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 بّچه هاى اين كالس، عكس هايى را كه داشتند در دو گروه قرار مى دهند. شما هم اين كار را انجام دهيد.

كدام ها زنده هستند؟

فاطمه و هم گروهى هاى او عكس هاى خود را به معلّم مى دهند و به جاى آن عكس جانور مى گيرند. حاال 
هر دانش آموز يك عكس جانور دارد.

به نظر شما هر كدام از اين
دو در كدام گروه قرار مى گيرد؟

ايستگاه فكر
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شكل و اندازه ى جانوران گوناگون است. 
ف مى كند.  ستان مع هر دانش آموز جانورى را كه انتخاب كرده به 

شما هم اين كار را انجام دهيد.

كودكان به طور طبيعى به جانوران عالقه دارند. كنجكاوى اين عالقه را بيش تر مى كند. كسى كه كنجكاو است، زيادتر و زودتر ياد مى گيرد.

د ى ى ر ش دو

دهيد.
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شما هم مثل سارا درباره ى غذا خوردن جانورى كه انتخاب كرديد، صحبت كنيد.

كودكان را به ديدن فيلم هاى مستند درباره ى جانوران تشويق كنيد. به آن ها فرصت دهيد درباره ى فيلم ها با هم گفت و گو كنند.

جانوران غذا مى خورند. 
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آيا اين جانوران مثل هم حركت مى كنند؟
چرا جانوران حركت مى كنند؟

جانوران حركت مى كنند.
نمايش، حركت مار را نشان مى دهند. مريم درباره ى آن با دوستانش صحبت مى كند.  دو دانش آموز با 

زهرا شكل آن را مى كشد. 

شما چگونه حركت جانورى را كه انتخاب كرديد، معرفى مى كنيد؟ 

ايستگاه فكر
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احمد درباره ى رشد جوجه، اطّالعات زيادى جمع كرده و آن ها را به دوستانش مى گويد.
شما درباره ى رشد جانورى كه انتخاب كرده ايد، چه اطّالعاتى مى تواني بدهيد.

همراه فرزندتان رفتارهاى جانوران را مشاهده كنيد. مثًال درباره ى راه هاى مراقبت از جانوران و محيط زندگى شان گفت و گو كنيد.

جانوران رشد مى كنند.

مى توانيد بدهيد.
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نرگس به دوستانش درباره ى فايده هاى گاو مى گويد. 

بعضى از جانوران براى ما مفيد هستند.

شما هم درباره ى فايده هاى يك جانور به دوستانتان بگوييد.

چه شغل هايى مى شناسيد كه به جانوران مربوط است؟

علم و زندگى
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بعضى از جانوران انسان را بيمار مى كنند.

سوسن درباره ى راه هاى دور نگه  داشتن غذا از مگس ها با دوستانش 
گفت و گو مى كند.

شما درباره ى يك جانور ديگر تحقيق كنيد و گزارش دهيد.
 

بعضى از جانوران براى ما مشكالتى به وجود مى آورند.

ستانش

دوستان 
جديد فندق چه 
كسانى هستند؟
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دنياى گياهان 5



امروزكالس علوم ما در بين گياهان تشكيل مى شود. 
هر يك از ما يك گياه را انتخاب مى كند و تصوير آن را م كشد.

گياهان گوناگون اند.

هريك از دانش آموزان چند نمونه از برگ هايى 
را كه روى زمين افتاده جمع مى كند.

 شما هم اين كار را انجام بدهيد.

شكيل مى شود. 
كند و تصكند و تصوير آن را مى كشد.

روى زمين آشغال نريزيد و مراقب خودتان 
و گياهان باشيد.

هشدار

اگر فرزند شما به گياهى حّساسيت دارد، معلّم را آگاه كنيد ولى او را از انجام فّعاليت باز نداريد.
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گياهان قسمت هاى مختلفى دارند.
ساقه ى گياهى كه بهروز تصوير آن را كشيده با ساقه ى گياهى كه محّمد از آن نّقاشى كرده تفاوت دارد. 

