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« به نام آفريدگار آسمان و زمين و آنچه ميان آن دو است»
مسائل محيط زيست بزرگترين چالش ملتها درقرن بيست و يکم شناخته شده است .پيشرفت تکنولوژي و صنعت ،توسعه
اقتصادي و نياز به رفاه بيشتر و ساير عوامل ،چنان موجبات تخريب محيط زيست را فراهم آورده است که کم و بيش به نگراني
انسانها در همه جهان نسبت به حفظ سالمتشان دامن زده است.
مسايلي چون آلودگي آب ،هوا ،خاک ،بحران کم آبي ،پديده گرد و غبار ،گرم شدن زمين ،تغييرات آب و هوايي ،مصرف بيرويه،
فرونشست زمين ،بيمارشدن شهرها و حومه آنها به واسطه متراکمتر شدن ساخت و سازها ،ترافيک ،کاهش فضاي سبز و انواع
تخريبهاي محيطزيستي ،افزايش ابتال به بيماريهاي خطرناک و العالج و صدها چالش ديگر محيطزيستي چنان همگان را
مضطرب نموده که نه تنها همه افراد در آن مسئول هستند بلکه بايستي حل چالشها دغدغه همه آنها باشد.
قطعا يکي از داليل اين بحرا نها فقدان آگاهي الزم و ضعف فرهنگي در زمينه ارتباط شهروندان با محيط زيست است .بر اساس
اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،حفاظت از محيط زيست به عنوان يک وظيفه عمومي مورد تاکيد قرارگرفته
و نيز طبق ماده  60و  64قانون برنامه چهارم توسعه که مجددا در ذيل ماده  189قانون برنامه پنجم تکرار شده ،دولت را موظف
مینمايد به منظور تقويت و توانمندسازي ساختارهاي مرتبط با محيطزيست و منابعطبيعي ،ساز وکارهاي الزم جهت گسترش
آموزشهاي عمومي و تخصصي محيطزيست ،درکليه واحدها و مراکز آموزشي را فراهم سازد (برنامه توسعه چهارم و پنجم)
اما رشد بيرويه مشکالت محيطزيستي و نبود سازوکارهاي مشارکتي الزم يراي ارتقاء فرهنگ محيطزيستي و ضعف فرهنگي
در اين زمينه ،موجب شده ،جميع سياستها و راهبردها در برنامه ششم توسعه ،ضرورت توجه بيشتر به اين حوزه را به عنوان
موضوعي فرابخشي مد نظر قرار دهد و با عنوان بسيج ملي در حفظ ،احيا و بهرهبرداري پايدار از محيطزيست به اهميت آن توجه
خاص نمايد.
بنابراين ،با عنايت به ضرورت فوق ،اساتيد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي(مجريان طرح) با مشارکت سازمان حفاظت
محيطزيست و وزارت آموزش و پرورش بر آن شدند ،تا از فرصتها و امکانات موجود در جامعه براي پيشبرد آموزش حفظ
محيطزيست ،استفاده بهينه نموده و بخش اندکي از تهديدها را به فرصتها تبديل نمايند.
از آنجا که سالهاي اوليه زندگي دوران بسيار حساسي است که در آن نگرشها ،ارزشها و مهارتهاي مورد نياز براي حفظ
و پشتيباني محيطزيست شکل ميگيرد ،دوره پيشدبستان در آموزش و پرورش ،ميتواند يکي از بهترين راههاي رسيدن به
اهداف آموزش محيطزيست در ابعاد مختلف باشد که ميتوان با آموزش مفاهيم پايهاي و عميق محيطزيستي توسط مربيان
پيشدبستان ،حفاظت از محيطزيست رابه عنوان يک مسئوليت انساني و اخالقي در وجود آنان نهادينه کند.
کتاب حاضر (راهنماي آموزش محيطزيست به کودکان پيشدبستان ويژه مربيان)حاصل دستاوردهاي پژوهشي متعدد در چارچوب
همکاري علمي -آموزشي بين دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،سازمان حفاظت محيطزيست و وزارت آموزش و پرورش
است .اين کتاب شامل دو بخش ميباشد:
بخش اول مجموعه کارهايي است که مربيان هر روز و هر ساعت انجام ميدهند و کودکان بدون آنکه فشاري را تحمل کنند با
ديدن و مشارکت در آن نقشي را ايفا مينمايند .وظايف مربيان بسيار ساده ،تکرارپذير ،شاد ،کاربردي و مشارکتي هستند .شش
موضوع اصلي محيطزيستي بستري را براي اين فعاليتها را فراهم آورده است.
مشارکت و فعاليت در اين بستر که مربي نقش کليدي و حساسي در آن دارد به مرور کودکان را به سوي حفاظت واقعي و نهادينه
محيطزيست سوق ميدهد.
بخش دوم مجموعهاي از واحدهاي کار مربي است ،موضوعات ،شيوهها و اجزاي هر يک از واحدهاي کار نتيجه پژوهشها
و فعاليتهاي مشارکتي کار گروهها است که با تالش شبانهروزي به صورت کتاب حاضر در اختيار مربيان عزيز ،کوشا و
عالقمند قرار ميگيرد تا با تدبير و تالش نه تنها خود به حفاظت از محيطزيست بينديشند و به آن عمل کنند بلکه با انجام
وظايف محيطزيستي بصورت روزانه و اجراي واحدهاي کار کودکان را نيز به طور غير مستقيم تحت تاثير موضوعات مربوط به
محيطزيست و حفاظت از آن قرار دهند.

بدون شک رفع چالشها و مشکالت محيطزيستي ايران مستلزم مشارکت همه ايرانيان است .اگر هر شهرنشين يا روستانشين
از کودکي با روشهاي نوين مشارکتي مستقيم و غيرمستقيم درگير حل مشکالت محيطزيستي شوند ،آسيبها و خسارات
محيطزيستي به مرور کاهش مييابند و در بعضي موارد حذف ميشوند .موضوع اين است که منابع طبيعي کاهش يافتهاند و
محيطزيست درگير محدوديت شده است .محدوديتهاي محيطزيستي بالندگي کودکان سرزمينمان را در معرض آسيب و خطر
قرار ميدهند .شادي کودکان و سالمت آنان در روستاها و شهرها ،در کنار طبيعت پاک ،زيبا و فرح بخش تامين ميشود .لذا وظيفه
تمام مربيان اين مرز و بوم است که کودکان را به سمت رفتار و عادات صحيح و درخور سوق دهند.
آنچه امروز و فردا کشورمان به آن نياز دارد ،ايرانيان و شهرونداني آگاه ،مجهز و مسئوليتپذير در حفاظت از محيطزيست ايران و
فراتر از آن ،جهان است .باشد که اين کتاب بتواند گامهاي موثري را در اين راستا بردارد.
نجم السادات موسوي
مريم شريفيان ثاني

مقدمـه :

