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 اجتماعی

در این فایل سعی شده تا طرح درس و فعالیت هایی که 
انجام  چهارم در طول یک سال تحصیلی با بچه های کالس 

 .شده است را با شما دوستان به اشتراک بگذارم
قطعا می توانید با ایده گرفتن از این پیشنهادات فعالیت 

 .های بهتری برای خودتان طراحی کنید



گفتگو با بچه ها: عنوان  
 
 

همسایه ما: درس اول  

کالس را با گفتگو درباره حقوق همسایه ها و اینكه چه  
چيزهایی می تواند همسایه ها را اذیت کند و چه کارهایی 

می . می تواند آنها را خوشحال کند، شروع می کنيم
از عناوینی که ليست از گفتگو و تعيين بعد توانيم 

بنویسيم و روی تابلو کند، آن را همسایه ها را اذیت می 
اعالنات نصب کنيم و خودمان هم سعی کنيم رعایت 

یك روز مهم ملی یا مذهبی را تعيين توانيم می . کنيم
کنيم و هرکس کاری برای خوشحال کردن همسایه ها 
انجام دهد، مثال دادن نذری و درست کردن یك چيز 

 ...خوشمزه، تزیين ساختمان و 

 1: شماره فعاليت



گفتگو با بچه ها: عنوان  

 همسایه ها:درس اول 

می توانيم به بچه ها پيشنهاد بدهيم که همسایه 
کنند، هایی که نياز به کمك دارند را شناسایی 

یا است، همسایه هایی که سنشان زیاد : مثال
 ...هستند فرزند کوچك دارند و یا شاغل 

را برای بچه ها  مشخص کنيم و بعد مسئوليتی 
این کار می تواند کاری . تا  آن را انجام دهند

باشد که انجامش برای آنها سخت است، مثل 
ها، خرید روزانه به گلدان خرید نان، آب دادن 

 ...و 

 2: شماره فعاليت



هاگفتگو با بچه :عنوان  

اینجا محله ی ماست: درس دوم  

 3: شماره فعاليت

درس را با گفتگو درباره محله ای که در آن زندگی  
، محله استمی کنيم و قسمت های مختلفی که در 

برای تكليف می توانيم به بچه ها . شروع می کنيم
بگویيم ليستی از مغازه هایی که در محل هستند تهيه 
کنند و تعيين کنند کدامشان کارهای خدماتی ارائه 

می دهند هرکدام چه کاری انجام می دهند و 
 کدامشان محل خرید وسایل مورد نياز هستند؟ 



ماکت سازی: عنوان  

مدل های مختلف خانه های روستایی و شهری و  
عشایر را ببينيم و درباره اجزاء تشكيل دهنده خانه  

رود،  ها و موادی که در خانه سازی آنها به کار می 
بعد از کسب اطالعات از این . تحقيق و گفتگو کنيم

 .نمونه ماکت کوچك بسازیمها، یك خانه 

 4: شماره فعاليت
زندگی در شهر و روستا: درس پنجم   



مصاحبه : عنوان  

زندگی در شهر روستا : درس پنجم  
5:شماره فعاليت  

و شهری می توانيم با بچه ها درباره سبك زندگی  
که به ذهنمان سواالتی . کنيمروستایی و عشایر گفتگو 

یك پرسشنامه تهيه کنيم و همه بنویسيم بعد می آید را 
سواالت خود را با یك نفر روستایی یا عشایر یا شهری 

 .نمایيمتهيه مطرح کنيم و مصاحبه ای 



کارت بازی  :عنوان  

زندگی در شهر روستا : درس پنجم  

برای کارت بازی ابتدا کارت هایی آماده می 
یك طرف کارت نام استان و طرف دیگر . کنيم

بعد از . نوشته شده باشدنام مرکز آن استان 
درهم و تقسيم  آن ها را ، آماده شدن کارت ها 

هرکس نام استان را  نوبت، حاال به . کنيممی 
اگر . بخواند و مرکزش را از حفظ بگوید

برمی دارد  خودش را برای درست گفت کارت 
به دسته کارت ها و اگر درست نگفت کارت 

 .  بر می گردد
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شمارش:فصل اول  
بازی گنج یابی: عنوان  

جهت های جغرافیایی: درس ششم  

بعد با بچه . ابتدا برای بچه ها نقشه ی گنجی طراحی می کنيم
.  ها نقشه را بررسی می کنيم و نشانه ها را تفسير می کنيم

هر مرحله را که طی کردیم، . سپس از یك نقطه شروع می کنيم
 .بقيه مسير را با جهت های جغرافيایی پيدا می کنيم
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کشيدن نقشه با راهنما :عنوان  

 جغرافی دانان چگونه محيط های زندگی را مطالعه می کنند؟: درس هفتم

برای شروع از بچه ها می خواهيم  نقشه اتاق خودشان یا  
حاال از بچه ها می پرسيم برای  . را بكشند... آشپزخانه یا مدرسه و 

و یا وسایل خاص دوست دارند چه نشانه ای بگذارند؟ در مكان ها 
 .درباره این نشانه ها توضيح بنویسندنقشه، راهنمای کنار 
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بازی گنج یابی :عنوان محور  

جغرافی دانان چگونه محيط های زندگی را مطالعه می کنند؟: درس هفتم  
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ابتدا نقشه ایی می کشيم که روی آن عالئمی 
در این . نداندهيچ کس باشد که معنی آن را 

.  مرحله راهنمای نقشه را به بچه ها می دهيم
راهنما باید طبق بعد از رسيدن به آن نقطه، 

این کار را از روی . مرحله بعد را پيدا کنند
تا بچه ها به گنج نهایی دهيم نقشه ادامه می 

