
 گاهی با نگاه به اطراف خود، چیزی را برای ساختن انتخاب می کنیم. فرقی 
نمی کند که مثل آن را بسازیم یا نمونه ای از آن را. ابتدا مواّد الزم را پیدا می کنیم.

 اگر بخواهیم یک جامدادی بسازیم، از چه چیزهایی استفاده کنیم؟ نام آن ها 
را بنویسید.

 شاید شما بخواهید جامدادی که می سازید شبیه به هیچ یک از جامدادی هایی 
که تاکنون دیده اید، نباشد. در این صورت چه شکلی را انتخاب می کنید؟ حاال 

برای ساختن، چه چیز دیگری نیاز دارید؟
 برای وصل کردن قطعات چه چیزی را انتخاب می کنید؟

 برای بریدن یا تغییر شکل دادن مواّد مورد استفاده ی خود از چه ابزارهایی 
استفاده می کنید؟

بسازیم و لذت ببریم! 8
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از این که می توانید با دست خود چیزی را بسازید، چه احساسی دارید؟

بعضی از چیزهایی که به نظر بی ارزش می آیند در ساختن به ما کمک می کنند.

مثالً

یا

برای ساختن یک جاقاشقی یا جعبه ی نگه داری وسایل شخصی چه چیزی را 
پیشنهاد می کنید؟

احساس دیگراحساس دیگراحساس دیگرافتخارشادی

نمایشگاهی از دست ساخته های خود در کالس داشته باشید تا دیگران هم از 
دیدن کارهایتان فکرهای جدید پیدا کنند.

پیشنهاد اّول                                           پیشنهاد دوم

هواپیما بطری پالستیکی
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میوه ها و دا نه ها گوناگون هستند. ما و جانوران از میوه ها و دانه هاي گیاهان استفاده مي کنیم. نام میوه هایی 
را که می شناسید در یک فهرست بنویسید.

کار در کالس
دانش آموزان میوه هاي مختلف را از فهرستشان انتخاب کرده و به کالس آورده  اند. شما هم  این کار را بکنید. 

میوه ها را برش دهید. درون میوه ها چه مي بینید؟ دانه ها را خارج کرده و آن ها را با دّقت مشاهده کنید. 

     تعداد دانه ها در کدام میوه ها از همه بیشتر و در کدام میوه ها کمتر است ؟ 
     کدام دانه ها سفت تر و کدام دانه ها نرم تر هستند؟

گفت وگو کنید
دانه هایي که مشاهده کردید، چه تفاوت ها و شباهت هاي دیگري دارند؟

جمع آوری اّطالعات
کدام دانه ها را مي خوریم؟

از دانه ها چه استفاده هاي دیگري مي کنیم؟

به بّچه ها در بريدن ميوه ها كمك كنيد و از آن ها بخواهيد بهداشت را رعايت كنند.

1
2
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آزمایش کنید
سعید و سینا تعدادي دانه ي لوبیا را در پار چه اي 
تمیز قرار دادند و پارچه را خیس کردند. آن ها 

هرروز به دا نه ها سر مي زدند.

چند دانه و وسايل الزم براي فّعالّيت اين صفحه را به فرزند خود بدهيد.

پس از چند روز  بّچه ها دانه هاي باد کرده را باز و 
داخل آن ها را مشاهده کردند. آن ها قسمت هاي 
مختلف چند دانه را روي یک مقّوا چسباندند و 
با استفاده از شکل، نام بخش هایي از دانه را که 

دیدند، روي مقّوا نوشتند.
شما هم این کار را انجام دهید.

وقتي  تا  کردید  خیس  را  دانه ها  که  وقتي  از 
گیاهک  از آن ها بیرون زد چند روز طول کشید؟ 

ایستگاه فکر
در هر دانه، گیاهک از اندوخته ي آن استفاده مي کند تا رشد کند، ما هم دانه ها را مي خوریم. کدام بخش های 

دانه، غذاي ماست؟

علم و زندگی
کدام جانوران را مي شناسید که غذاي آن ها میوه یا دانه است؟



67

آزمایش کنید
شبنم و سوسن دانه هایي را که خیس کرده ولي باز نکرده بودند در خاک کاشته اند. آن ها هر روز به 

باغچه ي کوچک خود سرکشي مي کنند، به دانه ها آب مي دهند و رشد دانه ها را مشاهده مي کنند.

