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 نگاره هفت   :موضوع مورد تدریس          اول :طرح درس کالس

 نفر 21 :تعداد دانش آموزان        دقیقه  54 :مدت تدریس          :نام دانشجو معلم 

 دانش آموزان با روستا و نوع زندگی آن آشنا شوند :هدف کلی

  :اهداف رفتاری

 .زیر برسند در پایان تدریس، از فراگیران انتظار می رود به هدفهای 

 (دانش) .روستا با شهر را بدانند (شباهتها –تفاوت ها  –زیبائیها )مشخصات ظاهری  •

 (درک و فهم )نقش موثر حیوانات محلی  را در زندگی بفهمد  •

 .شغل مردم روستا را بفهمند •

 با زیبایی های روستا آشنا بشوند •

 (دریافت  ) .نسبت به زندگی در روستا عالقه مند باشند دهد .5

 

 همیاری.سخنرانی.بحث گروهی  :روش تدریس 

 به صورت نیم دایره و گروهی :مدل کالس 

 کتاب درسی –––کارتهایی از تصاویر حیوانات   –  – 7پوستر نگاره :رسانه آموزشی

  :مراحل تدریس 

  :ایجاد انگیزه 

 نقل داستان کوتاه در مورد زندگی در روستا –آوردن پوستر روستا  به کالس 

  :رزشیابی تشخیصیا

 .چند نوع حیوان  در روستا نام ببرید  •
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 حیوانات چه فایده هایی دارند؟ •

 مردم روستا چه شغل هایی دارند •

 چه گیاهانی در روستا هست •

 چه کسانی در روستا زندگی می کنند •

   :فعالیت معلم و دانش آموزان

 بچه ها تا بحال به روستا رفتید؟:معلم 

 بله خیر:دانش اموزان 

 خب اونایی که دیدن بگن چطور بود خوش گذشت؟:معلم

 معلم کارتهایی از تصاویر حیوانات و روستا وشغل آنها به دانش آموزان می دهد) :فعالیت معلم

 در عرض سه دقیقه در مورد تصاویر با هم گفتگو کنند :فعالیت دانش آموزان

 .دانش آموزان نظرات خود رابدهند

 نگاره نگاه کنید و بگید چه می بینیدخوب به تصویر بزرگ  :معلم 

 .دانش آموزان چند دقیقه فکر کنند و از تصویر بزرگ داستان بگویند

 .پس از شنیدن صحبت های همه دانش آموزان ، خود معلم توضیح تکمیل تری بدهد:معلم

 .بچه چه حیواناتی در روستا می بینید:معلم

 ...گاو و.مرغ  :دانش آموزان 

  بگید مردم روستا چه شغل هایی دارند؟گالی من حاال:معلم

 ...کشاورزی و:دانشآموزان

 چه گیاهانی در روستا وجود دارد:معلم 

 ....خیارو.جو.گندم:دانش آموز

 .خب بچه های من، آفرین
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 .االن به تصاویر کوچک نگاه کنید 

 کی میتونه بگه تصاویر چیا هستن؟:معلم

 .دانش آموز احتمال زیاد نام ببرد

 خودش همزمان به تصویر و نوشته ی زیر آن اشاره می کند و دانش اموزان تکرار می کنندسپس معلم 

 

  :ارزشیابی پایانی 

 خب گالی من کی میتونه بگه روستا چطور جاییه و چی از درس امروز یاد گرفته؟

  :تعیین تکلیف 

 گیاهان  و مردم روستا با خود بیارید.چند تا عکس از روستا و حیوانات : 

 


