٭ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻧﻴﮑﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ

ﺑﺨﺶ دوم
آﻣﻮزش ﻧﮕﺎرهﻫﺎ

٣٣

ﻧﮕﺎرۀ ۱
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ ﺧﻮش آﻣﺪی
اﻫﺪاف درس

۱ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ،اﻋﻀﺎ و وﻇﺎﻳﻒ ﻫﺮ ﻳﮏ
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 ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ رو و زﻳﺮ ﺧﻂ زﻣﻴﻨﻪ
ﻧﺤﻮه ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﻗﻠﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ
۶ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ٔ

واژهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

ﺑﺎﺑﺎــ ﻣﺎدرــ اﻣﻴﻦ ــ آزاده

ﻧﻤﺎﻳﺶ

ﺷﻌﺮ

ﺷﺎﻋﺮ

ﺷﻌﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی در راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌ ّﻠﻢ

ــ

ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎن

ﭘﺮوﻳﻦ دوﻟﺖ آﺑﺎدی

ــ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی »ﮐﺘﺎب ﮐﺎر«

ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺻﻔﺤﻪ  ۱و  ۲ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ و رﻧﮓ ﮐﻦ و ﺑﻨﻮﻳﺲ
راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ آﻧﻬﺎ
ٔ
ﺑﮕﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ :ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻗﻴﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ و رﻧﮓ ﮐﻦ :ﮐﺎﻣﻞ ﮐـﺮدن ﻳـﮏ ﻃـﺮح ﻧـﺎﺗﻤـﺎم و
ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ
ٔ
رﻧﮓ آﻣﻴﺰی آن
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻬﺖ ﻫﺎ و رﻧﮓ ﻫﺎ
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
ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﻳﺎد دﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ را ﻣﺎ آﻏﺎز ﮐﻨﻴﻢ
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ٔ
ﻳﺎ ﮐﻮدک؛ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ً ﻓﻌﺎل و ﺷﺎداب ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﻫﺮ ﻧﮕﺎره ﻳﮑﯽ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻮری آن اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﮐﻮدک ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻟﺨﻮاه ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮد؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل»:ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ،دوﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ در ﮔﺮوه  ٣ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﮕﺎره
٣٤

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
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ٔ
ﭘﺮﺳﺶ »آﻳﺎ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ 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؟«
»آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ دو ﮐﻮدک ﺑﮕﺬارﻳﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮای
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
ﺗﻮﺳﻌﻪ واژﮔﺎن
۲ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﺎﻳﮕﺎه و وﻇﺎﻳﻒ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده،
ٔ
زﻣﻴﻨﻪ:
ﭘﺎﻳﻪ ﮐﻮدک ،ﻳﺎد دادن و آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺗﻠﻔﻆ درﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد واژه ﻫﺎﻳﯽ در ٔ
ٔ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺪود؛ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،ﺧﻮاﻫﺮ ،ﺑﺮادر ،ﭘﺴﺮ ،دﺧﺘﺮ ،ﺑﺎﺑﺎ ،ﻣﺎﻣﺎن و...
ﻧﺎم اﻋﻀﺎی
ٔ
ﺧﺎﻧﻮاده 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،
ﻧﺮده ،ﺑﺎﻏﭽﻪ ،ﺳﻘﻒ ،ﮐﻒ ،ﭘﻨﺠﺮه ،راﻫﺮو ،اﺗﺎق ﺧﻮاب ،ﺣﻤﺎم ،دﺳﺖ ﺷﻮﻳﯽ ،اﻧﺒﺎری ،ﺣﻴﺎط ﺧﻠﻮت،
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
ﺧﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮی ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻴﺰ،
اﺛﺎﺛﻴﻪ ﻣﻨﺰل و اﺷﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻫﺮ ٔ
ﻧﺎم ﻟﻮازم و ٔ
روﻣﻴﺰی ،ﺻﻨﺪﻟﯽ ،ﻣﺒﻞ ،ﮔﻞ ،ﮔﻠﺪان ،ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ،ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ،آﻳﻨﻪ ،ﺟﺎﻟﺒﺎﺳﯽ ،ﺳﺎﻋﺖ ،ﭘﺮده ،ﭘﺸﺘﯽ،
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ﻓﺮش ،ﻗﺎﻟﯽ ،ﻣﻴﻮه ،ﮐﺎرد و ﭼﻨﮕﺎل ،ﺳﻔﺮه و وﺳﺎﻳﻞ آن و...
ﺣﻴﻄﻪ ﻧﮕﺮﺷﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﺮح اﺳﺖ؛ از ﻗﺒﻴﻞ دوﺳﺘﯽ،
واژه ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در
ٔ
ﻣﺤﺒﺖ ،ﻋﻼﻗﻪ ،ﻫﻤﮑﺎری ،دﻟﺴﻮزی ،ﻫﻤﺮاﻫﯽ ،ﮐﻤﮏ و...
ﻧﺎم رﻧﮓ ﻫﺎ
وﻗﺖ و ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ) -ﻗﻴﺪﻫﺎ( از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﭗ ،راﺳﺖ ،ﺑﺎﻻ ،ﭘﺎﻳﻴﻦ ،زﻳﺮ ،رو ،ﻣﻴﺎن و داﺧﻞ؛)= ﺻﻔﺖ ﻫﺎ(
از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺮ ،ﺧﺎﻟﯽ ،ﮐﻢ ،زﻳﺎد ،ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؛ از ﻗﺒﻴﻞ ﮐﺸﺎورزی ،دام ﭘﺮوری،
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 ﻋﻼﻗﻪ 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
ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﻔﺘﺎری ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ و آﻣﻮزﮔﺎر
ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﺮور ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی آﻣﻮزﮔﺎر را ﺑﺎ ٔ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺟﻤﻼت ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﻨﺪ.
روش ﺗﺪرﻳﺲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی) :ﻫﻤﻴﺎری( دو ﻧﻤﻮﻧﻪ روش ﺗﺪرﻳﺲ در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ واژه و ﺑﻴﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ واژه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت ﺗﻠﻔﻈﯽ،
واژه زﻳﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻴﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﺗﺼﻮﻳﺮی اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ٔ
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻧﮑﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﻴﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺷﮑﻞ ﺧﻄﯽ ،ارﺗﺒﺎط اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﮕﺎره اول آﻣﺪه اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از :ﺑﺎﺑﺎ ،ﻣﺎدر ،اﻣﻴﻦ ،آزاده .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرت
ﺗﺼﺎوﻳﺮی ﮐﻪ در زﻳﺮ ٔ
واژه زﻳﺮ آن ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اراﺋﻪ
ﻧﻴﺎز و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮐﻼس ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ دﻳﮕﺮی از ﺟﺰﺋﻴﺎت
ﻧﮕﺎره  ۱ﺑﺎ ٔ
ٔ
ﺷﻮد.
ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزی ،ﺑﻴﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ و
ﺗﺼﻮﻳﺮﺧﻮاﻧﯽ اﺳﺖ .آﻣﻮزﮔﺎر ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
و ﺑﺮای ّاوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺧﻮاﻧﺪن از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻻزم
اﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺗﺼﻮﻳﺮی را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﺮده و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ.
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 ﺳﺆاﻻت و ﺳﺆاﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎزی در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدک ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ
٣٧

راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ٔ
اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻮﺟﻪ دادن ﮐﻮدک ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﻧﻮع اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی و ﻗﻴﻤﺖ آن ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺮز
ٔ
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 ﺳﺆاﻻت 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 ﺗﻼش 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 ﺳﺆاﻻت 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،
وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎزی و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻋﻼﻗﻪ و ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺪر ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان،
ٔ
داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﻳﯽ را ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺟﻮاب اﮐﺘﻔﺎ ﻧﺸﻮد،
ﻣﺜﻼ ً در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ،
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.
ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ از
ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮐﻼس و
ٔ
ﮐﺘﺎب ﻫﺎی داﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﺠﻼت ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻮاﻧﯽ ﻋﻼﻗﻪ 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 ﺳﺆاﻻت 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 ﺟﻤﻼﺗﯽ ﻫﻢ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﭘﺪر ﺑﺮای اﻣﻴﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
آزاده ﮐﻨﺎر ﻣﺎدر اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ.
٢ــ ﻫﺮﻳﮏ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺳﺆال ،آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و ﺑﭽﻪ ﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ
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 ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎﻻ 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 ،ﺑﺎﻻ ،ﭘﺎﻳﻴﻦ ،ﮐﻨﺎر ،ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ اﺳﺖ.
ﮐﻠﻴﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ روی ﻓﺮش
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از اﻳﻦ ﺳﺆال ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم »روی« اﺳﺖ .ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ٔ
ﻗﺮار دارد ،اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﻣﺜﻞ :ﻣﺒﻞ ،ﻣﻴﺰ ،آزاده ،ﻣﺎدر ،اﻣﻴﻦ ،ﺑﺮادر ،ﺑﺎﺑﺎ،
آﻣﻮزﮔﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ زﻳﺮ و ﺑﺎﻻ و ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ و ﭘﺎﻳﻴﻦ و ...را ﻧﻴﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻣﻄﺮح
ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ :ﺑﺨﺸﯽ از آﻣﻮزش در ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺿﻤﻦ آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺷﺎد و ﭘﺮ ﻧﺸﺎط ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﻻزم اﺳﺖ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از
ﺗﺪرﻳﺲ از ﺷﻌﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﺮای اﺟﺮای آن ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ ــ ﻣﺜﻼ ً ﭘﺎﻳﺎن درس ــ
ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻴﻢ .اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻳﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ــ ﭼﻪ در ﺷﺮوع درس ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﭼﻪ در ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎن
٣٩

