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Micro-Teaching Lesson Plan For B.Ed.
অণুশিক্ষণ পাঠ পশিকল্পনা
বিষয় : সমাজ বিজ্ঞান (Social Science)
ককৌিল: উদ্দীপক শিন্নতাি ককৌিল (Stimulus Variation)
তথ্য শিনাক্তকিণ :
শিষয় : সমাজ বিজ্ঞান
পাঠ : পৃবিৱীৰ প্ৰধান মণ্ডলসমূহ
কিণী : ষষ্ঠমান

শিক্ষক প্ৰশিক্ষাথ্ীি নাম :
সময় : ৭ বমবনট
তাশিখ :

শিক্ষণীয় সঁ জুশলসমূহ :
❖ সাধাৰণ সঁজবু ল : চক, দাস্তাৰ, কৃষ্ণফলক ।
❖ বিশেষ সঁজবু ল : পৃবিৱীৰ প্ৰধানমণ্ডলসমূহৰ সংবচত্ৰ ।
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শিক্ষকি কাৰ্ য

শিক্ষাথ্ীি কাৰ্ য

উপককৌিল

বেক্ষশক শ্ৰেণীশকাঠাত শ্ৰসামাই সকশলাশক
সম্ভাষণ জনাি আৰু ক’ি শ্ৰে, আবম ইবতমশধে
‘শ্ৰসৌৰজগত আমাৰ পৃবিৱী’ পাঠশটা আশলাচনা
কবৰশলা । এবতয়া শ্ৰকাৱা –

বেক্ষকৰ প্ৰবত
সম্ভাষণ জনাই
েিােি উত্তৰ
বদিলল েত্ন কবৰি।

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগত
সম্পকক স্থাপন

১) মানুশহ িাস কৰা গ্ৰহশটাৰ নাম বক ?

- পৃবিৱী

বিৰবত

শিক্ষকি কাৰ্ য

শিক্ষাথ্ীি কাৰ্ য

( প্ৰশ্ন কশৰাঁশত বেক্ষকজশন অিপূ
ক ণভাশৱ
ক
শ্ৰেণীশকাঠাত গবত কবৰি । এটা সৰু বিৰবত
বদি । ) বেক্ষািী সকলৰ উত্তৰত বেক্ষশক
সশতাষ প্ৰকাে কবৰি আৰু ক’ি শ্ৰে, আজজ
আবম “পৃবিৱীৰ মণ্ডলসমূহ বিষশয় আশলাচনা
কবৰম ।

ি
শ্ৰতামাশলাক সকশলাশৱ মশনাশোশগশৰ শুবন
োিা ।
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ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকশল
মশনাশোশগশৰ
শুবনি ।

উপককৌিল

স্বৰ প্ৰশক্ষপণ
শ্ৰকন্দ্ৰীভূ ত চালচলন, অংগী-ভংবি
সশেদী মাধেমৰ
পবৰৱতকন ।
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বেক্ষকজশন পাঠশটা আৰম্ভ কৰাৰ
আগশত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এখ্ন সংবচত্ৰ
শ্ৰদখাি । ( সংবচত্ৰখন শ্ৰেষ শ্ৰিঞ্চত িহা ছাত্ৰছাত্ৰীশয় শ্ৰদবখশছশন নাই তাৰ গম ল’ি । )

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকশল
মশনাশোশগশৰ
সংবচত্ৰখন চাি
আৰু উত্তৰ বদিলল
েত্ন কবৰি ।

( দৃেে – েিে )
বেক্ষকৰ
উশেেেবভবত্তক
চাল-চলন চাক্ষুস
সংশোগ

বেক্ষািীসকশল
বেক্ষকৰ কিাশিাৰ
মশনাশোশগশৰ
শুবনি আৰু
গুৰুত্বপূণ কিাশিাৰ
ক
শ্ৰটাকািহীত বলবখ
োি ।

