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     )چه نوع کاغذی می خواهید؟( 22،22،22طرح درس علوم ششم         صفحه

  طراح:

 هدف کلی آشنا شدن دانش آموزان با بازیافت

 برانگیختن عالقه دانش آموزان به طبیعت 

 تشویق دانش آموزان به استفاده صحیح از کاغذ 

 آشنا کردن دانش آموزان با فواید بازیافت 

  آشنا شدن دانش آموزان با تاثیر بازیافت بر طبیعت 

 آشنا شدن دانش آموزان با تاثیر بازیافت بر زندگی جانداران 

اهداف 

 جزیی

 سخنرانی 

 پرسش و پاسخ 

  مشارکتی 

 آزمایش 

روش 

 تدریس

معلم از دانش آموزان در مورد ارتباط کاغذ با درختان و طبیعت سوال هایی می 

گفتگو می پردازند.پرسد و باهم به بحث و   

ارزشیابی 

 تشخیصی

معلم از دانش آموزان می خواهد چشم های خود را ببندند و باهم به یک جنگل 

 زیبا و سرسبز بروند.

 ایجاد انگیزه

معلم به دانش آموزان می گوید اکنون تصور کنید که هر کدام از شما یک درخت 

می افتد ؟ از این طریق  را برای تهیه کاغ مورد نیاز خود قطع کند چه اتفاقی

معلم ، دانش آموزان را به سمت فرآیند بازیافت هدایت می کند و به سراغ انجام 

 یک آزمایش ساده مطابق کتاب در ارتباط با بازیافت کتاب می روند.

 دانش آموزان با کمک معلم و همکاری یکدیگر آزمایش را انجام می دهند.

یافت زباله و مواد دیگر هدایت می کند تا سپس معلم دانش آموزان را به سمت باز

ارایه درس 

 جدید
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 آن ها با کاربرد و فواید بازیافت آشنا شوند.

دانش آموزان در مورد بازیافت و فواید آن بر روی محیط زیست مواردی را ذکر 

 می کنند.

ارزشیابی 

 تکوینی

ا هستند را دانش آموزان باید کارهای مفیدی که در ارتباط با بازیافت قابل اجر

 بیان کنند.

ارزشیابی 

 پایانی

معلم و دانش آموزان مطالب جدیدی را که فرا گرفته اند با صدای بلند باهم تکرار 

 می کنند.

 جمع بندی

دانش آموزان کارهایی را که با کمک خانواده خود برای کمک به طبیعت انجام 

 می دهند به صورت یک گزارش در کالس ارایه می دهند.

تعیین 

 تکلیف

 