خداست كه )در زير خاک( دانه ها و هسته ها را می شکافد و می روياند. سوره ي انعام، آيه 95

از رشد دانه یک گیاه به وجود مي آید. این گیاه نیز 
مي تواند دوباره دانه تولید کند.

شما هم یک باغچه ي کوچک درست کنید. در باغچه ي خود
چه دانه هایي مي کارید؟

براي نگه داري از گیاهان خود چه کارهایي انجام مي دهید؟

هشدار
 برای کاشتن دانه از بزرگ تر ها کمک بگیرید و پس از انجام کار با گیاهان حتماً دستان خود را بشویید.

گزارش کنید
پس از آن که دانه ها را کاشتید، چند روز طول کشید تا اّولین برگ هاي هریک ازگیاهان از خاک بیرون 

بیایند؟
هر هفته یک بار قّد گیاه را اندازه بگیرید. قّد گیاه در هر هفته چقدر افزایش پیدا کرد؟
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مشاهده کنید
به  و  برویند  مناسب  جاي  در  تا  شوند  پراکنده  باید  گیاهان  دانه هاي 

گیاه تبدیل شوند. باد ،آب، جانوران و انسان به پراکنده شدن دانه ها 
کالس  این  دانش آموزان  مثل  مي توانید  شما  مي کنند.  کمک 

دانه هاي پراکنده شده را جمع آوري و مشاهده کنید. 

فرزند خود را به محيط بيرون ببريد تا دانه ها و ميوه هايي از گياهان پيرامون خود جمع آوري كند و به كالس بياورد.

هشدار
نمونه هاي تمیز را جمع آوري کنید و پس از انجام کار 

دستانتان را با آب و صابون بشویید.

ایستگاه فکر 
از میان دانه ها و میوه هایي که مشاهده کردید، کدام 

یک را باد بهتر جابه جا مي کند؟ چرا؟

گفت وگو کنید
انسان و جانوران چگونه به پراکنده شدن دانه ها کمک مي کنند؟
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قلمه بزنید
 یک گیاه فقط از رویش دانه به وجود نمي آید. گزارش »مریم« را بخوانید .

به فرزند خود كمك كنيد تا از يك گياه قلمه تهّيه كند و آن را در گلدان بکارد.

در محّل زندگي شما کدام گیاهان را با قلمه زیاد مي کنند؟ 
بیاورید.  به کالس  و  قلمه درست کنید  از آن ها  از یکي 

سپس قلمه ها را در خاک گلدان قرار دهید.
 

گزارش فّعالّیت قلمه زدن      تهّیه  کننده: مریم ایراني     کالس: دوم الف

فّعالّیت
به کمک دوستانتان جدولي مثل نمونه تهّیه و آن را کامل کنید.

 چگونه گیاهان به ما و جانوران کمک مي کنند.          چگونه ما و جانوران به گیاهان کمک مي کنیم.

                 غذا )دانه، میوه، برگ و...(                                  پراکنده  کردن دانه ها و میوه ها                                       
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در کشور ما پرنده ای به نام »چرخ ریسک« زندگی می کند. این پرنده آشیا نه اش را می بافد. چرخ ریسک، 
شاخه ها و برگ های نازک گیاهان را جمع آوری می کند و با نوکش آن ها را به هم می بافد. سپس درون 
النه را با پرهای نرم خود یا پرندگان دیگر و نیز قسمت های نرم گیاهان پُر می کند تا جای تخم هایش نرم 

باشد. آشیانه فقط یک سوراخ برای ورود و خروج پرنده دارد. 
 

شگفتی هاي آفرینش
 چه کسی به چرخ ریسک  این توانایی را داده است؟

به همراه فرزند خود كتابی درباره ی النه سازی جانوران مطالعه كنيد.

خارج از کالس
درباره ی آشیانه سازی یک جانور اّطالعات جمع آوری کنید و نتیجه را به دوستانتان بگویید.              
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مشاهده کنید 
بسیاری از مورچه ها در زیر خاک النه می سازند. بیایید النه سازی آن ها را مشاهده کنیم. 