شرط اساسی در حفاظت محیط زیست ،برقراری تعادل میان اجزا و عوامل تشکیلدهنده و حفظ پیوستگی آن است .هرگونه تغییر
بدون شک ممکن است عدم تعادل محیط زیست را فراهم سازد .آنچه تعادل محیط زیست را تهدید میکند ،منشا و عامل اصلی
آلودگی و تخریب محیط زیست یعنی انسان و عملکرد وی است که متاسفانه امروزه تحت عنوان چالشها و مشکالت محیط زیستی
از روند و رشد باالیی برخوردار بوده و جوامع بشری و سایر بومسازگان را تحت تاثیر قرار داده است.
پیشرفت تکنولوژی و صنعت ،توسعه اقتصادی و نیاز به رفاه بیشتر ،آز و سایر عوامل ،چنان موجبات تخریب محیط زیست را فراهم
آورده است که کم و بیش به نگرانی انسانها در همه جهان نسبت به حفظ سالمتشان دامن زده است.
مسایلی چون آلودگی آب ،هوا و خاک ،بحران کمآبی ،پدیده گرد و غبار ،گرم شدن زمین ،تغییرات آب و هوایی ،مصرف بیرویه،
فرونشست زمین ،بیمارشدن شهرها و حومه آنها به واسطه متراکمتر شدن ساخت و سازها ،ترافیک ،کاهش فضای سبز و انواع بزههای
اجتماعی و محیط زیستی ،افزایش ابتال به بیماریهای خطرناک و العالج وصدها چالش دیگر محیطزیستی چنان همگان را مضطرب
نموده که نه تنها همه افراد در آن مسئول هستند بلکه بایستی حل چالشها دغدغه همه آنها باشد.
واقعیت این است که :
«خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمیدهد مگر آنکه خودشان را دگرگون سازند»( .رعد ،آیه )11
لذا باید از هم اینک شروع کرد که فردا دیر است!
اکنون دیگر حفاظت از محیط زیست و مدیریت رفتار و مصرف بایستی در تمام کشورها و در تمام جوامع انسانی به اجرا درآید .میتوان
به آینده جوامعی خوشبین بود که فرزندان آن جامعه از كودكي تحت آموزههای محیط زیستی در قالب یادگیریهای غیرمستقیم و
مشارکتی قرار گیرند .هدف مهمی اتفاق نمیافتد مگر به تدبیر و تالش مربیانی کوشا ،عالقمند و مهربان که نه تنها خود به حفاظت
از محیط زیست بیندیشند و به آن عمل کنند بلکه با انجام وظایف محیط زیستی بصورت روزانه کودکان را نیز تحت تأثیر موضوعات
مربوط به حفاظت قرار دهند.
این بخش از کتاب به وظایف روزانه و مستمر مربیان میپردازد .مجموعه کارهایی که مربیان هر روز و هر ساعت انجام میدهند که
کودکان بدون آنکه فشاری را تحمل کنند با دیدن و مشارکت در آن نقشی را ایفا نمایند .رفع چالشها و مشکالت محیط زیستی
ایران بدون شک مستلزم مشارکت همه ایرانیان است .اگر هر شهرنشین یا روستانشین از کودکی با روشهای نوین مشارکتی مستقیم
و غیرمستقیم درگیر حل مشکالت محیط زیستی شوند ،آسیبها و خسارات محیط زیستی به مرور کاهش مییابند و در بعضی موارد
حذف میشوند .موضوع این است که منابع طبیعی کاهش یافتهاند و محیط زیست درگیر محدودیت شده است .محدودیتهای محیط
زیستی بالندگی کودکان سرزمینمان را در معرض آسیب و خطر قرار میدهند .دیگر زمان ریخت و پاشها و بیرویه مصرف کردن،
آلوده نمودن و بدون اندیشه عملکردن به پایان رسیده است .شادی کودکان و سالمت آنان در روستاها و شهرهای سالم در کنار
طبیعت زیبا و فرحبخش تأمین میشود .لذا وظیفه تمام مربیان این مرز و بوم است که کودکان را به سمت رفتار و عادات صحیح و
درخور سوق دهند.
وظایف مربیان بسیار ساده ،تکرارپذیر ،شاد ،کاربردی و مشارکتی هستند .شش موضوع اصلی محیط زیستی بستری برای فعالیت را
فراهم آوردهاند .موضوعاتی که هر یک میتواند قسمتی از زندگی روزانه را تأمین و در صورت عدم مدیریت ،فلج کنند .مشارکت و
فعالیت در این بستر که مربی نقش کلیدی و حساسی در آن دارد به مرور کودکان را به سوی حفاظت واقعی و نهادینه محیطزیست
سوق میدهد .نهادینهسازی فعالیتها منجر به شکلگیری رفتارهای شخصی و گروهی میشوند و آنچه امروز و فردا کشورمان به آن
نیاز دارد ،ایران وندانی آگاه ،مجهز و مسئولیتپذیر در حفاظت از محیط زیست ایران و فراتر از آن ،جهان است .باشد که این بخش
بتواند گامهای موثری را در این راستا بردارد .انشاءاهلل...
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همانطور که میدانید ایران در ناحیه آب و هوایی غالب ًا گرم و خشک قرار دارد .محدودیت تأمین آب سالم و در دسترس همواره
و در سالهای مختلف وجود داشته و اکنون به دلیل بحران گرمایش زمین بیشتر شده است .باتوجه به کمبود آب و مصرف
بیرویه و بدون اندیشه به ویژه آب شرب "،حفاظت از آب " به عنوان درس اول یکی از وظایف اصلی و جدی هموطنان
است .چه نیک است که موضوعات این درس از کودکی نهادینه شود.

 اهداف کلی :

درک ارزش و اهمیت آب به عنوان مایه حیات همه موجودات و حفاظت از آن
شکلگیری رفتار مصرف بهینه آب ( رویهای آسان بدون ایجاد استرس و اضطراب در کودکان)
برنامه روزانه:
راهکارهای زیر به صورت برنامه روزانه اجرا و انتظار میرود در رفتار مربی و کودکان نهادینه شود.

 برنامه روزانه:
الف :قطره قطره جمع گردد ...
 استفاده از تهمانده آب کودکان

بدین منظور مربی سطلی را در کنار کالس قرار داده و کودکان را تشویق نماید هر
روز اضافه آب قمقمه و یا ته لیوان خود را در آن خالی کنند .آب جمعآوریشده ،هر
روز یا هر چند روز توسط یکی از کودکان به نوبت در باغچه یا گلدان ریخته شود.
یا کودک آن را به منظور شست و شوی سرویسهای بهداشتی و زمین به مسئول
نظافت پیش دبستان تحویل میدهد .استفاده از آب مورد نظر با پیشنهاد کودک و
همفکری سایر کودکان و مربی تعیین میشود.
الزم است مربی هر روز با جملهای درباره ارزش آب و صرفهجویی در آن به این رفتار
شادمانه جهت دهد و اجرای برنامه را بطور مستمر مدیریت کند.
مشارکت ،شادی و احساس نقش کردن کودکان در این بخش ضروری است.
 استفاده از یک پارچ یا فالسک برای آشامیدن

به این منظور مربی پارچ یا فالسک آبی را در کالس برای آشامیدن کودکان توسط
لیوانهای خودشان قرار میدهد که کودکان دیگر نیازی به آوردن قمقمه به سر کالس
نداشته باشند .ضمن ًا به کودکان یادآوری میکند که اضافی آب درون لیوانهایشان را به
سطل باقیمانده آب بریزند.
گذاشتن یک سطل ،طشت و یا لیوانهای فلزی در حیاط یا پشت پنجره کالس و ...در
مناطقی که بارش وجود دارد.
جهت جمعآوری آب باران و ریختن آن در باغچه و گلدان و شست و شوی زمین و
سرویسهای بهداشتی یک سطل یا ظرفی مناسب در محل ریزش باران قرار داده
میشود و سپس در صورت پرشدن ،با مشارکت کودکان مجدداً برای مصارف غیرشرب
و غیربهداشتی استفاده میشود .این کار به کودکان اهمیت و ارزش آب باران را یادآوری
میکند.
 تکرار روزانه جمالتی درخصوص صرفهجویی

مربی هر روز به نوبت از کودکان میخواهد یک جمله درخصوص صرفهجویی در آب بگویند و همه با هم تکرار کنند.

حفاظت از آب

 موضوع و ضرورت :

حفاظت از آب

درس
اول

ب  :ماموریت

 " مهرورز آب "
برای این منظورکالهی ساده با نماد یک قطره آب روی آن ،برای "مهرورز آب" درست
شود .هر روز یکی ازکودکان به عنوان «مهرورز آب» انتخاب میشود و کاله را بر سر
میگذارد .او موظف است آن روز در مدرسه و
خانهی خود بر موارد زیر نظارت و سرکشی
نماید:
 .1شیرهای آب در هنگام عدم مصرف بسته
باشند.
 .2کودکان شیرهای آب را کم بازکنند.
 .3شیرهای آب چکه نکند.
 .4آب جمعشده در سطل را در باغچه و ...تخلیه نماید.
 .5در خانه ،اعضای خانواده از آب کمتری استفاده نمایند.
 .6اعضای خانواده سریع و در مدت زمان کوتاه دوش بگیرند.
 .7آبهای اضافه دورریز در محل مناسب تخلیه و در صورت نداشتن مواد شوینده و
سمی مجدداً برای مصارف غیرشرب و غیربهداشتی (باغچه ،گلدان و غیره) استفاده شوند.
 .8شیرهای خانه چکه نکند.
تذکر :تمام این موارد به آسانی و بدون فشار به کودکان انجام شود .همواره با تشویق
و بدون فرقگذاری در بین کودکان اجرا شود .حتی اگر کودکان نتوانند این کارها را در
منزل به طور کامل انجام دهند باز تشویق شوند.
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درس
اول

حفاظت از آب

ج :ماموریت در خانه
 استفاده از کارتهای تشویقی توسط کودکان در خانه
یک دسته کارت تشویقی (میتواند نقاشیهای کودک باشد ).به کودکان داده شود که کودک در خانه مراقب رفتار اعضای
خانواده خود در حفاظت از آب باشد .در صورتی که اهالی خانواده از آب کمتری استفاده نمایند ،مانند (کم بازکردن شیر آب،
بستن شیر آب در هنگام عدم مصرف به ویژه در ظرف شستن ،دوشگرفتن سریع ،استفاده مجدد از آبهای دورریز و) ...
کودک آنها را تشویق و یک کارت به آنها جایزه دهد .وقتی کارتهای کودک تمام شد ،مربی یک کارت تقدیر و تشکر به
خانواده اهدا میکند .الزم است مربی با توجه به خالقیت خود به این فعالیت جهت دهد و پیگیری نماید.

