زمينه

۶ــ آشنايی با نحؤه نشستن و قلم به دست گرفتن
باباــ مادرــ  امين ــ  آزاده واژه های جديد 

شعر پيشنهادی در راهنمای معّلم شاعر شعر نمايش 
ــ پروين دولت آبادی خدای مهربان ــ 

فعاليت های «کتاب کار» فعاليت های کتاب «فارسی» 
و  خانواده  اعضای  شناخت  بگو:  و  ببين 

رابطٔه عاطفی آنها
اعضای  با  آشنايی  بگو:  و  کن  بگوش 
تصوير،  دقيق  مشاهدٔه  توانايی  خانواده، 

توانايی تشخيص جهت ها و رنگ ها

صفحه ۱ و ۲ شامل کامل کن
کامل کن و رنگ کن و بنويس

کامل کن: صحيح نوشتن و توجه به حرکت دست
و  نـاتمـام  طـرح  يـک  کـردن  کامل  کن:  رنگ  و  کن  کامل 

رنگ آميزی آن
بنويس: نوشتن برای تقويت حرکت دست

مفاهيم، هدف ها و مهارت های نگارۀ ۱
بهتر است در هر مورد، معلم ابتدا سؤالش را به صورت جمله بپرسد و بچه ها به صورت کلمه 
پاسخ دهند، اما پس از برقراری ارتباط، دانش آموزان را به بيشتر سخن گفتن تشويق کند. می دانيم 
که حضور هر نگاره بهانه ای است برای ايجاد کنجکاوی و هر کنجکاوی خواه ناخواه به پرسش هايی 
منجر می شود که نقطٔه شروع ياد دهی ــ يادگيری است. اين مهم نيست که پرسش ها را ما آغاز کنيم 
يابد.  ادامه  گيرد و  شاداب صورت  فعال و  کامالً  تعامل به صورت  اين  اين است که  مهم  کودک؛  يا 
مرکز ثقل هر نگاره يکی دو موضوع محوری آن است؛ بنابراين، کودک بايد از طريق پرسش و پاسخ 
نگاره  اين  که  معتقدند   ٣ گروه  در  شما  دوستان  مثال:«بچه ها،  برای  شود؛  هدايت  دلخواه  سمت  به 
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خانواده ای را در منزلشان، در اوايل شب نشان می دهد. شما چه فکر می کنيد؟ اعضای گروه ها با هم 
مشورت کنند و...»

طرح پرسش از طرف ما بسيار مهم است. بعضی از پرسش ها طوری طرح می شوند که انتظار 
پاسخ درست و دلخواه از آنها بيهوده است. برخی از پرسش ها بسيار جزئی نگرند.برخی از پرسش ها 
به نکات فرعی و کم اهميت اشاره می کنند. پرسش ها را طوری طرح کنيم که پاسخ آن کلی نگر باشد و 
ديد دانش آموز را هميشه به کل معطوف کند. پرسش «در اين تصوير چه چيزهايی می بينی؟» دانش آموز 

را به سمت جزئيات می کشاند و نتيجٔه مطلوب نمی دهد.
پرسش «آيا تا حاال چنين منظره ای را ديده ايد؟» هم، فقط يک پاسخ آری يا نه دارد.

شايد طرح پرسش هايی از اين قبيل بتواند تا اندازه ای به مقصود کمک کند.
«از اين تصوير چه می فهميد؟» /  «اگر شما به جای اين کودک بوديد ...چه می کرديد؟»

برای  را  خودتان  زندگی  و  بگذاريد  کودک  دو  اين  از  يکی  جای  به  را  خودتان  می توانيد  «آيا 
دوستانتان تعريف کنيد؟» /  «اگر شما به جای پدر/ مادر اين خانواده بوديد، چه می کرديد؟»

هدف های نگارۀ ۱
الف) اهداف شناختی(آموزشی و دانشی)

١ــ آشنايی با جلوه های شناخت خود، خلق، خلقت و خالق در محيط زندگی و خانوادگی
۲ــ آشنايی با نهاد خانواده و اعضای خانواده، جايگاه و وظايف اعضای خانواده، توسعٔه واژگان 

پائه کودک، ياد دادن و آموختن تلفظ درست و کاربرد واژه هايی در زمينٔه:
 نام اعضای خانوادٔه محدود؛ از قبيل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر، بابا، مامان و... 
خانوادٔه گسترده؛ از قبيل عمو، عمه، دايی، خاله، پدر بزرگ، مادر بزرگ، نوه، پسر عمو، دختر عمو 

و...
 نام بخش های گوناگون خانه؛ از قبيل اتاق نشيمن، اتاق پذيرايی، آشپزخانه، حياط، در، ديوار، 
خلوت،  حياط  انباری،  شويی،  دست  حمام،  خواب،  اتاق  راهرو،  پنجره،  کف،  سقف،  باغچه،  نرده، 

تراس، پشت بام، راه پله، پلکان و...
 نام و نوع خانه های سنتی و روستايی و جنگلی و کوهستانی و عشايری و... و اجزای آنها

 نام لوازم و اثاثئه منزل و اشيايی که در اين خانه يا هر خانٔه ديگری معمول است، از قبيل ميز، 
پشتی،  پرده،  ساعت،  جالباسی،  آينه،  صوت،  ضبط  تلويزيون،  گلدان،  گل،  مبل،  صندلی،  روميزی، 
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فرش، قالی، ميوه، کارد و چنگال، سفره و وسايل آن و...
دوستی،  قبيل  از  است؛  مطرح  خانواده  اعضای  عاطفی  و  نگرشی  حيطٔه  در  که  واژه هايی   

محبت، عالقه، همکاری، دلسوزی، همراهی، کمک و...
 نام رنگ ها

 وقت و ساعت
 برخی مفاهيم(- قيدها) از قبيل چپ، راست، باال، پايين، زير، رو، ميان و داخل؛(= صفت ها) 

از قبيل پر، خالی، کم، زياد، بيشتر و کمتر
پروری،  دام  کشاورزی،  قبيل  از  دهند؛  می  انجام  خانواده  اعضای  که  کارهايی  از  برخی   
مشاغل متفاوت و گوناگون، قالی بافی، بافتن بافتنی، خواندن کتاب برای بچه ها، آشپزی، رفت و روب، 

دوخت و دوز، اتوکشی
 برخی از بازی ها و اسباب بازی ها

 نام ميوه ها
 نام غذاها و خوراکی ها

ب) اهداف مهارتی
 مهارت سخن گفتن و گوش دادن

 مهارت صحبت کردن با جمله های کوتاه و ساده
 مهارت شعر خوانی

 مهارت اجرای کارهای جمعی
 تصحيح اشتباهات تلفظی

 مهارت تصوير خوانی
 رعايت جمله بندی معيار

 رعايت نظم و ترتيب در سخن گفتن و گوش دادن و تقسيم وقت
پ) اهداف نگرشی

ايجاد نگرش مثبت نسبت به:
 زبان فارسی

 نهاد خانواده و اعضای آن
 ايجاد حس احترام به خانواده و اعضای آن
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 توجه به پدر و مادر و نقش آنها در زندگی
 ايجاد عالقه نسبت به شناخت خود، خلق، خلقت و خالق

 آداب معاشرت و تشويق دانش آموزان به رعايت برخی از آداب اجتماعی
 احساس مسئوليت نسبت به وسايل شخصی

 احترام گذاشتن به پدر و مادر و بزرگترها در خانواده
 محبت نسبت به کوچکترها

 احترام گذاشتن به محيط زندگی
که دانش آموزان به مرور پاسخ های آموزگار را با جملٔه هر چند گفتاری پاسخ دهند و آموزگار 

آنها را به بيان جمالت نوشتاری هدايت کند.
روش تدريس پيشنهادی: (همياری) دو نمونه روش تدريس در صفحات بعدی آمده است.

مطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهی
تلفظی،  اشکاالت  رفع  مستقيم،  غير  طور  به  واژه  با  تصوير  مطابقت  قسمت  اين  اصلی  هدف 
تقويت بيان شفاهی و تصويری است. بنابراين آموزگار بايد دقت کند که هرگز به واژٔه زير تصويرهای 
کوچک تأکيد نکند. هرچند دانش آموز ناخودآگاه ميان تصوير و شکل خطی، ارتباط ايجاد می کند. 
تصاويری که در زير نگارٔه اول آمده است عبارت اند از: بابا، مادر، امين، آزاده. بهتر است در صورت 
نياز و ظرفيت کالس، تصاوير ديگری از جزئيات نگارٔه ۱ با واژٔه زير آن تهيه و به دانش آموزان ارائه 

شود.
و  شفاهی  بيان  سازی،  جمله  تمرکز،  توجه،  تقويت  فعاليت،  اين  از  هدف  بگو:  و  ببين   
دهد  می  نشان  آموزان  دانش  به  به چپ  راست  از  ترتيب  به  را  تصويرها  آموزگار  است.  تصويرخوانی 
و برای اّولين بار به جهت حرکت دست برای نوشتن و خواندن از راست به چپ اشاره می کند. الزم 
کنند.  کرده و گفت و گو  کنند و راجع به آن فکر  بررسی  تصويری را  دانش آموزان در هر گروه  است 
سپس معلم به صورت گروهی يا فردی راجع به آن تصوير سؤال کند و در انتها، مطالب را جمع بندی 

کرده و در چند جمله هر تصوير را شرح دهد.
برای مثال:

 تصوير١ــ برادر در حال بازی کردن با اسباب بازی
شما چه بازی هايی را دوست داريد؟

آموزگار با اين سؤاالت و سؤاالت مشابه ديگر به اهميت بازی در زندگی کودک بيشتر توجه 
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می کند و از اين طريق رابطٔه عاطفی خوبی با بچه ها برقرار می کند. 
 توجه دادن کودک به اين مسئله که نوع اسباب بازی و قيمت آن مهم نيست بلکه طرز استفادٔه 
صحيح از آن مهم است و تأکيد بر اين نکته که خود بچه ها می توانند در ساختن اسباب بازی مشارکت 

مستقيم داشته باشند.
تصوير ٢ــ مادر در حال خواندن کتاب داستان

سعی شود بچه ها با جمله های کامل به سؤاالت پاسخ دهند و در برابر جمله های کامل تر، تشويق 
شوند.

