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 روش تدریس

بعد از ورود به کالس تصاویر را روی تخته چسبانده تا ذهن دانش آموزان با موضوع درس آشنا 

س از  دانش آموزان می خواهم تا شود و به دنبال آن پاورپوینت ورزشی را اجراء می کنم سپ
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متن درس را به صورت انفرادی و به صورت صامت ، با حرکت چشم بخوانند سپس از آنان می 

خواهم  تا آنچه از متن درس برداشت کرده اند را بیان کنند. بعد از شنیدن صحبت های 

ویژه شنا را  دانش آموزان شروع به توضیح دادن درس می کنم و عبارات مربوط به ورزش و به

 را روی تخته مینویسم.در پایان تمرین های درک مطلب درست و نادرست می پردازیم.
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