ساقه ى گياهانى كه شما و دوستانتان ديده ايد، چگونه اند؟

  بازى
من يك برگ را زير كاغذ گذاشتم و با مداد شمعى 
شكل  اين  بگويد  بايد  دوستم  كشيدم.  كاغذ  روى 
كدام برگ است. شما هم اين بازى را انجام بدهيد.
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وقتى باغبان مى خواست گياه را در زمين بكارد، ريشه ى آن را به ما نشان داد. 

ريشه هاى گياهان گوناگون اند.

گل ها هم شكل ها و رنگ هاى گوناگونى دارند.
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شكوفه هاى سيب به ميوه هاى سيب تبديل مى شوند.

درخت گيالس در هر فصل 
سال چه تغييراتى مى كند؟ 

به فرزند خود كمك كنيد دانه ى لوبيا بكارد و از آن مراقبت كند. مسئولّيت نگهدارى از گياه را به او بسپاريد.

گياهان رشد و تغيير مى كنند.

 مشاهده كنيد
يك سيب و يك گوجه فرنگى را نصف كنيد. بگوييد درون آن ها چه مى بينيد؟
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گياه  وقتى  بكاريد.  لوبيا  دانه ى 
روييد آن را به هم كالسى هايتان 
چه طور  بگوييد  و  بدهيد  نشان 

از آن مراقبت كرده ايد؟

در محلّى كه شما زندگى مى كنيد، چه گياهانى مى رويند و از آن ها چه استفاده هايى 
مى كنند؟

ياه
ان
ور

به فرزند خود كمك كنيد درباره ى يكى از گياهان محّل زندگى خود اّطالعاتى جمع آورى كند.

در كشور ما ايران، گياهان گوناگونى مى رويد.  

بيرون از كالس

دراختيارشما
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فايده هاى گياهان

با جوشاندن گياه، به فرزند خود كمك كنيد آب رنگ گياهى درست كند.

دانش آموزان امروز در كالس علوم «جشن گياهان خوراكى» دارند.

سارا و نسترن بخش هاى خوراكى گياهان را دسته بندى مى كنند. شما هم اين كار را انجام 
بدهيد.

 آب رنگ بسازيد.
با چيزهايى مثل زردچوبه، كلم قرمز، پوست بادنجان و چاى با كمك 

يك بزرگ تر مى توانيد آب رنگ بسازيد و با آن نقاشى كنيد. 

بيرون از كالس

 قرمز، پوست بادنجان و چاى با كمك
گ بسازيد و با آن نّقاشى كنيد.
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گياهان براى ما و جانوران فايده هاى زيادى دارند. ما بايد در حفظ آن ها بكوشيم.

اگر گياهان نباشند، چه مى شود؟ 
ايستگاه فكر

  فّعاليت گروهى
مهدى و هم كالسى هايش تصميم گرفته اند كاغذهاى استفاده شده ى خود 

را جمع آورى كنند و به مركز بازيافت كاغذ بفرستند. 
شما چه راه هايى براى حفظ گياهان مى شناسيد؟

ى  جر م
گياهى كه 
فندق كاشت.

ى  جر ام ا
گياهى كه 
فندق كاشت.
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زمين خانه ى پرآب ما6



در بيش تر جاهاى زمين آب به فراوانى پيدا مى شود.
ما و همه ى جانوران و گياهان به آب نياز داريم.

با اين مقدار آب چه كارهايى مى توانيم انجام دهيم؟
 

                                                                                                             
اگر يك روز آب لوله كشى قطع شود، چه مشكالتى براى ما و بقّيه ى مردم 

به وجود مى آيد؟

از آب چه استفاده هايى مى كنيم؟        

هر دانش آموز فقط يك مورد بگويد.

به وسيله ى آب، به همه ى جان داران زندگى بخشيديم. (قرآن كريم)

ايستگاه فكر

 جمع آورى اّطالعات
از آب چه استفاده هاى ديگرى مى كنيم؟        
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آيا در بدن ما، جانوران و گياهان هم آب وجود دارد؟
چه جانورانى را مى شناسيد كه در آب زندگى مى كنند؟

آب روى زمين به شكل هاى گوناگون و در جاهاى مختلف وجود دارد.

