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  :مدرسه خرگوش ها

نحوه ارائه درس  :تلفیقی از نمایش و پرسش و پاسخ
اهداف کلی
اهداف جزئی

زمان پیش بینی شده 54:
تعداد فراگیران :

معلم :

رعایت بهداشت شخصی
 تقویت عالقمندی به بهداشت خرگوش ها آشنایی با عواقب عدم رعایت بهداشت فردی تشویق به مشارکت در بحث گروهی تقویت مهارت تفکر و تعقل در دانش آموزان -آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند  :واژه سازی با کلمات مترادف

وسایل مورد

بردن سبد هویج به کالس  ،بردن ماسک های خرگوش به هنگام قرائت درس

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 سواالتی نظیر این که :

تشخیصی

اگر گوش نداشتیم چه می شد ؟
اگر چشم نداشتیم چه می شد ؟
اگر دهان نداشتیم چه می شد ؟

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.
ایجاد انگیزه

سبد هویج ؛ ماسک زدن به صورت

ارایه درس

ارائه ی درس که اول به صورت صوتی از سی دی آریا و سپس خواندن آن توسط معلم و
پس از آن خواندن دانش آموزان به صورت گروهی

تعیین تکلیف

گروه بویایی  :گروه در مورد حس بویایی تحقیق کنید و نوشته و به کالس بیاورید .
گره چشایی  :در منزل خود تحقیق کنید حس چشایی چطور به شما کمک می کند مزه ها
را بفهمید .
گروه بینایی  :تحقیق کنید چیز هایی تیزی که باعث آسیب به چشمانمان می شود را
بنویسید
گروه شنوایی  :تحقیق کنید که چه جانورانی گوش های تیزی دارند و حتی از فاصله دور
هم می شنوند
گروه المسه  :تحقیق کنید اتاقی تاریک اشیا را لمس کنید و ببینید می توانید تشخیص
بدهید

کلمات هم معنی این درس :منتظر  :چشم به راه
شبیه

لذت  :خوشی
خارج

سرود  :آواز

معلم  :آموزگار

پرسش  :سوال

مواظبت  :نگه داری  ،مراقبت

مثل  :مانند،

تمیز  :پاکیزه

مثال  :برای مثال صدا  :آوا ،وقتی چیز بلرزد صدا تولید می شود

بیرون :

اتفاقا  :پیش آمد

