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 اولین پودمان کتاب کاروفناوریو بررسی کنیم میخوایم جلسه این خدمتتون برسم زودتر نتونستم که عذرخواهم و سالم

 دخترها معموال تمایل به دوخت و دوز دارن ولی پسراها چندان تمایل ندارن جنس هستند عده دختر عده ای پسر دانش اموزان شما دو

 ریز ریز با تصویر کامل،  احل کامل تو کتاب گفته شدهمون مربرای دخترای گل

 قا پسرها و اون دسته از دخترایی بگم که تمایل به دوخت و دوز ندارمامشب میخوام یه راه برای آ

 

 (  27تا  17پودمان اول از صفحات )  دقیقه پاسخ خواهم داد 5ب به مدت قبلش به سواالت همکاران در خصوص موارد کتا

 

 ؟ خانم شاکری سالم. در کل تو درس کارو فناوری چند تا پودمانو امسال کار کنیم*** 

 و حداکثر هرچه دوست داشتین و وقت اجازه داد بهتون 3حداقل 

 

 چه جنسی برای پاچه انتخاب کنیم ؟ *** 

 . انتخاب پارچه یکی از فنونیه که بچه ها باید یاد بگیرن توی کتاب توضیح داده ولی بهتره جنس پارچه به سلیقه خودشون باشه

 

 *** فوم های پارچه ای مناسبه ؟

 نه فوم ها زود پاره میشن و استحکام کمی دارن

 

 **** مدرسه ما خواستن که یک نیمسال درس بدیم یک نیمسال پودمان ؟ این کارو باید بکنیم ؟

 و تنوع الزمه جذاب شدن کتابهاشتباه گفتن . سیکل کتاب غیر اینه 

 

 .کنم تهیه کجا از را فناوری کارو درس فشرده لوح   شاکری خانم*** 

 کنید درخواست اداره از

 

 داره؟ نیاز زمان مدت چه پودمان هر*** 

دقیقه در نظر گرفتم هر بزرگوار هر زمانی که دوست داشته باشه با توجه به روند انجام پودمان میتونه طولش  45من برای این درس فقط 

 بده
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 هست؟ داده پیشنهاد کتاب آخر که هایی اون با را پودمان های فعالیت تعویض اجازه*** 

 بله میتونید 

 

 خانم شاکری االن میتوانیم پودمانارو به بچه ها درس بدیم؟ سالم*** 

 بیارن وسایلو که کنین یادآوری قبل جلسه فقط بدین درس رسیدین بهش وقت هر

 

 درسته؟.کالس بیارن و بدن انجا منزل در و بدیم توضیح جلسه یک یعنی*** 

 جام بشهو به صورت گروهی یا فردی ان کالس توبهتره 

 

 جا مدادی با وسایل بازیافتیآموزش 

 :  باشه همراهشون که بخواین ها بچه از باید که الزمی مواد

 دو عدد بطری یکبار مصرف  -

 چسب حرارتی  -

 قیچی  -

 چسب  -

 زیپ -

 دوتا نکته رد باید رعایت کنیدبرش زدن بطری مرحله  برسید به اینکه قبل تا پیوست در آرشیو موجود است . ولی آموزش به فایل 

 .اندازه زیپ باید برابر یا بزرگتر از قطر دایره برش خورده باشه 1

 .اگر زیپ بزرگ بود انتهاشو باید ال بدین2

 این دو تصویرو ببینید 
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دیدین پس همونطور که تو فایل  چسبندگی نداره دیگه شد سرد وقتی و میشه سرد زود خیلی حرارتی چسب که نره یادمون چسباندن موقع

 ذره ذره باید چسباندن انجام بشه

 

 از یک لبه شروع کنید و کم کم بچسبونید

 

 بعد برید سراغ لبه دوم
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و باعث کنده شدن و در  باشه رفته زیپ الی چسب ممکنه چون بدین انجام آرامش با بستن اولین در ببندین زیپو شد تمام چسباندتون وقتی

 نتیجه خرابی کارتون بشه

 

 �👆👆�حاال جا مدادیتون اماده است 

  �👆👆� شده دوخته دوالیه که گذشته سال در هام بچه جامدادی نمونه اینم
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 نیست بد بزنید اینترنتم به سر یه هست بسیاری متنوع های طرح همکارا

 

 ؟دانش آموزان با چسب حرارتی کار کنن یه پریز برق داریم کالس 36خب چطوری **** 

تا  7شما به و چند راهه هاشون چهرتایی باشه خونه بیارن . اگر فرض کنیم همه دانش آموزانتون چسب حرارتی بیارن چند راهی بگید از 

 چهار راهه نیاز دارید .

 

 براتون مشخص میشه که هدف چیه .کتاب نگاه کنید  29به صفحه  بزرگواران اگهاما هدف اصلی انجام این پودمان . و 

 

 هدف این پودمان 

پس بفرستینشون دنبال اینکه برن تو یه خیاطی و ازشون بخواین فعالیتو براتون انجام بدن و جلسه بعد  بچه ها قراره با مشاغل آشنا بشن

 بیارن

 

 خانم شاکری مگه کاروفناوری فقط مربوط به کامپیوتر نیست ؟ ***

 خیر بزرگوار کتاب کاروفناوری برای یادگیری فن های مورد نیاز دانش آموزِ

 

 بررسی کار و فناوری به پایان رسید . شبتون خوشیدوارم مطالب براتون مفید بوده باشه . از همراهی خوبتون امممنونم 

 


