
 وبالگ مدرسه ی آبی

 پهنمودهای آموزشی تدریس نشانه ی ر

وحه ی آموزشی یا ل -مداد یا نی  – نواری چسب –یا پاستل مداد رنگی  – کاربرگ وسایل مورد نیاز:

  جدول الفبا -فلش کارت  -ورپوینت پا

 ایجاد انگیزه: 

ی ت گروهچیستان زیر را برای دانش آموزان بخوانید تا پاسخ آن را با مشورپس از سالم و احوالپرسی 

 بیان کنند:

 اون چیه که قشنگه       خیلی خوش آب و رنگه؟

 پر می زنه تو هوا         نمی نشینه یک جا

 شیره ی گل دوست داره    رو گال خونه داره

 شب که می شه زود می گیره می خوابه        گل واسه اون لحاف و رختخوابه

 :و ریاضی هنر ،تلفیق با درس علومکار گروهی و 

 از دانش آموزان بپرسید:

 رنگ و شکل و اندازه –مثل تولید  –ذا غ -درباره ی پروانه چه چیزهایی می دانید؟ نوع حرکت

 صحبت کنید.پروانه  یبال ها قرینه بودن ی هردربا

واهید که از آن ها بخ برش بزنند.تا آن را رنگ آمیزی کنند و  بدهیدپروانه یک کار برگ   نفربه هر 

، ظر رنگنبال های پروانه از اشکال هندسی طوری استفاده کنند که دو طرف قرینه ی هم باشند. از روی 

اری سب نوچس از برش زدن پروانه را روی یک نی یا مداد با اندازه و جای قرار گرفتن مثل هم باشند. پ

 بچسبانید.

 

  .یدنید یا از پاورپوینت استفاده کنارائه ی درس: لوحه ی درس را نصب ک

انی که آیا تمام جانور .بگویند که چه چیزهای دیگری پرواز می کنندتصویر نش آموزان با دقت در دا

 .ندارائه دهبازی پینگ پنگ چه اطالعاتی  هواپیما، پرستو و درباره ی پرواز می کنند پر دارند.
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ردی فبتدا ا: از دانش آموزان بخواهید کلمات و متن را با توجه به نشانه ها تصویر خوانی ، کلی خوانی

  سپس گروهی بخوانند.

جه به با توفلش کارت های درس را بین گروه ها پخش کنید و از دانش آموزان بخواهید  نشانه: آموزش

 ند.تصویر کلمات را بخوانند ، با آن کلمه جمله بسازند و به صدا و جای نشانه ی قرمز توجه کن

 قرار گرفتن هر نشانه را مشخص کنید. جدولی شبیه زیر رسم کنید و با عالمتی قراردادی مکان

 

 

 

 

 بیه آنشجدول قرار دهد و هر گروه با توجه به مکان قرار گرفتن نشانه ی قرمز فلش کارت خود را در 

 را بنویسد.

یگر با یک دا کلمه ه آخر با پ دروسط  در اول و  پـنشانه ی دانش آموزان را هدایت کنید تا دریابند که  

 اسم بگذارند. ها . سپس آن ها را هدایت کنید تا برای نشانهداردن یفرق

نه های ب نشابه شباهت و تفاوت های این نشانه با  و  را به درستی آموزش بدهید  پـ پطریقه ی نوشتن 

 .ه کنیداز شعرهای مرتبط برای جذابیت بیشتر استفاداشاره کنید.  و ت و تعداد نقطه ها در هر کدام

 را در جای خود قرار دهید.  پـ پ کارت نشانه ی در جدول الفبا 

 جدولی مانند زیر رسم کرده یا در صورت آماده بودن آن را نصب کنید. : جدول دوستی ها 

 

 

  

 –اَ  آ ا

  پـ

و او  ـه هِِ –اِ  ایـ یـ ی ای    اُ    
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ال دام مثرا با مصوت های خوانده شده ترکیب کرده و از دانش آموزان بخواهید برای هر ک  پـنشانه ی 

 بزنند.

 وزان بخواهید تا کلمات نشانه ی پ را روی پروانه ی خود بنویسند:از دانش آم

 پا   پاکیزه   پاییز   

 دپَیامبر   پَرده   می پَزَ   پَرواز   پَرَنده   پَرَستو   پَروانه   پَنیر   پَراکَنده

 پوست   می پوشَد

 پیاز  پیش

 پِدَر   ِپیدا   پِسَر

 پُشت   ُپرسید

 توپ   سوپ

 با احترام: توکلی 