در چه جاهاى ديگرى 
آب وجود دارد؟

ايستگاه فكر
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بّچه ها، من يك ذّره ى كوچك آب هستم. يك روز با دوستانم كه آن ها هم ذّره هاى 
كوچك آب بودند، روى گل برگ هاى يك گل از سرما به هم نزديك شديم و يك 

قطره را  ساختيم.

خورشيد از پشت كوه ها خودش را باال كشيد و شروع به تماشاى ما كرد. ما كمى گرم شديم.  باز هم گرم تر 
و گرم تر. تعدادى از دوستانمان از ما جدا شدند و به هوا رفتند. بعد از مّدتى من هم با تعدادى از دوستانم 
كه  شديم  زياد  و  زياد  آن قدر  مى شد.  زيادتر  ما  تعداد  مى  رفتيم،  باالتر  هرچه  باالتر.  و  باال  رفتيم؛  هوا  به 

همگى يك ابر بزرگ را  ساختيم.

باد ما را با خود برد. رفتيم و رفتيم و رفتيم تا به باالى كوهى رسيديم. 
هوا خيلى سرد شد. باز با تعدادى از دوستانم از سرما به هم چسبيديم 
ديگر  بوديم.  شده  سنگين  درآمديم.  قطره  يك  شكل  به  دوباره  و 
پايين  سرعت  به   … داريم  نگه  باالها  آن  در  را  خود  نمى توانستيم 

آمديم … 
بقّيه ى اين قّصه را بگو.
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با اين كه در زمين، آب فراوان است، اما چون بيشتر آب ها شورند بايد در مصرف آب صرفه جويى كنيم. 

چرا بايد در مصرف آب صرفه جويى كنيم؟
چه راه هايى براى صرفه جويى در مصرف آب مى شناسى؟

در ايران باستان، افرادى از آب چشمه هاى بزرگ نگهبانى مى كردند.

 نگهبان آب
از امروز چند نفر از شما نگهبان آب هستيد. به جاهاى مختلف مدرسه برويد و ببينيد در چه جاهايى و 

چگونه ممكن است آب به هدر رود. چگونه مى توانيد از هدر رفتن آب جلوگيرى كنيد؟
  

46



از آلودگى آب جلوگيرى كنيم.
وقتى به گردش مى روى كدام وضع را بيش تر مى بينى؟

هر آبى آشاميدنى نيست.
هشدار

ما بّچه ها چه كارهايى مى توانيم انجام دهيم تا آب ها آلوده نشوند؟

 گفت و گو كنيد
چه كسى آب ها را آلوده مى كند؟

چه چيزهايى آب را آلوده مى كند؟
چرا بايد از آلودگى آب ها جلوگيرى كرد؟
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چه شغل هايى مى شناسيد كه با آب ارتباط دارند؟
يكى از دانش آموزان كه شغل پدرش با آب ارتباط دارد، گزارشى از شغل 

او تهّيه كند و براى دانش آموزان ديگر بگويد.

از دريا، چه استفاده هايى مى شود؟ 
گروهى از بّچه ها در اين باره گزارشى تهّيه كردند.

شما هم در كالس همين كار را انجام دهيد.

ارتباط درس با زندگى يادگيرى را معنا دار و لّذت بخش مى كند.

علم و زندگى

48



بازى زير آب يا روى آب يادتان هست؟
وسايلى مانند توپ كوچك، سنگ، در فلزى شيشه ى مربا، در پالستيكى شيشه ى مربا، پاك كن، ماسه ، مداد، 

شانه ى پالستيكى، گيره ى  فلزى، خمير مجسمه سازى و … را يكى يكى در ظرف آب بياندازيد.    

آب شهر يا روستاى شما از كجا تأمين مى شود؟

همه ى وسيله ها را به دو گروه طبقه بندى كنيد.       
چگونه اين طبقه بندى را انجام داديد؟

چگونه مى توانيد اين وسيله  ها را به سه گروه طبقه بندى كنيد؟  
در پايان اين فّعاليت دست هاى خود را با آب و صابون بشوييد.

دراختيارشما

فندق 
قسمت هاى آبى 
روى كره ى 
جغرافيا را 
كشف مى كند؟
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نگ ما 7 زم خانه  