بهتر است آموزگار به وجود مادر به عنوان نعمت الهی اشاره کند.
بهتر است آموزگار به وجود مادر به عنوان فردی که برای آسايش همه در خانه تالش می کند و 

همراه پدر، سعی در فراهم کردن زندگی خوبی برای فرزندان دارد، اشاره کند. و از بچه ها بپرسد:
١ــ آيا دوست داريد کسی برای شما قصه بگويد؟
٢ــ دوست داريد چه کسی برای شما قصه بگويد؟

٣ــ چه قصه هايی را بيشتر دوست داريد؟
و سؤاالت ديگر می تواند به تکميل مفاهيم اين تصوير کمک کند.

تصوير ٣ــ  پدر در حال بازی کردن با فرزندانش، توجه بچه ها را به اهميت پدر در خانواده، 
می شود  سعی  و  کرده  جلب  مشابه  موارد  و  بازی  وسيلٔه  فرزندان،  با  بازی  به  پدر  فرصت  و  عالقه 
دانش آموزان در مورد هر تصوير جمله يا جمله هايی را بگويند و فقط به يک کلمه جواب اکتفا نشود، 
در آنجا که پدر با فرزندش بازی می کند، هرچه به جزئيات تصوير بيشتر اشاره شود، بهتر است،  مثالً 

مانند: رنگ لباس بچه، وسايل ديگری که در اينجا هست، نوع بازی و...
تصوير ٤ــ خواهر در حال نقاشی کردن: در اين تصوير فعاليت معلم می تواند به گونه ای باشد 

که دانش آموز خود را به جای او تصور کند و اهميت باسواد شدن را درک نمايد.
 معلم با توجه به ظرفيت کالس و سليقٔه خود می تواند تصاوير ديگری نيز در اين زمينه ها از 
کتاب های داستان يا مجالت کودکان تهيه کند تا دانش آموزان به تصوير خوانی عالقه مند شوند و از 

آموزش لذت ببرند.
 گوش کن و بگو: هدف اصلی اين تمرين توجه به جزئيات، تمرکز حواس، درک تصوير و 
تصوير خوانی، جمله سازی، بيان شفاهی و تقويت حافظه است که در زير به سؤاالت اين بخش بيشتر 

توجه می کنيم:
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١ــ در تصوير چه چيزهايی می بينی؟ پدر، مادر، خواهر، برادر، آزاده، امين، کتاب خانه، فرش، 
مبل، ميز، راديو، تلويزيون، در، پنجره، تابلو، روسری، ميوه، کتاب، روميزی و...؟

و گاهی به جمالتی هم اشاره می کنيم. مانند:
           پدر برای امين کتاب می خواند
           آزاده کنار مادر ايستاده است.

٢ــ هريک از اعضای خانواده چه می کنند؟ 
پاسخ  در  بچه ها  و  است  خانواده  افراد  وظايف  با  آموز  دانش  کردن  آشنا  سؤال،  اين  از  هدف 

خواهند گفت:
       بابا برای امين کتاب می خواند

      امين به قصه ای که بابا می خواند، گوش می دهد.
      آزاده از مادر سؤال می کند.

و سؤاالتی با مفاهيم باال که ممکن است از نظر جمله بندی متفاوت باشد؛ مانند:
١ــ چه چيزهايی به رنگ آبی است؟

 آموزگار در نگاره، توجه بچه ها را به بعضی از رنگ های موجود جلب کرده که قسمتی از آن 
در سؤال آمده است. بچه ها در پاسخ به اين سؤال، به شلوار امين، نقش های فرش، جلد کتاب، تابلو 

و.... اشاره می کنند.
 آموزگار رنگ های ديگر را نيز سؤال می کند.

٢ــ چه چيزهايی روی فرش است؟ هدف فرعی از اين سؤال آشنا کردن دانش آموزان با مفاهيم 
روی، زير، باال، پايين، کنار، عقب و جلو است. 

هدف اصلی از اين سؤال تأکيد بر مفهوم «روی» است. بچه ها به کلئه چيزهايی که روی فرش 
قرار دارد، اشاره خواهند کرد، مثل: مبل، ميز، آزاده، مادر، امين، برادر، بابا،

 آموزگار می تواند مفاهيم زير و باال و عقب و جلو و پايين و... را نيز در قالب سؤاالتی مطرح 
کند.

تا  است  شده  داده  اختصاص  شعر  به  فارسی  کتاب  در  آموزش  از  بخشی  بخوانيم:  هم  با   
ضمن آموزش مفاهيم، لحظاتی شاد و پر نشاط برای کودکان فراهم شود. الزم است در هر بخش از 
تدريس از شعر استفاده کنيد، برای اجرای آن الزم نيست خود را به زمان خاصی ــ مثالً پايان درس ــ 
محدود کنيم. اگر احساس کرديم که هم اکنون ــ چه در شروع درس جديد باشيم، چه در ميانه يا پايان 
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آن ــ دانش آموزان مشتاق شنيدن شعر و موسيقی اند، از اين اشتياق در ايجاد فضايی سرشار از لذت 
و زيبايی استفاده کنيم و با اجرای موسيقی مناسب به کالس جانی تازه ببخشيم. 

کتاب کار
کامل کن: توجه کنيد حرکت دست کودک از راست به چپ باشد و نقطه چين های تصوير را 

با توجه به جهت حرکت  کامل کند.
 کامل کن و رنگ کن: توجه دانش آموز را به نقطه چين های تصوير جلب کنيد و آنها را به 

کامل کردن تشويق نماييد و سپس از دانش آموزان بخواهيد تصاوير کامل شده را رنگ کنند.
 بنويس: نوشتن شکل با توجه به حرکت دست، از راست به چپ ....

مبانی نظری فعاليت
شنيدن و خواندن شعر برای همه لذت بخش است مخصوصاً برای کودک که گويا روح او را با 
حرکات موزون سرشته اند، زيرا وقتی که زبان باز می کند آهنگين است حتی سخنان بی  معنی او دلنواز 

است و به گوش شنونده از هر موسيقی ای خوش  تر.
برد  می  لذت  هم  موزون  آهنگ  شنيدن  از  پيمايد،  می  را  رشد  مراحل  ويژگی  اين  با  که  کودکی 
موسيقی  از  اش  زندگی  و  رشد  محيط  هرچه  بنابراين  می دهد.  نشان  واکنش  بدان  نوزادی  زمان  از  و 
نهادينه  کودک  وجود  در  موسيقی  و  آهنگ  وقتی  کند.  می  پيدا  تری  يافته  تلطيف  ذوق  باشد،  سرشار 
شود، هر کدام موضوعی را به سرعت فرا می گيرد و دنيای تخيالت و دانستنی هايش گسترده می شود. 
کودک مسائل جديد را از راه شعر بهتر می آموزد. ماندگاری هر موضوعی که به زبان شعر به او داده 
شود، بيشتر می شود، حتی مضامين آموزشی و اخالقی ــ که پذيرفتن مستقيم آنها برای مخاطب دشوار 
است ــ  به مدد شعر به  راحتی مورد پذيرش کودک قرار می گيرد؛ بنابراين، شعر را بايد به عنوان يکی از 

ابزارهای تلطيف روحی و آموزش مفاهيم به کودکان به خدمت گرفت.
آمده  موزون  شکل  به  درسی  متون  از  بخشی  آنکه  بر  عالوه  ــ  فارسی  کتاب  در  دليل،  همين  به 
است   ــ شعر هم به عنوان يکی از مؤثرترين ابزارهای آموزشی به کار گرفته شده است. لذا با توجه به 
کارآيی شعر در اين دوره و استقبال روز افزون کودکان از آن به عنوان يک وسيلٔه جالب و شوق انگيز 

خود را تنها به سروده های کتاب محدود نکنيم.
از نوارهای توليد شدٔه دفتر تأمين رسانه های آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی و 
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لوح فشردٔه «کتاب گويا» که همٔه شعرها و متن های کتاب درسی را با خوانش معيار و تنظيم موسيقی 
متناسب با دنيای کودکان تدوين و منتشر شده است، استفاده نماييد.
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طرح درس  نگارۀ ۱

نام نگاره: به خانۀ ما خوش آمدی

موضوع: شناخت نهاد خانواده
اهداف

١ــ آشنايی با نهاد خانواده (دانشی)
٢ــ بيان نوع روابط ميان اعضای خانواده (مهارتی ــ نگرشی)

٣ــ تقويت احساسات و عواطف نسبت به خانواده (نگرشی)
مواد و وسايل
١ــ کتاب درسی

٢ــ تصاوير آموزشی و کمک آموزشی (تصويرهای فانتزی مانند خانوادٔه خرگوش ها)
٣ــ مداد رنگی
A۴ ٤ــ کاغذ
٥ــ خمير بازی

٦ــ چسب و قيچی
و  متنوع  (تصاوير  دانش آموزان  تعدادی  به  تصويری  پرسش نامه  ــ  درس  تصويرک های  ٧ــ 
مختلف از اعضای خانوادٔه مرغ، خروس، گربه و…) ــ کارت های گروه بندی به شکل ستاره که دونيمه 

شده است.

فعاليت ۱
تشکيل گروه ها

گروه بندی دانش آموزان (گروه های دو نفری) براساس رنگ (ستاره های نيمه، آبی، قرمز، زرد، 
سبز و...) هر دو نيمٔه يک ستاره، يک گروه را تشکيل می دهند.
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فعاليت ۲
آشنايی با يکديگر

دانش آموزان هر گروه، خود را به يکديگر معرفی می کنند و از تعداد خواهر ــ برادرشان صحبت 
می کنند و يا با چه کسانی زندگی می کنند.

