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مجموعه کتاب های مهارت محور

کار در کالس مهارت محور
 ویژه ی مربیان پایه ی اّول دبستان
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 موضوع 1  : شمارش دسته ها تا 5 - بر اساس صفحات 2 و 3 کتاب درسی

 اهداف
شمارش اجزای دسته های 5 تایی و کم تر از آن

آموزش طبقه بندی کردن بر اساس شباهت ها و تفاوت ها )رنگ(
تقویت مهارت کار گروهی 

 1-1. طبقه بندی کن و بشمار
بچه ها را به گروه های 3 نفره تقسیم کنید.

چینه هایی با رنگ های سبز، قرمز و آبی به هر گروه بدهید )تعداد هر رنگ زیر 5 تا و متفاوت مثاًل 4 تا قرمز، 2 تا آبی، 
3 تا سبز( به جای چینه می توانید از دانه های مختلف حبوبات مثل نخود، لوبیا قرمز، لوبیا سفید و عدس استفاده کنید.(

از گروه ها بخواهید با توجه به رنگ چینه ها )شکل دانه ها(، در گروه خود  آن ها  را طبقه بندی کنند.
هرگروه درباره ی روش طبقه بندی خود توضیح دهد.

تعداد چینه های هر رنگ )هر نوع دانه( را از هر گروه بپرسید. 

 موضوع 2 : الگویابی - بر اساس صفحات 4 و 5 کتاب درسی

 اهداف
آموزش الگو، تشخیص الگوی مشخص و مهارت ساخت الگو    

تقویت مهارت تفکر خالق 

 2-1. الگوسازی
ابتدا تعدادی چینه از دو رنگ مختلف )یا دو نوع مختلف از دانه های حبوبات( به دانش آموزان بدهید.

از آن ها  بخواهید با وسایلی که دارند الگوی دو تا  یکی درست کنند و الگو را سه بار تکرار کنند. 
الگوی  یکی دو تا را درست کنند و الگو را دو بار تکرار کنند. حاال هر دانش آموز خودش الگویی بسازد و آن را دو 

بار تکرار کند. سپس درباره ی الگویی که ساخته است توضیح دهد.
از بچه ها بخواهید الگو و تکرار الگو را مشخص کنند. 

حاال با کمک مداد رنگی الگویی را که ساخته اند در دفتر شطرنجی با رنگ کردن خانه ها نشان دهند. 
درباره ی روش رنگ آمیزی خود صحبت کنند.

 موضوع 3 : تشخیص خط راست و استفاده از خط کش بر اساس صفحه ی 6 کتاب درسی 
 اهداف

آموزش خط راست و مهارت رسم خط راست و مقایسه ی طول خط های راست
تقویت مهارت ارتباط بین فردی
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 3-1. خط راست
گروه های 4 تا 6 نفره تشکیل دهید.

به هر گروه تکه های کاموا، نخ، یک خط کش و  یک کاغذ A4 بدهید.
بچه ها با کمک خط کش کامواها و نخ ها را به شکل خط های راست روی کاغذ A4 به هر روشی که دوست دارند، 

قرار دهند سپس کنار هر نخ  یا کاموا با مداد خط راست رسم کنند. 
هر نفر با  یک مداد رنگی با کمک خط کش در پایین کاغذ A4 خط راست رسم کند.

در پایان اعضای هر گروه خط هایی که رسم کرده اند را با هم مقایسه کنند. 

 موضوع 4 : نمایش اعداد کم تر از 5 با کمک انگشتان - بر اساس صفحات 7 ، 10 و 11 کتاب درسی 
 اهداف

آموزش مفهوم اعداد کم تر از 5 با استفاده از انگشتان  یک دست 
تقویت مهارت تفکر خالق

 4-1. چند تا؟ 
گروه های 4 نفره تشکیل دهید. 

به هر گروه 4 عدد چینه )یا  یک نوع از دانه های حبوبات( بدهید.
یکی از اعضا تعدادی چینه )یا  یک نوع از دانه های حبوبات( را نشان می دهد. )1 تا 4 چینه(

بقیه ی اعضا باید با کمک انگشتان  یک دست تعداد را نشان دهند. شکل نمایش انگشتان هر فرد باید با بقیه ی 
افراد گروه متفاوت باشد. 

