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 طراح:        )قلمه زدن(   96علوم دوم ابتدایی          صفحه

 هدف کلی آشنا شدن دانش آموزان با نحوه کاشت گیاهان مختلف

 آشنایی دانش آموزان با گیاهان مختلف 

 پرورش حس عالقه به طبیعت در دانش آموزان 

 اهان در دانش آموزانایجاد حس مواظبت از گی 

اهداف 

 جزیی

 سخنرانی 

 آزمایش 

روش 

 تدریس

دانش آموزان نحوه کاشت گیاهانی را که تا به حال دیده اند را با ذکر نام آن ها 

 بگویند.

ارزشیابی 

 تشخیصی

معلم چند گلدان را به کالس می آورد و از دانش آموزان در مورد گیاهان و عالقه 

هایی را می پرسد. آن ها نسبت به گیاهان سوا  

ایجاد 

 انگیزه

معم به همراه دانش آموزان به حیاط مدرسه می رودو گیاهان و گلدان هایی را که 

از قبل با کمک دانش آموزان جمع آوری کرده را آماده می کند. سپس نوه کاشت 

آن ها را به همراه دانش آموزان بیان می کند مثال کاشت از طریق دانه، پیوند زدن، 

ارایه درس 

 جدید
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زدن و... تا به معرفی روش قلمه زدن می رسد و آن را معرفی می کند. ریشه  

ارزشیابی  دانش آموزان باید نحوه کاشت گیاهان و مخصوصا لمه زدن را شرح دهند.

تکوینی و 

 پایانی

معلم به همراه دانش آموزان انواع روش های کاشت گیاهان را با ذکر مثال تکرار 

 می کند.

ندیجمع ب  

دانش آموزانی گیاهانی را که در خانه و یا مکان های دیگر مشاهده می کنند را با 

 ذکر نام و نحوه کاشت آن ها یادداشت کرده و در کالس ارایه دهند.

تعیین 

 تکلیف