 موضوع و ضرورت :

استفاده بهینه از انرژی

شدت مصرف انرژی در ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار باال است که نشان از مصرف بیرویه انرژی دارد .ادامه روند
کنونی در آیندهای نهچندان دور ما را با بحرانی شدید ،آلودگی هوا و گرمشدن بیشتر زمین روبهرو خواهد کرد.
لذا درس دوم به ترویج و نهادینهکردن الگوی مصرف درست و منطقی انرژی در کودکی میپردازد و میتواند به حس مشارکتجویی
آنها در جلوگیری از اتالف انرژی کمک نماید.

 برنامه روزانه:


همیاریهای کوچک ،نتیجهای ثمربخش
درمدرسه و خانه

الف :درمدرسه

 .1هر روز مربی و کودکان المپهای اضافه را خاموش نمایند.

 .2هر روز در پایان کالس یکی ازکودکان مسئول خاموشکردن المپهای کالس باشد.
 .3مربی همیشه با کنارزدن پردهها حتی در فصل سرما از نور آفتاب استفاده نماید.
 .4در فصل سرما مربی به کمک کودکان درز پنجرهها را با درزگیر و یا اضافههای روزنامهها و ...ببندند.
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ب  :در خانه
 مأموریت (دیدهبان انرژی)

پس از یک ماه که مربی برنامه روزانه "استفاده بهینه از انرژی" را با کودکان تمرین کرد ،میتواند یک روز در ماه یا هفته را
"روز انرژی"بنامد .دراین روز کودکان وقتی به خانه میروند همگی مأموریت پیدا میکنند که "دیدهبان انرژی درخانه" باشند.
بدین منظور مربی گردنآویزهای تهیه شده توسط خانوادهها را که روی آن نماد "دیدهبان انرژی" طراحی شده و پشت آن
نام کودک و جای امضای والدین درج شده به گردن کودکان آویزان میکند و به آنها ماموریت میدهد ،درخانه "دیدهبان
انرژی" باشند و تمام برنامه روزانه را درخانه پیگیری نماید .والدین کار وی را تشویق و در پایان شب ،پشت کارت گردنآویز
را امضا کنند .این مأموریت هر ماه در یک روز مشخص مث ً
ال روز اول هر ماه (یا هر روز دیگر) تکرار شود.

استفاده بهینه از انرژی

 .5از افزایش درجه حرارت کالس در فصل سرما پرهیز شود.
 .6از بازگذاشتن پنجرهها در هنگام استفاده از کولر و یا بخاری خودداری شود .البته هر روز دودکش بخاری توسط مربی چک
شود تا گاز آالینده و سمی از دودکش به داخل اتاق در بسته نشت نکند.
 .7از کودکان خواسته شود در فصل سرما لباس بیشتر و گرم بپوشند تا مجبور به افزایش درجه دمای کالس نباشد.

درس
دوم

 موضوع و ضرورت :

تفکیک زباله و پسماندها

زباله ،مواد دورریز حاصل از مصرف انسان است .به دلیل افزایش جمعیت و متعاقب آن مصرف بیشتر مواد ،حجم زبالهها هر روز بیشتر
و بیشتر میشود .روزی میرسد که کوههایی از زباله دورتا دور شهرهایمان را میگیرد .با این همه زباله در آینده چه باید کرد؟ آیا همه
زبالهها قابل بازیافت هستند؟ آیا واقعا" زبالهها میتوانند طالی کثیف باشند؟
باید بدانیم که مدیریت فردای شهرمان با کودکان امروز است .پس برای پاسخ به سواالتمان از هم اکنون حرکت را آغاز کنیم.

 برنامه روزانه:
الف :ازامروز گامهایمان را برای فردا ،بلند برداریم.
مربی با اجرای برنامه روزانه ذیل در جهت اصالح الگوی مصرف و تولید کمتر زباله و تفکیک آن گام برمیدارد.
کاغذ و مقوا -سطل سفید
 .1گذاشتن ظرفهای تفکیک زباله با رنگهای مختلف شامل :
پسماند تر -سطل سبز
						
پسماند خشک – سطل قرمز
						

 .2زنگ پاکیزگی و شادی– شعر:
ببین چه زیبا شده
اتاق و کیف و میزم
چون که مرتب شدم
پیش همه عزیزم
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 .3هر روز کودکان با خواندن شعر و با پوشیدن دستکش خود زیر میز ،داخل میز وکالس را تمیز میکنند.

درس
سوم

تفکیک زباله و پسماندها

 .4عدماستفاده از ظروف یکبار مصرف
 .5جمعآوری هسته میوه در یک کیسه پارچهای برای کاشت درگلدان یا حیاط مدرسه و خانه
 .6استفاده مجدد از کاغذهای دورریز و باقیمانده کاغذهای رنگی برای نقاشیهای کوچک و کاردستیها

 .7استفاده از دو طرف کاغذ
 .8استفاده هرکودک از یک لیوان شخصی برای آب خوردن

					
ب  :کودک خبرنگار

یک میکروفن نمادین و یک جلیقه تهیه کنید .میتوان از مقوا برای تهیه میکروفون و جلیقه نیز استفاده نمود.
هرروز یکی از کودکان به عنوان خبرنگار انتخاب میشود تا برنامه روزانه زیر را انجام دهد:
کودک خبرنگار هر روز سطلهای زباله ،میزهای کودکان و کالس را بررسی و گزارش نمایشی خود را پس از زنگ پاکیزگی به
مربی و کالس میدهد .مربی نیز برای هر روز به کودکان کالس دستهجمعی امتیاز میدهد .بدین صورت که اگر فعالیت کالس
به خوبی انجام شده باشد ،یک مشوق دسته جمعی برای آنان درنظر میگیرد .مانند انجام بازی در فضای باز ،قصهگویی و ....در
غیر این صورت تذکرهای الزم را به کالس ارائه میکند.

مصرف متعادل

(بازاندیشیدن ،بازکاهی ،بازمصرف ،بازیافت)
 موضوع و ضرورت :
باتوجه به رشد فزاینده جمعیت و ارتقاء سطح کیفی زندگی و همچنین افزایش نیازهای انسانی در دنیای امروز از یک سو و محدودبودن
منابع از سوی دیگر ،لزوم آموزش مصرف متعادل به عنوان درس چهارم ضرورت مییابد تا در فرآیند فرهنگسازی ،شهروندان فردا،
درک عمیقتری از مسائل و چالشهای محیط زیستی خود داشته و در فعالیتهایی که منجر به حل چالشهای محیط زیستی
میشوند ،مشارکت نمایند.

 برنامه روزانه:
الف :کمتر خرید کنیم ،درست مصرف کنیم!
دوباره استفاده کنیم  ،به دیگران ببخشیم!

 .1کودکی که کمتر خرید میکند و از وسایل و نوشت افزارش بیشترین استفاده را مینماید ،تشویق شود.
 .2استفاده از مدادهای رنگی کوتاه شده تا حد ممکن
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 .5استفاده دوباره از دورریزها برای تهیه کاردستی
 .6مربی میتواند با قراردادن یک قفسه یا کمد یا میز برای کتابهای داستان و اسباببازیهای بالاستفاده کودکان ،آنها را
جمعآوری و در سال آینده از آنها استفاده نماید.
(توجه :وسایل جمعآوریشده در همان سال تحصیلی استفاده نشود تا موجب تبعات و اثرات نامطلوب نشود).
 .7تأکید مربی بر استفاده کامل و صحیح از غذاها و میان وعدهها و همچنین دورنریختن مواد غذایی با ارائه توضیحاتی
درخصوص محدودیت منابع تهیه غذا و جمعیت نیازمند صورت گیرد.
 .8مربی همواره به خانوادهها بر خرید لباس ،لوازمالتحریر و اسباب بازی و ...کمتر ،محدود و غیرضروری برای کودک پیشنهاد
و تأکید نماید.

مصرف متعادل

 .3مربی سبد یا قوطی زیبایی در گوشه کالس جهت جمعآوری مدادهای کوتاه شده بگذارد و از کودکان بخواهد هرگاه مدادهای
آنها کوتاه شد ،به طوری که قابل در دست گرفتن نباشد ،آن را در داخل سبد بیندازند تا در صورت لزوم و امکان از آن دوباره
استفاده شود.
 .4همچنین مربی میتواند با قراردادن س ِر خودکارهای مصرف شده روی مدادهای کوتاه شده ،موجب بلندتر شدن مدادها شود
و مجدد آن مداد مورد استفاده قرارگیرد.

