این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
ویرایش این طرح درس با قیمت فقط هزار تومان به سایت علمی و
پژوهشی اسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.

به نام خدا
موضوع درس  :فارسی

درس  :خرس کوچولو

نحوه ارائه درس  :نمایشی(کار تیمی)

زمان پیش بینی شده 54:

تعداد فراگیران :

اهداف کلی

آموزش و رعایت بهداشت

اهداف جزئی

ایجاد و تقویت عالقمندی دانش آموزان به بهداشت فردی

معلم :

ترویج فرهنگ مراقبت از خود و توجه به سالمتی فردی
تقویت مهارت مساله یابی و پیدا کردن راه حل های مناسب برای آن
تقویت مهارت گوش کردن
آشنایی با بعضی نکات زبانی و ادبی  .و ؟
گسترش واژگان با پیشوند بی
وسایل مورد

عروسک های دست ساز فراگیران

نیاز
رفتار ورودی

معلم با چهره ای گشاده و سالم وارد کالس می شود و کالس درس را با نام و یاد خداوند
شروع می کند سپس به حضور و غیاب دانش آموزان می پردازد .

ارزشیابی

پرسیدن سوال این که کسی میکروب را میشناسه

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
ویرایش این طرح درس با قیمت فقط هزار تومان به سایت علمی و
پژوهشی اسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
تشخیصی

میکروب چیه
چطوری میشه آن را دید

ایجاد انگیزه

بردن ذره بین در کالس و به دنبال میکروب گشتن

ارایه درس

شنیدن بک بار درس از فایل صوتی آریا
خواندن درس به صورت تکی
در جلسه بعد بازی کردن نمایش خرس کوچولو در زنگ هنر

تعیین تکلیف

برای هر گروه تکلیف جداگانه
گروه اول  :کلماتی که سه نقطه دارند جمله بساز
گروه دوم  :با کلمات سه حرفی جمله بساز
گروه سوم :با اسم حیوانات درس جمله بساز

کلمات هم معنی این درس :
بار ها  :چندین بار  ،چندین دفعه
تصمیم  :اراده

میکروب ها  :موجودات ریزی که با چشم دیده نمی شوند

جواب  :پاسخ داد

نفهمیده بود  :متوجه نشده بود
سالم  :تندرست

دلیل  :علت

ناراحت  :غمگین

کثیف  :آلوده  ،چرک پاکیزه  :تمیز
چه طور  :چگونه

اول  :ابتدا

بیمار  :مریض دوباره :بار دیگر

خوش حال  :شاد

بجنگم  :دعوا کنم