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 ﮐﻼس 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  ÅÈﮐﺎﻣﻞ 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.
ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ را ﻣﯽ ﭘﻴﻤﺎﻳﺪ ،از ﺷﻨﻴﺪن آﻫﻨﮓ ﻣﻮزون ﻫﻢ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد
و از زﻣﺎن ﻧﻮزادی ﺑﺪان واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺤﻴﻂ رﺷﺪ و زﻧﺪﮔﯽ اش از ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ
ﺳﺮﺷﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ذوق ﺗﻠﻄﻴﻒ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮی ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ آﻫﻨﮓ و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ در وﺟﻮد ﮐﻮدک ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ
ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و دﻧﻴﺎی ﺗﺨﻴﻼت 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 اﺧﻼﻗﯽ 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.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،در ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ ــ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﻮن درﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮزون آﻣﺪه
اﺳﺖ ــ ﺷﻌﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﺟﺎﻟﺐ و ﺷﻮق اﻧﮕﻴﺰ
ﮐﺎرآﻳﯽ ﺷﻌﺮ در اﻳﻦ دوره و اﺳﺘﻘﺒﺎل روز اﻓﺰون ﮐﻮدﮐﺎن از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ
ٔ
ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮوده ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﺤﺪود ﻧﮑﻨﻴﻢ.
ﺷﺪه دﻓﺘﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﻣﻮزﺷﯽ و
از ﻧﻮارﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ٔ
٤٠

ﻫﻤﻪ ﺷﻌﺮﻫﺎ و ﻣﺘﻦ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﻌﻴﺎر و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ
ﻟﻮح
ﻓﺸﺮده »ﮐﺘﺎب ﮔﻮﻳﺎ« ﮐﻪ ٔ
ٔ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﻧﻴﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺪوﻳﻦ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

٤١

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
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺮﮔﻮشﻫﺎ(
٢ــ ﺗﺼﺎوﻳﺮ آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ )ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ٔ
٣ــ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ
٤ــ ﮐﺎﻏﺬ A۴
٥ــ ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎزی
٦ــ ﭼﺴﺐ و ﻗﻴﭽﯽ
٧ــ ﺗﺼﻮﻳﺮکﻫﺎی درس ــ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی داﻧﺶآﻣﻮزان )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺘﻨﻮع و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮغ ،ﺧﺮوس ،ﮔﺮﺑﻪ و…( ــ ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺘﺎره ﮐﻪ دوﻧﻴﻤﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻋﻀﺎی
ٔ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۱
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮوهﻫﺎ
ﮔﺮوهﺑﻨﺪی داﻧﺶآﻣﻮزان )ﮔﺮوهﻫﺎی دو ﻧﻔﺮی( ﺑﺮاﺳﺎس رﻧﮓ )ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪ ،آﺑﯽ ،ﻗﺮﻣﺰ ،زرد،
ﻧﻴﻤﻪ ﻳﮏ ﺳﺘﺎره ،ﻳﮏ ﮔﺮوه را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺳﺒﺰ و (...ﻫﺮ دو ٔ
٤٢

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۲
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﺮ ﮔﺮوه ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺗﻌﺪاد ﺧﻮاﻫﺮ ــ ﺑﺮادرﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺆاﻻﺗﯽ از ﻃﺮف ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد:
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﺮد؟
ــ اﮔﺮ دو ﺑﺮادر دو ﻗﻠﻮ داﺷﺘﻴﺪ ،وﺿﻊ
ٔ
ــ اﮔﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪر و ﻳﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻮدﻳﺪ ،روز ﺟﻤﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻳﺪ؟
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ،ﻫﺮﻳﮏ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ــ ﻗﺮار اﺳﺖ در ٔ
ﮐﺮد؟

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۳
ﮐﺎر ﻫﻨﺮی
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻳﮏ ﮐﺎر ﻫﻨﺮی واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد.
درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻃﺮاﺣﯽ
ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻫﻢ )ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻳﺎ ﮐﺎر دﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺮ(
ٔ
ﮐﻨﻨﺪ.
درﺑﺎره اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻫﻢ )ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻳﺎ ﮐﺎر دﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺮ(
ٔ
ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،ﻫﺮ ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻼس اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻳﮏ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
ٔ
ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺆاﻻﺗﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﻪ اﺷﻴﺎ و وﺳﺎﻳﻞ و ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد؟داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﭼﻪ وﺳﺎﻳﻞ و ﭼﻪ
ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ وﺟﻮد دارد و ﭼﻪ اﻓﺮادی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۴
دﻗﺎﻳﻘﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎره
درﺑﺎره آﻧﭽﻪ
ﻧﮕﺎره  ۱ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ.
ٔ
از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ٔ
٤٣

ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻫﻢ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ــ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻪ ﺟﺎﻳﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؟
ــ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ؟
ــ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ 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 ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ؟ ﻫﺮ ﻳﮏ در ﮐﺠﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ــ آﻳﺎ اﻳﻦ اﻋﻀﺎ در ٔ
ــ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟
ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﮕﺎره  ۱ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﺑﺎ ــ ﻣﺎدر ــ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ٔ
آزاده ــ اﻣﻴﻦ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۵
ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
درﺑﺎره ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﻳﮏ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ
داﻧﺶآﻣﻮزان در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮد
ٔ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺆاﻟﻬﺎﻳﯽ را
ٔ
ــ اﻣﻴﻦ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ را در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؟ آزاده ﭼﻄﻮر؟ ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر؟
ــ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ــ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ 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 ﺑﺎﻻ ــ ﭘﺎﻳﻴﻦ
و.(...

٤٤

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۶
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻮاﻧﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮی اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ،
آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻮاﻧﯽ(
ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎﺑﺎ ،ﭘﺪر ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.

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 داﻧﺶآﻣﻮزی ﻳﮏ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﻧﺎم داﻧﺶآﻣﻮز(.
از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ زﻣﺎن ،ﺑﻌﺪ
از رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮز ،ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽﺷﻮد(.
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﮔﺮوهﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﺸﻮرت و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد(.
ﭘﻮﺷﻪ ﮐﺎر ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﺷﻮد.
اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ
درﺑﺎره ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و در اﻧﺘﻬﺎ در ٔ
ٔ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۸
ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ
درﺑﺎره ﺗﺼﺎوﻳﺮ داﺳﺘﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮزان در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮد
ٔ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۹
ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ
ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﻠﻢ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی
٤٥

ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﻓﺎرﺳﯽ
ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﻠﻢ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ را روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و از ﭼﻨﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز
ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ﺳﭙﺲ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﻃﯽ ۳
ٔ
زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
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 ﻻزم :ﭘﺎﮐﺖﻫﺎی رﻧﮕﯽ در  ۶رﻧﮓ ،ﻫﺮ رﻧﮓ  ۵ﻋﺪد
ــ ﭘﺎزل ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ،ﭘﺴﺮ ،دﺧﺘﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام  ۶ﻋﺪد.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪه

١ــ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻳﮏ ﭘﺎﮐﺖ رﻧﮕﯽ ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﺎن
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﭘﺎﮐﺖ ﺧﻮد ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮی ﻫﻢ
رﻧﮓ را ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪ.
٢ــ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﭘﺎﮐﺖ ،ﭘﺎزل ﻳﮏ آدﻣﮏ ﻗﺮار
دارد .ﻫﺮ ﻳﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎزل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﺪ.
درﺑﺎره آن ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻓﺮاد
ﺳﭙﺲ
ٔ
در ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ دارﻧﺪ.
ــ اﺳﻢ ﺧﻮاﻫﺮ ﻳﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ.
ــ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻳﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮕﺎره ﺧﺎﻧﻮاده را روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
٣ــ ٔ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎره ﺧﻮب ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ:
ــ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ؟
ــ در ﺷﮑﻞ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ اﺳﺖ؟
ــ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ــ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ روی ﻓﺮش اﺳﺖ؟

١ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﻨﺞ
ﻧﻔﺮه ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪ.
٢ــ ﭘﺎزل ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻓﺮاد
ــ در ﮔﺮوه در
ٔ
ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ.
ــ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﻌﻠﻢ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﻨﺪ.
ــ ﻧﻘﺶ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده
ــ اﺳﻢ ﺧﻮاﻫﺮ ﻳﺎ ﺑﺮادر
 ۳ــ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻗﻴﻖ ﻧﮕﺎره
ــ
ٔ
ــ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﻌﻠﻢ

٤٦

٤ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد)ص  (۲را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ۴ .ــ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت آن
ﺳﺆاﻻت ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ از ﮐﺘﺎب را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺟﻮاب ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.
 ۵ــ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺷﻌﺮ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ.
٥ــ ﻳﮏ داﻧﺶآﻣﻮز ﺷﻌﺮی را در ﮐﻼس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ  ۶ــ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ،ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ در ﮔﺮوه و
ﭘﺎﺳﺦ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت
او ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻮم و رﻳﺎﺿﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ.
٦ــ ﺳﺆاﻻﺗﯽ در ٔ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد
٧ــ در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دادن ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎ اﻋﻀﺎی
ٔ
را در آن ﺑﮑﺸﻨﺪ.
 ٨ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﮐﺎر)ص (۱را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و
درﺑﺎره ﻧﻤﺎد زﻧﺒﻮر و ﻧﻤﺎد ﻣﺪاد و ﭘﺎک ﮐﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
ٔ
٩ــ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﮐﺘﺎب و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ:
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ و رﻧﮓ ﺑﺰن و ﺑﻨﻮﻳﺲ ،ﺗﺸﻮﻳﻖ داﻧﺶآﻣﻮزان
و دادن اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی و ﮔﺮوﻫﯽ

 ۷ــ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺎﻏﺬ و ﮐﺸﻴﺪن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
در آن
 ۸ــ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﻌﻠﻢ
 ۹ــ اﻧﺠﺎم دادن ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﺬﮐﺮات ﻣﻌﻠﻢ
ــ ﻧﺸﺎن دادن ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ

ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ در  ۶رﻧﮓ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﺮ رﻧﮓ ﺷﺎﻣﻞ  ۵ﻳﺎ  ۶ﭘﺎﮐﺖ اﺳﺖ .در داﺧﻞ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ
ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺎزل ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد دارد)ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،ﻣﺎدرﺑﺰرگ ،دﺧﺘﺮ ،ﭘﺴﺮ(.
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ﻧﮕﺎرۀ ۲
ﺑﭽﻪﻫﺎ ،آﻣﺎده

اﻫﺪاف درس

١ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
٢ــ اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ 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

واژهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

ﮐﻔﺶ ــ آزاده ــ ﮐﺘﺎب ــ ﮐﻴﻒ ــ آﺑﯽ

ﻧﻤﺎﻳﺶ

ﺷﻌﺮ

ﺷﺎﻋﺮ

ﺷﻌﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی در راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ

ــ

ــ

ــ

ــ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی »ﮐﺘﺎب ﮐﺎر«

ﻧﮕﺎره ۱
ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۳و ،۴ﻣﺜﻞ ٔ
ﺗﺼﺎوﻳﺮ)دﺳﺖ و ﺻﺎﺑﻮن(
ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ:ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده،
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻬﺖ ﻫﺎ و رﻧﮓ ﻫﺎ

ﻫﺪفﻫﺎ ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی 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
ﺳﭙﺎسﮔﺰاری 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
ﺳﻔﺮه ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻨﺠﺎن ،ﻧﻌﻠﺒﮑﯽ ،ﮐﺎرد ،ﻗﺎﺷﻖ ،ﻗﻮری ،ﮐﺘﺮی
ﻧﺎم وﺳﺎﻳﻞ ٔ
ﻧﺎم ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎی ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺎن ،ﭘﻨﻴﺮ ،ﮐﺮه ،ﻣﺮﺑﺎ ،ﻋﺴﻞ ،ﺷﮑﺮ ،ﭼﺎی
ﻧﺎم وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺷﺪن و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ از ﻗﺒﻴﻞ :روﭘﻮش ،ﮐﻴﻒ ،ﮐﻔﺶ،
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
اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از آن
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و
ٔ
اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از ﺿﺒﻂ ﺻﻮت و رادﻳﻮ
ٔ
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﺘﺮ ،ﺣﻮﻟﻪ و...
اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از وﺳﺎﻳﻞ روﺷﻨﺎﻳﯽ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ در ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ
ٔ
آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻨﺪﺳﯽ
ﻗﻴﺪﻫﺎ و ﺻﻔﺖﻫﺎﻳﯽ از ﻗﺒﻴﻞ آﻧﺠﺎ ،اﻳﻨﺠﺎ ،ﭘﻬﻠﻮی ،ﻗﺒﻞ از ،ﺑﻌﺪ از) ،در( ﮐﻨﺎر ،ﻋﻘﺐ ﺗﺮ از،
ﺟﻠﻮﺗﺮ ،ﺑﺎﻻ ،ﭘﺎﻳﻴﻦ ،ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ،ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ،ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮ و دورﺗﺮ
درﺑﺎره رﻧﮓ ﻫﺎ و آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻧﺎم رﻧﮓ ﻫﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن
ٔ
درﺑﺎره آداب ﻣﻌﺎﺷﺮت
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن
ٔ
درﺑﺎره ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر و اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن
ٔ
ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ

روش ﺗﺪرﻳﺲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی) :ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ،ﻫﻤﻴﺎری(
ﭘﺲ از اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﻴﺎری ،ﭘﺲ از ﮔﺮوهﺑﻨﺪی در ﮐﻼس:
درﺑﺎره آﻧﭽﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
١ــ ﻫﺮﻳﮏ از داﻧﺶآﻣﻮزان
ٔ
درﺑﺎره آﻧﭽﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﺮ ﮔﺮوه
ٔ
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ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻫﺮﭼﻪ را در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ،
٣ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻢ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهای از ﮔﺮوه ﻳﺎ ٔ
ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
٤ــ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻧﮕﺎره ،داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﺮده و اﺷﮑﺎﻻت ﺗﻠﻔﻈﯽ آﻧﻬﺎ را
ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ.
درﺑﺎره ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﻃﻮری
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﻳﺮ درس و ﺳﺆاﻻت ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ٔ
وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﺸﻒ و ﺑﻴﺎن ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ
ٔ
ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ واﻟﺪﻳﻦ ،ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی آﻧﻬﺎ ،ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﺤﺒﺖ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و وﻇﺎﻳﻒ ﻫﺮ ﻳﮏ
از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
 ۵ــ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان 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
ﺟﻬﺖﻫﺎ )ﺟﻠﻮ ،ﻋﻘﺐ ،ﺑﺎﻻ ،ﭘﺎﻳﻴﻦ ،روی ،زﻳﺮ ،ﺟﻠﻮ ،ﭘﺸﺖ و(...
رﻧﮓﻫﺎ )زرد ،آﺑﯽ ،ﻗﻬﻮه ای ،ﻗﺮﻣﺰ و(...
ﭘﺲ از اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی زﻳﺮ ﻧﮕﺎره ،در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز و ﺷﺮاﻳﻂ ،آﻣﻮزﮔﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﮕﺎره
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ )ﮐﻴﻒ ،ﮐﺘﺎب ،ﮐﻔﺶ ،ﺑﺮادر ،ﺑﺎﺑﺎ ،آزاده ،ﻣﺎدر( ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ از ﺟﺰﻳﻴﺎت
ٔ
) (۲ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان اراﺋﻪ دﻫﺪ.
ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا داﻧﺶآﻣﻮزان
در ﮔﺮوه راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ارﺗﺒﺎط ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻢ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﮐﻼس ﻗﺪم ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻠﻤﺎت داﻧﺶآﻣﻮزان دﻗﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،اﺷﮑﺎﻻت ﺗﻠﻔﻈﯽ
داﻧﺶ آﻣﻮزان را رﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در آﺧﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻢ را ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﻮاک ← دﻧﺪان
ﺷﺎﻧﻪ ← ﻣﻮ
ﺻﺎﺑﻮن ← دﺳﺖ
ﻣﻌﻠﻢ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز و ﻇﺮﻓﻴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ ً
ﮐﻠﻤﻪ
ﺗﺼﺎوﻳﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻢ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ از ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮐﻠﻤﻪ ،دو ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻢ را ﭘﻴﺪا ﮐﺮده و ٔ
ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﺟﻮراب ــ دﺳﺖ ــ دﺳﺘﮑﺶ
٥٠

دﻧﺪان ــ ﭼﺸﻢ ــ ﻣﺴﻮاک
ﻧﺎﺧﻦ ــ اﺑﺮو ــ ﻧﺎﺧﻦ ﮔﻴﺮ
ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺆاﻻت واﮔﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
آﻣﻮزﮔﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻮاع ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﭙﺬﻳﺮد.

ﺳﺆاﻻت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
١ــ اﺳﻢ ﭼﻨﺪ ﭼﻴﺰ را در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﮕﻮ) :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺣﺠﻢ ﻧﺎم
ﺑﺮدﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ( ﻣﺜﻼ ً :ﺑﺎﺑﺎ ،ﻣﺎدر ،آزاده ،اﻣﻴﻦ ،ﮐﻴﻒ ،ﮐﺘﺎب ،ﭘﻨﺠﺮه ،ﮐﻔﺶ ،ﺟﻮراب ،ﻣﻨﻈﺮه،
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 ﻣﯽﺷﻮد.
پ( آزاده ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ث( آزاده ﺻﺒﺢ زود ﺑﻴﺪار ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺧﻮردن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽرود.
ج( اﻣﻴﻦ اﻳﺴﺘﺎده آﻧﻬﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٣ــ ﺟﻮراب اﻣﻴﻦ ﭼﻪ رﻧﮕﯽ اﺳﺖ؟ )ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻧﮓ ﺟﻮراب ،ﺑﻪروﺷﻨﯽ رﻧﮓ ﺟﻮراب از ﻧﻈﺮ
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 ،ﺑﺎﻻی رادﻳﻮ و...

٥١

ﻧﮕﺎرۀ ۳
ﻳﮏ ،دو و ﺳﻪ ،راه ﻣﺪرﺳﻪ

اﻫﺪاف درس

واژهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

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 ،ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ،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 ﺑﺎﻻ و از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
آزاده ــ ﻣﺴﺠﺪ ــ ﻣﺪرﺳﻪ ــ آب

ﺷﻌﺮ

ﺷﺎﻋﺮ

ﺷﻌﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی در راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ

ــ

ــ

ــ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر«

ﻧﮕﺎره ١
ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺣﺮﻓﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی ۵و ۶ﻣﺜﻞ ٔ
ﻣﺮدم در ﻃﻮل روز ﺑﺎ آن ﺳﺮو ﮐﺎر دارﻧﺪ ﻣﺜﻞ
ﺧﻮارﺑﺎر ﻓﺮوﺷﯽ ،ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ و راﻧﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎﻳﻞ
ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻋﺒﻮر و
ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻗﻴﻖ وﻇﺎﻳﻒ ﭘﻠﻴﺲ
ﻣﺮور،
ٔ
ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ :اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﻮاﻧﺪن آن در ﮐﻼس

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﻫﺪفﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻧﮕﺎرۀ ۳
ﻧﺎم ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻧﺎم ﻣﺪرﺳﻪ
ﻧﻘﻠﻴﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮﺗﻮر ،دوﭼﺮﺧﻪ ،اﺗﻮﺑﻮس ،ﮐﺎﻣﻴﻮن ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ،واﻧﺖ
ﻧﺎم وﺳﺎﻳﻞ ٔ
آﻣﻮزش ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻄﻮط ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده
٥٢

ﻧﺎم ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺴﺠﺪ ،ﮔﻨﺒﺪ ،ﻣﻨﺎره ،ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ
ﻧﺎم درﺧﺖﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻨﺎر ،ﺗﺒﺮﻳﺰی
ﻧﺎم اﺷﻴﺎی داﺧﻞ ﺧﻴﺎﺑﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎ ،ﺟﺪولﻫﺎ ،ﺣﻮض آب ،ﭘﺮﭼﻢ ،ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺎن ،ﺗﺎﺑﻠﻮ،
ﭘﻴﺎده رو
ﺣﻴﻄﻪ ﻧﮕﺮﺷﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﮐﻮﭼﻪ ،ﺧﻂﮐﺸﯽ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ،ﭼﻬﺎر راه،
واژهﻫﺎﻳﯽ در
ٔ
ﻣﻴﺪان ،دﺳﺖ ﺷﻮﻳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،آﺳﻔﺎﻟﺖ ،ﻣﻮزاﻳﻴﮏ
ﻧﺎم ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺪان
ﻧﺎم ﻣﻐﺎزهﻫﺎی اﻃﺮاف
آﻣﻮزش ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ
آﻣﻮزش ﻣﺴﻴﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی 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 ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﻓﺮوش ،ﻣﻴﻮه ﻓﺮوش،
ﭘﻠﻴﺲ ،ﻣﻐﺎزه دار و...
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺷﯽ
درﺑﺎره رﻧﮓ آﻧﻬﺎ
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن
ٔ
آﻣﻮزش ﻣﻘﺮرات ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده
آﻣﻮزش ﻟﺰوم ﺧﻂ ﮐﺸﯽﻫﺎی ﺧﻴﺎﺑﺎن
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎن آﻣﻮزی داﻧﺶآﻣﻮزان
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
٥٣

ﻧﮕﺎره ) (۱ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
روش ﺗﺪرﻳﺲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی)روش ﻫﻤﻴﺎری( :ﺑﻪ
ٔ
ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان 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 ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
١ــ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﺑﻴﻨﯽ؟ ﻣﺎﺷﻴﻦ ،ﻣﻮﺗﻮر ،ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ،ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ،داﻧﺶآﻣﻮزان،
درﺧﺖ ،ﻣﺄﻣﻮر راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ،آزاده ،ﭘﺪر ،ﻣﺴﺠﺪ و...
٢ــ ﻣﺄﻣﻮر راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؟

ﺳﺆال ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
ــ آزاده از ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ــ از ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده
ــ از ﻣﺤﻞ ﺧﻂ ﮐﺸﯽ
ــ از ﺟﻠﻮی ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻳﺴﺘﺎدهاﻧﺪ.
٣ــ ﻣﺄﻣﻮر راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎرﻗﻴﻦ و...
ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ :ﮐﻠﻤﺎت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ :آزاده ،درﺧﺖ ،ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺴﺠﺪ ،ﮐﻴﻒ ،آب
ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﺳﺆاﻻت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را در زﻳﺮ ﻣﯽآورﻳﻢ:
ﺳﺆاﻻت 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
٥٤

٣ــ در ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﻐﺎزهﻫﺎﻳﯽ وﺟﻮد دارد؟ ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ ،ﻗﺼﺎﺑﯽ ،ﻣﻴﻮه ﻓﺮوﺷﯽ ،ﮐﻔﺎﺷﯽ و...
٤ــ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ ات را ﺑﮕﻮ؟)ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺨﺼﯽ(
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺳﺆال آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﺶ اﺳﺖ .زﻳﺮا ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮزی
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪاش را ﺑﺪاﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در آﻣﻮزش ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ٔ
ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ
ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻳﮏ ﮐﺘﺎب اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﮐﻼس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

٥٥

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 ،دﺳﺖﺷﻮﻳﯽ و(...
٥ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ رﺳﻢ ﺧﻄﻮط ﺧﻤﻴﺪه و دﻧﺪاﻧﻪ دار
٦ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت
٧ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻠﻴﺪ واژهﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺪﻳﺮ ،آب و...
 ۸ــ اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺣﻮاس در ﺑﻴﺎن واژه ﻫﺎ
۹ــ اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﮐﺮدن و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎره

واژهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

ﻣﺪرﺳﻪ ــ ﻣﺪﻳﺮ ــ ﮐﺘﺎب ــ آب ــ ﮐﻼس ــ آﺑﯽ

ﻧﻤﺎﻳﺶ

ﺷﻌﺮ

ﺷﺎﻋﺮ

ﺷﻌﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی

ــ

راه ﻣﺪرﺳﻪ

اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﻧﮋاد

ــ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ
ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﺎد ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﺸﺨﻴﺺ
ٔ
دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﭘﺴﺮاﻧﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی ،ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻧﮓﻫﺎ
ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ :ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﮕﺎره

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر«
ﻧﮕﺎره ۱
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۷و  ۸ﻣﺜﻞ ٔ

روش ﺗﺪرﻳﺲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی) :روش ﻫﻤﻴﺎری(
ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ:
ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ،ﭘﺮﭼﻢ ،آب ﺧﻮری ،درﺧﺖ ،ﺑﺮگ درﺧﺖ ،ﮐﻼس ،دﻓﺘﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﭽﻪﻫﺎ )داﻧﺶآﻣﻮزان(،
ﻣﺪﻳﺮ ،ﺗﻮپ ،ﻟﻴﻮان
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ واژه و ﺑﻴﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد در زﻳﺮ ﻧﮕﺎره :ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺪﻳﺮ ،آب ،ﮐﻼس ،آﺑﯽ ،ﮐﺘﺎب
ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮﺧﻮاﻧﯽ ،ﺑﻴﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﺟﻤﻠﻪﺳﺎزی اﺳﺖ).ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ(
ﺗﺼﻮﻳﺮ  :۱داﻧﺶآﻣﻮزی زﺑﺎﻟﻪ ای را در ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﯽرﻳﺰد) .آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ(
٥٦

ﺗﺼﻮﻳﺮ  :۲ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(
ﺗﺼﻮﻳﺮ  :۳داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ،از ﻧﺎﻇﻢ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) .آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(
ﺗﺼﻮﻳﺮ  :۴داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻣﺪرﺳﻪ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )آﻣﻮزش
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی :آﻣﻮزﮔﺎر ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻴﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ادب و
اﺣﺘﺮام ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
درﺑﺎره ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﮔﺮوه ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮزان
ٔ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻫﺮ ﮔﺮوه ،داﺳﺘﺎن را در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ٔ
ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺮ ﺳﺆال ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﻫﻢ ﭘﺎﻳﺎن و ﻫﻢ آﻏﺎز از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﮕﺎره ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ :آزاده ،آﺑﯽ ،ﮐﻴﻒ ،ﮐﺘﺎب)ﻫﻢ آﻏﺎز(
ﺳﻮت ــ درﺧﺖ ــ ﮐﺘﺎب ــ آب )ﻫﻢ ﭘﺎﻳﺎن(
در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﺑﻴﻨﯽ؟ ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ،ﭘﺮﭼﻢ ،آبﺧﻮری ،درﺧﺖ ،ﺑﺮگ درﺧﺖ ،ﮐﻼس،
ﺗﺎﺑﻠﻮ ،دﻓﺘﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﭽﻪﻫﺎ)داﻧﺶآﻣﻮزان( ،ﻣﺪﻳﺮ ،ﺗﻮپ ،ﻟﻴﻮان و...

