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 روش تدریس قصه گویی ، نمایشی

 ارزشیابی تشخیصی وسیله هایی را نام ببرند که چرخ دار هستند. 

 ایجاد انگیزه پخش کلیپ کارتونی درباره ی وسایلی که در حرکت به ما کمک می کنند.

چند تصویر از استفاده های مختلف چرخ را روی صفحه نمایش می گذاریم و از دانش آموزان می 

یک پسر بچه با دوچرخه .تصویر یک نوزاد در کالسکه  خواهیم با دقت نگاه کنند.مثال تصویر

یله .تصویر یک بیمار روی ویلچر.سپس از دانش آموزان می خواهیم بگویند که ما از این سه وس

در چه مواردی استفاده می کنیم و اگر خاطره ای از استفاده کردن از این وسایل دارند برای ما 

بگویند.سپس در آخر می گوییم که بله ما از این وسایل برای راحتی و آسان شدن حرکتمان 

استفاده می کنیم.بعد از آن آزمایش کتاب را انجام می دهند.و در مورد تصاویر کتاب نیز بحث 
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 می شود.

 ارزشیابی تکوینی پرسش از دانش آموزان حین انجام آزمایش .

دی مع بنجبه صورت گروهی انجام می دهیم به این صورت که سرگروه هر گروه بلند می شود و 

 از درس امروز و چیزی که یاد گرفته را برای بقیه بیان می کند.

 جمع بندی

ه شده ر دادتهایی که سواالت هر گروه روی میز آن ها قراارزشیابی پایانی نیز به صورت کار

 صورت می گیرد.

ورت صا به تکلیف به صورت فردی است و از دانش آموزان می خواهیم موارد استفاده از چرخ ر

 نقاشی بکشند و به کالس بیاورند.

ارزشیابی پایانی و 

 تعیین تکلیف

 

 


