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 طرح درس درس اول پایه اول ابتدایی

 کلیمشخصات 
 پایه ی تحصیلی : اول ابتدایی 

 خوانداری نوشتارینام کتاب: فارسی 

 (             ب.آا ) اول درسنام درس : 

 اهداف درس:

 .معرفی و آموزش صدای آا .ب1

 .تقویت توانایی خواندن و نوشتن صدای آا.ب2

 .توانایی خواندن کلمات متناسب با تصویر3

 .نقش آب و باران در طبیعت و زندگی4

 .آشنایی با گردش آب در طبیعت5

 .توجه و عالقه به استفاده صحیح از آب6

 .آشنایی با رنگ آبی در طبیعت7

 .آشنایی با موارد استفاده از آب و باران8

 اهداف رفتاری:

 .دانش آموز بتواند در پایان درس:1

 .شکل نوشتار این حروف را یاد بگیرد1

 مصرف آب بکوشد که صرفه جو باشد .در2

 .شکل خواندار این حروف و بخش کردنشان را یاد بگیرد3

 ا   /  نشانه:ب غیر آخر و ب آخر    -نشانه:آ نشانه ها: 

 باد            -باران  -دریا  -آبی -آب کلمات جدید
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 رفتار معلم:

غایب.پرسش از درس سالم و احوالپرسی.حضور و غیاب. پرسش علت غیبت فرد 

قبل.ایجاد انگیزه برای آموزش درس جدید.ورود به کالس با لیوان آب.نشان دادن 

تصویر مفاهیم و کلمات اصلی درس.پخش کلیپ و آهنگ مرتبط با درس.استفاده از 

کتاب و تصویرش برای بحث و گفتگو.بخش کردن کلمات درس.تقاضای بخش کردن 

 ی.تصویرخوانی.کلمات توسط دانش آموزان.گروه بند

خواندن از روی کلمات به اشکال گوناگون.تعیین فعالیت خارج از کالس.نمایش نوشتن 

 حروف.استفاده  از کارتهای رنگی و جورچین در آموزش.حل فعالیت ها در کالس.

 رفتار دانش آموز:

پاسخ به سالم و احوالپرسی معلم.پاسخ به علت غیبت دانش آموز غایب.توجه به حرفهای 

 لم.مع

نگاه کردن به تصاویر.بخش کردن کلمات همراه با معلم.توجه به کتاب.حل 

 فعالیتها.شرکت در گفتگو.

 احترام به حرفهای معلم.نوشتن از روی حرف جدید.حل فعالیت خارج از کالس.

 تلفیقی: کارگروهی و مشارکت و تمرین و تکرار روش تدریس:

 کارتها.کلیپ.پاور.موسیقی.کتاب.معلمتخته.مقوا.تصاویر.فلش  ابزار:

 حل تمرینهای کتاب.خواندن از روی متن به کمک والدین.تمرین و تکرار تکالیف:

راههایی برای پویا 

 سازی کالس

 

 گروه بندی برای خواندن از روی کلمات با استفده از تصاویر                 

ارایه کار هنری: از دانش آموزان می خواهیم  که پیرامون آب و مسایل مرتبط به آن 

 نقاشی بکشد             

 تصویر خوانی: از دانش آموزان می خواهیم پیرامون نقاشی خود بحث کننند                                      
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کنار دریا حس کند و  بیان عواطف و احساسات: از دانش آموزان میخواهیم خود را

 احساسات خود را بیان کند.

تعیین فعالیت خارج از کالس: از دانش آموزان میخواهیم کلماتی را که در آن حروف 

آموزش داده شده درس را دارد به کمک والدین استخراج گرده و به کالس درس 

 بیاورند.                                                       

     

 

 

 

 


