
ُ-اُ هنمودهای آموزشی تدریس نشانه ی  ر

 –) به تعداد گرو ه ها از قبل قطعات پازل را برش زده و در پاکت قرار دهید( کاربرگ وسایل مورد نیاز:

کارت کلمات –جدول الفبا  -فلش کارت  -لوحه ی آموزشی یا پاورپوینت  – چسب–مداد رنگی 

ایجاد انگیزه: 

جه به آن را با تو دانش آموزان به هر گروه یک پاکت حاوی پازل بدهید. تاپس از سالم و احوالپرسی 

بچسبانند و روی یک برگه  اگر از پازل سیاه و سفید استفاده کرده اید، آن را  ترتیب اعداد مرتب کنند.

 رنگ آمیزی کنند.

 :و ریاضیهنر ،تلفیق با درس علوم

 سپس از آن ها سواالت زیر را بپرسید:

 در پازل خود چه جانوری را می بینید؟ اردک

از کار های دانش آموزان نمایشگاه درست کنید

درباره ی اردک ها چه چیزهایی می دانید؟ اردک ها در کنار رودخانه ها و برکه ها زندگی می کنند، 

گیاهان موجود در کنار رودها و برکه ها را می خورند، بدنشان از پر پوشیده شده است و رنگ های 

کنند. تخم گذار متفاوتی دارند، راه می روند، در  آب شنا می کنند و بعضی از اردک های پرواز هم می 

 و دسته جمعی زندگی می کنند. انسان ها از گوشت، پر و تخم آن ها استفاده می کنند.هستند 

 اردک  9در پازل چند اردک می بینید؟ آن را با عدد و چوب خط و انگشت نشان دهید. 

 از مفاهیم بیشتر، کمتر و جمع و تفریق استفاده کنید.

 انی می افتید؟ جوجه اردک زشتبا دیدن این تصویر به یاد چه داست

 این داستان را برای بچه ها تعریف کنید. 

. 

 .یدارائه ی درس: لوحه ی درس را نصب کنید یا از پاورپوینت استفاده کن

 .بگویند تصویر را داستان تصویر 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

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

 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 را فرق داردکلمه ها  ُ در وسط–با در اول   اُدانش آموزان را هدایت کنید تا دریابند که  

 اسم بگذارند. ها هدایت کنید تا برای نشانه

را با کمک او و وجه تمایز و تشابه این نشانه با نشانه ی  را به درستی آموزش بدهید  ُ-اُ طریقه ی نوشتن 

 از شعرهای مرتبط برای جذابیت بیشتر استفاده کنید. .بچه ها مشخص کنید

 را در جای خود قرار دهید.  ُ-اُ  کارت نشانه ی در جدول الفبا 

 جدولی مانند زیر رسم کرده یا : جدول دوستی ها 

 در صورت آماده بودن آن را نصب کنید. 

ترکیب کرده و از دانش آموزان بخواهید برای هر کدام ُ –را با مصوت اُ خوانده شده  تمام نشانه های 

 مثال بزنند.

   -اُ 



 هر بار دو نفر از پای تابلو بنویسید و یا کارت کلمات آن را نصب کنید. به طور نامنظم کلمات زیر را  

را انتخاب کنید و یک کلمه را بگویید تا  آن را پیدا کنند. دانش آموزی که زودتر کلمه را دانش آموزان 

 پیدا کند برنده خواهد بود. 
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