     با همکاری دوستان گروه  خود مقداری خاک نرم و مرطوب و تعدادی مورچه ی درشت را از باغچه 
بردارید.

     خاک را درون ظرف شیشه ای بریزید و با احتیاط مورچه ها و تعدادی دانه برنج یا گندم را روی خاک 
بگذارید.

     دِر ظرف  را با پارچه ی نازک ببندید. اطراف ظرف را هم با پارچه یا پالستیک  سیاه  رنگ بپوشانید.
     روزی یک قاشق آب روی خاک بریزید.

     ظرف را در جای مناسبی در اتاق بگذارید و اصالً آن را تکان ندهید.
هرروز ظرف را به دّقت و بااحتیاط ببینید و تغییراتی را که مشاهده می کنید، به کالس گزارش  دهید. 

پس از انجام کار، خاک و مورچه ها را به باغچه برگردانید.

هشدار
 برای آماده کردن النه  برای مورچه ها  از دستکش استفاده کنید.

وسايل الزم برای ساختن النه ی مورچه ها را به فرزند خود بدهيد و برای اين كار به او كمك كنيد.

گفت وگو کنید
النه برای جانوران چه فایده هایی دارد؟ 

1

2

3
4
5
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جمع آوری اّطالعات
به کمک دوستان گروه خود یکی از جانوران این تصویر را انتخاب و برای آن یک کارت مثل نمونه تهّیه کنید.

به فرزند خود برای جمع آوری اّطالعات درباره ی اين كه يك جانور چگونه از بّچه اش نگه داری می كند، كمك كنيد.

دیگر  و  ساقه  و  برگ  شدند،  بزرگ  وقتی  خرگوش ها  بّچه 
قسمت های گیاهان را می خورند.

خرگوش ها غذای روباه و عقاب هستند.

    جانوران به روش های گوناگون  از بّچه هاي خود نگه داری می کنند.

گفت وگو کنید
ما از چه راه هایی می توانیم به جانوران کمک کنیم تا سالم بمانند؟

گروه 3 : احمد، محّمد، مصطفی
نام جانور                                    خرگوش

خرگوش بّچه هایش  را در النه هایی که در زیر خاک درست کرده 
به دنیا می آورد. به آن ها شیر می دهد و از آن ها مراقبت می کند تا 

بزرگ شوند. 
چگونگي نگه داري از بّچه ها

ارتباط با جانداران دیگر

کارت جانوران
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تصویرها را به دّقت نگاه کنید.

 زندگي کرم ابریشم از یک تخم آغاز مي شود. کرم ابریشم از تخم بیرون مي آید . مّدتي برگ هاي توت را  
مي خورد و بعد روي یک شاخه پیله درست مي کند. پس از مّدتي پروانه از پیله خارج مي شود.

خارج از کالس
ابریشم را پرورش  ابریشم پرورش مي دهند. درباره ي این که چگونه کرم  در جاهایي از کشور ما کرم 

مي د هند، اّطالعات جمع آوري کنید و نتیجه را براي هم کالسي هایتان بگویید.
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آیا همه ي جانوران مثل هم رشد مي کنند؟ تصویرهاي زیر را به دّقت نگاه کنید.

هریک از این جانوران چگونه رشد مي کنند؟



من رشد می کنم 11
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گفت وگو کنید
شما اکنون چند سال دارید؟

کدام دوره های زندگی را پشت سر گذاشته اید؟
در طول زندگی خود چه دوره  های دیگری را طی خواهید کرد؟ 

اکنون چه کارهایی را می توانی انجام دهی که در دوره ی نوزادی نمی توانستی؟
زیادی  ما چیزهای  زیادی می کند.  تغییرات  ما  بدن  زمانی که سالمند می شویم،  تا  دنیا می آییم  وقتی  از 

یاد   می گیریم و توانایی انجام کارهای گوناگون را به دست می آوریم.
 

چند عکس از كودكی فرزند خود را به او بدهيد و با او درباره ی چگونگی رشدش گفت وگو كنيد.

کار در منزل
چند عکس خود تا هشت سالگی را جمع آوری کنید.

با پدر و مادرتان درباره ی دوران نوزادی و کودکی گفت وگو کنید و به کمک آن ها جدول زیر را کامل 
کنید.

