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 وسایل مورد نیاز : 

   مقوایی های کارت – ها میکروب از تصاویری – میکروسکوپ – گچ – تخته –کتاب بخوانیم 

 روش تدریس : 

 نمایش - بازی با توام تدریس – بندی گروه – پاسخ و پرسش –روش سخنرانی 

  

:  تدریس مراحل  

  زمان                                                                                                             

 دقیقه5 سالم و احوال پرسی و بررسی اوضاع دانش آموزان و اطمینان از صحت و سالمت آنان 

 ایجاد انگیزه : 

معلم با آوردن میکروسکوپ به کالس و صحبت کردن در مورد بیماری ها و میکروب ها در دانش 

 آموزان ایجاد انگیزه می کند . 

 دقیقه   1

  

 رفتار ورودی ) ارزشیابی تشخیصی ( : 

 پرسش پیرامون مفاهیم درس قبل ) لبخند شیرین ( که به مقوله ی بهداشت مربوط می شود . 
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  دقیقه 

 ارائه تدریس : 

 خواندن متن درس ) توسط معلم ( -5

   متن درس یک بار توسط دانش آموزان خوانده می شود .) هر بند را یک دانش آموز می خواند (-7

  

 دقیقه7

 دقیقه3
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 گروه دوم : برای کلمات داخل متن ، واژه های مخالف پیدا می کنند . 

گروه سوم : با توجه به فراگیری ضمایر و مطابقت آن با شناسه ، از این گروه خواسته شده در متن به 

 استفاده کنند . "تو "از ضمیر  "خرس کوچولو  "جای کلمه ی 

  

 در این فرصت معلم با دانش آموزی که در خواندن ضعف دارد ، تمرین می کند .  *

 بعد از اتمام زمان تعیین شده ، هر گروه کار خود را ارایه می دهند .  -8

  

 دقیقه7

 دقیقه4

 دقیقه3

  

 دقیقه 1

 دقیقه5

  

  

 دقیقه1

  

  

  

 دقیقه6

 ارزش یابی پایانی : 

 بخش گوش کن و بگو از دانش آموزان سوال می شود .  -

 دقیقه4
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 بخش درست و نادرست از دانش آموزان پرسیده می شود .  -

معلم کارت هایی را که در اختیار دارد و روی آن ها ضمیر با فعل شناسه دار نوشته شده روی میز  -

 بق بر شناسه باید جدا کنند . پخش می کند و بعضی از دانش آموزان ضمایر را منط

  

 ارائه تکلیف : 

اگر من به جای خرس کوچولو  از دانش آموزان خواسته می شود که انشایی بنویسند با این موضوع که :

 بودم چه می کردم ؟ 

  

 

 


