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 دقیقه1 سالم و احوال پرسی و بررسی اوضاع دانش آموزان و اطمینان از صحت و سالمت آنان 

 ایجاد انگیزه : 

نش ر دادمعلم با آوردن میکروسکوپ به کالس و صحبت کردن در مورد بیماری ها و میکروب ها 

 وزان ایجاد انگیزه می کند . آم
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 رفتار ورودی ) ارزشیابی تشخیصی ( : 

  ود .شپرسش پیرامون مفاهیم درس قبل ) لبخند شیرین ( که به مقوله ی بهداشت مربوط می 
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   ند (ی خواممی شود .) هر بند را یک دانش آموز متن درس یک بار توسط دانش آموزان خوانده -2
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 . بخش درست و نادرست از دانش آموزان پرسیده می شود  -

یز مده روی ششته معلم کارت هایی را که در اختیار دارد و روی آن ها ضمیر با فعل شناسه دار نو -

 پخش می کند و بعضی از دانش آموزان ضمایر را منطبق بر شناسه باید جدا کنند . 

  

 ارائه تکلیف : 

ولو خرس کوچ اگر من به جایاز دانش آموزان خواسته می شود که انشایی بنویسند با این موضوع که :

 بودم چه می کردم ؟ 

  

 

 