نشانه های رشد من                           سن من  

درآمدن اّولین دندان   

   راه رفتن بدون کمک دیگران 

گفتن اّولین کلمه  

        حفظ کردن اّولین شعر 

نوشتن نام خودم   

مقایسه کنید
در گروه خود، جدول نشانه های رشدتان را با هم مقایسه کنید.
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کار در کالس
تا  نوزادی  از  عکس  چند  محّمد 
هشت سالگی خود را به دوستانش 
نشان می دهد و به آنان می گوید که 
تغییراتی  چه  بدنش  مدت  این  در 
یادگرفته  کارهایی  چه  او  و  کرده 

است.
 شما هم این کار را انجام دهید.

كارت مراقبت فرزند خود را به او بدهيد تا قّد و وزن خود هنگام تولّد را بخواند. 

مقایسه کنید
با استفاده از کارت مراقبت خود، بگویید اندازه ی قد و وزن شما هنگام تولّد تاکنون چقدر افزایش یافته 

است.

گفت وگو کنید
رضا هشت سال دارد. در تصویر کارت مراقبت او را می بینید. وقتی رضا به دنیا آمد، چند کیلوگرم وزن 

داشت؟ قّد او چند سانتی متر بود؟
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اندازه گیری کنید
در هرگروه قد و وزن هم کالسی هایتان را 
اندازه بگیرید و عددها را در جدولی مثل 

جدول روبه رو بنویسید.

قرآن كريم: به پدر و مادر خود نيکی كنيد. )و بالوالدين احساناً(

گفت وگو کنید
چه کسانی برای بزرگ شدن شما تالش کرده اند؟ برای قدردانی از ایشان چه کارهایی انجام می دهید؟

نام                                      مقدار وزن      اندازه قد

جمع آوری اّطالعات
روش هایی برای سالم رشد کردن پیشنهاد کنید.
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علم و زندگی
سارا و پدرش به مطب دندان پزشکی رفته اند. دندان پزشک پس از معاینه ی دندان های سارا به او گفت: 

دندان هایی که افتاده اند شیری هستند و کم کم دندان های همیشگی جای آن ها را می گیرند. 
دندان پزشک از سارا پرسید: برای مراقبت از دندان هایت چه کارهایی انجام می دهی؟

و چون بيمار شوم، او )خدا( مرا درمان می بخشد. سوره ی شعرا، آيه ی 80

گفت وگو کنید
به کمک دوستانتان پرسش دندان پزشک را پاسخ دهید و از پاسخ هایتان یک فهرست تهّیه کنید.

مشاهده کنید
دندان های خود را به دّقت در آینه مشاهده کنید. چند دندان شیری شما افتاده است ؟ چند دندان همیشگی 

شما درآمده است؟ 

هشدار
شما باید از دندان های شیری به خوبی مراقبت کنید تا دندان های همیشگی درست در بیایند و خوب رشد 

کنند.
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گفت وگو کنید 
لبنیات کمک  لبنیات برای رشد بدن ما الزم است. خوردن  انواع  باشیم، خوردن شیر و  در هر سّنی که 
می کند تا دندان ها و استخوان های ما خوب رشد کنند و محکم باشند. ما باید لبنیات پاکیزه و سالم مصرف 

کنیم.

احسان بستنی خیلی دوست دارد و فکر می کند می توان به جای انواع لبنیات فقط بستنی خورد. آیا شما با 
او موافق هستید؟

کار در کالس
میان وعده  کالس  در  بّچه ها 
خوردند. بعد نام چیزهایی را که 
خورده بودند، در جدول روبه رو 
کردند.  کامل  را  آن  و  نوشتند 
شما نیز جدولی مشابه این جدول 
که  غذاهایی  برای  و  کنید  تهّیه 
در ناهار و شام مصرف می کنید، 

جدول را کامل کنید.        

            نان
 

مربا )هویج + شکر(

  
           شیر  

            کره 

*                  

*                  

*                  

*                  

آنچه خورده ام       از گیاهان                     از جانوران 
                                    به دست می آید            به دست می آید

 

هشدار 
مواّد خوراکی که از بازار تهّیه می کنید، تاریخ مصرف دارد.موقع خرید به تاریخ مصرف آن توّجه کنید.
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 انتخاب خوراکی ها
ها  کنند. آن  برگزار  دانش آموزان کالس می خواهند یک جشن  پایان سال تحصیلی  به  نزدیک شدن  با 

خوراکی های گوناگونی را برای جشن پیشنهاد کردند.

