
رهنمودهای آموزشی تدریس نشانه ی آا

کتاب درسی  - پاستل -کاربرگ یا برچسب ماهی  -یک پارچ آب و لیوان  -مورد نیاز: لباس آبی  وسایل

لیوان -ماسک قطره  -جدول الفبا  -فلش کارت  -لوحه ی آموزشی یا پاورپوینت  -

ایجاد انگیزه: با لباس آبی در حالی که پارچ آب و لیوان در دست دارید وارد کالس شوید.

پس از سالم و احوالپرسی شعر زیر را برای دانش آموزان بخوانید:

اون چیه که نباشه گلها همه می میرن

درختا و جنگال و ماهی ها می میرن

اون چیه که نباشه پروانه ها می میرن

درختا می خشکن و هم آدما می میرن

آی آی عزیزم بگو که اسمش چیه

اسمش یه درس از درسای زندگیه

ه تناوب داخل لیوان بریزید و پس از دریافت جواب از دانش آموزان بخوانید:آب را ب

آب آب چه آبی چه قدر پاک و زالله

ما قدرش و می دونیم که خیلی فایده داره

:: یک کاربرگ ماهی را به هر گروه بدهید و بپرسیدو ریاضیهنر ،کارگروهی و تلفیق با درس علوم

ماهی 4تصویر چه چیزی را نشان می دهد؟ 

ماهی ها برای زنده ماندن به چه چیزی نیاز دارند؟ آب

برکه -حوض  -رودخانه  -آکواریوم  -تنگ  -اقیانوس  -ماهی ها در چه آب هایی وجود دارند؟ دریا 

آب چه رنگی دارد؟ چه بو و مزه ای؟ آب رنگ، بو و مزه ندارد.

به چه رنگی دیده می شود؟ آبی گاهی هم سبز یا خاکستری در طبیعت آب

.ب

برای نقاشی خود داستان بگویید

رای ماهی های خود با رنگ آبی آب مناسب بکشید

.

.

از کار های دانش آموزان نمایشگاه درست کنید

بعضی از گروه ها داستان خود را برای کالس بیان کنند

. 



 .یدنید یا از پاورپوینت استفاده کنارائه ی درس: لوحه ی درس را نصب ک

 :ر تصویر به پرسش ها پاسخ دهنددانش آموزان با دقت د

 

تصویر کجا را نشان می دهد ؟ آب در طبیعت در چه جاهای دیگری وجود دارد ؟

با چه وسایلی می توان روی دریا مسافرت کرد؟

می شود ؟چه ورزش هایی در آب انجام 

چه موجوداتی در دریا زندگی می کنند؟

از آب چه استفاده هایی می کنیم ؟  چه آبی را می توان خورد ؟

چرا باید آب را تمیز نگه داریم ؟

را چه کسی آفریده است ؟ در مقابل این نعمت چه وظیفه ای داریم ؟ آب

از دانش آموزان بخواهید کلمات و متن را با توجه به نشانه ها ابتدا فردی : تصویر خوانی ، کلی خوانی

  سپس گروهی بخوانند.

 

با توجه به  از دانش آموزان بخواهیدفلش کارت های درس را بین گروه ها پخش کنید و نشانه: آموزش

 نشانه ی قرمز توجه کنند. جایصدا و  و بهزند ، با آن کلمه جمله بساتصویر کلمات را بخوانند 

 قرار گرفتن هر نشانه را مشخص کنید. جدولی شبیه زیر رسم کنید و با عالمتی قراردادی مکان



ار دهد و شبیه آن هر گروه با توجه به مکان قرار گرفتن نشانه ی قرمز فلش کارت خود را در جدول قر

 را بنویسد.

آموزان را هدایت کنید تا دریابند که  ا  وسط و آخر مثل هستند و آ اول با آنها فرق دارد. سپس  دانش

 آن ها را هدایت کنید تا برای نشانه ها اسم بگذارند.

 از شعرهای مرتبط برای جذابیت بیشتر استفاده کنید. طریقه ی نوشتن آ ا را به درستی آموزش بدهید.

  دانش آموزان بخواهید با استفاده از آب یا آبرنگ نوشتن آن را تمرین کنند.از 

 جدول الفبا را معرفی کرده و کارت نشانه ی آا را در جای خود قرار دهید.

. به هر کدام یک لیوان و دانش آموزان را گروه بندی کنیدوزان را به حیاط ببرید دانش آممسابقه: 

را آب کند و در لیوان نفر بعد بریزد و به همین ترتیب تا نفر آخر  بدهید. نفر اول هر گروه باید لیوانش

های آب را به گردنشان بیندازید و  قطره در انتها کاردستی که باید آب را زیر گل یا درختی بریزد.

 عکس یادگاری بیندازید.


