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 فعالیت های معلم

 زمان

فعالیت های مقدماتی 

ارزشیابی رفتار ورودی 

 ایجاد انگیزه و

م و احوالپرسی الس می شوم با بچه ها سالبا خنده و پر انرژی وارد ک

غیاب می کنم بعد از رسیدگی به تکالیف و ارزشیابی  کرده و حضور و

 .از درس قبل با یاد خدای مهربان تدریس درس جدید را شروع می کنم
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سالتی و جوی شاد با شعری که می خوانم برای ایجاد انگیزه و رفع ک

همگی چرخ بزنید بعد از اون کف )کمی ورزش و نرمش می کنیم 

بزنید، دستا رو مچ ها ، موچ ها به چرخش ، آخیش آخیش خستگی در 

بعد لوحه را روی تابلو نصب می کنم بعد با اشاره من و با  (رفت و ... 
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 ارائه درس

دسته جمعی و انفرادی خوانده می شود وقتی در  کتاب گویابه صورت

می رسم از دانش آموزان می پرسم به نظر  «لهو »آخرین آیه به کلمه ی 

شما این کلمه چگونه خوانده می شود؟ بعد از اینکه هر کدام نظراتشان 

به این صورت  «آ»را گفتند برای آموزش این نماد جدید ، شکل صدای 

پرسم آیا صدایش تغییر کرد ؟ بعد ازپاسخ و می آــ اــ ا می نویسم 

گویی این دوشکل را نیز زیر آن می نویسم او و از دانش آموزان می 

دوم می گویم که این  «و»ا اشاره به ب خواهم این دوشکل را نیز بخوانند.

کوچک میشود ولی صدایش تغییر نمی کند بعد  «ا»شکل هم مانند 

نویسم واز دانش آموزان می نمادهای جدید کتاب را روی تابلو می 

بعد از آموزش شعر سوره ی  (ـه و ـه ی ه و ه ی)خواهم بخوانند 

سوره ی توحید میگه خدا ، خدای یکتاست ،  ) توحید را می خوانم

نیازه نداره به کس ، روزی ده بنده هاست، نداره او فرزندی نه مادر 

ش کنید بچه دلبندی ، برای او تو عالم نیست همتا و مانندی ، خوب گو

بعد کمی ) ها پرنده های زیبا همه با هم می خونن خدا خدای یکتا

توضیح می دهم که سوره توحید شناسنامه خداست در آخر لوحه را 

جلسه  . روی تابلو نصب می کنم و دسته جمعی با اشاره من می خوانیم

دوم : بعد از انجام فعالیت های مقدماتی و جمع خوانی سوره توحید با 

را شروع می کنم لوحه را روی تابلو نصب می کنم و از  کالسدعا یک 

فراگیران می خواهم یک بار صامت خوانی بکنند بعد با اشاره من به 

  . صورت انفرادی می خوانند
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توحید را به صورت دسته جمعی می  و جلسه سوم : سوره های حمد

ه صورت خوانند بعد لوحه را روی تابلو نصب می کنم و دانش آموزان ب

انفرادی و با اشاره من می خوانند سپس از روی کتاب تمرین می کنند و 

  .بعد می خوانند

س را شروع می کنم پیام الجلسه چهارم : بایک شعر در مورد نماز ک

قرآنی وترجمه آن توسط چند فراگیر خوانده می شود بعد از گروه ها 

و نتیجه را  می خواهم باتوجه به تصویر در گروه ها گفت وگو کنند

بگویند. و اگر خاطره ای از نماز خواندن با خانواده دارند برای بقیه 

تعریف کنند. بعد از جمع بندی و ارزشیابی جلسه ی درس را با یک 

 .صلوات تمام می کنیم

 برای پیام قرآنی یک نقاشی بکش.

 

 تعیین تکلیف
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