گروه شما برای جشن در کالس تصمیم دارد چه نوع خوراکی هایی را انتخاب کند؟
هر گروه در دفتر علوم خود آنچه را که برای تهّیه ی خوراکی شان الزم دارند، نوشتند و نوشته ی خود را 

شماره ی )1( نام گذاری کردند.
شما هم چیزهای الزم برای تهّیه ی خوراکی گروهتان را بنویسید و گزارش دهید.

گفت وگو کنید
درباره ی روش تهّیه خوراکی مورد نظر در گروه گفت وگو کنید و برای نوشتن روش تهّیه از بزرگ ترها 

کمک بگیرید. 
خوراكی های محلّی اولويّت دارند. هنگام تهّيه ی آن ها، توّجه فرزند خود را به تغيير حالت و شکل مواد در هر يك از مراحل جلب و از ارائه ی مستقيم 

اّطالعات خودداری كنيد.

83
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هر گروه وسایل مورد نیاز و روش تهّیه ی شربت، شکالت آجیلی، ژله و ... را به کالس ارائه می دهد.

ای مردم از آنچه در زمين است حالل و پاكيزه تناول كنيد. سوره ی بقره، آيه ی 168

گروه شما هم، خوراکی ها و وسایل مورد نیاز خود را گزارش دهد.
تمام چیزهایی که برای برگزاری جشن الزم است ماّده نامیده می شود.

چند ماّده ی دیگر که در اطراف خود می بینید، نام ببرید.
نوشته ی شماره ی 1 را در گروه، به دلخواه دسته بندی کنید.

چیزهای اطراف ما، ماّده نام دارد.
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همه چیز آماده است.

ایستگاه فکر
 کدام یک جای بیشتری می گیرد؟

کدام سبد جای بیشتری می گیرد؟ به چه دلیل؟

نمونه ای از خوراكی هايی را كه برچسب تاريخ مصرف دارند. به دانش آموزان نشان دهيد.

گفت وگو کنید
یک حّبه ی قند، یک سیب از چه نظر به هم شباهت دارند؟ از چه نظر با هم تفاوت دارند؟ 

 
کار در کالس

هر گروه مواد و وسایل داخل کیف خود را روی میز بگذارد و آن ها را با توّجه به مقدار جایی که می گیرند، 
دسته بندی کند.

ماّده جا می گیرد. برخی از مواد جای کمتر و برخی از مواد جای بیشتری می گیرند.
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خوراکی ها را در ظرف ها بچینید. 

هشدار
قبل از چیدن خوراکی ها دست های خود را با آب و صابون بشویید.

آزمایش کنید
وسایل الزم: یک بشقاب، یک لیوان و مقداری آجیل

     یکی از آجیل ها مثل نخودچی یا مغز گردو یا ... را انتخاب کنید. شکل آن را وقتی در کاسه آجیل 
هست، نّقاشی کنید.

      مغز گردو را در بشقاب و لیوان بگذارید و شکل آن را دوباره نّقاشی کنید.
آیا شکل مغز گردو در لیوان، بشقاب و کاسه تغییری کرد؟

وقتی آجیل ها را در داخل ظرف های متفاوت می ریزید، 
آیا شکل دانه های آن تغییر می کند؟

چیزهایی که شکل معّینی دارند ، جامد نامیده می شوند.

ایستگاه فکر
آیا گردو، نخودچی، کشمش، بادام و پسته مواّد جامد هستند؟ به چه دلیل؟ 

1

2

فرزند خود را در تهّيه ی فهرستی از مواّد جامدی كه در يك روز با آن سر     و     كار دارد، كمك كنيد. 
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                              شربت را در لیوان ها بریزید. 

مواد الزم تهّیه ی شربت برای 24 نفر:
 آب – شکر – آبلیمو - پارچ شیشه ای – همزن

     شکر را در پارچ بریزید و به آن آب اضافه کنید و هم بزنید. 
چه اتّفاقی می افتد؟

     آب لیمو را به اندازه ی دلخواه به آن اضافه کنید.
شربت را در لیوان بریزید.