در هر مرتبه  یکی از اعضا وظیفه دارد تعداد چینه )یا  یک نوع از دانه های حبوبات( را بیان کند.

 موضوع 5 : جدول شگفت انگیز )سودوکو( - بر اساس صفحات 9 و 13 کتاب درسی 
 اهداف

توانایی حل جدول شگفت انگیز )سودوکو(
تقویت مهارت تصمیم گیری ـ تقویت مهارت کار گروهی 

 5-1. سودوکو
گروه های 2 تا 3 نفره تشکیل دهید.

به هر گروه  یک جدول 3 در3 و سه رنگ کارت از هر کدام 3 تا )یا سه نوع حبوبات از هرکدام سه تا( بدهید.
جدول های سودوکو را روی تخته رسم کنید و از دانش آموزان هر گروه بخواهید  یکی  یکی جدول ها را حل کنند.
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 موضوع 7: آموزش نشانه ها، درس 2 - بر اساس صفحة 30 تا 33 کتاب درسی
 اهداف

شناخت نشانه های )اَ( و )د( و تشخیص نشانه ها در  کلمات
فایده ی خوردن میوه و آداب میوه خوردن 

تقویت مهارت ارتباط مؤثر ـ تقویت مهارت کار  گروهی
  7-1. انار خوران

انار و یک ظرف داشته باشد. بچه ها  دانش آموزان را به گروه های 2 تا 3 نفره تقسیم کنید. هر گروه  یک عدد 
دست های خود را با آب و صابون بشویند. سپس با کمک هم انار گروه خود را دانه کنند و با هم میل کنند.

  7-2. صدا کجاست؟
روی تخته جدولی رسم کنید  یک ستون مربوط به »اَ« و ستون دیگر مربوط به »د«، به هر دانش آموز کارت هایی داده 
شود که کلماتی روی آن نوشته شده است. پس از اعالم شروع بازی هر دانش آموز پای تخته می رود و کارت خود را 

در ستون مربوط قرار می دهد. دانش آموز باید بگوید صدای نشانه را کجای کلمه می شنود. )اول، وسط، آخر(

 موضوع 8: آموزش نشانه ها، درس 3 - بر اساس صفحة 34 تا 36 کتاب درسی
 اهداف

شناخت نشانه های )مـ م( و )سـ س( و تشخیص نشانه ها در کلمات
تقویت مهارت جمله سازی با مرتب کردن کلمات درهم ریخته

تقویت مهارت کار  گروهی 
  8-1. کدام با کدام؟

دانش آموزان را به گروه های 2 تا 3 نفره تقسیم کنید. هر گروه باید 3 کلمه بگوید که 2 تای آن ها با هم ارتباط 
داشته باشند. گروهی که بتواند دو کلمه ی مرتبط، از سه کلمه را تشخیص دهد می تواند سه کلمه ی جدید بگوید. 

  8-2. جمله بسازیم.
کلمات جمله   های )بابا با اَسب آَمد( - )سام آدامس داد( - )سام با َسبَد آَمد( - )سام با داس آَمد( - )اََسد با داماد آَمد( 
و )َسبا با َسما آَمد( را روی کارت های جداگانه بنویسید. کارت ها را بین اعضای  یک گروه پخش کنید. بچه ها  با مرتب 
کردن کارت ها، جمله ی مربوط به گروه خود را می سازند و آمادگی خود را با دست زدن اعالم می کنند. گروه آماده به 

همراه کارت ها جلوی کالس می آیند و جمله ی مرتب شده را نشان می دهند و با هم می خوانند. 
  8-3. جای من کجاست؟

گروه های 3 تا 4 نفره تشکیل دهید. از تصاویر ضمیمه ی کتاب کارت تصویر کلمات با نشانه های )مـ م سـ س( را 
جدا کنید، به تعداد گروه ها تهیه کنید و بین گروه ها پخش کنید. به هر گروه  یک برگه بدهید که روی آن جدول زیر 
رسم شده باشد و در ستون های جدول جا برای قرار دادن تصاویر باشد. بچه ها باید تصویر را با توجه به نشانه ای که 