سؤاالتی از طرف معلم مطرح می گردد:
ــ اگر دو برادر دو قلو داشتيد، وضع خانوادٔه شما چه تغيير می کرد؟

ــ اگر هر کدام از شما به جای پدر و يا مادر خود بوديد، روز جمعه چه می کرديد؟
ــ قرار است در خانٔه شما مهمانی بزرگی برگزار شود، هريک از اعضای خانواده چه خواهند 

کرد؟ 

فعاليت ۳
کار هنری

به هر سه گروه يک کار هنری واگذار می شود.
طراحی  آن  مختلف  بخش های  و  خانه  دربارٔه  خمير)  با  دستی  کار  يا  (نقاشی  هم  با  گروه  سه 

کنند.
سه گروه با هم (نقاشی يا کار دستی با خمير) دربارٔه افراد خانواده طراحی کنند.

بعد از پايان فعاليت، هر گروه کار خود را به کالس ارائه می دهد و يک نفر از هر گروه به عنوان 
نمايندٔه اين کار را انجام می دهد.

معلم سؤاالتی را مطرح می کند:
- در اين خانه چه کسانی زندگی می کنند؟

- چه اشيا و وسايل و جاهايی در اين خانه وجود دارد؟
چه  و  وسايل  چه  معموالً  خانه  در  که  بگيرند  نتيجه  سؤاالت،  اين  به  پاسخ  از  بعد  دانش آموزان 

جاهايی وجود دارد و چه افرادی زندگی می کنند؟

فعاليت ۴
دقايقی با نگاره

از دانش آموزان می خواهيم کتاب فارسی را باز کنند و به تصوير نگارٔه ۱ نگاه کنند. دربارٔه آنچه 
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می بينند، باهم گفت    و گو کنند. 
معلم با طرح پرسش هايی دانش آموزان را هدايت می کند:

ــ اين تصوير چه جايی را نشان می دهد؟
ــ چه چيزهايی در تصوير می بينيد؟

ــ فکر می کنيد در يک خانه چه چيزهايی به غير از اينها وجود دارد؟
ــ نام هر وسيله و طرز کار آن را بگوييد و بگوييد در چه جايی قرار دارد؟

ــ چه کسانی را در تصوير می بينيد؟ هر يک در کجای تصوير هستند؟
ــ آيا اين اعضا در همٔه خانواده ها هستند؟

ــ شما با چه کسانی زندگی می کنيد؟
در اين مرحله به صورت مستقيم يا غير مستقيم خانوادٔه نگاره ۱ مطرح می شود. بابا ــ مادر ــ 

آزاده ــ امين

فعاليت ۵
حقوق و مسئوليت

می دهند  انجام  خانواده  اعضای  از  هريک  که  کارهايی  دربارٔه  خود  گروه های  در  دانش آموزان 
صحبت می کنند.

معلم سؤالهايی را دربارٔه موضوع مطرح می کند:
ــ امين چه کارهايی را در خانه انجام می دهد؟ آزاده چطور؟ شما چطور؟

ــ اعضای خانواده چه می کنند؟
ــ فکر می کنيد چه موقع از شبانه روز است؟ چرا؟

ــ اين خانواده چند نفرند؟
ــ چه چيزهايی به رنگ سبز هستند؟

ــ چند تا استکان چای وجود دارد؟ استکان ها کجا قرار دارند؟
ــ وسايل خانه را نام ببريد و بگوييد هر کدام کجا هستند؟ (اشاره به مفاهيم رياضی ــ باال ــ پايين 

و...).
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فعاليت ۶
تصوير خوانی

دانش آموزان در گروه های خود، نسبت به مفاهيم تصويری اظهارنظر می کنند و با توجه به تصوير، 
آنها را می خوانند. (تصوير خوانی)

معلم هدايت می کند. اگر به جای بابا، پدر گفته شود توسط معلم هدايت می گردد.

فعاليت ۷
پرسش نامۀ تصويری

هدف: ارزشيابی
ــ ايجاد آمادگی فردی برای پاسخ دادن به پرسش های ارزشيابی

ــ ايجاد آمادگی گروه برای تعامل با همديگر
ــ توجه دادن کودک به ارزش کار گروهی

ــ ايجاد مهارت سنجش و مقايسه و قضاوت
به هر دانش آموزی يک پرسش نامه داده می شود (با قيد نام دانش آموز).

از آنها می خواهيم تصويرهايی که افراد خانواده را نشان می دهد، رنگ کنند (با رعايت زمان، بعد 
از رنگ آميزی توسط دانش آموز، پرسش نامه ها جمع آوری می شود).

پرسش نامه ها در گروه های ديگر توزيع می شود (مشورت و مقايسه صورت می گيرد).
اظهارنامه دربارٔه تفاوت ها و در انتها در پوشٔه کار نگه داری می شود.

فعاليت ۸
ببين و بگو

دانش آموزان در گروه های خود دربارٔه تصاوير داستان می سازند.

فعاليت ۹
گوش کن و بگو

طرح پرسش ها از جانب معلم و پاسخ به صورت انفرادی
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کتاب کار فارسی
کتاب کار فارسی باز می شود. معلم حرکت دست را روی تابلو نشان می دهد و از چند دانش آموز 
می خواهد که روی تابلو بنويسند سپس دانش آموزان به کتاب مراجعه می کنند و نوشتن را طی ۳ مرحلٔه 

زير انجام می دهند. 
١ــ کامل کردن

٢ــ کامل کردن و رنگ کردن
٣ــ نوشتن

چارچوب طرح درس نگارۀ ۱

روش و ابزار پيشنهادی برای تدريس نگارۀ ۱
وسايل الزم: پاکت های رنگی در ۶ رنگ، هر رنگ ۵ عدد
ــ پازل پدر، مادر، مادر بزرگ، پسر، دختر هر کدام ۶ عدد.

فعاليت فراگيرنده فعاليت معلم 
آنان  از  و  بدهيد  رنگی  پاکت  يک  دانش آموزان  از  يک  هر  به  ١ــ 
هم  نفری  پنج  گروه های  خود،  پاکت  رنگ  به  توجه  با  بخواهيد 

رنگ را تشکيل دهند.
٢ــ به دانش آموزان بگوييد که در هر پاکت، پازل يک آدمک قرار 
کند.  مرتب  را  خود  به  مربوط  پازل  بايد  آنها  از  يک  هر  دارد. 
سپس دربارٔه آن گفت و گو کنند و بگويند که هر يک از افراد 

در خانواده چه نقشی دارند.
ــ  اسم  خواهر يا برادر خود را بگويند.  

ــ  در خانواده با چه کسی يا چه کسانی زندگی می کنند.  
٣ــ نگارٔه خانواده را روی تابلو نصب کنيد و از دانش آموزان بخواهيد 

که به نگاره خوب نگاه کنند و به سؤاالت زير پاسخ دهند:
ــ  در تصوير چه می بينيد؟  

ــ در شکل چه چيزهايی به رنگ آبی است؟  
ــ هر يک از اعضای خانواده چه می کنند؟  

ــ چه چيزهايی روی فرش است؟  

پنج  گروه های  پاکت ها،  رنگ  به  توجه  ١ــ  با 
نفره تشکيل دهند.

٢ــ  پازل ها را به صورت انفرادی بسازند.
افراد  از  يک  هر  نقش  زمينٔه  در  گروه  در  ــ   

خانواده گفت و گو کنند.
پاسخ  زير  زمينه های  در  معلم  سؤاالت  به  ــ   

دهند.
 ــ نقش افراد خانواده
 ــ اسم خواهر يا برادر

زندگی  آنها  خانواده های  در  کسانی  چه  ــ   ۳
می کنند، پاسخ دهند.
 ــ مشاهدٔه دقيق نگاره

 ــ پاسخ به سؤاالت معلم
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کنند.  باز  را   (۲ خود(ص  کتاب  بخواهيد  دانش آموزان  از  ٤ــ 
جواب  آنها  از  و  کنيد  مطرح  را  کتاب  از  بگو  و  ببين  سؤاالت 

بخواهيد.
با  هم  بچه ها  تا  می خواند  کالس  در  را  شعری  دانش آموز  يک  ٥ــ 

او بخوانند.
٦ــ سؤاالتی در زمينٔه علوم و رياضی مطرح کنيد.

۴ ــ کتاب خود را باز کنند و به سؤاالت آن 
پاسخ دهند.

۵ ــ بچه ها شعر را تکرار کنند.
و  گروه  در  گو  و  گفت  کتاب،  به  توجه  ــ   ۶

پاسخ يک نفر به سؤاالت

٧ــ در اختيار قرار دادن کاغذهای سفيد تا اعضای خانوادٔه خود 
را در آن بکشند.

ـ از دانش آموزان  بخواهيد تا کتاب های کار(ص۱) را باز کنند و  ٨ـ 
دربارٔه نماد زنبور و نماد مداد و پاک کن توضيح دهند.

٩ــ دقت و توجه به طرز نوشتن بچه ها در کتاب و انجام مراحل: 
کامل کن ــ کامل کن و رنگ بزن و بنويس، تشويق دانش آموزان 

و دادن امتياز به صورت انفرادی و گروهی

۷ ــ دريافت کاغذ و کشيدن اعضای خانواده 
در آن

به  توجه  و  بنويسيم  کتاب  کردن  باز  ــ   ۸
توضيحات معلم

به  توجه  و  مختلف  مراحل  دادن  انجام  ــ   ۹
تذکرات معلم

 ــ نشان دادن تکاليف انجام شده به معلم

پاکت ها در ۶ رنگ در نظر گرفته شده اند و هر رنگ شامل ۵ يا ۶ پاکت است. در داخل پاکت ها 
قطعات پازل يکی از اعضای خانواده وجود دارد(پدر، مادر، مادربزرگ، دختر، پسر).