درس
چهارم

هوای پاک

کودکان :
ما هوای پاک میخواهیم.
 موضوع و ضرورت :

بسیاری ازما به سالم زیستن احترام نمیگذاریم ،حتی غبار آینهها این را میداند .ما درخت را برای بریدن ،چشمه را برای گِل کردن
و چمن را تنها برای عکس انداختن میخواهیم!
طولی نخواهد کشید که ناقوسهای دودی از فراز برجهای سیاه فراوانی مرگ را جشن خواهند گرفت .آن روز نگا ِه به سکوت رسیدهی
کودکان ،در ازدحام دیوارهای سیمانی ،جنگلهای مصنوعی چقدر تاریک خواهد بود ،اگر به غفلت دیرینه پی نبریم.
هیچ ابری نخواهد بود که به حال زمین گریه کند ،نه صدای پرندهای! نه زمزمهی جویباری! نه کودکی ....
آینده در مسیر حوادث قرار خواهد گرفت و مرگهای ناگهانی سرفصل اولین اخبار روز خواهد شد.
ای نگاههای نگران " خانه و مدرسه" همواره سبز بیاندیشید.

"کودکانمان هوای پاک میخواهند"..
"برگرفته از نوشته دبستان شرافت قهدریجان "

 برنامه روزانه:
الف :کالس سبز

هر دانش آموز ،یک گلدان
مربی با استفاده از یک میز جلوی پنجره و یا گوشه کالس فضای سبزی را برای کودکان فراهم نماید و از خانوادهها بخواهد برای
فضای سبز کالس با تهیه یک گلدان کوچک ،مربی را یاری نمایند .در طول سال هر کودک مسئول نگهداری و مراقبت از گلدانی
خواهد بود که به کالس هدیه کرده است .در پایان سال کودکان میتوانند گلدانهای خود را به خانه ببرند.

22

ب :اجرای واحد کار هوای پاک:

 مشارکت خانوادهها و کودکان

تشویق کودکان برای پیادهروی از خانه تا مدرسه ( در صورت کوتاه بودن مسیر)
تشویق کودکان برای استفاده مشترک همکالسیها از سرویسهای رفت و آمد یا ماشین والدینی که روزانه کودکان را به پیش
دبستان میآورند
تشویق کودکان برای استفاده خانوادهاش از وسایل نقلیه عمومی ،دوچرخه و پیادهروی

هوای پاک

مربی از بخش دوم کتاب استفاده کرده و فعالیتهای مربوط به واحد کار"هوای پاک " را اجرا نماید.

درس
پنجم

 موضوع و ضرورت :

تغذیه سالم

مفید ،مناسب و سالمبودن تغذیه کودکان اهمیت باالیی دارد .چرا که کودکان در مدرسه به لحاظ جسمی و ذهنی فعالیت بیشتری
دارند .بنابراین تأمین انرژی و مواد الزم برای فعالیت دانشآموزان عالوه بر اینکه سالمت جسم آنها را تأمین میکند ،به آنها کمک
میکند تا از ساعتهای حضور در کالس درس لذت ببرند و همچنین با انگیزه و نشاط به آموختن بپردازند .انرژی مورد نیاز کودکان
از طریق صبحانه نموده که مهمترین وعده غذایی محسوب میشود و هم از طریق میان وعدههایی که در زنگ تفریح ،استفاده
میکند ،تأمین شود .معمو ًال خوراکیهای مزهدار و به قولی خوشمزه کودکان را جلب میکنند .این مشکل میان کودکان پیشدبستانی
و سالهای اول دبستان بیشتر دیده میشود .به طور معمول مادرها به دلیل جلوگیری از بدغذایی یا کمغذایی کودک ،ناخودآگاه آنها
را به سمت مصرف نمک و شکر زیاد سوق میدهند.
بنابراین والدین با هماهنگی مربیان باید با برنامهریزی دقیق ،میان وعدههایی مناسب برای کودک فراهم کنند تا هم به حفظ سالمت
او کمک کنند وهم از نظر اقتصادی ،بهداشتی و مسایل محیطزیستی گامی برداشته باشند.

 برنامه روزانه:
الف :زنگ تفریح ،سفره تندرستی
مربی ،کودکان وخانوادهها را راهنمایی میکند تا برنامه روزانه ذیل را انجام دهند:
کودکان تغذیه را با این شعر شروع کنند:
به که چه خوشمزه بود
خوراکیای مامان
پسته و سیب رو خوردم
در زنگ پیش دبستان
خانوادهها میان وعدهها را در ظرفی ساده و مناسب سن و سال کودک بگذارند و هر روز بعد از برگشتن کودک آن را شسته و خشک
نمایند.
میان وعدهها باید به راحتی قابل حمل باشند ،مصرف آن راحت بوده و در زمان کوتاه زنگ تفریح مورد استفاده قرار گیرند.
خانوادهها حتم ًا سلیقه و میل کودک خود را جویا شوند .ضمن اینکه از افزودن شکر و نمک اضافی به خوراکیهای کودک جلوگیری
نمایند.
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درس
ششم

میانوعدهها در سفره تندرستی میتواند شامل مواد زیر باشند:

مغزها (پسته ،بادام ،فندق ،بدون نمک و بونداده خام)  +انجیر خشک (بادام هندی ممنوع است).
نان و پنیر و سبزی ،گردو ،نان و خرما و یاحتی ترجیح ًا مربای خانگی کم شکر و یا نان و پنیر و گوجه وخیار
غذایی که از شب اضافه مانده (مانند گوشت کوبیده یا کتلت ولی به مقدار کم و با درنظرگرفتن اینکه در زمان مدرسه خراب
نشود) .اگر مادر شاغل است و امکان تهیه این مواد را ندارد ترجیح ًا به جای کیک و ساندیس استفاده از کلوچهها و بیسکویتهای
ساده و بدون کرم و آب میوه طبیعی یا میوه پیشنهاد میشود.
استفاده از یک واحد میوه (یک سیب متوسط ،یک شلیل ،یک موز کوچک ،یک خوشه انگور یا میوه فصل)

تغذیه سالم

میانوعدهها نباید جای وعده اصلی غذا را بگیرند.
میان وعدهها قابلیت سالمماندن در دمای معمولی را داشته باشند.
استفاده از پفک ،چیپس ،پاستیل ،اسمارتیز ،شکالتها و مواد رنگی ک ً
ال ممنوع است.
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نام واحد کار

آب

تعریف

آب مایه حیات است و در صورت تمیز و قابل آشامیدن بودن به آن آب گوارا
میگویند.

بازه سنی :پیش دبستان

پیش نیاز:


کودک باید آب و خصوصیات آن را بشناسد.

هدفهای کلی



شناخت آب گوارا
درک اهمیت آب و تالش برای حفاظت از آن

هدفهای عملکردی
کودک





بتواند فایدهها و ویژگیهای آب گوارا را بیان کند؛
از نوشیدن آب گوارا لذت ببرد؛
از رفتارهایی که موجب آلودگی یا هدر رفتن آب میشوند ،پرهیز کند و از آب لذت ببرد.
آب گوارا را تشخیص دهد و از نوشیدن آبهای آلوده پرهیز کند.

سرفصل های آموزشی


آب گوارا ،فایدههای آب و حفاظت از آن (مصرف بهینه و جلوگیری از آلودهشدن آب)

فضای بسته

روش آموزشی :مشاهده
بازه سنی :پیش دبستان

نام فعالیت  :آب را گل نکنیم
مدت زمان 30 :دقیقه

تعداد کودکان  :حداکثر  16نفر

آمادگی الزم برای انجام فعالیت


مواد و وسیلهها





لیوان شفاف به تعداد کودکان؛
چهار عدد پارچ شفاف به همراه آب گوارا؛
نمک؛
تراشهی مداد یا مواد دیگر.

یادداشت

مرحلههای این واحد کار ،حتم ًا بهترتیب تا پایان و به نتیجه رسیدن اجرا شود.