آب در بطری، پارچ و لیوان هر بار به چه شکلی درمی آید؟

آزمایش کنید
شربت تهّیه شده را در ظرف هایی با شکل ها و اندازه های مختلف بریزید.

شربت را در لیوان، پارچ و کاسه بریزید و آن را نّقاشی کنید.
هر بار شکل شربت چه تغییری می کند؟

آب و شربت مایع هستند. آن ها به 
شکل همان ظرف خود در می آیند.

چند مایع دیگر نام ببرید.
نوشته ی شماره ی 1 را با توّجه به 

جامد و مایع بودن مواد، طبقه بندی کنید و گزارش دهید.

2

فهرست مواّد جامد را در محّل قابل ديد فرزند خود بچسبانيد تا در روزهای بعد و پس از آشنايی بيشتر با مواد، كامل  شود. 

1
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شکالت آجیلی درست کنید.

دانش آموزان این گروه تصمیم گرفتند با قطعه های شکالت و آجیل های اضافی، شکالت  آجیلی یک نفره 
با شکل های زیبا درست کنند.

به نظر شما آن ها چگونه می توانند این کار را انجام دهند؟
پیشنهادهای خود را فهرست کنید.

وقتی شکالت های یک نفره تهّیه شد، کدام مواد تغییر شکل می دهند؟
 کدام مواد به شکل قبلی خود باقی می مانند؟

مراحل تهّیه ی شکالت:
آیا قطعه های خرد شده ی شکالت جامد هستند؟

به نظر شما برای شکالت های خرد شده بعد از گرم شدن چه اتّفاقی 
می افتد؟

برای مغز پسته و بادام و بیسکویت چه اتّفاقی می افتد؟
گرما باعث می شود که مواد تغییر حالت دهند.
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قالب بسازید
چه  شما  نفره ی  یک  شکالت های  دارید  دوست 

شکلی باشد؟
شکل آن را بکشید. شما می توانید با استفاده 
یکبار  ظروف  یا  آلومینیومی  ورقه ی  از 
مناسب  وسیله ی  هر  یا  و  کاغذی  مصرف 

دیگر قالب درست کنید.

هشدار
     هنگام استفاده از آب داغ از معلّم خود کمک بگیرید.

        از ریختن مواد داغ در ظروف یکبار مصرف خودداری 
کنید.

چه چیزی باعث شد شکالت ها به شکل قالب درآیند؟

چرا باید قالب های شکالت را در آب و یخ یا یخچال قرار 
داد؟

1

فرزند خود را در انجام فّعالّيت های كار در منزل همراهی و در مورد نکات ايمنی با او گفت وگو كنيد؛ اّما فّعالّيت را به جای او انجام ندهيد.

کار در منزل
این فّعالّیت را همراه یک بزرگ تر انجام دهید.

چند ماده مثل یخ، کره، روغن جامد، دنبه، شمع و .... انتخاب 
کنید.

هر یک را در ظرف های جداگانه گرما دهید. مشاهدات خود 
را بنویسید.

سپس هر ماده را در جای سرد قرار دهید. گزارش مشاهدات خود 
را به کالس ارائه دهید.

فهرست شماره ی 1 را با توّجه به اثر گرما بر روی تغییر حالت هر ماّده طبقه بندی 
کنید.

2
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گروه های کار در مدرسه

خود  کالس  پاکیزگی  و  غذایی  مواّد  باقی مانده ی  درباره ی  می خواهند  دانش آموزان  جشن  پایان  با 
تصمیم گیری کنند. 

هر گروه، کارهای پیشنهادی خود را بیان می کند.

در این جشن مواّد خوراکی زیر اضافه آمده است.
شربت آبلیمو، میوه، آجیل، شکالت، شکر و بیسکویت

گفت وگو کنید
در جشن کالس شما چه مواّدی اضافه آمده است؟

شما برای نگه داری آن ها چه راه هایی پیشنهاد می کنید؟

گروه نگهداری مواد خوراکی

گروه پاکیزگی

را پیشنهاد می کنید؟شما چه گروهی 

گروه جمع آوری و جداسازی مواد
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جای خشک یا جای نمناک؟

دانش آموزان گروه نگه داری مواد غذایی، برای مشاهده ی اثر آب روی مواّدغذایی، آزمایشی انجام دادند. 
شما هم این آزمایش را در کالس انجام دهید.