٤٨

نگارۀ ۲
بچه ها، آماده 

اهداف درس 

١ــ آشنايی با وظايف اعضای خانواده
٢ــ  ايجاد عالقه نسبت به انجام دادن وظايف شخصی

٣ــ  رعايت بهداشت فردی و استفاده از وسايل شخصی
٤ــ  آشنايی با نظم و ترتيب در انجام وظايف و کارهای روزانه

٥ــ  توانايی رسم خطوط افقی از راست به چپ و خميده
٦ــ  ابراز محبت نسبت به يکديگر

٧ــ  توانايی تلفظ کلمات کليدی درس
کفش ــ آزاده ــ کتاب ــ کيف ــ آبی واژه های جديد 

شعر پيشنهادی در راهنمای معلم شاعر شعر نمايش 
ــ ــ ــ ــ 

فعاليت های «کتاب کار» فعاليت های کتاب «فارسی» 
بين  منطقی  ارتباط  ايجاد  بگو:  و  ببين 

تصاوير(دست و صابون)
خانواده،  اعضای  بگو:فعاليت  و  کن  گوش 

توانايی تشخيص جهت ها و رنگ ها

صفحه های ۳ و۴،  مثل نگارٔه ۱

هدف ها، مفاهيم و مهارت های نگارۀ ۲
 آماده کردن وسايل قبل از خواب، برای اينکه صبح کتاب و دفتری را اشتباهی برندارد.

 شستن جوراب هر شب قبل از خواب
 دعا خواندن قبل از خواب

 سپاس گزاری از خداوند پس از صرف صبحانه، ناهار و شام
 خوابيدن به موقع

 زمان بيدار شدن از خواب
 مرتب کردن رختخواب

 برخی از عادات، اعمال و تشريفات بامدادی افراد خانواده؛ از قبيل شستن دست و صورت، 
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ورزش بامدادی، گفتن صبح به خير، مسواک زدن و خداحافظی
 نام وسايل سفرٔه صبحانه، از قبيل فنجان، نعلبکی، کارد، قاشق، قوری، کتری

 نام خوراکی های صبحانه، از قبيل نان، پنير، کره، مربا، عسل، شکر، چای
کفش،  کيف،  روپوش،  قبيل:  از  مدرسه  به  رفتن  و  شدن  آماده  جهت  نياز  مورد  وسايل  نام   

جوراب، شلوار
 زمان بيرون رفتن از خانه

 نام وسايل پاکيزگی سر و صورت از جمله مسواک، خمير دندان، صابون، شانه، برس و...
 پوشيدن لباس مخصوص فصل

 انجام برخی وظايف از قبيل آب دادن به گل ها، پيشگيری از آلودگی وسايل خانه
 تشويق به کتاب خوانی و مرتب نگه داشتن کتاب ها
 آشنايی کودکان با تلويزيون و استفادٔه درست از آن

 استفادٔه درست از ضبط صوت و راديو
 آشنايی با ساعت

 استفاده از وسايل شخصی مثل چتر، حوله و...
 استفادٔه درست از وسايل روشنايی و صرفه جويی در مصرف آنها

 آموختن شکل های گوناگون هندسی
از،  عقب تر  کنار،  (در)  از،  بعد  از،  قبل  پهلوی،  اينجا،  آنجا،  قبيل  از  صفت هايی  و  قيدها   

جلوتر، باال، پايين، بلندتر، پايين تر، نزديک تر و دورتر
 صحبت کردن دربارٔه رنگ ها و آموختن نام رنگ ها

 صحبت کردن دربارٔه آداب معاشرت
 صحبت کردن دربارٔه پدر و مادر و خواهر و برادر و احترام گذاشتن به آنها

 مهارت ارتباط مؤثر

روش تدريس پيشنهادی: (يادگيری مشارکتی، همياری)
پس از اشاره به تصوير، با توجه به يادگيری از طريق همياری، پس از گروه بندی در کالس:

١ــ هريک از دانش آموزان دربارٔه آنچه در تصوير می بينند، فکر می کنند.
٢ــ دانش آموزان هر گروه دربارٔه آنچه در تصوير می بينند، با هم گفت وگو می کنند.
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٣ــ با توجه به نظر معلم، نماينده ای از گروه يا همٔه اعضای گروه هرچه را در تصوير می بينند، 
بيان می کنند.

٤ــ معلم با توجه به اهداف اين نگاره، دانش آموزان را هدايت کرده و اشکاالت تلفظی آنها را 
برطرف می کند.

با استفاده از تصوير درس و سؤاالت مناسب، بحث و گفت و گو دربارٔه پدر و مادر را طوری 
دنبال کنيد تا نتايج تربيتی که منظور شماست، به وسيلٔه خود شاگردان کشف و بيان شود. انتظار می رود 
شاگردان به نقش والدين، کوشش های آنها، عالقه و محبت افراد خانواده به يکديگر و وظايف هر يک 

از افراد خانواده پی ببرند.
۵ ــ بهتر است معلم توجه دانش آموزان را به موارد زير جلب کند:

بابا ــ مادر ــ آزاده
آماده شدن آزاده برای رفتن به مدرسه

بيدار بودن امين (فرزند کوچک خانواده)
در جای مناسب قرار دادن اشيا ←کتاب ها در کتابخانه

جهت ها (جلو، عقب، باال، پايين، روی، زير، جلو، پشت و...)
رنگ ها (زرد، آبی، قهوه ای، قرمز و...)

پس از اشاره به هر يک از تصويرهای زير نگاره، در صورت نياز و شرايط، آموزگار می تواند 
عالوه بر تصاوير (کيف، کتاب، کفش، برادر، بابا، آزاده، مادر) تصويرهای ديگری نيز از جزييات نگارٔه 

(۲) تهيه و به دانش آموزان ارائه دهد.
دانش آموزان  ابتدا  است  بهتر  است.  هم  با  مرتبط  تصاوير  کردن  پيدا  به  مربوط  بگو:  و  ببين 
در  که  درحالی  معلم  کنند.  کشف  تنهايی  به  را  تصاوير  ارتباط  و  کنند  فکر  تصاوير  به  راجع  گروه  در 
تلفظی  اشکاالت  لزوم،  صورت  در  و  می کند  دقت  دانش آموزان  کلمات  تلفظ  به  و  می زند  قدم  کالس 

دانش آموزان را رفع می کند و در آخر گروه ها تصاوير مربوط به هم را پيدا می کنند.
شانه ← مو                 مسواک ← دندان             صابون ← دست

مثالً  کند؛  اشاره  نيز  ديگری  موارد  به  می تواند  دانش آموزان  ظرفيت  و  نياز  صورت  در  معلم 
تصاويری مربوط به هم را به آنها می دهد تا از بين سه کلمه، دو کلمه مربوط به هم را پيدا کرده و کلمٔه 

نامربوط را شناسايی کنند. مانند:
جوراب ــ دست ــ دستکش
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دندان ــ چشم ــ مسواک
ناخن ــ ابرو ــ ناخن گير

بنابراين،  شوند،  انتخاب  واگرا  سؤاالت  است  شده  سعی  بخش  اين  در  بگو:  و  کن  گوش   
آموزگار می تواند انواع پاسخ های منطقی دانش آموزان را بپذيرد.

سؤاالت پيشنهادی
نام  حجم  دانش آموزان  فردی  تفاوت های  به  توجه  (با  بگو:  تصوير  در  را  چيز  چند  اسم  ١ــ 
منظره،  جوراب،  کفش،  پنجره،  کتاب،  کيف،  امين،  آزاده،  مادر،  بابا،  مثالً:  است)  متفاوت  بردنی ها 

تلويزيون، ميز، راديو، در، جالباسی، فرش، گلدان، برادر، خواهر و...
٢ــ هر کدام از اعضای خانواده مشغول چه کارهايی هستند؟

الف) پدر منتظر آزاده ايستاده است
ب) پدر برای رساندن آزاده به مدرسه آماده می شود.

پ) آزاده برای رفتن به مدرسه آماده می شود.
ث) آزاده صبح زود بيدار شده و پس از خوردن صبحانه به مدرسه می رود.

ج) امين ايستاده آنها را تماشا می کند.
نظر  از  جوراب  رنگ  به روشنی  جوراب،  رنگ  بر  (عالوه  است؟  رنگی  چه  امين  جوراب  ٣ــ 

بهداشتی نيز توجه شود)
٤ــ مادر کجا ايستاده است؟ کنار در، روی فرش، کنار ديوار و...

٥ــ تلويزيون کجاست؟ سمت چپ يا راست اتاق، روی ميز تلويزيون، باالی راديو و...
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نگارۀ ۳
يک، دو و سه، راه مدرسه

اهداف درس 

١ــ  آشنايی با مقررات و قوانين عبور و مرور
٢ــ  آشنايی فرزندان با نقش والدين خود

٣ــ  آشنايی با محيط بيرون از خانه چون ميدان، خيابان، مغازه ها، مشاغل، کوچه 
و...