ﺳﺆاﻻت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
١ــ ﭘﺮﭼﻢ اﻳﺮان ﭼﻪ رﻧﮓﻫﺎﻳﯽ دارد؟ ﺳﺒﺰ ،ﺳﻔﻴﺪ ،ﻗﺮﻣﺰ
٢ــ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی آب ﻣﯽﺧﻮرد؟ ﻟﻴﻮان ،ﻟﻴﻮان ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدش ،ﻟﻴﻮان ﻗﺮﻣﺰ
٣ــ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ...
ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ :داﻧﺶآﻣﻮز ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ﭘﻴﺪا و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﮐﻠﻤﺎت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ :ﮐﻼس ،ﻟﻴﻮان ،ﺗﻮپ ،ﻣﺪﻳﺮ ،ﮐﺘﺎب ،آﺑﯽ
ﻧﮑﺘﻪ :در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ :ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﺳﺆاﻻت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را در زﻳﺮ ﻣﯽآورﻳﻢ:
١ــ در ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﺑﻴﻨﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ؟ ﻣﻌﻠﻢ ،ﮔﭻ ،ﺗﺨﺘﻪ و ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺎک ﮐﻦ ،ﻣﻴﺰ و
ﻧﻴﻤﮑﺖ ،ﻧﺎﻇﻢ ،ﻣﺪﻳﺮ و...
٢ــ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽرﺳﯽ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﯽ؟ ﺳﻼم و اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ ،ﺳﺆال در ﻣﻮرد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و...
٥٧

٣ــ در ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻪ ﺻﺪاﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﺷﻨﻮﻳﯽ؟ ﺻﺪای زﻧﮓ ،ﻧﺎﻇﻢ ،ﻣﺪﻳﺮ ،ﻣﻌﻠﻢ ،دوﺳﺘﺎن ،ﺑﺎزی ﺑﭽﻪﻫﺎ
٤ــ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽآﻳﯽ؟ درس ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ ،دوﺳﺘﺎﻧﻢ را ﺑﺒﻴﻨﻢ و...
ﻧﻤﺎﻳﺶ :رﻓﺘﻦ از ﮐﻼس ﺑﻪ آبﺧﻮری و ﺧﻮردن آب ﺑﺎ ﻟﻴﻮان ،ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺮ آب و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ
اﺟﺎزه ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻦ و...
ﮐﻼس و ﺑﺎ
ٔ

٥٨

ﻧﮕﺎرۀ ۵
از ﮐﻼس ﻣﺎ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﮐﻼس درس و ﻗﻮاﻧﻴﻦ آن
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ و ﻧﻘﺶ او در آﻣﻮزش
رﻋﺎﻳﺖ ادب و اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ
اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﻴﺪ واژهﻫﺎی ﭘﺮﭼﻢ ،اﻣﺎم ،ﻣﺪاد و...

اﻫﺪاف درﺳﯽ

-۱
-۲
-۳
-۴
-۵

واژهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

اﻣﺎم ــ ﻣﺪاد ــ ﻣﻴﺰ ــ ﭘﺮﭼﻢ ــ ﻧﻴﻤﮑﺖ ــ آﺑﯽ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر«

ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :آﻣﻮزش رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی  ۹و  ،۱۰ﻣﺜﻞ
ﻧﮕﺎره ١
در ﻣﺼﺮف آب
ٔ
ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﮐﻼس
ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ :ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﻳﺮ در ﻧﮕﺎره

روش ﺗﺪرﻳﺲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی) :روش ﻫﻤﻴﺎری(
ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ:
ﺗﺨﺘﻪ ﮐﻼس ،ﻣﺪاد ،ﭘﻨﺠﺮه ،آﻣﻮزﮔﺎر ،ﻣﻴﺰ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻧﻴﻤﮑﺖ ،ﮐﺘﺎب ،ﮔﻠﺪان ،ﮔﭻ،
اﻣﺎمٔ ،
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 ،ﺟﻤﻠﻪﺳﺎزی و درک ارﺗﺒﺎط
ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺳﺖ) .ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮔﺮوﻫﯽ(
ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺸﻢ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺗﺼﻮﻳﺮ  :۱داﻧﺶآﻣﻮز روی ﻧﻴﻤﮑﺖ در ﮐﻼس اﺟﺎزه ﻣﯽﮔﻴﺮد) .آﻣﻮزش رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﻢ و ﻧﻮﺑﺖ(
ﺗﺼﻮﻳﺮ  :۲داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ ﻟﻴﻮان ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد آب ﻣﯽﺧﻮرد) .آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی(
ﺗﺼﻮﻳﺮ  :۳داﻧﺶآﻣﻮز ﭘﺲ از ﺧﻮردن آب ،ﺷﻴﺮ آب را ﻣﯽﺑﻨﺪد) .آﻣﻮزش ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﯽ و ﭘﺮﻫﻴﺰ
از اﺳﺮاف(
٥٩

ﺗﺼﻮﻳﺮ  :۴داﻧﺶآﻣﻮز اﺟﺎزه ﻣﯽﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺳﺮ ﺟﺎﻳﺶ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ) .آﻣﻮزش ادب و اﺣﺘﺮام(
ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺮ ﺳﺆال ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
١ــ در ﮐﻼس ﭼﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﯽ؟ ﺗﺨﺘﻪ و ﮔﭻ ،ﻣﻌﻠﻢ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﻴﺰ ،ﻣﺪاد ،ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ،ﮐﺘﺎب،
ﻧﻴﻤﮑﺖ و… ﻣﻌﻠﻢ درس ﻣﯽدﻫﺪ.
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 ﻣﯽﮐﻨﯽ؟
ــ آﻧﻬﺎ را ﺧﻴﺲ و ﮐﺜﻴﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ.
ــ آﻧﻬﺎ را ﭘﺮت ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ.
ــ آﻧﻬﺎ را ﺟﻠﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و در ﮐﻴﻔﻢ ﻳﺎ در ﻗﻔﺴﻪ ﻣﯽﮔﺬارم.
 ۲ــ ﺑﺮای ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻦ از ﮐﻼس ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ از ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽﮔﻴﺮم.
 ۳ــ ﺑﺮای ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﻼس ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮐﻼس را ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارم و ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻧﻴﺰ ﺗﺬﮐﺮ
ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ در ﺣﻔﻆ و ﻧﻈﺎﻓﺖ آن ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎزی :ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن اﺷﮑﺎل ﻧﺎﻗﺺ روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﻴﻮه ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﻴﺎری
ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ :در ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﮕﺎره ،ﮐﻮﺷﺶ ﺷﻮد ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ
ٔ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درس را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺧﻼﻗﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

٦٠

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(...
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎزی در ﺑﻮﺳﺘﺎن و رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻮﺑﺖ
٤ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ٔ
٥ــ ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﻴ ٔﻪ ﻳﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺎﻻن
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

واژهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

آب ــ ﺗﺎب ــ ﭼﺎی ــ ﺑﺎدﮐﻨﮏ ــ ﺑﺎد ــ ﭼﺘﺮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر«

ﻧﮕﺎره درس ۱
ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ ،ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻔﺮﻳﺢ ر .ک.
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی  ١١و  ١٢ﻣﺜﻞ
و...
ﻧﮕﺎره ١
ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﺘﺎن )ﭘﺎرک(
ٔ
ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ :ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﻳﺮ در ﻧﮕﺎره
ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ :اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﻮاﻧﺪن آن

روش ﺗﺪرﻳﺲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی) :روش ﻫﻤﻴﺎری(
ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ:
ﭘﺎرک )ﺑﻮﺳﺘﺎن( ،ﮔﻞ ،ﭼﻤﻦ ،ﺳﺒﺰه ،ﺗﺎب ،ﺳﺮﺳﺮه ،ﻟﻴﻮان ،آب ،ﺑﭽﻪﻫﺎ ،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.
٦١

)ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺸﻢ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ( ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ
ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۱ــ ﭘﺴﺮی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮز را روی زﻣﻴﻦ ﻣﯽ اﻧﺪازد.
ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۲ــ ﭘﺎرﮐﺒﺎن ﺑﻪ او ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۳ــ ﭘﺴﺮ از ﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﺎراﺣﺖ و ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۴ــ او ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮز را از روی زﻣﻴﻦ ﺑﺮﻣﯽ دارد و در ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﯽ اﻧﺪازد.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻫﺮ ﮔﺮوه داﺳﺘﺎن را در
درﺑﺎره ﺗﺼﺎوﻳﺮ در ﮔﺮوه ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی :داﻧﺶآﻣﻮزان
ٔ
ٔ
ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺮ ﺳﺆال ،ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺳﺆاﻻت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
١ــ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﺑﻴﻨﯽ؟ ﮔﻞ ،ﭼﺘﺮ ،ﺳﺒﺰه ،ﺗﺎب ،ﺳﺮﺳﺮه ،ﻟﻴﻮان ،آب ،اﻻﮐﻠﻨﮓ،
ﻃﻨﺎب و ...
٢ــ ﺑﭽﻪﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺑﺎزیﻫﺎﻳﯽ ﻣﺸﻐﻮلاﻧﺪ
اﻟﻒ( ﺑﺎدﮐﻨﮏ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ب( ﺳﺮﺳﺮه ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ج( ﺗﺎب ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ
د( ﻳﮏ ﺑﭽﻪ ﺑﺎدﮐﻨﮏ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻫـ( ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺗﻮپ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ ﮐﻮدک از ﮐﺠﺎ آب ﻣﯽﺧﻮرد؟ 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 ﮐﻼس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.

٦٢

ﻧﮕﺎرۀ ۷
ﺑﻪﺑﻪ ،ﭼﻪ روﺳﺘﺎﻳﯽ!

اﻫﺪاف درس

 ۱ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ روﺳﺘﺎ و روﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻨﺎن
 ۲ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی روﺳﺘﺎﻳﯽ و ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در روﺳﺘﺎ
 ۳ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ روﺣﻴ ٔﻪ ﻫﻤﮑﺎری در روﺳﺘﺎ
 ۴ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﮐﺸﺎورزی در روﺳﺘﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت روﺳﺘﺎﻳﯽ
 ۵ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ ،ﻓﺎﻳﺪه و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در روﺳﺘﺎ
 ۶ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ رﺳﻢ ﺧﻄﻮط ﻣﻨﺤﻨﯽ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ و از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
 ۷ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻠﻴﺪ واژهﻫﺎی روﺳﺘﺎ ،اﺗﺎق ،اردک و...

واژهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

اﺗﺎق ــ اردک ـ ﮔﺎوـ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪـ رودﺧﺎﻧﻪ ـ ﭘﻞ ـ ﺑﺮف ـ ﻋﻠﻒ ـ ﺳﺮو

ﻧﻤﺎﻳﺶ

ﺷﻌﺮ

ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺸﺎورز در ﺳﺒﺰ و ﺳﺒﺰ و ﺳﺒﺰ
ﻣﺰرﻋﻪ
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ﻓ ّﻌ ّ
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

ﺷﺎﻋﺮ

ﺷﻌﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﺤﻤﻮد ﮐﻴﺎﻧﻮش

 ۱ــ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ و وﺣﺸﯽ
 ۲ــ ﻓﺼﻞ درو

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر«
ﻓ ّﻌ ّ
ر .ک :ﻧﮕﺎرهﻫﺎی درس ۱

روش ﺗﺪرﻳﺲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی) :روش ﻫﻤﻴﺎری(
ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ:
ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻌﻠّﻢ ّ
ﺧﺎﻧﻪ روﺳﺘﺎﻳﯽ ،ﻣﺮد ،زن ،ﮐﺸﺎورز ،ﻣﺮغ ،ﺧﺮوس ،ﺟﻮﺟﻪ ،ﺗﺮاﮐﺘﻮر ،ﻣﺰرﻋﻪ،
ﺧﺎﻧﻪ ،روﺳﺘﺎٔ ،
ﻻﻧﻪ ﮔﻨﺠﺸﮏ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﮔﺎو ،ﺑﺮگ
رودﺧﺎﻧﻪ ،ﮐﻮه ،ﭘﻞ ،ﺟﺎده ،درﺧﺖٔ ،
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 ،ﺟﻤﻠﻪﺳﺎزی و درک ارﺗﺒﺎط
ﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ(
ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺳﺖّ .
)ﻓﻌ ّ
٦٣

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۱ــ ﭘﺪر در ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ) .آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ،ﮐﺸﺎورزی ،وﺳﺎﻳﻞ ﮐﺸﺎورزی
و(...
ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﮐﺎر ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) :آﻣﻮزش ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﻴﺎری(
ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۲ــ ّ
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ) .ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻳﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ(
ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۳ــ ﻣﻮﻗﻊ ﻇﻬﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺪر ﺑﺎ ّ
ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺳﺎﻳﻪ درﺧﺖ در ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ) .آﻣﻮزش ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۴ــ زﻳﺮ ٔ
ﻣﻨﺎﺳﺐ(
درﺑﺎره ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی :داﻧﺶآﻣﻮزان
ٔ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻫﺮ ﮔﺮوه داﺳﺘﺎن را در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و
ٔ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺮ ﺳﺆال ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :ﺑﺎ ّ
١ــ در روﺳﺘﺎ ﭼﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﯽ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ ﺟﻮﺟﻪ ،ﺧﺮوس ،ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻣﺮغ
٢ــ ﮐﺸﺎورز در روﺳﺘﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ﻣﯽﮐﺎرد.زﻣﻴﻦ را ﺷﺨﻢ ﻣﯽزﻧﺪ.
از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰی ﻣﯽﮐﺎرد.

ﺳﺆال ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
ــ ﭼﺮا ﮐﺸﺎورز در روﺳﺘﺎ ﺳﮓ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ دارد؟ از ﺳﮓ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ،از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﺖ ،ﺷﻴﺮ ،ﭘﺸﻢ و ...ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ:
ﮐﻠﻤﺎت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ :ﺟﻮﺟﻪ ،ﺧﺮوس ،اردک ،ﺑﻠﺒﻞ ،درﺧﺖ ،رودﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﺳﺆاﻻت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را در زﻳﺮ ﻣﯽآورﻳﻢ:
روﺣﻴ ٔﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
ﺟﻮﺟﻪ ﭘﺮﻧﺪهای روی زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎده ،ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ )ﻫﺪف ﺗﻘﻮﻳﺖ
١ــ اﮔﺮ دﻳﺪی
ٔ
ّ
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 ﻻﻧﻪ اش ﻣﯽ ﮔﺬارم ...
ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎن و ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ )آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ٔ
 ۲ــ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ در ٔ
روﺣﻴﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﺎرﻫﺎ(
ٔ
ــ ﮐﺸﺎورز
ــ ﻧﺎﻧﻮا و ...
٦٤

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

ﻫﺪف
 ۱ــ آزار ﻧﺮﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 ۲ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ
 ۳ــ آزار ﻧﺮﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪﻫﺎ و...
ﺗﻬﻴ ٔﻪ ﻧﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ )از ﮐﺎﺷﺖ ﮔﻨﺪم ﺗﺎ ﭘﺨﺖ ﻧﺎن اﺷﺎره
 ۲ــ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ در ّ
ﺷﻮد(
ﻧﻤﺎﻳﺶ :ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺸﺎورز در ﻣﺰرﻋﻪ
ﺷﻴﻮه ﮔﺮوﻫﯽ و ﻫﻤﻴﺎری ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ .در
ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ :ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﮐﻼس ﺑﻪ ٔ
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.

٦٥

ﻧﮕﺎرۀ ۸
ﭼﻪ دﻧﻴﺎی ﻗﺸﻨﮕﯽ!

اﻫﺪاف درس

 ۱ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺎغوﺣﺶ
 ۲ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ
 ۳ــ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 ۴ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﺎن و ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 ۵ــ آﻣﻮزش رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ در ﺑﺎغوﺣﺶ
ﺗﻨﻮع ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 ۶ــ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ در ّ
 ۷ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ رﺳﻢ ﺧﻄﻮط ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺎ دو ﺣﺮﮐﺖ
 ۸ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻠﻴﺪ واژهﻫﺎی درس ﭼﻮن ﺧﺮﮔﻮش ،ﺧﺮس ،ﭘﻠﻨﮓ و...

واژهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

ﺧﺮﮔﻮش ـ ﺧﺮس ـ ﺷﺘﺮ ـ ﭘﻠﻨﮓ ـ ﺷﻴﺮ ـ ﮔﺮگ

ﺑﺎزی

ﺷﻌﺮ

ﺷﺎﻋﺮ

ﺷﻌﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی

ـــ

ـــ

ـــ

ــ

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ﻓ ّﻌ ّ

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر«
ﻓ ّﻌ ّ

ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ  :ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ،اﻧﻮاع ﺧﻮراک ﺣﻴﻮاﻧﺎت ر .ک :ﻧﮕﺎرهﻫﺎی درس ۱
ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ:آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺎغوﺣﺶ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت آن
ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ :ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﻳﺮ در ﻧﮕﺎره
ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ :اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ و وﺣﺸﯽ ،ﺑﻴﺎن
اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ :اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﻮاﻧﺪن آن

روش ﺗﺪرﻳﺲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی) :روش ﻫﻤﻴﺎری(
ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ:
ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻌﻠّﻢ ّ
ﻗﻔﺲ ،ﻣﻴﻤﻮن ،ﺷﻴﺮ ،ﭘﻠﻨﮓ ،ﺑﺒﺮ ،ﻃﺎووس ،ﻟﮏﻟﮏ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﺧﺎﻧﻮاده ،آﻫﻮ ،ﺧﺮﮔﻮش،
ﮔﻮزن ،ﻓﻴﻞ ،ﮔﺮگ ،ﺧﺮس
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ واژه و ﺑﻴﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد در زﻳﺮ ﻧﮕﺎره :ﺧﺮﮔﻮش ،ﺧﺮس ،ﺷﺘﺮ ،ﭘﻠﻨﮓ ،ﺷﻴﺮ ،ﮔﺮگ
ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮﺧﻮاﻧﯽ ،ﺑﻴﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ ،ﺟﻤﻠﻪﺳﺎزی و درک ارﺗﺒﺎط
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ﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ(
ﺗﺼﻮﻳﺮی اﺳﺖّ .
)ﻓﻌ ّ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ۱ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻫﻤﺮاه آﻣﻮزﮔﺎر ﺧﻮد وارد ﺑﺎغوﺣﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ) .د ّﻗﺖ در
آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺣﻴﻮاﻧﺎت(
ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲ــ ﻳﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎغوﺣﺶ در ﺣﺎل ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﺧﺮﮔﻮشﻫﺎﺳﺖ) .ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت(
ﺗﺼﻮﻳﺮ ۳ــ ﻓﻴﻞ در ﺣﺎل ﺷﺴﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺮﻃﻮم اﺳﺖ) .رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣ ّﺘﯽ در ﺟﺎﻧﻮران(
ﺑﭽﻪﻫﺎ دور ﻗﻔﺲ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ) .ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ۴ــ ﻣﻴﻤﻮن در ﺣﺎل ﺧﻮردن ﻣﻮز اﺳﺖ و ّ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت(
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻫﺮ ﮔﺮوه در
درﺑﺎره ﺗﺼﺎوﻳﺮ در ﮔﺮوه ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی :داﻧﺶآﻣﻮزان
ٔ
ٔ
ﮐﻼس ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺮ ﺳﺆال ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :ﺑﺎ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد(.
 ۱ــ ﮐﺪام ﻳﮏ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻋﻠﻒ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ؟ )ﺑﺎ ّ
 ۲ــ 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 :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﺳﺆاﻻت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را در زﻳﺮ ﻣﯽآورﻳﻢ:
 ۱ــ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎغوﺣﺶ ﺑﺮوی ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟
ﻧﺰدﻳﮏ ﻧﺸﺪن ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﺟﺎﻧﻮران
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎغوﺣﺶ
اذﻳﺖ ﻧﮑﺮدن ﺟﺎﻧﻮران و...
٢ــ ﮐﺪام ﻳﮏ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎغوﺣﺶ را ﺑﻴﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارﻳﺪ؟ ﭼﺮا؟
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻗﺪرت ،زﻳﺒﺎﻳﯽ ،ﭘﺮواز و… اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻌﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ّ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺻﺪای ﺟﺎﻧﻮر ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺗﻘﻠﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ :ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻳﮏ ﮐﺘﺎب اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﮐﻼس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.

٦٧

ﻧﮕﺎرۀ ۹
در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤ ّﻠﻪ

اﻫﺪاف درس

 ۱ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻗﺮآن
 ۲ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺠﺪ
ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ در
 ۳ــ دﻗّﺖ و ّ
ﻣﺴﺠﺪ
 ۴ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺆذن ،اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ،وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﺠﺪ
ﻧﺤﻮه وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
 ۵ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ٔ
 ۶ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ رﺳﻢ ﺧﻄﻮط ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺑﺎ دو ﺣﺮﮐﺖ
 ۷ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻠﻤﺎت درس ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺮآن ،ﻣﺴﺠﺪ و...

واژهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

ﻣﺴﺠﺪ ـ ﺟﺎﻧﻤﺎز ـ ﭘﻨﺠﺮه ـ ﻗﺮآن ـ ﭘﺮده ـ اذان

ﻧﻤﺎﻳﺶ
وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ

ﺷﻌﺮ

ﺷﺎﻋﺮ

ﺷﻌﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی

ـــ

ـــ

ــ

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ﻓ ّﻌ ّ
ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد
ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺠﺪ و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ و وﺿﻮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ و...
ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ :ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﻳﺮ در ﻧﮕﺎره ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺒﺮ و ...
ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ(

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر«
ﻓ ّﻌ ّ
ر .ک :ﻧﮕﺎرهﻫﺎی درس ۱

روش ﺗﺪرﻳﺲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی) :روش ﻫﻤﻴﺎری(
ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ:
ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻌﻠّﻢ ّ
اﺳﺎﻣﯽ :ﻣﺴﺠﺪ ،در ،ﻣﻬﺮ ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺻﻒ ﻧﻤﺎز ،ﭘﺮده ،ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ ،ﺗﺴﺒﻴﺢ ،ﻣﺆ ّذن ،ﻣﺎدر،
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
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی :ﻗﺮآن ،درُ ،ﻣﻬﺮ ،ﻧﻤﺎزﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺻﻒ ﻧﻤﺎز ،ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ ،ﺗﺴﺒﻴﺢ ،ﻣﺆ ّذن،
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اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺟﺎﮐﻔﺸﯽ
ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺗﺼﻮﻳﺮﺧﻮاﻧﯽ ،ﺑﻴﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ ،ﺟﻤﻠﻪﺳﺎزی و درک ارﺗﺒﺎط
ﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ(
ﺗﺼﻮﻳﺮی اﺳﺖّ .
)ﻓﻌ ّ
ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺎر آب در ﻣﺴﺠﺪ وﺿﻮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ۱ــ دو ّ
)رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ(
اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻧﺪن
ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲ــ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪّ .
)ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ّ
ﻗﺮآن(
درﺑﺎره ﺗﺼﺎوﻳﺮ در ﮔﺮوه ،ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی :داﻧﺶآﻣﻮزان
ٔ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻫﺮ ﮔﺮوه داﺳﺘﺎن را در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و
ٔ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺮ ﺳﺆال ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :ﺑﺎ ّ
 ۱ــ ﻣﺮدم در ﻣﺴﺠﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ )ﻫﺪف اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ(
ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
رأی ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻤﻴﺮد ،در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮاﻳﺶ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 ۲ــ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﺑﻴﻨﯽ؟ ﻣﻨﺒﺮ ،ﻗﺮآن ،ﻣﻬﺮ ،ﺗﺴﺒﻴﺢ ،ﺟﺎﻧﻤﺎز ،ﮐﺘﺎب دﻋﺎ ،ﭼﺎدر ﻧﻤﺎز،
ﺑﭽﻪﻫﺎ و...
ﺟﺎیﻣﻬﺮ ،ﻓﺮش ،ﭘﺮده ،ﻣﺮدان ،زﻧﺎنّ ،

ﺳﺆال ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻧﺮﺳﻴﺪهاﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ آﻧﻬﺎ
ــ ﻣﺮدم ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟ )ﭼﻮن ّ
را ﺑﺎ ﻣﻮارد زﻳﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ(ّ /.ﻧﻴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ / .وﺿﻮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ / .ﻟﺒﺎس ﭘﺎﮐﻴﺰه ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ.
ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ
ﮐﻠﻤﺎت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ :ﻣﻨﺒﺮ ،ﻗﺮآن ،ﻣﺴﺠﺪ ،ﭘﺮده ،ﺟﺎﻧﻤﺎز
ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﺳﺆاﻻت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را در زﻳﺮ ﻣﯽآورﻳﻢ.
 ۱ــ اﺳﻢ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻞ ﺧﻮد را ﺑﮕﻮ) .ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺨﺼﯽ(
 ۲ــ آﻳﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﻪای؟ ﭼﺮا؟
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ﺑﻠﻪ )ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ،رأی دادن ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ و(...
ﺑﭽﻪﻫﺎ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪ) .اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ(.
ﻧﻤﺎﻳﺶّ :
ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ :از ﺷﻴﻮهﻫﺎی 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.

٧٠

ﻧﮕﺎرۀ ۱۰
ﻧﻮروز در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ
اﻫﺪاف درس

 ۱ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻋﻴﺪ ﻧﻮروز
 ۲ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ آداب و رﺳﻮم ﻣﺮدم اﻳﺮان
 ۳ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﭘﺪرﺑﺰرگ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ در ﺧﺎﻧﻮاده
 ۴ــ اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ دﻳﺪ و ﺑﺎزدﻳﺪ
 ۵ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ رﺳﻢ ﺧﻄﻮط ﻣﻨﺤﻨﯽ در ﻫﻤ ٔﻪ ﺟﻬﺎت
 ۶ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻠﻴﺪ واژهﻫﺎی ﺳﻴﺮ ،ﺳﺒﺰه ،ﻋﻴﺪ و...

واژهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

ﺳﺒﺰه ـ ﺳﻴﺮ ـ ّ
ﺳﮑﻪ ـ ﺳﺮﮐﻪ ـ ﺳﻤﻨﻮ ـ ﺳﻴﺐ ـ ﺳﻨﺠﺪ ـ ﻗﺮآن

ﻧﻤﺎﻳﺶ
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ و ﻋﻴﺪ دﻳﺪﻧﯽ

ﺷﻌﺮ
اﻧﺎر

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﻓﺎرﺳﯽ«
ﻓ ّﻌ ّ
ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ  :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻋﻴﺪ ﻧﻮروز و ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺳﻔﺮه ﻫﻔﺖﺳﻴﻦ و آداب آن
ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ٔ
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

ﺷﺎﻋﺮ

ﺷﻌﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی

رﺣﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر«
ﻓ ّﻌ ّ
ر .ک :ﻧﮕﺎرهﻫﺎی درس ۱

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻫﺪفﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻧﮕﺎرۀ ۱۰
ﺳﻔﺮه ﻫﻔﺖﺳﻴﻦ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻨﺠﺪ ،ﺳﻴﺮ ،ﺳﮑﻪ ،ﺳﻤﻨﻮ ،ﺳﺮﮐﻪ ،ﺳﺒﺰه ،آﻳﻴﻨﻪ،
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم وﺳﺎﻳﻞ ٔ
ﺷﻤﻌﺪان ،ﺷﻤﻊ؛
ﺳﻔﺮه ﻫﻔﺖﺳﻴﻦ؛
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ ٔ
درﺑﺎره ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻴﺪ؛
ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ٔ
ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﺪرﺑﺰرگ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ؛
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم
ٔ
ﺳﻔﺮه ﻫﻔﺖﺳﻴﻦ؛
ﮔﻔﺖوﮔﻮ
درﺑﺎره ﺧﺎﻃﺮهای از ٔ
ٔ
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 ﻣﯽﺷﻮد؛
ﻣﻬﺎرت ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری و ﺗﺸﮑﺮ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺧﺪا؛
ﻣﻬﺎرت اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی) :روش ﻫﻤﻴﺎری(
ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻧﻮروز،ﺳﻔﺮه ﻫﻔﺖ ﺳﻴﻦ ،دﻋﺎی ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺎل ،ﻗﺮآن،ﭘﺪر ﺑﺰرگ ،ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ،ﺷﻤﻊ ،آﻳﻨﻪ ،ﺗُﻨﮓ
ﻋﻴﺪ
ٔ
ﻣﺎﻫﯽ ،ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ ،ﺳﺒﺰه ،ﺳﻨﺠﺪ ،ﺳﮑّﻪ ،ﺳﺮﮐﻪ ،ﺳﻤﻨﻮ ،ﺳﻴﺐ ،ﺳﻴﺮ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ واژه و ﺑﻴﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد در زﻳﺮ ﻧﮕﺎره :ﺳﻨﺠﺪ ،ﺳﻴﺐ ،ﻗﺮآن ،ﺳﺒﺰه ،ﺳﻴﺮ ،ﺳﮑّﻪ ،ﺳﺮﮐﻪ ،ﺳﻤﻨﻮ
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی :ﺳﻔﺮه ،ﺳﺎﻋﺖ ،ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ ،ﭘﺪرﺑﺰرگ ،ﻣﺎدرﺑﺰرگ ،ﺗﺨﻢﻣﺮغ ،ﻣﺎدر ،ﭘﺪر،
ﺧﻮاﻫﺮ ،ﺑﺮادر
ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ :ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮﺧﻮاﻧﯽ ،ﺑﻴﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ ،ﺟﻤﻠﻪﺳﺎزی و درک ارﺗﺒﺎط
ﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ.
ﺷﻴﻮه ّﻓﻌ ّ
ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺑﻪ ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ۱ــ آزاده در ﺣﺎل ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ آوردن ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ) .آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(
ﺳﻔﺮه ﻫﻔﺖﺳﻴﻦ) ،ﻫﺪف آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻋﻴﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻮروز و زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺎل و دﻋﺎی
ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢ــ ٔ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺎل( در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن دﻋﺎی ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺎل ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.
اﻟﺮﺣﻤﻦاﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺑﺴﻢاّ ...
ﻳﺎ ﻣﻘﻠّﺐاﻟﻘﻠﻮب و اﻻﺑﺼﺎر
ﻳﺎ ﻣﺪﺑّﺮاﻟﻠّﻴﻞ و اﻟﻨﻬﺎر
ﻣﺤﻮل اﻟﺤﻮل و اﻻﺣﻮال
ﻳﺎ ّ
ﺣﻮل ﺣﺎﻟﻨﺎ اﻟﯽاﺣﺴﻦاﻟﺤﺎل
ّ
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ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺑﻮﺳﺪ) .اﺣﺘﺮام و ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﯽ و آﻣﻮزش
ﺗﺼﻮﻳﺮ ۳ــ ﭘﺪر ﺑﺮای ﺗﺒﺮﻳﮏ ﺳﺎل ﻧﻮ ّ
روﺣﻴ ٔﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری(
ّ
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﻫﺎ )ﭘﺪر ﺑﺰرگ( ﻋﻴﺪی ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و از آن ﻫﺎ ﺗﺸﮑّﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ).ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٤ــ ّ
روﺣﻴ ٔﻪ ﺳﭙﺎس ﮔﺰاری(
ّ
درﺑﺎره ﺗﺼﺎوﻳﺮ درﮔﺮوه ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی :داﻧﺶآﻣﻮزان
ٔ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻫﺮ ﮔﺮوه داﺳﺘﺎن را در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و
ٔ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺮ ﺳﺆال ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﮔﻮش ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ :ﺑﺎ ّ
ﺳﻔﺮه ﻫﻔﺖﺳﻴﻦ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﺑﻴﻨﯽ؟ ﻗﺮآن ،آﻳﻴﻨﻪ ،ﺳﺒﺰه ،ﻣﺎﻫﯽ ،ﺳﻴﺮ ،ﺳﮑّﻪ ،ﺳﺮﮐﻪ،
 ۱ــ ﺳﺮ
ٔ
ﺳﻤﻨﻮ ،ﺳﻴﺐ ،ﺳﻨﺠﺪ ،ﺗﺨﻢﻣﺮغ رﻧﮓ ﺷﺪه ،ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ
 ۲ــ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻣﺸﻐﻮل ﭼﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ؟ دﻋﺎ ﮐﺮدن ،ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪن و...
ﺳﻔﺮه ﻫﻔﺖﺳﻴﻦ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺑﻴﻨﯽ؟ ﭘﺪرﺑﺰرگ ،ﻣﺎدرﺑﺰرگ ،ﻣﺎدر ،ﭘﺪر ،آزاده ،اﻣﻴﻦ
 ۳ــ ﮐﻨﺎر ٔ
ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ:
ﮐﻠﻤﺎت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ :ﺳﻴﺐ ،ﻗﺮآن ،آﻳﻨﻪ ،ﻣﺎﻫﯽ ،ﺳﻨﺠﺪ ،ﺳﻴﺮ ،ﺳﺒﺰه ،ﻣﺎدرﺑﺰرگ ،ﭘﺪرﺑﺰرگ
ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﺳﺆاﻻت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را در زﻳﺮ ﻣﯽآورﻳﻢ:
 ۱ــ در ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﻪ دﻳﺪن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽروی؟
دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﻳﺎن  /ﻓﺎﻣﻴﻞ  /ﭘﺪرﺑﺰرگ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ  /ﻫﻤﺴﺎﻳﻪﻫﺎ و ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ  /ﺑﻴﻤﺎران در
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﺳﻔﺮه ﻫﻔﺖﺳﻴﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬارﻳﺪ؟ )ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳ ّﻨﺖ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﺳﺦ
 ۲ــ ﺷﻤﺎ َﺳ ِﺮ ٔ
داده ﺷﻮد(
 ۳ــ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺎل ﻧﻮ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟
ــ دﻋﺎ ﺑﺮای ﭘﺪر و ﻣﺎدر و...
ــ دﻋﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﻠّﻢ و...
ــ دﻋﺎ ﺑﺮای رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب 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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 ۴ــ اﮔﺮ ﺑﻪﺟﺎی آزاده ﻳﺎ اﻣﻴﻦ ﺑﻮدی ،ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺎل از ﺧﺪا ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ؟ )ﭘﺎﺳﺦ آزاد(
ﺑﭽﻪﻫﺎ دوﺗﺎ دوﺗﺎ ﻳﺎ ﺳﻪﺗﺎ ﺳﻪﺗﺎ ،ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﻳﺶ :ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ رﻓﺘﻦّ ،
ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻣﺪن آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ
اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺎﻻن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ(
ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ :ﮐﺘﺎﺑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ و در ﮐﻼس ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.
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