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Micro-Teaching Lesson Plan
অণুশিক্ষণ পাঠ পশিকল্পনা
বিষয় : সমাজ বিজ্ঞান
ককৌিল: পাঠ অৱতািণা ককৌিল (Introducing A Lesson)
তথ্য শিনাক্তকিণ :
শিষয় : সমাজ বিজ্ঞান
পাঠ : উন্নত জীৱনৰ প্ৰয়য়াজনসমূহ
কিণী : ষষ্ঠ

শিক্ষক প্ৰশিক্ষাথ্ীি নাম :
সময় : ৬ বমবনট
তাশিখ :

শিক্ষণীয় সঁ জুশল :
❖ সাধািণ সঁ জুশল : ব্লেকিৰ্ড, দাস্তাৰ
❖ শিশিষ সঁ জুশল : ঘড়ী আৰু ব্লমািাইল ।
স্তি

শিক্ষকি কাৰ্ য

প্ৰ

না

বিক্ষয়ক হাাঁবহ মুয়েয়ৰ ব্লেণী ব্লকাঠাত প্ৰয়ৱি
কবৰ বিক্ষাৰ্থীসকলক সম্ভাষণ জনাি ।
প্ৰয়য়াজন অনুসায়ৰ ব্লতওাঁ য়লাকৰ আসনসমূহ
ৰ্থানঠঠত লগাি । তাৰ পাছয়ত লগত বনয়া
সাঁজবু লসমূহ ব্লটিুলৰা একায়ষ ৰাবে ল’ি আৰু
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰবত আকবষতড কবৰিলল যত্ন
কবৰি ।

স্তি

শিক্ষকি কাৰ্ য

স্তা
ৱ

শিক্ষাথ্ীি কাৰ্ য

শিক্ষাথ্ীি কাৰ্ য

কা

বিক্ষকজয়ন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ক’ি ব্লয, আবম
মূল বিষয়ঠট আয়লাচনা কৰাৰ আগয়ত
ব্লতামায়লাকৰ লগত বকছু কৰ্থা আয়লাচনা
কবৰম । ব্লসইিুবল কক বিক্ষক জয়ন ছাত্ৰছাত্ৰীসকলক প্ৰশ্ন কবৰি –

ি

১) মানুহৰ কমবলক প্ৰয়য়াজন সমূহ বক বক ?

শি

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকয়ল
ময়নায়যায়গয়ৰ
শুবনি ।
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উপশকৌিল
প্ৰাৰবম্ভক
ময়নায়যাগ আকষণড
।

উপশকৌিল
প্ৰাৰবম্ভক
ময়নায়যাগ আকষণড
।

অন্ন, িস্ত্ৰ আৰু
িাসস্থান ।

পূিজ্ঞানৰ
ড
িযৱহাৰ
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শি

২) আবদম যুগৰ মানুহৰ স্থায়ী িাসস্থান
আবছলয়ন ?

নাবছল ।

৩) আবদম যুগৰ মানুয়হ বকহক আেয় স্থল
বহচায়প কলবছল ?

পিতৰ
ড গুহা, ৰ্াঙৰ
গছ-গছবনৰ তলত ।

কা
ি

স্তি

সা

বিক্ষয়ক ঘড়ী আৰু ব্লমািাইল ব্লদেুৱাই প্ৰশ্ন
কবৰি –

পূিজ্ঞানৰ
ড
িযৱহাৰ

১) ঘড়ী আৰু ব্লমািাইল বক বক কামত িযৱহাৰ
কাঁ য়ৰা ?

উত্তৰ বদি ব্লচষ্টা
কবৰি

২) আবদম যুগত ঘড়ী আৰু ব্লমািাইলৰ িযৱস্থা
আবছল ব্লন ?

নাবছল

৩) ব্লমািাইল আৰু ঘড়ী বকহৰ িায়ি প্ৰয়য়াজন ?

উন্নত জীৱনৰ িায়ি
প্ৰয়য়াজন ।

শিক্ষকি কাৰ্ য

শিক্ষাথ্ীি কাৰ্ য

উপশকৌিল

বিক্ষাৰ্থীসকয়ল
বিক্ষকৰ কৰ্থায়িাৰ
ময়নায়যায়গয়ৰ
শুবনি ।

বিষয়িস্তুৰ লগত
সম্পকড স্থাপন ।

বিক্ষয়ক অৱতাৰণা কৰা প্ৰশ্নৰ সঠঠক উত্তৰ
ব্লপাৱাৰ পাছত ক’ি এইয়য আবম এবতয়া
আয়লাচনা কৰা সামগ্ৰীসমূহ এঠট উন্নত
জীৱনৰ িায়ি প্ৰয়য়াজন হয় আৰু আজজ আবম
আয়লাচনা কবৰি লগা পাঠয়টাৰ নাম হ’ল –

ম
ি
শণ

“ উন্নত জীৱনৰ প্ৰয়য়াজনসমূহ” (আমাৰ
িযজিগত আৰু সামাজজক প্ৰয়য়াজন ) ।
এয়নদয়ৰ কক বিক্ষয়ক পাঠয়টাৰ নাম
কৃষ্ণফলকত স্পষ্টলক বলবে বদি আৰু
বিক্ষাৰ্থীসকলক বলবে ল’িলল ক’ি ।
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পাঠয়টাৰ নাম
ব্লটাকা িহীত বলবেি
।

বিষয়িস্তুৰ লগত
সু-সম্পকড স্থাপন ।

