
 

 «ای را درمان کرد؟توان بال شکستهچگونه می»کتاب  طرح درس

 اول، دوم و سوم دبستانروه سنی:  گ

 ه کردن، شهر، امیدمراقبت، توجّ کلمات کلیدی داستان:

 اهداف:

 درک اطالعات صریح متن 

 داستان های اصلیدرک پیام 

  و شنود ترغیب به گفت 

 توانایی سخن گفتن در برابر جمع 

 های احساساتشناخت نام 

  تقویت حساسیت نسبت به محیط اطراف 

  گسترش گنجینه لغات 

 آموزان با طبیعت و حیواناتتقویت پیوند دانش 

 اجرای طرح

 خوانی کنید.گویی یا قصهبرای کودکان قصه را« ای را درمان کرد؟توان بال شکستهچگونه می»داستان 

 مدادرنگی، ها()به تعداد گروه 3کاغذ آ. ، ها()به تعداد گروهقیچی، ها()به تعداد گروهچسبداستان،  کتابوسایل الزم: 

 بحث و گفتگو

 سوال از تصاویر: -1

  از روی زمین برداشتند، چه چیزی دورش  کبوتر راپسر بچه و مامانش موقعی که

 پیچیدند؟

 ؟پسر بچه پر کبوتر را کجا گذاشت 

 ای که داخل کارتون کبوتر گذاشتند چاپ شده وی روزنامهچیزی ر عکس چه

 ؟بود

 خواست کبوتر را داخل کارتون بگذارد تا استراحت کند، وقتی پسر بچه می

 کرد؟تلویزیون چه چیزی پخش می

 کند، پرنده، پسر و پدر و مادرش ای که پرنده سرانجام پرواز میدر تصویر صفحه

 کنید.را پیدا 



 

 ها گفتگو کنید(های مختلف با بچهی جنس ساختمانباعث شد پرنده بالش بشکند؟) دربارهچه چیزی  -2

 

 

 

  کنید و در کالس اجرا کنید.یکی را انتخاب  4یا  3از سوال 

نفره با  4یا  3های توانند در گروهکنی؟)بچه ها مییا محبت ت مهربانی کنی یا به یک نفر کمک هایتوانی با دستچگونه می  -3

 شان را بازی کنند(.حث کنند و نمایش کارهای پیشنهادیهم ب

 

های زیر فکر کنند و در صورت تمایل نمایش آن موقعیتهای زیر را پیشنهاد دهید تا در مورد وقعیتبه هر گروه یکی از م -4

 را بازی کنند. ) این تمرین نمایشی یک تمرین بسیار خوب در تقویت تخیل و خالقیت کودکان است(.

 کنید. یا محبت توانید به یک نفر کمکبا استفاده از یک کتاب چگونه می 

 کنید. یا محبت توانید به یک نفر کمکچگونه می ز یک صندلیبا استفاده ا 

 توانید به یک نفر کمک یا محبت کنید.با استفاده از یک دوچرخه چگونه می 

 توانید به یک نفر کمک یا محبت کنید.با استفاده از یک قابلمه چگونه می 

 توانید به یک نفر کمک یا محبت کنید.با استفاده از یک پارچه چگونه می 

  

 ای برای معلمان:نکته

نیومی که شبیه آینه تصویر را منعکس های آلمیی و بلند شهر یا ساختماناهای شیشهساختمان

 کنند برای پرندگان آن محیط بسیار آسیب زننده هستند. می

ای یا فلزی که باعث انعکاس دو چندان نور خورشید در شهرهای های با نمای شیشهساختمانهمچنین  

ی آن محیط دهد. و برای موجودات زندههوا را افزایش میشوند که دما و گرمای گرمسیر و  آفتابی می

 ر هستند.و درختان و فضای سبز و گرمایش زمین مضّ

 ای برای معلمان:نکته

دهید تصویر آن شی را اگر اولین باری است که این تمرین را انجام می

ای دارد اجازه آموزان بخواهید هر کس ایدهپای تابلو بکشید و از دانش

 وتواند به جلوی کالس بیاید اش را بیان کند. همچنین میبگیرد و ایده

بل قم نیز از ن را بازی کند. و معلّ خودش یا با کمک دوستانش نمایش آ

 پردازی حمایت کند.آموزان را در ایدهکر کند و دانشا فهبه موقعیت

 



 

ی اعضای کالس پشت آن را ی مراقبان یا محافظان حیوانات را تهیه کنید و همهآموزان عهدنامهتوانید با همفکری دانشمی -5

 نصب کنید. کالس امضا کنند و به دیوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


