
کـ کهنمودهای آموزشی تدریس نشانه ی  ر

فلش کارت  -لوحه ی آموزشی یا پاورپوینت  – چسب -قیچی  –مداد رنگی  – کاربرگ وسایل مورد نیاز:

های کاغذی حاوی کلمات جدیدموشک  –جدول الفبا  -

ایجاد انگیزه: 

 را برا ی بچه ها بخوانید.شعر زیر پس از سالم و احوالپرسی 

 ام بچه ها کتابی      رفیق و هم بازی ما کتابیدوست تم

 ن  و از این داریشعرهای شیرین داری         از آ

 قصه داری قصه ی کوه و خانه     قصه های قشنگ کودکانه

 تو بهترین دوست منی               قصه می گی شعر می خونی حرف می زنی

 های زیبا      چه نعمتی شکر خدانقاشی 

 :و ریاضیهنر ،تلفیق با درس علومکار گروهی و 

امروز یک کتاب درست یک کار برگ بدهید و به آن ها بگویید می خواهیم یا دانش آموز  گروه به هر 

 کنیم.

له تصاویر را رنگ آمیزی کرده و جم ،ش زده از قسمت خط چین بردانش آموزان باید صفحات کتاب را 

 عات را به هم بچسبانند و منگنه بزنند.سپس قط . ها را کامل نمایند

 :پرسیدبدانش آموزان از

 ان چه بود؟ کبوتر نامه برتنام کتاب  

 اردک –کوسه  –کودک  –مارمولک  –گنجشک  –اردک  رای چه کسانی نامه برد؟وتر بکب

 و مفاهیم ریاضی را کار کنید.این عدد را با حروف و عدد نشان دهند  -تا 6او چند نامه برد؟ 

 بپرسید. در هر صفحه درباره ی جانور مورد نظر و  تعداد هر کدام پرسش هایی 



 .از کار های دانش آموزان نمایشگاه درست کنید

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

 .داستان کوتاهی بگویندتصویر دانش آموزان با دقت در 

: 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 فلش کارت های درس را بین گروه ها پخش کنید و از دانش آموزان بخواهید نشانه: آموزش

 به صدا و جای نشانه ی قرمز توجه کنند.تصویر کلمات را بخوانند ، با آن کلمه جمله بسازند و 

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

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

 را بنویسد.

. سپس آن ها فرق داردکلمه ها  آخر کبا در اول و وسط   ـکدانش آموزان را هدایت کنید تا دریابند که  

 اسم بگذارند. ها را هدایت کنید تا برای نشانه

از شعرهای مرتبط برای  .و سرکش را معرفی نمایید را به درستی آموزش بدهید  کـ کطریقه ی نوشتن 

 جذابیت بیشتر استفاده کنید.

 را در جای خود قرار دهید.  کـ ک کارت نشانه ی در جدول الفبا 

 جدولی مانند زیر رسم کرده یا در صورت آماده بودن آن را نصب کنید. : جدول دوستی ها 

 



 

 

  

ـ  را با مصوت های خوانده شده ترکیب کرده و از دانش آموزان بخواهید برای هر کدام مثال کنشانه ی 

 بزنند.

ید تا به سمت گروه ها پرتاب کن نوشته اید را روی آن ها زیرکلمات  که قبال موشک های کاغذی را

 . کلمات را بخوانند و بنویسند

کار  شِکار  کاسه

کَدو   کَندو   کَبوتَر  کَبک  کَباب   کَریم   کَره   

کودَک  کوسه   کوزه

کِتاب   کِنار   ساکِت   می کِشَد   سِرکه

کُمَک   بادکُنَک   می کُنَد   

نَزدیک  سبُک   یِک     اُردَک  نَمَک   بادبادَک  

َ –اَ  آ ا

ـک  

و او  ِ ـه ه–اِ  ایـ یـ ی ای      اُ  