٤ــ  آشنايی با نقش پليس در جامعه
٥ــ  توجه به رعايت نکات ايمنی مربوط به عبور و مرور

 ٦ــ توانايی شناخت رنگ ها
٧ــ  توانايی رسم خطوط از پايين به باال و از باال به پايين

آزاده ــ مسجد ــ مدرسه ــ آبواژه های جديد 
 شعر پيشنهادی در راهنمای معلم شاعرشعر
ــ ــ ــ 

فعاليت های کتاب «کار» فعاليت های کتاب «فارسی» 
ببين و بگو: آشنايی با مشاغل و حرفه هايی که 
مردم در طول روز با آن سرو کار دارند مثل 
وسايل  رانندگان  و  نانوايی  فروشی،  خواربار 

نقليه عمومی
گوش کن و بگو: آشنايی با مقررات عبور و 

مرور، مشاهدٔه دقيق وظايف پليس

صفحه های۵ و۶ مثل نگارٔه ١

کتاب خوانی: انتخاب کتاب مناسب و خواندن آن در کالس

مفاهيم، هدف ها و مهارت های نگارۀ ۳
 نام خيابان های محل عبور دانش آموزان

 نام مدرسه
 نام وسايل نقلئه گوناگون از قبيل موتور، دوچرخه، اتوبوس، کاميون، ماشين، وانت

 آموزش نشانی خانه
خطوط عابر پياده  
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 نام مکان های گوناگون از قبيل مسجد، گنبد، مناره، کتاب فروشی ها
 نام درخت ها از قبيل چنار، تبريزی

 نام اشيای داخل خيابان از قبيل چراغ راهنما، جدول ها، حوض آب، پرچم، سايه بان، تابلو، 
پياده رو

 واژه هايی در حيطٔه نگرشی و عاطفی از قبيل کوچه، خط کشی عابر پياده، خيابان، چهار راه، 
ميدان، دست شويی عمومی، آسفالت، موزاييک

 نام مجسمه های ميان ميدان
 نام مغازه های اطراف

 آموزش مسير خانه تا مدرسه
 آموزش مسير فروشگاه های ضروری تا خانه

 آموزش مسير مکان هايی خاص از جمله مسجد تا خانه
 آموزش مقررات و قوانين پياده رو

 آموزش مقررات و قوانين عبور از خيابان
 آشنايی با چراغ راهنما و آموزش مفهوم رنگ های سبز، زرد و قرمز آن

 آموزش نام پارک های اطراف خانه
 آموزش شغل افرادی که در خيابان مغازه دارند

 آموزش کار هر يک از افرادی که در خيابان ديده می شوند؛ مثل ماهی فروش، ميوه فروش، 
پليس، مغازه دار و...

 آشنايی با کتاب و کتاب فروشی
 آشنايی با انواع ماشين ها و صحبت کردن دربارٔه رنگ آنها

 آموزش مقررات عابر پياده
 آموزش لزوم خط کشی های خيابان

 تقويت مهارت های زبان آموزی دانش آموزان
 آشنايی با چراغ راهنما، رنگ های آن و اصول آن

 آشنايی با مأمور راهنمايی و وظايف و کار وی
 احترام گذاشتن به قوانين عبور و مرور
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روش تدريس پيشنهادی(روش همياری): به نگارٔه (۱) مراجعه شود.
نکته: بهتر است معلم توجه دانش آموزان را به موارد زير در تصوير جلب کند.

خيابان، کوچه، ماشين، مسجد، ميدان، خط کشی، چراغ راهنما، مأمور راهنمايی، آزاده، امين، 
موتور سوار و…

مطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهی
تصاوير موجود در زير نگاره: آزاده، مسجد، آب، مدرسه

 ببين و بگو: 
تصوير ۱ــ پسر از خواربار فروشی خريد می کند.

تصوير ٢ــ پسر از نانوايی نان می خرد و افراد ديگر در صف ايستاده اند تا با رعايت نوبت نان 
بخرند.

تصوير ٣ــ افراد در ايستگاه اتوبوس، منتظر هستند تا سوار شوند.
 گوش کن و بگو: با توجه به هدف هر سؤال، سعی شود انواع پاسخ های منطقی دانش آموزان 

پذيرفته شود.
١ــ در خيابان چه چيزهايی می بينی؟ ماشين، موتور، چراغ راهنمايی، خط کشی، دانش آموزان، 

درخت، مأمور راهنمايی، آزاده، پدر، مسجد و...
٢ــ مأمور راهنمايی چه کارهايی انجام می دهد؟

سؤال پيشنهادی
ــ آزاده از کدام قسمت خيابان عبور می کند؟ 

ــ از محل عبور عابر پياده
ــ از محل خط کشی

ــ از جلوی ماشين هايی که ايستاده اند.
٣ــ مأمور راهنمايی چه کارهايی انجام می دهد؟ برقراری نظم در خيابان ها، گرفتن سارقين و...

 بگرد و پيدا کن: کلمات اين بخش: آزاده، درخت، مدرسه، مسجد، کيف، آب
 به دوستانت بگو: پاسخ های مورد انتظار از سؤاالت اين بخش را در زير می آوريم:

سؤاالت پيشنهادی
١ــ امروز در راه مدرسه چه ديدی؟ (پاسخ شخصی)

٢ــ چرا بايد از محل خط کشی عبور کرد؟ توجه به رعايت مقررات در خيابان
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٣ــ در محله شما چه مغازه هايی وجود دارد؟ نانوايی، قصابی، ميوه فروشی، کفاشی و...
٤ــ نشانی خانه ات را بگو؟(پاسخ شخصی)

هدف از اين سؤال آشنايی دانش آموز با محل سکونتش است. زيرا الزم است هر دانش آموزی 
نشانٔه خانه اش را بداند؛ بنابراين، بايد اين موضوع در آموزش مورد توجه قرار گيرد.

 کتاب خوانی
معلم با کمک دانش آموزان يک کتاب انتخاب می کند و در کالس می خواند.
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نگارۀ ۴
به مدرسه رسيديم    

اهداف درسی

١ــ  آشنايی با نهاد مدرسه و مقررات آن
٢ــ  آشنايی با پرچم ايران و توجه به رنگ های آن

 ٣ــ آموزش و رعايت نظم و ترتيب و بهداشت فردی
٤ــ  آشنايی با بخش های مختلف مدرسه(نمازخانه، آب خوری، دست شويی و...)

٥ــ توانايی رسم خطوط خميده و دندانه دار
٦ــ  توانايی انطباق تصاوير با کلمات

٧ــ  توانايی تلفظ کليد واژه های مدرسه، مدير، آب و...
۸ ــ ايجاد عالقه به کاربرد حواس در بيان واژه ها 

۹ــ ايجاد عالقه به گوش کردن و سخن گفتن درباره موضوع نگاره
مدرسه ــ مدير ــ کتاب ــ آب ــ کالس ــ آبیواژه های جديد

شعر پيشنهادی شاعر شعر نمايش 
ــ افسانه شعبان نژاد راه مدرسه ــ 

فعاليت های کتاب «کار»فعاليت های کتاب «فارسی»
ببين و بگو: آموزش مهارت های اجتماعی در مدرسه

مدرسٔه  تشخيص  و  مدرسه  نهاد  با  آشنايی  بگو:  و  کن  گوش 
دخترانه و پسرانه، توجه به بهداشت فردی، شناخت رنگ ها
بگرد و پيدا کن: توانايی تشخيص عناصر موجود در نگاره

صفحه های ۷ و ۸ مثل نگارٔه ۱

روش تدريس پيشنهادی: (روش همياری)
نکته: بهتر است معلم توجه دانش آموزان را به موارد زير جلب کند:

حياط مدرسه، پرچم، آب خوری، درخت، برگ درخت، کالس، دفتر مدرسه، بچه ها (دانش آموزان)، 
مدير، توپ، ليوان

مطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهی
تصاوير موجود در زير نگاره: مدرسه، مدير، آب، کالس، آبی، کتاب

 ببين و بگو: هدف از اين بخش تصويرخوانی، بيان شفاهی و جمله سازی است.(فعاليت گروهی)
تصوير ۱: دانش آموزی زباله ای را در سطل زباله می ريزد. (آموزش بهداشت)
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تصوير ۲: معلم با دانش آموزان خداحافظی می کند. (آموزش مهارت های اجتماعی)
تصوير ۳: دانش آموزان هنگام رفتن به منزل، از ناظم خداحافظی می کنند. (آموزش مهارت های 

اجتماعی)
تصوير ۴: دانش آموزان هنگام خارج شدن از مدرسه از يکديگر خداحافظی می کنند (آموزش 

مهارت های اجتماعی)
جمع بندی: آموزگار ضمن جمع بندی مطالبی که دانش آموزان بيان کرده اند، به اهميت ادب و 

احترام تأکيد می کند.
می سازند.  کوتاهی  داستان  و  می کنند  وگو  گفت  و  بحث  گروه  در  تصوير  دربارٔه  دانش آموزان 

نمايندٔه هر گروه، داستان را در چهار مرحله بيان می کند.
 گوش کن و بگو: با توجه به هدف هر سؤال، پاسخ های منطقی دانش آموزان پذيرفته می شود. 
شود  استفاده  نگاره هم  تصاوير  آغاز از  پايان و هم  کلمات هم  بيشتر  تمرين  پيشنهاد می شود که جهت 

مانند: آزاده، آبی، کيف، کتاب(هم آغاز)
سوت ــ درخت ــ کتاب ــ آب (هم پايان)

در تصوير چه چيزهايی می بينی؟ حياط مدرسه، پرچم، آب خوری، درخت، برگ درخت، کالس، 
تابلو، دفتر مدرسه، بچه ها(دانش آموزان)، مدير، توپ، ليوان و...

سؤاالت پيشنهادی
١ــ پرچم ايران چه رنگ هايی دارد؟ سبز، سفيد، قرمز

٢ــ دانش آموز با چه چيزی آب می خورد؟ ليوان، ليوان مخصوص به خودش، ليوان قرمز
٣ــ بچه ها در حياط مدرسه چه کارهايی انجام می دهند؟ بازی می کنند، کتاب می خوانند و ...

 بگرد و پيدا کن: دانش آموز کلماتی را که معلم نام می برد پيدا و نشان می دهد.
کلمات اين بخش: کالس، ليوان، توپ، مدير، کتاب، آبی

نکته: در صورت داشتن فرصت موارد زير پيشنهاد می شود.
 به دوستانت بگو: پاسخ های مورد انتظار از سؤاالت اين بخش را در زير می آوريم:

١ــ در مدرسه چه چيزهايی می بينی که در خانه نيست؟ معلم، گچ، تخته و تخته پاک کن، ميز و 
نيمکت، ناظم، مدير و...