বেক্ষকৰ অি পূ
ক ণক
চলন ।

তাৰবপছত বেক্ষশক চাবৰটা মণ্ডলৰ বিষশয়
িুজাি –

শি

পৃবিৱীৰ উপবৰভাগৰ কঠঠন অংে
ে’ত আবম িাস কঁ শৰা তাশক স্থলমণ্ডল িা
স্থলভাগ শ্ৰিালা হয় ।

কা

পৃবিৱীৰ উপবৰভাগৰ বিস্তীণ দক
অংেশিাৰত পানী জমা হহ িাশক । পানীশৰ
ভবৰ িকা অংেশিাৰক জলভাগ শ্ৰিাশল ।

ি

পৃবিৱীখনক আৱবৰ িকা শ্ৰগছীয়
আৱৰশটাক িায়ুমণ্ডল িুবল শ্ৰকাৱা হয় ।
িায়ুমণ্ডলত নাইট্ৰশজন, অজিশজন, কািনডাইক
অিাইড অবদ বিবভন্ন শ্ৰগছ শ্ৰপাৱা োয় ।
মানুহশক ধবৰ বিবভন্ন জীৱজন্তু
িসিাস কৰা স্থলমণ্ডলক এশকলশগ সামবৰ
জীৱমণ্ডল িুবল শ্ৰকাৱা হয় ।

স্বৰ প্ৰশক্ষপণ ।

চাক্ষুস সংশোগ
আৰু সঞ্চালন ।

বেক্ষকজশন পৃবিৱীৰ প্ৰধান মণ্ডলসমূহ শ্ৰেশন
– স্থলমণ্ডল, জলমণ্ডল, িায়ুমণ্ডল আৰু
জীৱমণ্ডল চাবৰটা বিষশয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক
িুজাই বদয়াৰ পাছত বেক্ষশক তলত বদয়া ধৰশণ
বেক্ষািীক বনশদেনা
ক কবৰ প্ৰশ্ন জিি –

বেক্ষকৰ আচৰণ
বনৰীক্ষণ কবৰি ।

অংগী-ভংগী
স্বৰ প্ৰশক্ষপণ
চাক্ষুস সংশোগ ।

১) পৃবিৱীৰ প্ৰধান মণ্ডল শ্ৰকইটা ?

১) চাবৰটা

২) পৃবিৱীৰ প্ৰধান মণষল শ্ৰকইটা বক বক ?

২) স্থলমণ্ডল,
জলমণ্ডল আৰু
জীৱমণ্ডল ।

আতঃ জিয়াৰ ধৰণ
পবৰৱতকন
( বেক্ষক ছাত্ৰৰ
সম্পকক )

৩) পৃবিৱীৰ মণ্ডল চাবৰটা, তু বম এই উত্তৰশটা
সন্মত হয়শন ? (আন এজনক বনশদেনা
ক বদি ।)

৩) হয় ।
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আতঃ জিয়াৰ ধৰণ
পবৰৱতকন
( ছাত্ৰ – ছাত্ৰৰ
সম্পকক )
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শিক্ষকি কাৰ্ য

শিক্ষাথ্ীি কাৰ্ য

বেক্ষকজশন বেক্ষিীসকলক সহশোবগতাৰ
িাশি উপবেক্ত প্ৰেংসা প্ৰদান কবৰি আৰু
ভবৱষেতৰ িাশি শ্ৰতওঁ শলাকক আৰু উৎসাবহত
কবৰ তু বলি আৰু বেক্ষশক পুনৰ পাঠশটাৰ বকছু
প্ৰশয়াজনীয় অংে িননা
ক কবৰ পাঠশটা সামবৰি
।
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উপককৌিল
বেক্ষক বেক্ষিীৰ
সম্পকক

বেক্ষকৰ কিাশিাৰ
মশনাশোশগশৰ
শুবনি ।

কিনভংগীৰ
পবৰৱতকন আৰু
অংগী ভংগী ।

