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 طرح درس درس چهارم پایه اول ابتدایی

 

 پایه ی تحصیلی : اول ابتدایی

 خوانداری نوشتارینام کتاب: فارسی 

درس چهارم ) او و . ت( نام درس :

مشخصات کلی

 ت( ـت  معرفی صدا ونشانه )او،و( )-1

 تشخیص صدا وشکل های مختلف)او،و( در کلمات-2

 توانایی خواندن ونوشتن کلمات با حروف خوانده شده-3

 آشنایی با انواع میوه ها-4

 آشنایی با بازی های مختلف-5

 تقویت عالقه واحترام به مادر-6

 رعایت نکات ایمنی هنگام بازی با وسایل-7

 همکاری در بازی های گروهی-8

 ی با نقش  بازی و ورزش در سالمتیآشنای-9

رعایت بهداشت بعد از ورزش و بازی-11

 اهداف درس

ت( ـتو()  -)او  نشانه ها

 کلمات جدید بست( -دست -سوت–توپ دوست( )تاب – -او -انگور -آلو -هلو -)توت

 کلمات هم آغاز توت ، تاب ،توپ

هلو،آلو دست،دوست،توت،سوت –  کلمات هم پایان
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 فعالیت های کتاب درسی اهداف

 تقویت حس بینایی-

تقویت قدرت داستان سازی وتقویت مهارت مرتبط سازی -

 تصاویرمختلف

 رعایت نظم در زنگ ورزش-

 رعایت نوبت در برداشتن وسایل-

رعایت نکات بهداشتی هنگام بازی)شستن دست ها بعد از -

 ورزش(

 همکاری ودوستی در بازی های ورزشی-

 نگز با طتباار در ستانیدا: بگو و ببین ــ1

 ورزش 

 تقویت مهارت گوش کردن -

 تقویت مهارت سخن گفتن در جمع-

 با کلماتی نبیا: بگو و کن شگو ــ2

 با چیزهایی ازدرس ،«او» ایصد

 «ت»ایصد

 توجه به محیط پیرامون-

 تقویت وهدایت درست حس کنجکاوی-

 تقویت حس تمیز وتشخیص حروف-

 کلماتی دنکر اپید: کن اپید و دبگر ــ3 

 .باشندت(  )(و ای)اوصد دارای که

 تقویت کارجمعی-

 تقویت مهارت گوش کردن وصحبت کردن به موقع-

عالقمند کردن دانش آموزان به رعایت نکات بهداشتی قبل از -

 خوردن میوه

 یها زیبا دنبر منا: بگو ستانتدو به ــ4 

 از قبل باید که هاییرکا کرذ و عالقه ردمو

 .داد منجاا همیو ردنخو

 تقویت تمرکز وتوجه شاگردان-

 تقویت مهارت تفکر در دانش آموزان-

تمرینی برای تقویت حس مسئولیت پذیری و برعهده گرفتن -

 نقش ها)مختص کسانی که نمایش را اجرا می کنند(

زی به صورت با یک ایجرا: نمایش ــ5 

نام آن  زدن سحد و ورزش نمایش یک

 دیگرورزش توسط شاگردان 
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 تقویت مهارت مطالعه وکتاب خوانی-

 ایجاد عالقه به خواندن کتاب
 هشد هشنید نستادا نبیا: نیاخو بکتا ــ6 

  ابزار:

ید واژه چندتصویراز کل توپ، میوه مصنوعی )هلو،انگور،آلو(، -ماسک صورتک به شکل توت فرنگی وهلو

 ماژیک تخته، آهنگ برای مسابقه، ها،پاورپوینت،

  کالس:شروع 

 دقیقه(5سالم واحوال پرسی وحضوروغیاب )

 :ارزشیابی تشخیصی

با ایجاد یک مسابقه از درس قبل ارزشیابی به عمل می آید.) روی تخته تصاویری مربوط به درس قبل چسبانده 

شده است که شاگردان باید با حروف الفبا که به شکل کارت به آنها داده شده است ،اسم آن تصاویر را 

 دقیقه(5بسازند.( )

 ایجاد انگیزه)ارزشیابی ورودی(:

سبدی از میوه ها )که به شکا مصنوعی تهیه شده است(را روی میز میگذاریم.واز شاگردان راجعبه اسم میوه ها 

می پرسیم.وچندین بار نام آنها را باهم تکرار می کنیم.استفاده از وسایل ومواد به شکل تجسمی وعینی رکن 

در این سنین می باشد.سپس راجعبه اینکه چه میو هایی دوست دارند یا اینکه دوست دارند  اصلی یادگیری

 دقیقه(5نوشتن این حروف را یادبگیرند صحبت می کنیم.سپس وارد تدریس درس می شویم.)
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 :روش تدریس 

ردان گتصاویری را که از کلید واژه های درس تهیه شده است که به شکل فلش کارت بزرگی است را به شا

نشن می دهیم .سپس نام کلی کلمه ها  را با نشان دادن شکل تک تک شان نمایش می دهیم.بعداز آن دانش 

 آموزان زا به سمت کلمات جدیدی که در این کلید واژه ها مشاهده می کنند هدایت می کنیم.

نه تک تک وجداگاسپس مهمانانی که از حروف الفبا هستند که دو دانش آموز در نقش حرف او وت هستند 

وارد کالس می شوند حرف را معرفی می کنند وبا شکل نوشتاری حرف آشنا می شوند.ابتدا او که به دوشکل 

ـ غیر آخر وت آخر وارد می شود.سپس خود را تاو اول و )و(غیر اول هستند وارد می شود بعد از معرفی )او(، 

سپس معلم خود جداگانه هر یک از حروف همراه با معرفی وشاگردان با شکل نوشتاری آن نیز آشنا می شوند.

 شکل نوشتاریشان را توضیح می دهد ومی نویسد.

بعد از توضیحات چندین باربا دانش آموزان نام حروف را می خوانیم.چند نفر از دانش آموزان را پای تخته می 

 این درس رابا پاورپوینتآوریم تا حروف جدید را بنویسند.پس از آن تصاویری همراه با نوشته های جدید 

نمایش می دهیم و به شکل کامل درس را تمرین می کنند.با دانش آموزان کلمات هم آغاز وهم پایان را تمرین 

 می کنیم وچند کلمه دیگر را خودشان مثال میزنند.

 شود. می انجام کالس در کن،نمایش  را وپیدا وبگو،بگرد کن وبگو،گوش ببین های فعالیت

نوشتاری خود را باز می کنند ودر کالس سه صفحه در کالس می نویسند ویک صفحه را در اکنون کتاب 

خانه به عنوان تکلیف می نویسند.قسمت کتابخوانی کتاب بخوانیم را نیز در خانه به عنوان تکلیف انجام 

 خوانی خوانده می شود. دهند،جلسه ی بعد قسمت کتاب

 

 

 