مورد  در  سؤال  احوال پرسی،  و  سالم  می گويی؟  چه  دوستانت  به  می رسی  مدرسه  به  وقتی  ٢ــ 
برنامه های تلويزيون و...
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٣ــ در مدرسه چه صداهايی می شنويی؟ صدای زنگ، ناظم، مدير، معلم، دوستان، بازی بچه ها
٤ــ چرا به مدرسه می آيی؟ درس بخوانم، بنويسم، دوستانم را ببينم و...

به  برگشتن  و  آب  شير  بستن  ليوان،  با  آب  خوردن  و  آب خوری  به  کالس  از  رفتن  نمايش:   
کالس و با اجازٔه معلم سر جای خود نشستن و...
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نگارۀ ۵
از کالس ما چه خبر؟

اهداف درسی

آشنايی با کالس درس و قوانين آن ۱ -
آشنايی با معلم و نقش او در آموزش ۲ -
رعايت ادب و احترام نسبت به معلم ۳ -

ايجاد ارتباط مؤثر دانش آموزان با يکديگر ۴ -
توانايی تلفظ کلمات کليد واژه های پرچم، امام، مداد و... ۵ -

امام ــ مداد ــ ميز ــ پرچم ــ نيمکت ــ آبیواژه های جديد
فعاليت های کتاب «کار»فعاليت های کتاب «فارسی»

جويی  صرفه  به  توجه  بهداشت و  نظم و  رعايت  آموزش  بگو:  ببين و 
در مصرف آب

گوش کن و بگو: آشنايی با کالس
بگرد و پيدا کن: توانايی پيدا کردن تصاوير در نگاره

مثل   ،۱۰ و   ۹ صفحه های 
نگارٔه ١

روش تدريس پيشنهادی: (روش همياری)
نکته:  بهتر است معلم توجه دانش آموزان را به موارد زير جلب کند:

گچ،  گلدان،  کتاب،  نيمکت،  دانش آموزان،  ميز،  آموزگار،  پنجره،  مداد،  کالس،  تختٔه  امام، 
تخته پاک کن

مطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهی
تصاوير موجود در زير نگاره: امام، مداد، ميز، پرچم، نيمکت، آبی

 ببين و بگو:  هدف از اين تمرين، تصويرخوانی، بيان شفاهی، جمله سازی و درک ارتباط 
تصاوير است. (تصاوير گروهی)

حرکت چشم از راست به چپ مورد توجه قرار گيرد.
تصوير ۱:  دانش آموز روی نيمکت در کالس اجازه می گيرد. (آموزش رعايت نظم و نوبت)

تصوير ۲: دانش آموز با ليوان مخصوص به خود آب می خورد. (آموزش بهداشت فردی)
تصوير ۳: دانش آموز پس از خوردن آب، شير آب را می بندد. (آموزش صرفه جويی و پرهيز 

از اسراف)
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تصوير ۴: دانش آموز اجازه می گيرد تا سر جايش بنشيند. (آموزش ادب و احترام)
 گوش کن و بگو: با توجه به هدف هر سؤال، پاسخ های منطقی دانش آموزان پذيرفته شود.

کتاب،  صوت،  ضبط  مداد،  ميز،  دانش آموزان،  معلم،  گچ،  و  تخته  می بينی؟  چه  کالس  در  ١ــ 
نيمکت و… معلم درس می دهد.

٢ــ روی ميز معلم چه چيزهايی است؟ کتاب، گلدان، ضبط صوت، پرچم و...
 بگرد و پيدا کن:کلمات اين بخش گل، امام، گلدان، ميز، آموزگار، مداد، دست، نيمکت

سؤال های پيشنهادی
١ــ چگونه از دفتر و کتاب هايت نگهداری می کنی؟

ــ آنها را خيس و کثيف نمی کنم.
ــ آنها را پرت نمی کنم.

ــ آنها را جلد می کنم و در کيفم يا در قفسه می گذارم.
۲ ــ برای بيرون رفتن از کالس چه می کنی؟ از معلم خود اجازه می گيرم.

۳ ــ برای تميز نگه داشتن کالس چه می کنی؟ کالس را تميز نگه می دارم و به دوستانم نيز تذکر 
می دهم که در حفظ و نظافت آن کوشا باشند.

 بازی: کامل کردن اشکال ناقص روی تابلو با چشمان بسته
همياری  و  مشارکت  شيؤه  به  دانش آموزان  تا  شود  کوشش  نگاره،  تدريس  در  مهم:  تذکر 

فعاليت های مختلف درس را انجام دهند و فرصت مناسب برای خالقيت آنها نيز فراهم شود.
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نگارۀ ۶
بازی، بازی، تماشا

اهداف درسی

١ــ  آشنايی با بوستان (پارک) و قسمت های مختلف آن
 ٢ــ تقويت مهارت های زبانی

٣ــ  رعايت مقررات عمومی  در بوستان و توجه به تابلوها (مراقبت از فضای 
سبز، رعايت بهداشت، آب خوردن از محل آب آشاميدنی و...)

٤ــ  آشنايی با نحؤه استفاده از وسايل بازی در بوستان و رعايت نوبت
٥ــ  تقويت روحئه ياری رساندن به گروه همساالن
٦ــ توانايی رسم خطوط خميده از چپ به راست

٧ــ  توانايی تلفظ کليد واژه  های چمن، چای، بادکنک و...
٨ــ  توجه به رعايت صرفه جويی در اماکن عمومی

آب ــ تاب ــ چای ــ بادکنک ــ باد ــ چترواژه های جديد
فعاليت های کتاب «کار»فعاليت های کتاب «فارسی»

ببين و بگو: رعايت نکات ايمنی، حفظ و حراست از طبيعت موقع تفريح 
و...

گوش کن و بگو: آشنايی با بوستان (پارک)
بگرد و پيدا کن: توانايی پيدا کردن تصاوير در نگاره

ر. ک. نگارٔه درس ۱
مثل   ١٢ و   ١١ صفحه های 

نگارٔه ١

کتاب خوانی: انتخاب کتاب مناسب و خواندن آن

روش تدريس پيشنهادی: (روش همياری)
نکته: بهتر است معلم توجه دانش آموزان را به موارد زير در تصوير جلب کند:

پارک (بوستان)، گل، چمن، سبزه، تاب، سرسره، ليوان، آب، بچه ها، بادکنک، نيمکت، امين، 
آزاده، بابا، مادر

مطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهی
تصاوير موجود در زير نگاره: آب، تاب، باد، بادکنک، چای ــ چتر

 ببين و بگو: هدف از اين بخش تصوير خوانی، بيان شفاهی، جمله سازی و درک ارتباط 
تصاوير است.
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(حرکت چشم از راست به چپ) فعاليت گروهی
تصوير ۱ ــ پسری پوست موز را روی زمين می اندازد.

تصوير ۲ ــ پارکبان به او تذکر می دهد.
تصوير ۳ ــ پسر از کار خود ناراحت و پشيمان می شود.

تصوير ۴ ــ او پوست موز را از روی زمين برمی دارد و در سطل زباله می اندازد.
جمع بندی: دانش آموزان دربارٔه تصاوير در گروه بحث می کنند و نمايندٔه هر گروه داستان را در 

پنج مرحله بيان می کند.
 گوش کن و بگو: با توجه به هدف هر سؤال، پاسخ هايی منطقی دانش آموزان پذيرفته شود.

سؤاالت پيشنهادی
االکلنگ،  آب،  ليوان،  سرسره،  تاب،  سبزه،  چتر،  گل،  می بينی؟  چيزهايی  چه  بوستان  در  ١ــ 

طناب و ...
٢ــ بچه ها در اين بوستان به چه بازی هايی مشغول اند

الف) بادکنک بازی می کنند
ب) سرسره بازی می کنند

ج) تاب بازی می کند
د) يک بچه بادکنک بازی می کند
هـ) بعضی ها توپ بازی می کنند.

٣ــ کودک از کجا آب می خورد؟ با ليوان از آب خوری،  چون تابلوی آب آشاميدنی دارد.
 بگرد و پيدا کن: 

کلمات اين بخش: آب،نيمکت، سرسره، گل، تاب، بادکنک، درخت، توپ
کتاب خوانی: معلم با کمک دانش آموزان يک کتاب انتخاب می کند و در کالس می خواند.
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نگارۀ ۷
به به، چه روستايی!

رس
ف د

هدا
ا

۱ ــ آشنايی با روستا و روستانشينان 
۲ ــ آشنايی با خانه های روستايی و پديده های موجود در روستا

۳ ــ آشنايی با روحئه همکاری در روستا
۴ ــ آشنايی با وسايل کشاورزی در روستا و محصوالت روستايی

۵ ــ آشنايی و عالقه مندی به حيوانات اهلی، فايده و نقش آنها در روستا
۶ ــ توانايی رسم خطوط منحنی از راست به چپ و از باال به پايين

۷ ــ توانايی تلفظ کليد واژه های روستا، اتاق، اردک و...
اتاق ــ اردک ـ گاوـ گوسفندـ رودخانه ـ پل ـ برف ـ علف ـ سروواژه های جديد

شعر پيشنهادیشاعرشعرنمايش
در  کشاورز  کارهای  از  برخی 

مزرعه
۱ ــ حيوانات اهلی و وحشیمحمود کيانوشسبز و سبز و سبز

۲ ــ فصل درو
فّعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»

ببين و بگو: آشنايی با مزرعه و همکاری در آن
گوش کن و بگو: آشنايی با روستا

بگرد و پيدا کن: پيدا کردن تصاوير در نگاره
به دوستانت بگو: مراقبت از حيوانات

ر. ک: نگاره های درس ۱

روش تدريس پيشنهادی: (روش همياری)
نکته: بهتر است معلّم توّجه دانش آموزان را به موارد زير در تصوير جلب کند:

مزرعه،  تراکتور،  جوجه،  خروس،  مرغ،  کشاورز،  زن،  مرد،  روستايی،  خانٔه  روستا،  خانه، 
رودخانه، کوه، پل، جاده، درخت، النٔه گنجشک، گوسفند، گاو، برگ

مطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهی
تصاوير موجود در زيرنگاره: اتاق، اردک، گاو، گوسفند، رودخانه، پل، برف، علف، سرو

 ببين و بگو: هدف از اين بخش، تصويرخوانی، بيان شفاهی، جمله سازی و درک ارتباط 
تصاوير است. (فّعالّيت گروهی)
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کشاورزی  وسايل  کشاورزی،  مزرعه،  با  (آشنايی  می کند.  کار  مزرعه  در  پدر  ــ   ۱ تصوير 
و...)