آزمایش کنید
دانه  در هر کدام 10  و  بردارید  لیوان مشابه  دو      

نخودچی بریزید.
     در یکی از لیوان ها 10 قطره آب اضافه کنید.

     دِر هر دو لیوان را محکم ببندید. 
     هر دو لیوان را به مّدت یک هفته در یک مکان 

نگه داری کنید.
     پیش بینی می کنید، بعد از یک هفته چه اتّفاقی برای 

نخودچی ها می افتد؟
     در طول هفته هر روز نخودچی ها را مشاهده کرده و یادداشت برداری کنید.

      نتیجه را به کالس گزارش دهید.

پیش بینی کنید
پیش بینی می کنید آب بر روی هر یک از مواد )کاغذ، بیسکویت، گچ، شکر، آرد(  چه تأثیری دارد؟

برای بررسی درستی پیش بینی خود، آزمایش کنید و نتیجه را گزارش دهید.

کار در منزل
     یک ماّده ی خوراکی دیگر انتخاب کنید و اثر آب را بر آن آزمایش کنید و نتیجه ی آزمایش خود را 

به کالس گزارش دهید.
      یک مقّوا مثل جعبه ی شیرینی یا .... بردارید. آن را به قطعه های مساوی ببرید و هر قطعه را در جاهای 
مختلف خانه )حمام، آشپزخانه، زیرزمین، حیاط، کنار باغچه و ....( به مّدت یک هفته قرار دهید و نتیجه 

را گزارش دهید.

1

2
3
4

5

6
7

1

2
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در کجا نگه داری کنیم؟

کار در منزل
درباره ی راه های نگه داری از خوراکی های جشن از بزرگ ترها بپرسید و گزارش دهید. راه های مناسبی را 

برای نگه داری آن ها به گروه های دیگر پیشنهاد دهید.

کار در کالس
هرکدام از مواد غذایی مانند: شکالت آجیلی، شربت، میوه، ژله و آجیل در کجا باید نگه داری شوند تا مّدت 

بیشتری سالم بمانند؟

کار در منزل
به آشپزخانه ی منزل خود بروید. نام مواّدی را که در یخچال، فریزر، کمد آشپزخانه و ... نگه داری می شود، 

بنویسید.
درباره ی دلیل نگه داری مواد در جاهای مختلف از بزرگ ترها بپرسید و گزارش دهید.

جای
 سرد

جای
 خشک

جای
سرد و 
خشک
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با چربی ها چه کنیم؟

تمیزی  برای  کمتری  شوینده ی  مواّد  و  آب  از  می خواستند  ظرف ها  شست و شوی  گروه  دانش آموزان 
ظرف ها استفاده کنند.

شما برای تمیز کردن ظرف ها چه کارهایی را پیشنهاد می کنید؟
دانش آموزان این گروه برای راه پیشنهادی خود آزمایش زیر را طّراحی کردند.

آزمایش کنید
      3 عدد دستمال پارچه ای مانند هم انتخاب کنید.

      روی هر دستمال 5 قطره روغن مایع بریزید. 
     دستمال شماره ی 1 را با آب معمولی و شوینده، 
دستمال شماره ی 2 را با آب گرم و شوینده و دستمال 

شماره ی 3 را با آب سرد و شوینده بشویید.
      نتیجه را گزارش دهید.

درباره ی مصرف بيش از حّد شوينده ها و اثرات بد آن بر محيط زندگی با فرزندتان گفت  وگو كنيد.

کار در منزل                
در خانه ی شما برای شست و شوی ظرف، لباس، دست و صورت و ... از چه مواّدی استفاده می شود.

هشدار
هنگام استفاده از مواّد شوینده به نکات ایمنی روی برچسب آن ها توّجه کنید. 

1

2
3

4
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جداسازی

گفت وگو کنید
در جشن کالس شما کدام مواد دور ریختنی هستند؟ آن ها را فهرست و دسته بندی کنید.