مشارکت خانواده

تهیهی وسیلهها

شرح فعالیت
گام  :1پیش از شروع کار ،مربی آب یکی از پارچها را با مقداری نمک ترکیب میکند.
گام  :2مربــی مقــداری آب شــور در لیــوان هــر کــودک میریــزد .ســپس ،آب گــوارا را بــه مقــدار دلخــواه هــر
کــودک در لیوانــی دیگــر میریــزد و از آنهــا میخواهــد مقدارکمــی از آب دو لیــوان را بنوشــند و بــا مقایســه
ن دو ،ارزش و لــذت نوشــیدن آب گــوارا را درک کننــد.
مــزهی آ 
گام  :3مربــی پــارچ دیگــری روی میــز قــرار میدهــد .مقــداری مــاده (کاغــذ ،بیســکویت ،تراشـهی مــداد ،خــاک و)...
بــه آن اضافــه میکنــد و از کــودکان میپرســد« :آیــا حاضریــد از ایــن پــارچ ،آب بنوشــید؟»
اگر پاسخ منفی بود ،دلیل ننوشیدن را میپرسد.
گام  :4مربــی دســت خــود را داخــل پــارچ دیگــری میبــرد ،آب را بههــم میزنــد و از کــودکان میپرســد« :آیــا
حاضریــد از آب داخــل ایــن پارچ بنوشــید؟»
ســپس علــت نخــوردن آن را از کــودکان میخواهــد .وقتــی جــواب هــا را شــنید ،از آنهــا میپرســد« :آیــا
میتوانیــم از ایــن آب ،در جــای دیگــری اســتفاده کنیــم؟»
گام  : 5مربــی داســتان آهــوی تشــنه را بــرای کــودکان میخوانــد و از کــودکان میخواهــد دربــارهی ایــن
داســتان گفتوگــو کننــد.
گام  : 6مربــی بــه همــراه کــودکان ،پارچهــای آب را بــرای اســتفادههای دیگــر (غیــر از نوشــیدن) بــه حیــاط
مرکــز آموزشــی میبــرد ( .از آب هــای شــور بــرای آبیــاری گیاهــان اســتفاده نشــود).
منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 1
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مجموعه تصاویر شامره : 1

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

سایر روش های آموزشی فضای بسته

روش آموزشی :بحث و گفتوگو و نقاشی
مدت زمان 20 :دقیقه

شرح فعالیت
مربی در ابتدا ،با بحث و گفتوگو از کودکان میپرسد« :در خانه یا اطراف شما ،از آب چه استفادههایی میشود؟»
و از آنها میخواهد دربارهی تجربههای خود ،بحث و گفتوگو کنند؛ مانند شستن ظرفها ،حمامکردن ،مسواکزدن،
نظافت منزل.....
در پایان ،مربی از کودکان میخواهد یکی از کاربردهای آب در خانه را نقاشی کنند.

روش آموزشی :بحث و گفتگو
مدت زمان 20 :دقیقه
آمادگی الزم برای انجام فعالیت
مواد و وسیلهها
یادداشت



تصویرها یا اسالیدهایی از رفتارهای درست و نادرست در مصرف آب.

در این مرحله ،همهی کودکان باید فعال باشند و به چالش کشیده شوند.

شرح فعالیت
مربی تصاویری از رفتارهای درست مث ً
ال (مسواک زدن با یک لیوان آب ،ظرف شستن با شیر بسته و )...نادرست
مث ً
ال (شستن ماشین ،باز گذاشتن شیرآب و)...مصرف آب را تهیه کند و سپس از کودکان بخواهد در مورد آنها بحث
وگفتگو کنند و در پایان با کمک کودکان نتیجهگیری کند.
منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 2
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مجموعه تصاویر شامره : 2

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

فضای باز

روش آموزشی :گردش تفریحی
بازه سنی  :پیش دبستان

مدت زمان :یک روز

نام فعالیت :خاطرهای از آب
تعداد کودکان :حداکثر  16نفر

آمادگی الزم برای انجام فعالیت
وسیلههای ضروری برای یک گردش تفریحی

مواد و وسیلهها



یادداشت

این فعالیت ،در فصل گرما و یا در منطقههای گرمسیری میتواند در یک استخر آب
انجام شود .در فصلهای دیگر ،کنار یک استخر آب در پارک یا کنار چشمه ،قنات و...

مشارکت خانواده

همراهی پدر یا مادر برای اجرای فعالیت واحد کار ،ضروری است.

شرح فعالیت
گام  :1پس از هماهنگیهای الزم بین پدر و مادر ،مربی و کادر مدیریت مرکز آموزش ،برای اجرای واحد
کار برنامهریزی میشود.
گام  :2مربی همراه با کودکان ،در قالب گردش تفریحی ،به یکی از محلهای یادشده میرود.
گام  :3کودکان با حس شادی و لذت در کنار آب ،خاطرههایی را برای خود ثبت میکنند.
منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 3
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مجموعه تصاویر شامره : 3

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

سایر روشهای آموزشی فضای باز

روش آموزشی :مشاهدهی علمی ،تهیهی گزارش
مدت زمان :یک روز کاری
شرح فعالیت
مربی ابتدا ،تصویرها یا اسالیدهایی از رفتارهای درست و نادرست در مصرف آب را با کودکان به بحث میگذارد و
پس از جمعبندی بحثها و نتیجهگیری ،همه از مرکز آموزش خود ،خیابان یا کوچههای اطراف بازدید میکنند و
رفتارهای نادرست در مصرف آب ،مانند شستن ماشین ،آبیاری درختان ،شستن حیاط ،چکهکردن شیر آب ،وجود زباله
در جوی آب و ...را میبینند و تشخیص میدهند.
مربی با تأکید بر کارکرد آب آشامیدنی (نوشیدن) از کودکان میخواهد علتهای نادرستی رفتارهای دیگران را توضیح
دهند و دربارهی راهحلهای بهتر ،گفتوگو کنند .سپس ،در صورت مناسببودن شرایط ،مربی به همراه کودکان به
فردی که رفتار نادرست دارد ،با ادب و آرامش تذکر میدهند.
مربی از کودکان میخواهد در خانه و محیط پیرامون خود ،رفتارهای درست و نادرست در مصرف آب را زیر نظر
بگیرند و از اطرافیان بخواهند به پیشنهاد آنها توجه کنند.
همچنین تأکید میکند مشاهده و تجربهی این روز را در کالس مطرح کنند تا دوستانی که در این گردش حضور
نداشتند ،در این نتیجهگیری سهیم شوند.

منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 4
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مجموعه تصاویر شامره : 4

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

ارزشیابی آموزشی

نام واحد

روش ارزشیابی

مدت زمان

آب

ارائهی گزارش

 30دقیقه

شرح فعالیت

مربی انواع رفتارهای درست و نادرست در مصرف آب را مرور میکند و از کودکان میخواهد هرکدام ،یکی از این
رفتارها (مصرف آب هنگام پختوپز ،شستن ظرفها و لباسها ،حمامکردن ،مسواکزدن ،نظافت خانه ،شستن ماشین
و حیاط ،آبیاری باغچه و )...را که در خانه و محیط پیرامون زیر نظر داشتهاند ،همراه با پیشنهاد خود ،برای دوستانشان
گزارش دهند.

منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 5
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مجموعه تصاویر شامره : 5

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

آهوی تشنه
آهوکوچولو خسته بود از بس دویده و بازی کرده بود .تشنه و خیس عرق به طرف چاله رفت ،چاله آب گفت« :نخور
آهوجان .آب چاله تمیز نیست پر از گل و الی است ،مریض میشوی».
آهو گفت« :ممنون که گفتی .میروم آب تمیز پیدا کنم ».بعد رفت و رفت تا به رودخانه رسید .تا آمد آب بخورد
رودخانه گفت« :نخور آهوجان .آنقدر توی دلم زباله ریختهاند که آب تمیز ندارم .مریض میشوی».
آهو گفت « :ممنون که گفتی .میروم آب تمیز پیدا کنم».
آهو خیلی خیلی تشنه بود .نمیدانست چه کار کند .از دور صدای ُقلقُل چشمه را شنید جلو رفت و گفت« :تو هم
آب تمیز نداری؟»
چشمه گفت« :چرا! بیا هرقدر دلت میخواهد آب بخور .آب چشمه تمیز و گوارا است .نوش جان!»
آهو ،آب خورد و آب خورد و آب خورد .بعد شاد و سرحال از چشمه تشکر کرد و رفت تا دوباره توی دشت بدود و
بازی کند.
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آب
غنچهخانم تشنه شده
دلش میخواد آب بخوره
بعد بشینه تو باغچه و
یه ذره آفتاب بخوره
شر شر شر صدای چیه؟
قطره به قطره آب جو
غنچهخانم میخنده و
میشکفه با رنگ و بو
غنچهخانم مواظبه
که آب جو کجا میره
جو میره و آب خنک
برای باغ میبره

46

نام واحد کار

هوای پاک

تعریف

به هوایی که در اطراف ما جریان دارد ،اگر سرشار از اکسیژن و بدون هرگونه آلودگی باشد،
هوای پاک میگویند .این هوا ،برای تنفس انسان و موجودات زنده ،حیاتی است.
هر آنچه کيفيت طبيعي هوا را تغيير دهد ،آلودگي هوا ناميده ميشود.
هوای پاک ،تـأثير مسـتقيمی بر روي سالمت انسان ،گياه ،جانوران و محیطزیست ميگذارد.

