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 با کلمات جمله بسازند      .2
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 پرندگان در کجا النه می سازند      .5

 معلم با سبدی از میوه، خیار و خرس عروسکی خوش خواب وارد کالس می شود. ایجاد انگیزه:  

 وسایل مورد نیاز برای تدریس: 

پازل، کارت های تند خوانی، سبدی از خیار، خرس عروسکی، نشانه های ساخته شده، تخته، گچ)ماژیک(، 

 شهرک الفبا. 

 نتیجه گیری درس: 

 ی امروز از اول ساعت تا حاال چی یاد گرفتیم؟ با چه نشانه و چه کلمه هایی آشنا شدیم؟)رضا آقا( می توانی بگوی

 سپس شعر را در آخر می خوانیم:

  گوش دهید ما به ها بچه                                                                   ملخ و درخت و خرگوش

  ذاریم می یادگاری                                                                      اومدیم داریم می ریم

  خرگوشه خ همون                                                                          خ ای که اول میاد

  درخته خ همون                                                                        خ ای که وسط میاد
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  ملخه خ همون                                                                         خ ای که آخر میاد

  داریم نام خ همیشه                                                                یک صدا و دو شکل داریم

  داریم زیبا ای خونه                                                                             تو جدول الفبا

 تعیین تکلیف:

خ( دارد بکشید و برای جلسه آینده به کالس )خ.بچه ها شکل یک چیزی را که می دانید نشانه       .1

 بیاورید. 

ا باید زیر شکل ها اسم شکل ها را در این برگه هایی که به شما می دهم شکل هایی هست که شم      .2

 بنویسید. 

 ( خیارها خوردن نوبت)          حاال نوبت چیه بچه ها؟      .3

 


