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

سال تحصیلی:

طرح درس کتاب :گیاهان دارویی وخشکبار
پایه ی :دهم
موضوع فصل:تولید
لواشک

مدت زمان تدریس 011 :دقیقه
زمان مورد نیاز:

ارزشیابی تشخیصی:
 )0سالم واحوالپرسی – حضور وغیاب

 01دقیقه

)2استفاده از مثال های مستند و به روز در مورد موضوع درس
)3سوال و پرسش از دریافت ها

 5دقیقه

 31دقیقه

هدف کلی درس :آشنایی با فرآوری میو ه ها وتولید لواشک

روش تدریس

وسایل کمک آموزشی

هدف های رفتاری :انتظار از هنرجو در پایان فصل:

معلم محوری

ویدئوپروژکتور
آزمایشگاه
کارگاه(کار عملی)

 -1آشنایی با میوه های مناسب برای تهیه ی لواشک

پرسش و پاسخ گروهی
نمایش فیلم

-2آشنایی با نگهداری میوه ها
-3آشنایی با آماده سازی میوه ها
-4آشنایی با پاکسازی و خرد کردن و تغلیظ میوه ها
-5آشنایی با فرموالسیون
-6

آشنایی با نحوه ی خشک کردن

-7

آشنایی با انبارش و انبارداری

شروع و مقدمه ی درس:
بحث در مورد تهیه و تولید لواشک

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت
علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
خالصه ی مطالب مورد بحث و تدریس:

زمان مورد نیاز 44 :دقیقه

-1بحث در مورد دالیل استفاده و تهیه ی لواشک
-2میوه های مناسب برای تهیه ی لواشک
-3اصول شستشوی میوه ها وخرد کردن آن ها
ارائه ی درس
جدید

-4پخت و تغلیظ میوه ها
-5توضیح فرموالسیون و اینکه چه موقع انجام شود

ارزشیابی
پایانی
تکلیف برای جلسه
ی آینده

-6

-6عملیات نورد لواشک

-7

-7نحوه ی خشک کردن لواشک

-8

-8آموزش بسته بندی و انبارش

پرسش شفاهی یا کتبی از آموخته ها
کار عملی مربوط به تهیه ی لواشک

زمان 24 :دقیقه