بازه سنی :پیش دبستان

پیش نیاز
 کودک باید معنا و مفهوم دود ،گرد و خاک ،آلودگي ناشي از سوخت و حركت وسیلههای نقلیه ،باد ،باران و نقش درختان
را در پاك نگهداشتن هوا بداند.
هدف های کلی


آشنایی با هوای پاک و فایدهها و اهمیت آن در محیطزیست.

هدفهای عملکردی
کودک






بتواند تصويرهای هواي پاك و هواي آلوده را از يكديگر تشخيص دهد؛
از هوای پاک لذت ببرد و به عوامل آلودهکنندهی هوا حساس باشد؛
نقش هوای پاک را در ادامهی حیات انسان و ساير موجودات زنده بيان كند؛
بتواند تصويرهای رفتارهايي را كه سبب پاكماندن هوا ميشود ،تشخيص دهد؛
بتواند اطرافیان خود را از کاربرد عوامل آلودهکنندهی هوا منع کند.

سرفصل های آموزشی
 هوای پاک ،هوای آلوده ،ضرورت و فایدههای هوای پاک ،عوامل انساني آلودهکنندهی هوا ،نقش عوامل پاککنندهی
هوا(.باد ،باران ،درخت و )...

فضای بسته

روش آموزشی :مشاهده
بازه سنی :پیش دبستان

نام فعالیت  :یه هدیهی خوب
مدت زمان 15 :تا  25دقیقه

تعداد کودکان  :کودکان کالس

آمادگی الزم برای انجام فعالیت
هوای تمیز آفتابی با آسمان آبی یا هوای تمیز بارانی

مواد و وسیلهها



یادداشت

این واحد کار میتواند در هنگام بارش باران یا پس از آن در هوای تمیز و آسمان آبی اجرا شود.
به این صورت که مربی کودکان را به حیاط ببرد و از آنها بخواهد که در هوای پاک تنفس کنند و
از هوای تمیز لذت ببرند.
در هنگام باران کودکان با لباس گرم ،بارانی و یا کاپشن به داخل حیاط برده شوند.

مشارکت خانواده

ــ

شرح فعالیت
گام  :1مربی در یک روز آفتابی با آسمان آبی و تمیز یا یک روز بارانی وقتی وارد کالس میشود ،به سوی پنجره
برود و آن را باز کند.
گام  :2مربی به کودکان میگوید که امروز شهرمان هدیهای با ارزش به ما داده است و کودکان را نسبت به این هدیه
حساس کند.
گام  :3کودکان نزدیک پنجره میروند و به آسمان نگاه میکنند و احتما ًال سؤال میکنندکه این هدیه با ارزش
چیست؟!
گام  :4مربی از کودکان میخواهد که نفس عمیق بکشند ،چشمانشان را ببندند و از این هوا لذت ببرند .همچنین
مربی میتواند کودکان را به شادی کردن و دست زدن تشویق کند .سپس از کودکان میخواهد که این هوای خوب
و زیبا را به دوستان و خانواده خود هدیه دهند و آنها را تشویق به نفس کشیدن و لذت بردن از این هوا کنند.
گام  :5مربی از تصویرهای صفحه مقابل استفاده میکند و از بچهها میخواهد تفاوتهای هوای آلوده و پاک را از
روی تصویر بگویند و یکی یکی دربارهی منشاء آلودهکنندههای هوا (ماشینها ،کارخانهها) صحبت کنند و تأثیر
آنها را توضیح دهند.
گام  :6او در پایان ،داستان «غول دودی» را برای کودکان میخواند و در میانهی داستان ،از آنها نتیجهی داستان
را میپرسد« :دوست داشتین غول دودی چی بشه؟»
منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 6
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مجموعه تصاویر شامره : 6

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

سایر روش های آموزشی فضای بسته

روش آموزشی :آزمایش و بازی
مدت زمان 20 :تا  30دقیقه
آمادگی الزم برای انجام فعالیت

مواد و وسیله ها

 فیلم مستندی که دارای سه محور اصلی باشد :هوای پاک ،هوای آلوده و راههای
مبارزه با این مشکل؛
 تهیهی کارتهایی که نشانگر عوامل پاکی و آلودگی هوا هستند .عوامل پاکی
هوا ،شامل بارش باران ،برگ درختان و جنگلها و ...است و عوامل آلودگی هوا ،دود
و گرد و خاک حاصل از فعالیت کارخانهها و دود و ترافیک ماشینها را در بر میگیرد.

شرح فعالیت

مربی ،فیلم مستندی از هوای پاک جنگلها یا هوای پاک پس از بارش باران و یا تصویرهای صفحهی مقابل را
نمایش میدهد و در ادامهی آن ،آلودهشدن هوای پاک ،توسط کارخانههایی که دود تولید میکنند و ماشینها در
ترافیک و ...را نمایش میدهد تا کودکان علتهای آلودگی هوای پاک را درک کنند .سپس کارتها را در اختیار
کودکان میگذارد تا کودکان آنها را تفکیک کنند.
در ادامه ،مربی از کودکان می خواهد یک نقاشی با عنوان « وقتی هوا تمیز است» را نقاشی بکشند.
بعد از نقاشی ،مربی نام کودکان را زیر نقاشیشان مینویسد و از آنها میخواهد فکر کنند و یک پیام دربارهی هوای
پاک بدهند .مربی ،گفتهی آنها را پشت نقاشی کودکان یادداشت میکند تا برای روز اردو به خانه ببرند.

منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 7
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مجموعه تصاویر شامره :7

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

فضای باز

روش آموزشی :ایفای نقش
بازه سنی  :پیش دبستان

نام فعالیت :خبر نگارکوچک
مدت زمان :یک روز

تعداد کودکان :حداکثر  25نفر

آمادگی الزم برای انجام فعالیت
مواد و وسیلهها




یادداشت

این واحد آموزشی ،دارای اهمیت ویژهای است .مربی باید ازهر شیوهای که بتواند ،در هرچه بهتر و پربارتر
اجراشدن اردو استفاده کند تا هدف بزرگی که در آن نهفته است ،تحقق یابد.



مشارکت خانواده

چند پالکارد حاوی پیامهایی دربارهی هوای پاک؛
سایر وسیلههای الزم برای اردو.






تکثیر تعداد زیادی از نقاشی فرزندشان که مربی به خانه فرستاده است؛
تهیهی یک کیسهی پارچهای زیبا ،برای قراردادن نقاشیهای تکثیرشدهی فرزندشان؛
تهیهی یک پالکارد برای کودک خود؛
نوشتن پیامی که کودک پشت نقاشیاش ،دربارهی هوای پاک گفته بود؛
همراهی با کودک در اردو و آمادهکردنش برای خبرنگاری و بحث دربارهی پرسشها؛
کمک به مربی در تهیهی پالکاردهای دوستداران هوای پاک.

شرح فعالیت
* روزهای پیش از اردو ،مربی همهی فعالیتهای فضای بسته را دربارهی هوای پاک انجام داده است.
گام  .1از پدر و مادر میخواهد از نقاشی فرزندشان که در فعالیت قبل انجام داده است ،تعداد زیادی تکثیر کنند و آنها را داخل کیسهای
پارچهای گذاشته و روز اردو با خود بیاورند.
گام  .2کودکان و پدر و مادرشان را به گروههای سهخانوادهای تقسیم میکند (سه خانواده در یک گروه) و از آنها میخواهد یک پالکارد
(طبق دستور باال در مشارکت خانواده) به همراه بیاورند تا در نقش دوستداران هوای پاک ،پیام خویش را به دیگران انتقال دهند.
گام  .4مربی با گروه خانوادهها قرار میگذارد تا روز اردو ،هر گروه بهصورت جداگانه فعالیت کنند و سپس در محل مشخصی به بقیه
ملحق شوند .در این قرار ذکر میشود که هیچکدام از گروهها نباید با خودروی شخصی به محل اردو بیایند .بلکه پیاده یا با دوچرخه
و یا با وسیلهی نقلیهی عمومی به محل اردو بیایند و از این راه ،خودشان بهعنوان دوستداران هوای پاک ،باعث آلودگی هوا نشوند.
گام  .5مربی از پدر و مادر میخواهد اجازه دهند کودکان (در مسیر رسیدن به محل اردو) به نوبت و مانند یک خبرنگار ،با افراد مختلفی
که از وسیلههای نقلیه عمومی استفاده میکنند ،مصاحبه کنند و خودشان متن مصاحبه را با موبایل ضبط کنند یا روی کاغذ بنویسند.
(دوچرخهسواران ،مسافران مترو و)...
پس از مصاحبه ،کودک یکی از نقاشیهای خودش را به او هدیه میکند .همچنین به افرادی که باعث آلودگی هوا میشوند نیز ،یکی
از نقاشیهایش را میدهد تا او را برای مراقبت از هوای پاک به فکر وا دارد و بهعنوان دوستدار هوای پاک ،پیام خود را منتقل کند و
عکس بگیرد( .پدر و مادر ،در آمادهسازی مصاحبهشوندگان و دالیل این کار نقشآفرینی کنند).
گام  .6بعد از اتمام زمان مصاحبه ،گروهها به محل قرار اردو میروند و هر گروه ،گزارش فعالیت خود را برای مربی و دیگر دوستان بیان
میکند که به چه کسانی و برای چه کاری هدیه داده است.

منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 8
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مجموعه تصاویر شامره : 8

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

سایر روشهای آموزشی فضای باز

روش آموزشی :گردش علمی
مدت زمان :نیم روز
آمادگی الزم برای انجام فعالیت
مواد و وسیلهها

یادداشت




هر وسیلهای که برای یک روز اردو در طبیعت ضروری است؛
در صورت امکان ،یک دوچرخه.

 برای ترغیب و تشویق کودکان به استفاده از دوچرخه ،از پدر و مادر بخواهید اگر کودک
دوچرخه ندارد ،برای آن روز دوچرخهای را از اطرافیان امانت بگیرند.
 همهی کودکان باید دوچرخه داشته باشند .در غیر این صورت ،مسابقهی پیادهروی برگزار
شود.

شرح فعالیت
مربی با هماهنگی مرکز آموزش و همکاری پدر و مادر ،یک اردوی یکروزه در طبیعت تدارک میببیند.
سپس عوامل پاکی و آلودگی هوا را مجدد یادآوری میکند و با تأکید از آنها میخواهد برای مراقبت و حفظ هوای
پاک ،نهایت تالششان را بکنند.
او مزایای استفاده از دوچرخه و پیادهروی را در حد فهم کودکان شرح میدهد .مربی از کودکان بخواهد عیبهای
استفاده از وسیله نقلیه شخصی را بگویند و در مورد وسیلهی نقلیهی عمومی (مترو ،اتوبوس ،تاکسی) به جای
وسیلهی نقلیهی شخصی توضیح دهند.
مربی از خانوادهها میخواهد در این پیادهروی ،کودکانشان را همراهی کنند.
این اردو میتواند در دو بخش و در یکی از روزهای تمیز بهاری یا پاییزی باشد.
بخش اول را با پیادهروی کودکان به همراه خانوادههای آنها آغاز کنند تا به محلی مناسب برای برگزاری یک بازی
و مسابقهی دوچرخهسواری برسند.
در بخش دوم و در محل مشخصشده ،بعد از استراحت ،اگر همهی کودکان دوچرخه داشته باشند ،یک مسابقهی
دوستانهی دوچرخهسواری راه بیندازند.
در پایان ،مربی بهخاطر همهی کارهای خوبی که برای حفظ پاکیزگی هوا کردهاند (پیادهروی به جای استفاده از
وسیلهی نقلیه و تشویق به استفاده از دوچرخه به جای وسیلههای ماشینی و دودزا) ،به آنها جایزهای مناسب با
هوای پاک ،به رسم یادگار میدهد.
این جایزه با توجه به امکانات و ذوق مربی میتواند متغیر باشد.
منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 9
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مجموعه تصاویر شامره : 9

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

ارزشیابی آموزشی

نام واحد

روش ارزشیابی

مدت زمان

هوای پاک

بازی

 20تا  30دقیقه

مواد و وسیلهها
 چندین ماکت خانه یا نقاشی خانه (ماکتها را میتوان بهصورت آماده ،از بازار تهیه کرد یا با لگو و قطعههای
پیشساخته و اسباببازی و یا با وسایل بازیافتی ساخت).؛
 کارتهای بازی که دارای تصویرهای عوامل آلودهکنندهی هوا باشند (تصویر ترافیکی از ماشینها ،دود کارخانهها،
گرد و خاک)...؛
 کارتهایی شامل تصویرهای عوامل پاککنندهی هوا و مفید برای هوا (تصویر بارش باران ،درخت ،جنگل ،باد و.)...

شرح فعالیت
مربی به همراه کودکان ،ماکت خانهها یا نقاشی خانهها را وسط کالس میچیند؛ طوریکه نمایی از یک شهر کوچک
ساخته شود.
سپس کارتهای تهیهشده از عوامل پاکی هوا و عوامل آلودهکنندهی هوا را بین این خانهها و یا دور این شهر قرار
میدهند.
آنوقت به کودکان میگوید« :مردم شهری که ساختیم ،برای راحتتر زندگیکردن و سالم ماندن ،به هوای پاک
احتیاج دارند .پس بیایید چیزهایی را که هوای پاک را به خطر میاندازند ،از آن دور کنیم و چیزهایی را که باعث
تمیزی هوا میشوند،جای آنها بگذاریم تا شهرمان هوای تمیز داشته باشد و مردمش ،از تمیزی هوا لذت ببرند».
سپس ،شعر «غول بدبو» را با کودکان تمرین میکند و ضمن تمیزکردن شهر ،دستهجمعی میخوانند.

منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 10
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مجموعه تصاویر شامره : 10

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

غول دودی
غول دودی هاهاها خندید و گفت« :آسمون مال منه»
آن وقت چرخید و چرخید و چرخید تا همهجا پر از دود شود .آدمها به سرفه افتادند .پرهای سفید پرندهها سیاه سیاه
شد .صدای گنجشکها گرفت .پروانهها بالبال زدند و رفتند .همه جا کثیف شد .غول دودی دوباره خندید و هی بزرگ
و بزرگ و بزرگتر شد.
باد صدایش را شنید .او را از دور دید .آنوقت از روی کوه پایین آمد و به طرف شهر به راه افتاد .غول دودی درست
باالی سر شهر نشسته بود.
باد هو هو هو کرد و گفت « :اینجا چه میخواهی؟ زودتر برو .هوا را آلوده کردی».
اما غول دودی به حرفش گوش نکرد .دورش چرخید و ها ها ها خندید .باد هو هو هو کرد .غول دودی را فوت کرد.
یک فوت و دو فوت و سه فوت و هزار فوت.
غول دودی چرخید .باد چرخید .غول دودی جلو آمد .باد جلو آمد .آنها دعوایشان شد .خیلی خیلی دعوایشان شد .باد
آن قدر فوت کرد که غول دودی کج و کوله شد .خراب شد .آنوقت با یک تکه ابر آن را از روی سر شهر پاک کرد.
ابر سیاه شد .ناراحت شد .گریهاش گرفت و بارید .باران ریخت زمین و همه سیاهیها را شست .سیاهی بال پرندهها
را .سیاهی آسمان و ابرها را .هوا خوب شد .آدمها نفس کشیدند .پروانهها
برگشتند .باد هم برگشت .اما غول دودی دیگر هیچوقت نیامد .هیچ وقت...
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غول بدبو
یه غول خیلی گنده
اومده تو آسمون
دود سیاه میریزه
از توی دستای اون
فوت میکنه دود دود
دودی میشه پرنده
غول سیاه دودی
قه و قه و قه میخنده
کاشکی بیاد باد تند
دودها رو جارو کنه
فکری به حال ما و
این غول بدبو کنه
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نام واحد کار

خاک تمیز

تعریف

خاکها ،مخلوطی از مواد معدنی و آلی به همراه جانورهای خاکزی هستند که وجود آنها
برای زندگی انسانها ،گیاهان و سایر موجودات الزم است.

بازه سنی :پیش دبستان

پیش نیاز


کودک باید خاک و سنگ را بشناسد.

هدفهای کلی


شناخت خاک تمیز بهعنوان یکی از اجزای مهم محیطزیست و نقش آن در زندگی موجودات زمین.

هدفهای عملکردی
کودک




بتواند ویژگیهای خاک تمیز و نقش آن را در زندگی موجودات کرهی زمین توضیح دهد؛
جانوران خاکزی را بشناسد و با آنها مهربان باشد.
بتواند خاک را جزئی از محیط زندگیاش بداند و اجازه ندهد در خاک آشغال بریزند.

