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مشخصات 

 کلی

 هدف کلی آشنایی با بهداشت و فواید آن

 ارتقای نگرش دانش آموزان نسبت به بهداشت محیط اطراف -1

 نحوه ی گزارش نویسیآشنایی دانش آموزان با  -2

 بهبود سواد خواندن و توسعه متن درک دانش آموز -3

 ترغیب دانش آموزان به رعایت بهداشت با اشاره به آموزه های دینی -4

 شناخت کلمات هم خانواده -5

 تقویت مهارت نوشتن دانش آموزان و جایگاه محاوره نویسی در متن -6

 نمایشگسترش ارتباطات میان گروهی دانش آموزان با اجرای  -7

 اهداف جزئی

 دانش آموز بتواند گزارش تهیه کند. -1

 کلمات هم خانواده را تشخیص بدهد. -2

 جایگاه استفاده ))ی(( میانجی را بداند. -3

 عوامل آلودگی محیط زیست را بشناسد. -4

 اهداف رفتاری

 
 گچ و تخته -کتاب درس

 ابزار مورد نیاز

 
 اعضای گروه

 روش تدریس

تواند به اعضای گروه خود آموزش بدهید. بنابراین هر عضو هم به عنوان معلم و هم در این الگو هر فراگیر می 

به عنوان شاگرد عمل می کند. در اجرای این الگو، هم یاری بین اعضای گروه راز موفقیت است. هیچ کسی 

 نمی تواند در کالس درس، خاموش باشد.

 به اعضای گروه ها شماره می دهیم. کالس را به گروه سه نفری تقسیم می کنیم و  -1شوه اجرا: 

 3شماره  -2شماره  -1گروه نیلوفر: شماره 

 تدریس:
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 3شماره  -2شماره  -1گروه نسترن: شماره 

 از دانش اموزان می خواهم کتاب خوانداری را باز کنند و به متن درس نگاه کنند.

قسمت دوم: گزارش  -قسمت تقسیم می شود: قسمت اول: از شروع درس تا گزارش گروه اول 3متن درس به 

 قسمت سوم: گزارش گروه دوم )اول دفتر به نام ایزد دانا( -اول )شهر ما،خانه ی ما(

 مطالعه هر قسمت از درس را به صورت فردی به افراد گروه بر حسب شماره،واگذار می کنم.

هر گروه درس را به  3هر گروه و دانش اموزان شماره  2هر گروه،دانش آموزان شماره  1دانش آموزان شماره 

صورت انفرادی و با چشم بخوانند و خوب دقت کنند. در این بخش زمان مطالعه را برای دانش اموزان تعیین 

می شوند و گروه جدیدی را  می کنم، بعد از مطالعه درس شماره های مانند هم از هر گروه،یک جا جمع

تشکیل می دهند. اعضا در گروه جدید هر کدام به نوبت آ چه را که آموخته اند را برای هم گروهی خود 

توضیح می دهند.)آموخته های هرنفر با تکرار مطلب، تثبیت و کامل می شود(. در مرحله بعد دانش آموزان به 

آموزان به گروه خود برگشتند مطالب را که یاد گرفته اند را  گروه اصلی خود برمی گردند.بعد از اینکه دانش

برای همدیگر توضیح می دهند. از این طریق متن درس سوم توسط دانش آموزان اعضای گروه تدریس می 

بعد از  شود. برای جمع بندی مطالب تعدادی از بچه ها جلوی کالس می آیند و توضیحاتی را رائه می دهند.

 نی انجام می گیرد و به تمرین های درک مطلب درست و نادرست می پردازیم.تفهیم مطلب روخوا

 

 نقاشی از هوای آلوده و هوای تمیز -1

 یافتن کلمات هم خانواده ی  درس -2

 انشا با موضوع خبرنگار یا تهیه گزارش در مورد... -3

 تکلیف پایانی:

 

 