 .برسند



درست کردن آتش :عنوان  

 نخستين روستاها چگونه به وجد آمدند؟: درس هشتم

بيرون از خانه،  اردوی برای انجام این فعاليت در  
طراحی می کنيم و از بچه ها پخت سيب زمينی فعاليت 

آتش  استفاده از وسایل عادی می خواهيم، بدون 
چالش های انجام این ماموریت درباره . کننددرست 

می توانيم حتی چهره  . می کنيمبچه ها گفتگو با 
...  هایمان را کمی متفاوت کنيم و با عالمت دست و 

 .باشيمصحبت کنيم و بازی انسان های اوليه را داشته 
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پرورش یك گياه: عنوان  

نخستين روستاها چگونه به وجود آمدند؟: درس هشتم  
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فراهم را برای انجام این فعاليت شرایط تجربه کاشت یك سبزی 
هرکدام از بچه ها، چه سبزی بعد تعيين می کنيم که . می کنيم

در مرحله بعد مسئوليت کاشت و برداشت و همين طور . بكارند
زمان بروز در . مراحل رشد گياه را به آن ها می سپاریم

را تشویق به مطالعه و تحقيق می کنيم تا بتواند  مشكالت، او 
 .نتيجه بهتری به دست آورد

چالش های کشاورزی با آشنایی بچه ها هدف انجام این فعاليت 
 .و پرورش گياهان است



ساخت تمدن کالسی: عنوان مفهوم دسته   

نخستين شهرها چگونه به وجود آمدند؟: درس نهم  

ها گفتگو می کنيم تا همراه با بچه ها با بچه 
 .برای کالس خودمان یك تمدن خاص بسازیم

می توانيم ظروفی سفالی با طراحی خودمان و 
برای . دارای یك نشانه خاص، درست کنيم

تعریف کنيم، پول جدید کالسمان واحد 
وظيفه مسئوليت هایی مشخص کنيم تا هرکس 

می توانيم قوانينی . به عهده اش باشدای 
نحوه ورود مخصوص به خود داشته باشيم حتی 

 .لباس خاص در کالسبه کالس یا پوشيدن 

12:شماره فعاليت  



بازی کشف رمز  :عنوان  
13: شماره فعاليت  

می توانيم برای شروع یك نامه رمز دار   
بنویسيم و از بچه ها بخواهيم رمز نامه را 

پيدا کنند، مثال  یك متن سخت ادبی  
بدهيم که کلماتش برای بچه ها نا  

آشناست، بعد به بچه ها پيشنهاد بدهيم  
که برای کشف رمز به کتاب فرهنگ  

 .  لغت مراجعه کنند

 نخستين شهرها چگونه به وجود آمدند؟: درس نهم



نمایش بازی کردن : عنوان  

فصل سفری به شهرهای باستانی: درس یازده و دوازده و سيزده و چهارده  

می توانيم برای خوب یاد گرفتن این درس ها از ابزار نمایش  
 .استفاده کنيم

چند نفراز بچه ها داوطلب می شوند و داستان یك پادشاه را   
به حفظی بودن این با توجه . به صورت نمایش بازی  می کنند

دروس، این روش کمك می کند تا بهتر در حافظه بچه ها باقی  
توانيم از نمایش بچه ها فيلم بگيریم و در گروه  می . بماند

قرار بدهيم تا با دیدن مجدد این فيلم، مباحث درسی  کالس 
 .برای بچه ها دوره و تكرار شود
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بازی کردن، کارت بازی :عنوان  

 فصل سفری به شهرهای باستانی: درس یازده و دوازده و سيزده و چهارده

می توانیم ابتدا مطالب این دروس را خالصه کنیم و بعد 
کارت هایی درست کنیم و درباره هرکدام از حکومت ها 

بعد سمت دیگر کارت .  و پادشاهان ، پشت آن بنویسیم
هرکدام از بچه ها بعد . اسم آن پادشاه یا حکومت باشد

درباره آن پادشاه برمی دارد و یکی را به صورت اتفاقی 
را از و  بچه ها اطالعات پشت کارت می کنیم صحبت 

 .می گویندحفظ 
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جدول کشيدن :عنوان  

آب و هوا: درس شانزدهم  

برای انجام این فعالیت به همراه بچه ها  با  
صبح و را دماسنج دمای هوای بیرون از خانه 

بعد یک جدول دما  . ظهر و شب ثبت می کنیم
می کشیم و تغییر دما را در نهایت با بچه ها 
 .مشاهده می کنیم و درباره آن گفتگو می کنیم

را ثبت کنیم و بعد آن را چندروز دما می توانیم 
 .بررسی کنیم
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  ساخت و ساز و گفتگو :عنوان

نشانه های ملی ما: درس بيست و یكم  

برای توضيح این درس، از ساخت پرچم  
بعد در مورد  . در کالس شروع می کنيم

معنای هرکدام از رنگ های پرچم  
و  جمهوری اسالمی ایران گفتگو می کنيم 

بچه ها توصيه می کنيم تا درباره آن به 
و نشانه هایی که در  نمادها تحقيق کنند و 

پرچم وجود دارد را با هم بررسی می 
 .کنيم
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گفتگو و تحقيق  :عنوان  

خواهیم که هر کدام یک تقویم  از بچه ها می  
تا به بررسی تاریخ های همراه خود بیاورند 

بچه ها  بعد همراه . مهم در تقویم بپردازیم
تاریخ های ملی که در تقویم مشخص شده را 

تکلیف هر ، بعد از این بررسی. پیدا می کنیم
مناسبت  روز که  4دانش آموز این است که 

ملی دارد را از تقویم انتخاب کند و علت  
.بیابداین روز را نام گذاری اهمیت و   
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تقویم : درس بيست و یكم  
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