
چـ چٌّوَدّای آهَسضی تذریس ًطاًِ ی ر

–چسب  –لیچی –یا پاستلهذاد رًگی  – کاربزگ -هاسک گَسفٌذ گزگ ٍ چَپاى  ٍسایل هَرد ًیاس:

جذٍل الفبا  -فلص کارت  -لَحِ ی آهَسضی یا پاٍرپَیٌت 

داستاى چَپاى هاسک ّا را بِ صَرت چٌذ داًص آهَساى بشًیذ ٍ  ایجاد اًگیشُ: پس اس سالم ٍ احَالپزسی

  .ٍ بِ صَرت ًوایص خالق اجزا کٌیذ درٍغگَ را بزای بچِ ّا تعزیف کٌیذ

اس داًص آهَساى بپزسیذ در تصَیز چِ چیشّایی هی بیٌیذ؟ چطوِ 

 .یذارائِ ی درس: لَحِ ی درس را ًصب کٌیذ یا اس پاٍرپَیٌت استفادُ کٌ

چادر  –لارچ  –گَسفٌذاى  –چزاگاُ  –

 ىچَپا –

زًذچهی  –هی خَرًذ غذا  –لَچ ٍ گَسفٌذ  ؟؟   آى ّا چِ کار هی کٌٌذبیٌیذ چِ جاًَراًی در تصَیز هی

 ى ّا بِ چزاگاٍُ بزدى آ ًگْذاری اس جاًَراى ؟ٍظیفِ ی چَپاى چیست

پیاًَ  –تار سِ  –ًی هی سًذ  ؟ چِ ساسّای دیگزی هی ضٌاسیذ ؟اى بزای گَسفٌذاى چِ ساسی هی سًذچَپ

  ٍ ...طبل  –گیتار  –

داهپزٍری –ایالت ٍ عطایز  چِ کساًی در چادر سًذگی هی کٌٌذ ؟ ضغل آى ّا چیست ؟

 خذای هْزباىچِ کسی ایي طبیعت سیبا ٍ ًعوت ّای فزاٍاى را بزای ها آفزیذُ است ؟

 را بپزسیذ ٍ یا هفاّین جوع  تفزیك ٍ همایسِ را کار کٌیذ. تصَیزتعذاد ّز 

 لوات ٍ هتي را با تَجِ بِ ًطاًِ ّا ابتذا فزدی : اس داًص آهَساى بخَاّیذ کتصَیز خَاًی ، کلی خَاًی

  سپس گزٍّی بخَاًٌذ.

 .همایسِ کٌیذٍ جـ ج   ی خـ خٍ ایي ًطاًِ را با ًطاًِ  را بِ درستی آهَسش بذّیذ  چ ـچطزیمِ ی ًَضتي 

 اس ضعزّای هزتبط بزای جذابیت بیطتز استفادُ کٌیذ.

 را در جای خَد لزار دّیذ.  چـ چ کارت ًطاًِ ی در جذٍل الفبا 



 جذٍلی هاًٌذ سیز رسن کزدُ یا در صَرت آهادُ بَدى آى را ًصب کٌیذ. : جذٍل دٍستی ّا 

 

 

  

بزای ّز کذام هثال را با هصَت ّای خَاًذُ ضذُ تزکیب کزدُ ٍ اس داًص آهَساى بخَاّیذ ـ  چًطاًِ ی 

 بشًٌذ.

ًطاًِ کلوات را بز اساس  تصاٍیز را بزش سدُ ٍ کاربزگ بذّیذ ٍ اس آى ّا بخَاّیذیک  گزٍُبِ ّز 

 طبمِ بٌذی کٌٌذ.  ّای خ ج چ

احتزام: تَکلی با

َ –اَ  آ ا

ـچ  

ٍ اٍ  ِ ـِ ُ–اِ  ایـ یـ ی ای      _ُاُ  