تصوير ۲ ــ بّچه ها در کار مزرعه به پدر کمک می  کنند: (آموزش همکاری و همياری)
ـ موقع ظهر است، پدر با بّچه ها مشغول خواندن نماز است. (تربيت دينی و مذهبی) تصوير ۳ـ 

تغذئه  (آموزش  هستند.  ناهار  صرف  مشغول  همگی  مزرعه  در  درخت  سائه  زير  ــ   ۴ تصوير 
مناسب)

جمع بندی: دانش  آموزان دربارٔه تصويرها در گروه بحث و گفت وگو می کنند و داستان کوتاهی 
می سازند و نمايندٔه هر گروه داستان را در چهار مرحله بيان می کند.

 گوش کن و بگو: با توّجه به هدف هر سؤال، پاسخ های منطقی دانش آموزان پذيرفته شود.
١ــ در روستا چه حيواناتی ديده می شوند؟ جوجه، خروس، گاو، گوسفند و مرغ

٢ــ کشاورز در روستا چه می کند؟ کشاورزی می کند.گندم و جو می کارد.زمين را شخم می زند. 
از حيوانات نگهداری می کند. ميوه و سبزی می کارد.

سؤال پيشنهادی
برای  گوسفند  از  نگهبانی،  برای  سگ  از  دارد؟  گوسفند  و  سگ  روستا  در  کشاورز  چرا  ــ   

استفاده از گوشت، شير، پشم و... نگهداری می کند.
 بگرد و پيدا کن: 

کلمات اين بخش: جوجه، خروس، اردک، بلبل، درخت، رودخانه
 به دوستانت بگو: پاسخ های مورد انتظار از سؤاالت اين بخش را در زير می آوريم:

١ــ اگر ديدی جوجٔه پرنده ای روی زمين افتاده، چه می کنی؟ (هدف تقويت روحّئه مراقبت از 
حيوانات و...)

ــ آن را از روی زمين بر می دارم و به خانه می برم.
ــ از او مراقبت می کنم.

ــ آن را در النه اش می گذارم ...
۲ ــ فکر می کنی در تهئه نان چه کسانی همکاری می کنند؟ (آشنايی با مراحل تهئه نان و تقويت 

روحئه همکاری و مشارکت در کارها)
ــ کشاورز

ــ نانوا و ...



٦٥

سؤال پيشنهادی
۱ ــ دوست داری در خانه از چه حيوانی مراقبت کنی؟

هدف
۱ ــ آزار نرساندن به حيوانات
۲ ــ شناخت حيوانات اهلی

۳ ــ آزار نرساندن به همسايه ها و...
۲ ــ فکر می کنی در تهّئه نان چه کسانی همکاری می کنند؟ (از کاشت گندم تا پخت نان اشاره 

شود)
 نمايش: نشان دادن برخی از کارهای کشاورز در مزرعه

تذکر مهم: کار کردن در کالس به شيؤه گروهی و همياری هدف اصلی اين کتاب است. در 
تدريس هميشه آن را مدنظر قرار دهيد، زيرا مشارکت دانش آموزان در فرآيند ياددهی ــ يادگيری بر تأثير 

آموزش می افزايد و يادگيری را آسان تر و ماندگارتر می سازد.
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نگارۀ ۸
چه دنيای قشنگی!

رس
ف د

هدا
ا

۱ ــ آشنايی با باغ وحش
۲ ــ آشنايی با حيوانات وحشی

۳ ــ تقويت عالقه نسبت به حيوانات
۴ ــ آشنايی با مکان و نوع زندگی حيوانات

۵ ــ آموزش رعايت نکات ايمنی در باغ وحش
۶ ــ توّجه به قدرت خداوند در تنّوع حيوانات
۷ ــ توانايی رسم خطوط منحنی با دو حرکت

۸ ــ توانايی تلفظ کليد واژه های درس چون خرگوش، خرس، پلنگ و...
خرگوش ـ خرس ـ شتر ـ پلنگ ـ شير ـ گرگواژه های جديد
شعر پيشنهادی شاعرشعربازی
ـــــــــــ

فّعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»
ببين و بگو : مهربانی با حيوانات، انواع خوراک حيوانات

گوش کن و بگو:آشنايی با باغ وحش و حيوانات آن
بگرد و پيدا کن:  پيدا کردن تصاوير در نگاره 

بيان  وحشی،  و  اهلی  حيوانات  به  اشاره  بگو:  دوستانت  به 
احساسات

ر. ک: نگاره های درس ۱

کتاب خوانی: انتخاب کتاب مناسب و خواندن آن

روش  تدريس پيشنهادی: (روش همياری)
نکته: بهتر است معلّم توّجه دانش آموزان را به موارد زير در تصوير جلب کند:

خرگوش،  آهو،  خانواده،  دانش آموزان،  لک لک،  طاووس،  ببر،  پلنگ،  شير،  ميمون،  قفس، 
گوزن، فيل، گرگ، خرس

مطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهی
تصاوير موجود در زير نگاره: خرگوش، خرس، شتر، پلنگ، شير، گرگ

ارتباط  درک  و  جمله سازی  شفاهی،  بيان  تصويرخوانی،  بخش  اين  از  هدف  بگو:  و  ببين   
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تصويری است. (فّعالّيت گروهی)
در  (دّقت  می شوند.  باغ وحش  وارد  خود  آموزگار  همراه  نظم  با  دانش آموزان  ۱ــ  تصوير 

آفرينش حيوانات)
با  (مهربانی  خرگوش هاست.  به  دادن  غذا  حال  در  باغ وحش  کارکنان  از  يکی  ۲ــ  تصوير 

حيوانات)
تصوير ۳ــ فيل در حال شستن خود با خرطوم است. (رعايت بهداشت حّتی در جانوران)

با  (مهربانی  شده اند.  جمع  قفس  دور  بّچه ها  و  است  موز  خوردن  حال  در  ميمون  ۴ــ  تصوير 
حيوانات)

جمع بندی: دانش آموزان دربارٔه تصاوير در گروه بحث و گفت وگو می کنند و نمايندٔه هر گروه در 
کالس صحبت می کند.

 گوش کن و بگو: با توّجه به هدف هر سؤال، پاسخ های منطقی دانش آموزان پذيرفته شود.
۱ ــ کدام يک از حيوانات علف می خورند؟ (با توّجه به دانسته های دانش آموزان پاسخ داده شود).

۲ ــ کدام يک از حيوانات شاخ دارد؟ گوزن
 بگرد و پيدا کن: 

کلمات اين بخش: ميمون، پلنگ، فيل، گرگ، خرگوش، شير، شتر، خرس
 به دوستانت بگو: پاسخ های مورد انتظار از سؤاالت اين بخش را در زير می آوريم:

۱ ــ اگر به باغ وحش بروی چه کارهايی می کنی؟
    نزديک نشدن به قفس جانوران

   احترام به نگهبان باغ وحش
   اذيت نکردن جانوران و...

٢ــ کدام يک از حيوانات باغ وحش را بيشتر دوست داريد؟ چرا؟ 
دانش آموزان با توّجه به عاليق خود، به قدرت، زيبايی، پرواز و… اشاره می کنند و سپس سعی 

می کنند صدای جانور مورد عالقه خود را تقليد کنند. 
 کتاب خوانی: معلم با کمک دانش آموزان يک کتاب انتخاب می کند و در کالس می خواند. 
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نگارۀ ۹
در مسجد محّله

رس
ف د

هدا
ا

۱ ــ آشنايی با قرآن
۲ ــ آشنايی با مسجد

در  بهداشت  و  ترتيب  و  نظم  رعايت  به  عالقه مندی  و  توّجه  و  دّقت  ــ   ۳
مسجد

۴ ــ آشنايی با مؤذن، امام جماعت، وسايل موجود در مسجد
۵ ــ آشنايی با نحؤه وضو گرفتن

۶ ــ توانايی رسم خطوط شکسته ترکيبی با دو حرکت
۷ ــ توانايی تلفظ کلمات درس نظير قرآن، مسجد و...

مسجد ـ جانماز ـ پنجره ـ قرآن ـ پرده ـ اذانواژه های جديد
شعر پيشنهادی شاعرشعرنمايش

ــــــــوضو گرفتن
فّعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»

ببين و بگو: توجه به اعمالی که در مسجد انجام می شود
وضو  و  جماعت  نماز  و  مسجد  با  آشنايی  بگو:  و  کن  گوش 

گرفتن و...
بگرد و پيدا کن: پيدا کردن تصاوير در نگاره مثل منبر و ...

