
 

 «رؤیای امانوئل» طرح درس کتاب

 اهداف:

 درک اطالعات صریح متن 

 داستان های اصلیدرک پیام 

  و شنودترغیب به گفت 

 توانایی سخن گفتن در برابر جمع 

 های احساساتشناخت نام 

 تقویت حساسیت نسبت به وضعیت و احساسات دیگران 

 و گو و اظهار نظر درباره مطالببحث و گفت 

  گسترش گنجینه لغات 

 بخشی، مسئولیتمعلولیت مبارزه، سختی، شکست، رؤیا،امید،  :ی داستانهاکلیدواژه

 مداد رنگیآموزان کالس، نقشه جهان، کاربرگ داستان به تعداد دانش وسایل مورد نیاز:

 اجرای طرح:

ی آفریقا را به توی کل جهان داریم. و بعد قارهتا قاره  5بر روی نقشه به بچه ها توضیح دهید که ما  فعالیت پیش از داستان:

 بچه ها نشان دهید. سپس سواالت زیر را از بچه ها بپرسید:

 آیا کسی میداند نام این قاره چیست؟ 

 دانید بیشتر مردمان این قاره چه شکلی هستند؟آیا می 

 افتاده. انگیزدر قاره آفریقا و در کشور غنا اتفاقشگفتسپس کشور غنا را روی تقشه نشان دهید. و به آنها بگویید این داستان 

 اجرای قصه گویی: 

 خوانی کنید.گویی یا قصهی کتاب یا ویدئو پروژکتور قصهداستان را با کمک تصاویرش به وسیله

  



 

 داستان:های پس از فعالیت

 بحث و گفتگو:

 ی سواالت زیر بحث و گفتگو کنید:درباره -1

  ها داشت؟دنیا آمد چه شکلی بود؟ و چه تفاوتی با بقیه بچهامانوئل وقتی به 

  چه چیزی خرید؟ ؛که جمع کردهایش با پولامانوئل 

 توانست او را کول کند و به مدرسه ببرد وقتی امانوئل بزرگتر شده بود و مادرش نمی

 چه کار کرد؟

 ران داکنی چرا وقتی امانوئل برای کار به شهر دیگری رفت مغازهفکر می

 دادند؟فروشندگان به او کار نمی و

 اش چه چیزی نوشته کرد روی پیراهنامانوئل هنگامی که دوچرخه سواری می

 بود؟

 

 یک نادرست هستند: یک از جمالت زیر درست و کدامکدام -2

 ی آمریکاست.کشور غنا در قاره 

  ردن بر ندار.کاز تالشگز دست هر و  کن،همیشه آبرومند زندگی گفت:به امانوئل در بستر بیماری مادر 

 سواری کند.که زمین بخورد، دوچرخهامانوئل خیلی سریع توانست بدون آن 

 شد به او کار بدهد.ای کار به شهر دیگری )آکرا( رفت، هیچکس حاضر نمیوقتی امانوئل بر 

 ترسید او را مسخره کنند.زد چون میکس حرف نمیبا هیچ ،امانوئل در طول سفرش با دوچرخه 

 

 

 

 

 

 


