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طراح:

هدف کلی توانايی کشف و ادامه دادن الگوهای تکرار شونده.

اهداف
جزيی

تشخيص الگوهای تکرار شونده در محيط اطراف.
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تعدادی سه گوش پای تابلو نصب می کنيم و از دانش اموزان می خواهيم 2تا سه
گوش را از آن جداکنند و سپس بپرسيدکه چند تا  ۳گوش باقی مانده است؟ حال
می توانيد از آنها بخواهيد همين فرايند را با انگشتان دست نشان دهند .يعنی تعداد
سه گوش های اوليه را با انگشتان يک دست نشان دهند و به تعدادی که جدا کرده
از انگشتان دست ببندند.
می توانيد از ميله های شمارش جهت ساخت الگوهای تکرارشونده استفاده کنيد.
از دانش آموزان بخواهيد الگويی را که شما با استفاده از ميله ها ساخته ايد ادامه
دهند و از آنها در مورد رابطه بين شکل های الگو سؤال کنيد.
می توانيد از خط مابين موزائيک ها يا کاشی های داخل کالس نيز استفاده کنيد و
با پر رنگ کردن اين خطوط با استفاده از گچ های رنگی اين الگوها را به دانش
آموزان نشان دهيد.
به صفحه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان بخواهيد به کمک مهره های
رنگی در اين تصوير الگوهای تکرارشونده بسازند و از آنها بخواهيد که به شما
اين الگوها را نشان دهند و در مورد رابطه بين شکل های الگوها نيز صحبت
1

۳

22
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کنند.
از دانش آموزان در مورد رابطه بين شکل های الگوها بپرسيد و از آنها بخواهيد
الگويی که تکرار می شود را بيان کنند،سپس کشيدن شکل های الگو را انجام
دهند.

ارزشيابی با زدن ضربه های متناوب روی ميز و يا دست زدن های متناوب ،الگوهايی با
صدا ايجاد کنيد و از دانش آموزان بخواهيد آن
پايانی
الگو را کشف کرده و توضيح دهند.
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جمع بندی توجه دانش آموزان را به الگوهايی که در اطراف خود می بينند ،جلب کنيد.و
توضيح دهيد که الگوهای زيادی در زندگی و محيط اطراف ما وجود دارند.
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فعاليت
تکميلی

از دانش اموزان بخواهيم تا چند الگو در خانه پيدا کنند.
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