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 خخ.خواندن و نوشتن حرف  :هدف کلی

 :جزئی هدف 

 خ آشنا شود.خ.دانش آموز با صدای       .1

 خ را بشناسد. خ.دانش آموز مغموم و حرف       .2

 رفع اشکال تلفظ خ       .3

  

 دانش آموز پس از پایان درس باید بتواند: اهداف رفتاری:

  : دانش

 .کنند بیان ندبین می که را چیزی هر تصویر در -1             
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 . کنند بیان داستان صورت به را ها پازل -2            

 . بخوانند را خوانی تند های کارت تصاویر به توجه با -3            

 . کنند تکرار را خ.خ جدید های نشانه -4            

 د در کلمات را پیدا کنند جدی های نشانه -5             

 کنند بیان را کلمه یک آخر در خ.خ حرف با و کنند فکر نندبتوا -6             

 بسازند کلمه جدید های نشانه با -7       

 بخوانند بخوبی را درس متن -8       

   مهارت:

 پازل ها را کنار هم چیده تصویر مورد نظر را بسازند -9               

 . کنند پیدا جدید شانهن با هایی کلمه کالس محیط به توجه با - 11           

 بنویسند زیبا تحریری خط با را شده آموخته های نشانه -  11          

 بنویسند را کلمات صحیح امالی -  12          
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 نگرشی:

 دهند گوش اشتیاق با معلم تدریس به -13             

 یادگیری نشانه جدید عالقه نشان دهند به نسبت -14           

  باشند داشته فعال شرکت گروهی کار در فراگیران -15           

 . ببرند لذت کنند می پیدا که کلماتی در جدید نشانه این گرفتن کار به از -16           

 ارزیابی تشخیصی:  

 کلمات کبوتر، اردک، دریا، بینا را پای تابلو بنویسند.      .1

 با کلمات جمله بسازند      .2

ی را نام ببرند که گیاه می خورد، رنگ آن سبز یا قهوه ای کم رنگ است، در فصل گرم دیده حشره ا      .3

 پای آن بلند است 2می شود و 

 حیوانی را نام ببرید که هویج را خیلی دوست دارد      .4

 پرندگان در کجا النه می سازند      .5

 وش خواب وارد کالس می شود. معلم با سبدی از میوه، خیار و خرس عروسکی خ ایجاد انگیزه: 
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 وسایل مورد نیاز برای تدریس: 

پازل، کارت های تند خوانی، سبدی از خیار، خرس عروسکی، نشانه های ساخته شده، تخته، گچ)ماژیک(، 

 شهرک الفبا. 

 نتیجه گیری درس: 

 چه کلمه هایی آشنا شدیم؟)رضا آقا( می توانی بگویی امروز از اول ساعت تا حاال چی یاد گرفتیم؟ با چه نشانه و 

 سپس شعر را در آخر می خوانیم:

  گوش دهید ما به ها بچه                                                                   ملخ و درخت و خرگوش

  ذاریم می ییادگار                                                                      اومدیم داریم می ریم

  خرگوشه خ همون                                                                          خ ای که اول میاد

  درخته خ همون                                                                        خ ای که وسط میاد

  ملخه خ همون                                                                         خ ای که آخر میاد

  داریم نام خ همیشه                                                                یک صدا و دو شکل داریم

  داریم زیبا ای خونه                                                                             تو جدول الفبا
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 تعیین تکلیف:

خ( دارد بکشید و برای جلسه آینده به کالس )خ.بچه ها شکل یک چیزی را که می دانید نشانه       .1

 بیاورید. 

در این برگه هایی که به شما می دهم شکل هایی هست که شما باید زیر شکل ها اسم شکل ها را       .2

 بنویسید. 

 ( خیارها خوردن نوبت)          چیه بچه ها؟ حاال نوبت      .3

 


