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 فارسی پایه ششم طرح درس:

    آموزگار:

 راز زندگی موضوع درس:

 

 اهداف کلی:

 آشنایی با شعر نو

 جزئی: هایهدف

 مناظره تشخیص و شخصیت بخشی -آموزان با شعر نو آشنایی دانش

 آموزان به زندگی و امید به زندگیتقویت عالقه دانش

 های زندگیآموزان به زیباییتقویت توجه دانش

 های آواییگاهتشخیص تکیه -اندن صحیح شعر نو مهارت خو

 های ادبیمهارت تشخیص و تفکیک آرایه

 آموزانتقویت روحیه عزّت نفس در دانش

 روشهای تدریس:

 ایفای نقش -دکلمه خوانی  -گلستان سعدی  -پور اشعار قیصر امین -فایل صوتی 

 مدل کالس و گروه آموزشی:

 بندیگروه -سنتی 

 از تدریس )مهارتهای ارتباطی(:فعالیتهای قبل 

 فعالیتهای معلم:

 بندیگروه -سالم و احوالپرسی 

 :آموزاندانشفعالیتهای 

 بندیعالقمندی به گروه -سالم و احوالپرسی 

 معرفی درس جدید و ایجاد انگیزه:
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 فعالیتهای معلم:

 روی دیوار کالس های آنهای کوتاه با خط زیبا درباره زندگی و تجربهنصب جمله

 پخش فایل صوتی شعر

 ایفای نقش دو نفر در نقش گل و باغچه

 آموزان:فعالیتهای دانش

 آموزان.مشورت در گروه و ارائه پاسخ توسط دانش

 فعالیت ضمن تدریس فرآیند یاددهی و یادگیری:

زی و مدیریت اجرایی برنامه نمایشی ایفاگران نقشش را بشه   ریآموزان براساس ذوق و عالقه خود نقش مورد نظر را انتخاب کنند معلم برنامهدانش

توانند در جریان یا پایان نمایش درباره نمایش اظهارنظر یا سشاا  کننشد.   آموزان کالس هستند میگر که بقیه دانشگیرد. گروه مشاهدهعهده می

ششود و در  مللشب و درسشت و    و روانخشوانی تمشرین مشی   گران و ایفاگران را عوض کرد. رسا خوانشدن  توان جای مشاهدهپس از ایفای نقش می

 شود.نادرست با همفکری بررسی می

 تعیین تکلیف:

 پور.تحقیق درباره قیصر امین -

 خالصه درس داستان پیاده و سوار. -

 جان در چند سلر بنویسید.گوی دو چیز بیوگفت -

 


