
 

 «خداحافظ راکون پیر» کتاب طرح درس 

 اول، دوم و سوم دبستان گروه سنی: 

 اهداف :

 داستان های اصلیدرک پیام 

  و شنودترغیب به گفت 

 توانایی سخن گفتن در برابر جمع 

 های احساساتشناخت نام 

 مفهوم مرگ آشنایی با 

  شناخت احساسات و بیان احساس هنگام مواجهه با

 فقدان یا مرگ

 ورزیهای ظریف دستتقویت مهارت 

 ها، مداد رنگیکاربرگ به تعداد بچهوسایل مورد نیاز: 

 کنید. خوانیگویی یا قصهها قصهداستان خداحافظ راکون پیر را همراه با نشان دادن تصاویر آن برای بچهگویی: اجرای قصه

 بحث و گفتگو:

 :گفتگوی پس از داستان؛ اول دبستان

 چند خرگوش کوچولو قایم شده بود؟، در شکم مامان خرگوشه .1

 اش بیرون بیاید؟الخره از شکم ماماناچه چیزی باعث شد خرگوش کوچولو ب .2

 دوست صمیمی خرگوش هفتم کی بود؟ .3

 دادند؟انجام میاغت و تفریح چه کارهایی فرهای خرگوش و راکون پیر در زمان .4

 یر فوت شد و از این دنیا رفت؟ن پچرا راکو .5

 گفتگوی پس از داستان؛ دوم دبستان:

 چند خرگوش کوچولو قایم شده بود؟ ،در شکم مامان خرگوشه .1

 ؟اش بیرون بیایدالخره از شکم ماماناچه چیزی باعث شد خرگوش کوچولو ب .2

 وش هفتم کی بود؟گدوست صمیمی خر .3

 دادند؟اغت و تفریح چه کارهایی انجام میهای فردر زمانخرگوش و راکون پیر  .4

 چرا؟ شما هم دوست داشتید با راکون پیر دوست باشید؟ .5

 اش به دنیا بیاید؟چرا سنجاب به سراغ خرگوش دانا رفت تا کمک کند بچه .6



 

 

 

 

 گفتگوی پس از داستان؛ سوم دبستان:

 در شکم مامان خرگوشه چند خرگوش کوچولو قایم شده بود؟ .1

 اش بیرون بیاید؟الخره از شکم ماماناچه چیزی باعث شد خرگوش کوچولو ب .2

 دوست صمیمی خرگوش هفتم کی بود؟ .3

 دادند؟اغت و تفریح چه کارهایی انجام میهای فرخرگوش و راکون پیر در زمان .4

لی کوقتی خرگوش کوچولو درخواب یا رویا راکون پیر را دید، راکون گفت دنیای جدیدی که رفته است چه ش .5

 است؟

 چرا؟ شما هم دوست داشتید با راکون پیر دوست باشید؟ .6

 ه چیزهایی را به شما نشان دهد؟داشتید شما را به کجاها ببرد و چ دوست ؛اگر با راکون پیر دوست بودید .7

 توزیع کاربرگ:

 آموزان توزیع کنید.ها را بین دانشکاربرگ

 

 

 

 


