طرح درس فارسی
درس آزاد

گروه آموزگاران پایه ی دوم ابتدایی  :مدیران گروه  :آقای حسن قادری  -خانم جابلقی
https://telegram.me/joinchat/Bh2dUTv1yX3KUBWNDd2aDw
گنجینهی آموزگاران پایهی دوم ابتدایی :
مطالب مخصوص آموزگاران پایهی دوم ابتدایی
�مدیران گنجینه� :آقای حسن قادری� ،خانم فاطمه جابلقی�
https://telegram.me/Only_Teach
ویراستار  :فاطمه جابلقی

نام و نام خانوادگی طراح :فاطمه جابلقی
مشخصات کلی

تعداد دانش آموز  59 :نفر

سال تحصیلی69-69 :

شماره طرح درس 11:

درس  :فارسی

کالس :دوم

تاریخ اجرا :

مدت جلسه  59 :دقیقه

درس

عنوان

آزاد

کلی

آشنایی فراگیران با زیباشهر
آشنایی با مشاغلی که در زیباشهر وجود دارد

اهداف

جزئی

دقت و توجه بیش تر به محیط اطراف
آشنایی با نوشتن مطالب در مورد میط اطراف
آشنایی بیشتر با جاهای دیدنی زیبا شهر
درس را روان می خواند .

رفتاری

با محل زندگی خود بیش تر آشنا می شود
با کارگاه هایی که در زیبا شهر وجود دارد آشنامی شود .

درس

قبل ازشروع

 )1سالم و احوال پرسی
 )2خواندن پیام قرآنی هفته
 )5حضور و غیاب و از نبود احتمالی دانش آموزم اظهار ناراحتی می کنم .
 )5دقت در وضع جسمی و روحی د ا نش آموزان .
بی توجه

دانش آموزان با محیط خود آشنا هستند .

به پارک جنگلی رفته اند
مسافرت های تفریحی رفته اند  .شفاهی خاطات زیادی بیا ن می کنند .

ارزشیابی تشخیصی

مراحل فعالیت در کالس

رفتار ورودی

جاهای دینی را دیده اند

آ یا تا کنون به پارک جنگلی رفته اید ؟
آیا پرواز پرندگان را دیده اید

تدریس

+

آیا تاکنون برای پرنده ای دانه ریخته اید ؟
نام فصل های سال را ب گویید .

شیوه ی

+

نمایش خالق  -پرسش و پاسخ – داستان گویی

+
-

مواد
آموزشی

کتاب درسی  -کارت های کلمه  -درخت های آموزشی
ابتدا از بچه ها می خواهم که در باره زیبا شهر جمله هایی را بنویسند و گاهی خودمان کلماتی
رابیان میکنم  .مثل کار گاه  ،بی بی زبیده  ،پارک جنگلی ،
سپس جمله های مناسب را روی تخته می نویسم و یک مطلب مورد نظر جالب در باره ی زیبا
شهر می نویسیم .
برای ببین و بگو
سه تصویر مرتبط به هم را که تهیه کرده ام رو این قسمت تمرین ها می چسبانم

ارائه ی مطلب

سؤاالتی را برای تمرین های دیگر در نظر می گیرم .

مراحل فعالیت در کالس

گوش کن و بگو :
نام چند مغازه در زیبا شهر را بگو .
زیارتگاه زیباشهر چه نام دارد ؟
.......
بگرد و پیداکن :
شغل هایی را که در درس آمده پیدا کن

ارزشیابی تکمیلی

از دانش آموزان سؤاالت زیر را می پرسیم :.
این درس در باره ی چیست ؟
نام چند مغازه در زیباشهر را بگویید .
از روی درس بخوانید

تعیین تکلیف

با کلمه هایی که حرف (ش) و ( ط) و حرف (ق ) دارند جمله بساز .
درباره ی محل زندگیت هفت خط بنویس .

در پایان از همکاری خوب دوستان گلم خانم مصدق خواه و خانم رها رها تشکر می کنم .

