
ف ـفٌّوَدّای آهَسضی تذریس ًطاًِ ی ر

 -لَحِ ی آهَسضی یا پاٍرپَیٌت  -چسة  –پٌثِ  –یا پاستلهذاد رًگی  – کارتزگ ٍسایل هَرد ًیاس:

گلَلِ ّای کاغذی حاٍی کلوات درس –جذٍل الفثا  -فلص کارت 

 را تزا ی تچِ ّا تخَاًیذ.سیز  چیستاىایجاد اًگیشُ: پس اس سالم ٍ احَالپزسی 

 اس آسوَى رسیذُ      اٍى چی چیِ کِ سفیذُ     

 لحاف تاغ ٍ پًَِ است       اگزچِ دًٍِ دًٍِ است   

 هادر جَی ٍ دریاست      ل سزهاست    تچِ ی فػ

 ّوزاُ تاد هی رلػِ     ٍلتی هیاد هی رلػِ         

 سفیذ پَش هی کٌِ دًیا را فیص فَش هی کٌِ    ّوِ رٍ

 :ٍ ریاضیٌّز ،تلفیك تا درس علَمکار گزٍّی ٍ 

 اس داًص آهَساى تپزسیذ:یک کار تزگ تذّیذ ٍ  گزٍُ تِ ّز پس اس دریافت پاسخ چیستاى، 

 فػلی را ًطاى هی دّذ؟ سهستاىتػَیز چِ  

 اس کجا فْویذیذ؟ تارش تزف ٍ ٍجَد آدم تزفی

 اسفٌذ -تْوي  –هاُ ّای فػل سهستاى چیست؟ دی 

 ضثیِ ستارُ –داًِ ّای تزف چِ ضکلی ّستٌذ؟ سفیذ  تزف چِ رًگی دارد؟

 چٌذ داًِ ی تزف تشرگ ٍ چٌذ داًِ تزف کَچک در تػَیز ٍجَد دارد؟

 پَست تعضی اس جاًَراى –ضیز  –چِ چیشّای دیگزی تِ رًگ سفیذ است؟ تعضی اس گل ّا ٍ سٌگ ّا  

 کاپطي -کالُ  –چتز  –چکوِ  –دستکص  –لثاس ّای گزم ؟ رٍسّای تزفی چِ چیشّایی ًیاس داریندر 

 تِ ًظز ضوا آدم تزفی چِ آرسٍیی دارد؟ 

 سزسزُ  –ساخت آدم تزفی  –تزف تاسی  –چِ تاسی ٍ ٍرسش ّایی هخػَظ فػل سهستاى است؟ اسکی 



 اسکیت رٍی یخ –رٍی یخ 

 آفزیذُ است؟ خذای هْزتاىچِ کسی ایي تزف سیثا را تزای ها 

پٌثِ  کارتزگ را رًگ آهیشی کزدُ ٍ رٍی تعضی اس داًِ ّای تزف را اس داًص آهَساى تخَاّیذ 

تچسثاًٌذ. 

 .اس کار ّای داًص آهَساى ًوایطگاُ درست کٌیذ

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

 .داستاى کَتاّی تگَیٌذتػَیز داًص آهَساى تا دلت در 

: اس داًص آهَساى تخَاّیذ کلوات ٍ هتي را تا تَجِ تِ ًطاًِ ّا اتتذا فزدی تػَیز خَاًی ، کلی خَاًی

  سپس گزٍّی تخَاًٌذ.

تا تَجِ تِ فلص کارت ّای درس را تیي گزٍُ ّا پخص کٌیذ ٍ اس داًص آهَساى تخَاّیذ ًطاًِ: آهَسش

 تا آى کلوِ جولِ تساسًذ ٍ تِ غذا ٍ جای ًطاًِ ی لزهش تَجِ کٌٌذ. تػَیز کلوات را تخَاًٌذ ،

 لزار گزفتي ّز ًطاًِ را هطخع کٌیذ. جذٍلی ضثیِ سیز رسن کٌیذ ٍ تا عالهتی لزاردادی هکاى

ّز گزٍُ تا تَجِ تِ هکاى لزار گزفتي ًطاًِ ی لزهش فلص کارت خَد را در جذٍل لزار دّذ ٍ ضثیِ آى 

 را تٌَیسذ.

. سپس آى ّا فزق داردکلوِ ّا  آخز فتا در اٍل ٍ ٍسط   ـفداًص آهَساى را ّذایت کٌیذ تا دریاتٌذ کِ  

 اسن تگذارًذ. ّا را ّذایت کٌیذ تا تزای ًطاًِ

 تَجِ داًص آهَساى را جلة کٌیذ کِ اگز اس سوت  را تِ درستی آهَسش تذّیذ  فـ فطزیمِ ی ًَضتي 



یگز ًچسثذ تایذ تَ پز ًَضتِ ضَد ٍ در غیز ایي غَرت تایذ تَ خالی راست تِ ایي ًطاًِ یک ًطاًِ ی د

اس ضعزّای هزتثط  )هاًٌذ تزف یا آفزیي کِ تَ پز است ٍلی سفیذ ٍ کیف تَ خالی است( .ًَضتِ ضَد

 تزای جذاتیت تیطتز استفادُ کٌیذ.

 را در جای خَد لزار دّیذ.  فـ ف کارت ًطاًِ ی در جذٍل الفثا 

 جذٍلی هاًٌذ سیز رسن کزدُ یا در غَرت آهادُ تَدى آى را ًػة کٌیذ. : جذٍل دٍستی ّا 

 

 

  

را تا هػَت ّای خَاًذُ ضذُ تزکیة کزدُ ٍ اس داًص آهَساى تخَاّیذ تزای ّز کذام هثال ـ  فًطاًِ ی 

 تشًٌذ.

حاٍی کلوات سیز را تِ سوت داًص آهَساى پزتاب کٌیذ تا آى ّا را تخَاًٌذ ٍ تا تزخی گلَلِ ّای کاغذی 

 جولِ تساسًذ. در پایاى آرسٍی آدم تزفی خَد را تٌَیسٌذ.

فارسی   فاًَس   اِستِفادُ

فَزش فَزساًِ  آفَزیي  فَزاهَش   فَزیاد گَسفٌَذ

سِفیذ   آدَم تَزفی

هُسافِزت   فِکز   فِزِضتِ

ی فُزٍضَذفُک   ه

آفتاب   دَفتَز   کَفص   اُفتاد  هی رفت  تَزف   کیف  

َ –اَ  آ ا

ـف  

ٍ اٍ  ِ ـِ ُ–اِ  ایـ یـ ی ای    اُ    