خود  زندگی  محل  عمومی  اماکن  با  آشنايی  بگو:  دوستانت  به 
(مانند مسجد)

ر. ک: نگاره های درس ۱

روش تدريس پيشنهادی: (روش همياری)
نکته: بهتر است معلّم توّجه دانش آموزان را به موارد زير نيز جلب کند:

مادر،  مؤّذن،  تسبيح،  پسر،  پدر،  پرده،  نماز،  صف  جماعت،  نماز  مهر،  در،  مسجد،  اسامی: 
دختر، دوست، جای مهر، گلدسته، گنبد، جانماز، پنجره، قرآن، امام جماعت

مطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهی
تصاوير موجود در زيرنگاره: مسجد، جانماز، پنجره، قرآن، پرده، اذان

مؤّذن،  تسبيح،  پسر،  پدر،  نماز،  صف  نمازجماعت،  ُمهر،  در،  قرآن،  پيشنهادی:  تصاوير 
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امام  جماعت، جاکفشی
 ببين و بگو: هدف از اين بخش، تصويرخوانی، بيان شفاهی، جمله سازی و درک ارتباط 

تصويری است. (فّعالّيت گروهی)
می شوند.  آماده  نماز  خواندن  برای  می گيرند.  وضو  مسجد  در  آب  کنار  بّچه  دو  ۱ــ  تصوير 

(رعايت بهداشت)
تصوير ۲ــ نمازگزاران در کنار هم به تالوت قرآن مشغول هستند. (توّجه به اهمّيت خواندن 

قرآن)
جمع بندی: دانش آموزان دربارٔه تصاوير در گروه، بحث و گفت وگو می کنند و داستان کوتاهی 

می سازند و نمايندٔه هر گروه داستان را در دو مرحله بيان می کند.
 گوش کن و بگو: با توّجه به هدف هر سؤال، پاسخ های منطقی دانش آموزان پذيرفته شود.

۱ ــ مردم در مسجد چه می کنند؟ (هدف اشاره به نماز جماعت)
خدا را عبادت می کنند.

نماز جماعت می خوانند.
رأی می گيرند.

مشورت می کنند.
قرآن می خوانند.

اگر کسی بميرد، در مسجد برايش دعا می کنند.
ـ داخل مسجد چه چيزهايی می بينی؟ منبر، قرآن، مهر، تسبيح، جانماز، کتاب دعا، چادر  نماز،  ۲ـ 

جای مهر، فرش، پرده، مردان، زنان، بّچه ها و...
سؤال پيشنهادی

 ــ مردم قبل از نماز چه کارهايی انجام می دهند؟ (چون بّچه ها به سن تکليف نرسيده اند، فقط آنها 
را با موارد زير آشنا می کنيم)./  نّيت می کنند. /  وضو می گيرند. /  لباس پاکيزه می پوشند.

 بگرد و پيدا کن
کلمات اين بخش: منبر، قرآن، مسجد، پرده، جانماز 

 به دوستانت بگو: پاسخ های مورد انتظار از سؤاالت اين بخش را در زير می آوريم.
۱ ــ اسم مسجد محل خود را بگو. (پاسخ شخصی)

۲ ــ آيا تا به حال به مسجد رفته ای؟ چرا؟ 
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بله (شرکت در مراسم ختم، نماز خواندن، رأی دادن بزرگ  ترها و...)
 نمايش: بّچه ها وضو گرفتن را نمايش دهند. (اگر همراه با آب باشد، بهتر است.)

تذکر مهم: از شيوه های مختلف تدريس به صورت همياری و مشارکت و... استفاده شود، 
زيرا اين کار بر شادابی و طربناکی کودکان و تنوع شيوه های آموزش می افزايد و يادگيری و تعليم را 

گوارا می سازد.
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نگارۀ ۱۰
نوروز در خانۀ ما

رس
ف د

هدا
ا

۱ ــ آشنايی با عيد نوروز
۲ ــ آشنايی با آداب و رسوم مردم ايران

۳ ــ آشنايی با اهميت نقش پدربزرگ و مادربزرگ در خانواده
۴ ــ ايجاد عالقه به ديد و بازديد

۵ ــ توانايی رسم خطوط منحنی در همٔه جهات
۶ ــ توانايی تلفظ کليد واژه های سير، سبزه، عيد و...

سبزه ـ سير ـ سّکه ـ سرکه  ـ سمنو ـ سيب ـ سنجد ـ قرآنواژه های جديد
شعر پيشنهادی شاعرشعرنمايش

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرحماندوستاناررفتن به مهمانی و عيد ديدنی
فّعالّيت های کتاب «کار»فّعالّيت های کتاب «فارسی»

ببين و بگو : آشنايی با عيد نوروز و ارتباط عاطفی بين خانواده
گوش کن و بگو: آشنايی با سفرٔه هفت سين و آداب آن

بگرد و پيدا کن: پيدا کردن تصاوير در نگاره مثل سيب، قرآن 
به دوستانت بگو: بيان احساسات درونی هنگام تحويل سال نو

کتاب خوانی: انتخاب کتاب مناسب و خواندن آن

ر. ک: نگاره های درس ۱

مفاهيم و هدف ها و مهارت های نگارۀ ۱۰
 آشنايی با نام وسايل سفرٔه هفت سين، از قبيل سنجد، سير، سکه، سمنو، سرکه، سبزه، آيينه، 

شمعدان، شمع؛ 
 آشنايی با برخی از وسايل تزئينی سفرٔه هفت سين؛

 گفت وگو دربارٔه مفهوم عيد؛
 آشنايی با مفهوم خانوادٔه گسترده و پدربزرگ و مادربزرگ؛

 گفت وگو دربارٔه خاطره ای از سفرٔه هفت سين؛
 آشنايی با رسم عيدی دادن و عيدی گرفتن؛
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 آموزش آداب معاشرت؛
 آموزش دوستی و همدلی؛
 آشنايی با مفهوم سال نو؛

 آشنايی با مقررات رفتن به مهمانی و ديد و بازديد؛
 آشنايی با کارهايی که هنگام تحويل سال نو انجام می شود؛

 مهارت سپاسگزاری و تشکر از نعمت های خدا؛
 مهارت احترام گذاشتن به بزرگ ترها.

روش تدريس پيشنهادی: (روش همياری)
نکته: بهتر است معلم توجه دانش آموزان را به موارد زير جلب نمايد.

عيد نوروز،سفرٔه هفت سين، دعای تحويل سال، قرآن،پدر بزرگ، مادر بزرگ، شمع، آينه، تُنگ 
ماهی، شيرينی، سبزه، سنجد، سّکه، سرکه، سمنو، سيب، سير

مطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهی
تصاوير موجود در زير نگاره: سنجد، سيب، قرآن، سبزه، سير، سّکه، سرکه، سمنو 

پدر،  مادر،  تخم مرغ،  مادربزرگ،  پدربزرگ،  شيرينی،  ساعت،  سفره،  پيشنهادی:  تصاوير 
خواهر، برادر

ارتباط  درک  و  جمله سازی  شفاهی،  بيان  تصويرخوانی،  بخش  اين  از  هدف  بگو:  و  ببين   
تصويری به شيؤه فّعالّيت گروهی است.

تصوير ۱ــ آزاده در حال شيرينی آوردن برای اعضای خانواده است. (آموزش مهارت های 
اجتماعی)

تصوير٢ ــ سفرٔه هفت سين، (هدف آشنايی با عيد باستانی نوروز و زمان تحويل سال و دعای 
تحويل سال) در صورت امکان دعای تحويل سال خوانده شود.

بسم ا... الّرحمن الرحيم
يا مقلّب القلوب و االبصار

يا مدبّراللّيل و النهار
يا محّول الحول و االحوال
حّول حالنا الی احسن الحال
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تصوير ۳ــ پدر برای تبريک سال نو بّچه ها را می بوسد. (احترام و ارتباط عاطفی و آموزش 
روحّئه سپاسگزاری)

تصوير ٤ ــ بّچه ها از بزرگ ترها (پدر بزرگ) عيدی می گيرند و از آن ها تشّکر می کنند.(تقويت 
روحّئه سپاس گزاری)

کوتاهی  داستان  و  می کنند  گفت وگو  و  بحث  درگروه  تصاوير  دربارٔه  دانش آموزان  جمع بندی: 
می سازند و نمايندٔه هر گروه داستان را در چهار مرحله بيان می کند.

 گوش کن و بگو: با توّجه به هدف هر سؤال، پاسخ های منطقی دانش آموزان پذيرفته شود.
سرکه،  سّکه،  سير،  ماهی،  سبزه،  آيينه،  قرآن،  می بينی؟  چيزهايی  چه  هفت سين  سفرٔه  سر  ــ   ۱

سمنو، سيب، سنجد، تخم مرغ رنگ شده، شيرينی
۲ ــ پدربزرگ مشغول چه کاری است؟ دعا کردن، قرآن خواندن و...

۳ ــ کنار سفرٔه هفت سين چه کسانی را می بينی؟ پدربزرگ، مادربزرگ، مادر، پدر، آزاده، امين
 بگرد و پيدا کن:

کلمات اين بخش: سيب، قرآن، آينه، ماهی، سنجد، سير، سبزه، مادربزرگ، پدربزرگ
 به دوستانت بگو: پاسخ های مورد انتظار از سؤاالت اين بخش را در زير می آوريم:

۱ ــ در سال نو به ديدن چه کسانی می روی؟
در  بيماران   / بزرگ ترها  و  همسايه ها   / مادربزرگ  و  پدربزرگ   / فاميل   / آشنايان  و  دوستان 

بيمارستان ها 
۲ ــ شما َسِر سفرٔه هفت سين چه می گذاريد؟ (متناسب با شرايط زندگی و سّنت هر منطقه پاسخ 

داده شود)
۳ ــ هنگام تحويل سال نو چه کارهايی می کنی؟

ــ دعا برای پدر و مادر و...
ــ دعا برای معلّم و...

ــ دعا برای رهبر انقالب و...
ــ دعا برای شفای بيماران

ــ پوشيدن لباس نو 
ــ روبوسی با پدر و مادر و تشکر کردن از آن ها

ــ گرفتن عيدی 
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۴ ــ اگر به جای آزاده يا امين بودی، هنگام تحويل سال از خدا چه می خواستی؟ (پاسخ آزاد)
 نمايش: مهمانی رفتن، بّچه ها دوتا دوتا يا سه تا سه تا، برای رفتن به مهمانی آماده می شوند. با 
هم صحبت می کنند و چند نفر هم به عنوان ميزبان منتظر آمدن آنها هستند. (هدف اصلی از اين بخش 

ايجاد ارتباط عاطفی بين گروه همساالن و افزايش مهارت های اجتماعی است)
 کتاب خوانی: کتابی را انتخاب کنيد و در کالس بخوانيد.