     

     جدا کردن زباله ها از یک دیگر چه فایده هایی دارد؟
     در روزهای گرم تابستان بوی بد زباله ها شما را بیشتر آزار می دهد یا در زمستان؟ به چه دلیل؟

ایستگاه فکر
ما چگونه می توانیم به مأموران شهرداری در جابه جایی زباله ها کمک کنیم؟

در جاهایی که زباله ها توسط مأموران شهرداری جابه جا نمی شود، چه باید کرد؟

1
2
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دوباره استفاده کنید

بّچه های این کالس از مواد دور ریختنی، جا مدادی زیبایی برای کالس تهّیه  می کنند. آن ها درباره ی مواد 
مورد نیاز، روش ساخت آن، محکم بودن وسیله و زیبایی آن تصمیم گیری کردند. 

برای ساخت این قالب، دانش آموزان کالس از کدام آموخته های خود استفاده کردند. آن ها را فهرست 
کنید.
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کار در منزل
     وسیله ای بسازید که در مدرسه یا خانه از آن استفاده شود.

     آزمایش طّراحی کنید.
     آموخته های خود را در منزل به کار بگیرید و گزارش دهید.

1
2

3
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در کشور ما ایران، نان اصلی ترین ماّده ی غذایی است. تصویرهای زیر چگونگی آماده سازی نان را نشان می دهد.

مراحل تهّیه ی نان

با اعضای گروه خود درباره ی ترتیب انجام مراحل تهّیه ی نان گفت وگو کنید. مراحل را به ترتیب انجام، 
شماره گذاری کنید. در هر مرحله چه کاری انجام می شود؟

اهمّيت و ارزش نان و احترام به آن را به فرزندان خود گوشزد كنيد.
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روش های آسیاب کردن

تصویرهای زیر برخی آسیاب هایی را که برای آرد کردن گندم استفاده شده نشان می دهد.
از معلّم خود بخواهید چگونگی کار هر یک را برای شما بیان کند.

به همراه فرزند خود مقداری گندم را آسياب كرده، اجازه دهيد مراحل تهّيه ی نان را تجربه كند. 

ایستگاه فکر
آسیاب ها با گذشت زمان چه تغییراتی پیدا کرده اند؟ 

کار در منزل
از پدر و مادر خود درباره ی آسیاب های دوران گذشته بپرسید.
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تهّیه ی خمیر از آرد

خمیر کردن دستی و خمیر  کردن  به  کمک  دستگاه  مخلوط کن،  نمونه هایی  برای  تهّیه ی  خمیر از آرد 
هستند.

درباره ی این دو روش تهّیه ی خمیر از آرد در کالس گفت و گو کنید و آن ها را با یک دیگر مقایسه کنید.

به نان احترام بگذاريد كه خداوند به آن احترام گذاشته است. پيامبر اكرم )ص(

خارج از کالس
با مراجعه به یک نانوایی در مورد دو روش تهّیه ی خمیر از آرد اّطالعات بیشتری کسب کنید و به کالس 

گزارش دهید.
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روش های پخت نان

در تصویرهای زیر برخی روش های پخت نان نشان داده شده است.
در روستا یا شهری که شما زندگی می کنید، از چه روش هایی برای پخت نان استفاده می شود؟

با فرزندان خود درباره ی روش های توليد نان در گذشته و حال گفت  وگو كنيد.

ایستگاه فکر
چرا روش تهّیه ی نان از گذشته تا به امروز به تدریج 

تغییر کرده است؟

خارج از کالس
روش های پخت نان در محّل زندگی خود را نّقاشی 

کنید و به کالس نشان دهید.  
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در دنیا هر ساله هزاران کودک گرسنه هستند، در حالی که مقدار زیادی از نان تولید شده دور ریخته 
می شود. با هم کالسی های خود گفت وگو کنید چرا این اتّفاق می افتد.

از ضایعات نان در محّل زندگی شما چه استفاده هایی می شود؟
برای کاهش مقدار ضایعات نان چه راه  حل هایی را پیشنهاد می کنید؟

مصرف درست

به فرزندان خود روش درست مصرف كردن نان را بياموزيم.

خارج از کالس
درباره ی روش های درست نگه داری نان از بزرگ ترها بپرسید و به کالس گزارش دهید.

علم و زندگی
پیش بینی کنید در آینده چه تغییراتی در روش های تولید نان به وجود خواهد آمد.
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