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کوچ پرستوها -ی چهارم ابتداییبخوانیم پایه  

  

 هدف کلی های عالم خلقت یعنی کوچ پرستوها.یکی از شگفتیآموزان با آشنایی دانش

 های طبیعت را بشناسد.فتیگآموز شدانش 

 .عظمت و قدرت پروردگار را تشخیص دهد 

 با کوچ و مهاجرت پرندگان آشنا شود 

 کوچ پرندگان عالقمند شود به شناخت علتهای 

 آشنایی با عالئم نگارشی در متن 

 های خداوند.ی آفریدهایجاد فرصتی برای تفکر درباره 

 آموزانی شنیداری در دانشتقویت حافظه 

 

 اهداف جزیی:

 د:نبتوان انآموزرود دانشپس از پایان درس انتظار می
 خلقت آشنا خواهند های عالم با کوچ پرستوها به عنوان یکی از شگفتی

 .)شناختی(شد

 )با تاثیر عالئم نگارشی در متن آشنا خواهند شد. )شناختی 

 های ساده عالقمند خواهند شد.) نگرشی(ها و قصهی نوشتههبه مطالع 

 (.علت گوچ پرندگان را بیان کنند)دانشی 

هداف رفتاری:ا  

 روش تدریس قصه گویی، نمایش خالق
ارزشیابی  

 تشخیصی

-ایجاد انگیزه تصاویری از پرستوها و پروازهای دسته جمعیشان را برای دانش معلم جهت

 گذارد.آموزان به نمایش می

 ایجاد انگیزه

آموزان میخواهد که هریک متن درس را جداگانه و با چشم اول معلم از دانش در مرحله  ارائه درس جدید
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پس از بحث و کند تا بندی میآموزان را گروهدرمرحله ی بعد معلم دانش مطالعه کنند.

خواهند  نمایش دهند های داستان را میگفتوگو با یگدیگر تصمیم بگیرند که کدام قسمت

هایی آموزان را به نقشگیرند. سپس معلم توجه دانشها چه حوادثی را در بر میواین قسمت

 ها تعیین شوند.کند تا بازیگران نقشها برعهده دارند، جلب میکه شخصیت
ها گفت وگوی متنی ندارندو رس کوچ پرستوها  هیچ کدام از شخصیتنکته: در متن د

ها به خلق موقعیت و تولید بافت سخن بین پرستوها ی کار اینجاست که بچهقسمت خالقانه

 پردازند.می
گردند.سپس بخش آموزان به ایفای نقش پرداخته، سرجای خود برمیی بعدی دانشدرمرحله

ها ونتیجه گیری از محتوا و پیام داستان ونمایش شروع مهم بحث و مناظره بر روی نقش

تواند ارزشیابی به عمل بیاورد. نقش معلم در ارزشیابی از . در این قسمت معلم میشودمی

آموزان در یم مسیر نمایش خالق روشن سازی زوایای مختلف نمایش ، هدایت بحث دانش

 است.

 
 

ها سوالتی که مربوط به محتوای نمایش و همچنین متن ز گروهمعلم بعد از اتمام نمایش ا

 پرسد:کتاب است، می
 به عنوان مثال:

 کنند؟پرندگان چرا کوچ می
 کنند؟پرندگان چه موقع از سال کوچ می

 

تکوینیارزشیابی   

-آورد روی تابلو این جمله را میمعلم جمع بندی را به صورت بارش مغزی به اجرا در می

امروز یاد گرفتیم که ................نویسد   
تاجایی ادامه دارد که به تمام نکات مهم  خواهد که آن را کامل کنند.آموزان میو از دانش

د.درس اشاره کنن  

 جمع بندی

 ارزشیابی پایانی: 
 .گیردارزشیابی به صورت شفاهی انجام می

 گیرند؟پرستوها النه سازی را از که یاد می 

ارزشیابی پایانی و 

 تعیین تکلیف
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  شوندهنگام کوچ با چه خطراتی روبه رو میپرستوها در 

 چرا پرستوها باید کوچ کنند؟ 

 کنی؟ای ویرانه شده است، چه میی پرندهاگر ببینی آشیانه 

 

 تعیین تکلیف:
-وبا بهرهبا رعایت نکات نگارشی از زبان پرستو  یک بندشود تا آموزان خواسته میاز دانش

 بعدی به کالس ارائه دهند.ی بنویسند و در جلسهگیری از تخیل خود، 

 