سرفصل های آموزشی


اهمیت و فایدههای خاک ،بوی خاک ،موجودات خاکی ،خانهی جانوران خاکی و آلودهکنندههای خاک.

فضای بسته

روش آموزشی :روش تجربی
بازه سنی :پیشدبستان

مدت زمان :نیم روز

نام فعالیت :هیس ! جای پای من
تعداد کودکان :حداکثر  14نفر

آمادگی الزم برای انجام فعالیت
مواد و وسیلهها

 خـاک ،آبپـاش ،کارتـن یـا روزنامـه باطلـه ،کاغذهـای یـکرو نوشـته (از
طـرف سـفید آنهـا اسـتفاده شـود).

یادداشت

از خـاک تمیـز اسـتفاده شـود .خـاک بسـتهبندی شـده یـا خـاک کوره یـا خاک
سـفالگری مناسـب است.

مشارکت خانواده

واحد خاک را مطالعه کنند تا همسو با فرزندان و مشوق آنان باشند.

شرح فعالیت
گام  :1مربی روزنامه یا کارتنهای باطله را کام ً
ال باز میکند تا مستطیلی با ابعاد تقریبی دو متر طول و نیم متر عرض
ایجاد شود .چند ورق کاغذ سفید در امتداد کارتن میگذارد و با چسب ،دورش را میچسباند تا جابهجا نشود.
گام  :2خاک را روی کارتنهای صافشده ،بهطور یکسان پخش میکند.
گام  :3با آبپاش ،مقداری آب روی خاکها میپاشد؛ بهگونهای که خاک به کف پا بچسبد و بوی آن بلند شود.
(مربی حس کودکان را جویا شود).
گام  :4مربی از کودکان میخواهد سه نفر داوطلب شوند و چشمهایشان را با دستمال ببندند.
گام  : 5مربی با پای برهنه ،یواش و هیسهیسکنان ،با حالتی نمایشی و خندهدار ،به همراه یکی از کودکان روی
خاکها راه میروند .سپس از روی کاغذها عبور میکنند تا رد پایشان روی خاک و کاغذ بماند.
گام  : 6مربی چشم بچهها را باز میکند و از آنها میخواهد با توجه به رد پاها ،حدس بزنند چه کسی از روی خاک
عبور کرده است؟
گام  :7سپس ،تکتک کودکان با پای برهنه ،از روی خاک عبور میکنند تا خاک را حس کنند .بهتر است هر بار
کاغذها عوض شوند تا هرکس جای پای خود را ببیند.
گام  : 8مربی جای پای هرکودک را زیرآن مینویسد و بهعنوان هدیه به کودکان میدهد تا به منزل ببرند و ضمن
توضیح کامل ،جمعبندی میکند.
گام  :9میتوان از جای پای حیوانها ،اسباببازیهای بزرگ و چیزهای دیگر نیز استفاده کرد.
منابع الزم
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مجموعه تصاویر شامره : 11

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

سایر روش های آموزشی فضای بسته

روش آموزشی :نقاشی در خاک
آمادگی الزم برای انجام فعالیت


مواد و وسیله ها





پخش فیلم مستند و کوتاهی از موجودات خاکزی و رشد گیاهان؛
خاک تمیز سفالگری ،آبپاش (بطریهای خالی شیشهپاککن)؛
فرچه ،مقوا یا کارتن ،ماکت ُگل و یا شاخههای کوچک درخت.
توجه :خاک تمیز باشد و کودکان پس از فعالیت ،دستهایشان را بشویند.

شرح فعالیت
ابتدا ،مربی یک فیلم مستند دربارهی موجودات خاکزی (مورچه ،مار ،کرم ،سوسک خاکی و )...و نقش خاک در رشد
گیاهان نمایش میدهد.
برای هر کودک ،مقداری خاک سفالگری روی مقوای باطله میریزد و با آبپاش نمدار میکند .از او میخواهد روی
خاک ،موجوداتی را که در فیلم دیده است ،با انگشتش نقاشی کند ،شاخههای کوچک درخت را روی خاک بگذارد و
ریشههای آن را با انگشت در خاک بکشد.
سپس از همهی کودکان میخواهد دربارهی نقاشی خودشان و چیزهایی که در خاک وجود دارند ،صحبت کنند.

منابع الزم
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مجموعه تصاویر شامره : 12

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

فضای باز

روش آموزشی :اکتشاف در طبیعت

نام فعالیت :میخوام برم در بزنم! به خونشون سر بزنم!

بازه سنی  :پیش دبستان مدت زمان :یک روز کامل

تعداد کودکان :حداکثر  12-15نفر

آمادگی الزم برای انجام فعالیت


مواد و وسیلهها





زمینهای تمیز یا تپههای اطراف شهر ،پارک یا حیاط مدرسه که باغچه داشته باشد؛
چند قاشق به تعداد بچهها و چند بیلچه برای مربیان؛
ذرهبین هر چند تا که موجود است (هر سه نفر ،یک عدد)؛
گردنآویزهایی که روی آن ،شمارهی گروه اکتشاف نوشته شده باشد.

یادداشت

* به آب و هوا و ایمنی توجه کنید.

مشارکت خانواده

 برای این روز ،کودکان لباس مناسب بپوشند.
 در این اکتشاف ،چند نفر از پدر و مادرها کمک کنند (به تعدادگروههای اکتشاف) و اگر
ذرهبین دارند ،اعالم کنند و همراه خود بیاورند.

شرح فعالیت
گام  :1پس از هماهنگیهای الزم با مرکز آموزش و پدر و مادرها ،کودکان را برای آشنایی با نقش خاک در زندگی انسانها
و موجودات دیگر ،به مکان انتخابشده میبرید.
گام  :2مربی با طرح پرسش « میخواهیم ببینیم در خاک چه چیزهایی وجود دارد؟ » کار را شروع میکند.
گام  : 3او کودکان را به گروههای سهنفرهی اکتشاف تقسیم میکند و به هرکدام یک قاشق میدهد .سرپرست هر گروه ،پدر،
مادر یا مربی هستند که باید با شور و هیجان ،گروه را به دنبال اکتشاف ببرند و دستهجمعی با هم بخوانند« :میخوام برم در
بزنم »...سپس سرپرست با بیلچه خاک را میکند و از بچهها میخواهد که با قاشق ،خاکهای کندهشده را زیر و رو کنند و
ببینند در خاک چه چیزهایی وجود دارد.
گام  :4مربی ذرهبینها را بین افراد گروهها پخش میکند تا کودکان با دقت ،داخل خاک و موجودات و گیاهان کوچک را
ببینند .به کودکان یادآوری میشود که نباید به خاک و خانههای موجودات آسیب زد و باید دوباره خاک را به شکل اول
درآورند.
گام  : 5مربی از گروههای اکتشاف میخواهد دایرهوار روی خاک بنشینند و دربارهی چیزهایی که در خاک دیدهاند ،صحبت
کنند و بگویند د ِر خانهی کی را زدهاند؟
گام  : 6به بچهها توضیح داده میشود که زیر و رو کردن خاک مفید است .جانداران خاک ،به تقویت آن کمک میکنند،
پس نباید آنها را از خانهشان بیرون آورد .اگر آنها نباشند ،گیاهان رشد نمیکنند و اگر گیاه نباشد ،انسان و سایر موجودات
زنده نخواهند بود .بنابراین ،ریختن مواد آلوده مثل مواد سمی و ...در خاک ،موجب از بین رفتن موجودات ساکن آن و آلودگی
خاک میشود.
گام  : 7مربی و کودکان ،شعر «خاک تمیز» را دستهجمعی میخوانند تا به مرکز آموزش برسند.

منابع الزم
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مجموعه تصاویر شامره : 13

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

سایر روش های آموزشی فضای باز

روش آموزشی :تجربی ،آزمایش
آمادگی الزم برای انجام فعالیت


مواد و وسیلهها




قوطی خالی شیرخشک یا سطل مناسب؛
مقداری خاک؛
پسماند میوه یا غذا.

نتیجهی این آزمایش ،یک تا یکونیم ماه طول خواهد کشید .مربی قبل از فعالیت ،با
پرسشهایی هم چون (بچهها چه کار کنیم تا خاک قوی شود؟ چه زمانی گیاهان در خاکها
خوب رشد میکنند؟ و )...ذهن کودکان را برای فعالیت آماده میکند.

یادداشت

شرح فعالیت
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1در قوطی خالی شیرخشک یا سطل را کام ً
ال باز کنید؛
2مقداری خاک در کف قوطی شیرخشک یا سطل بریزید؛
3مقداری از پسماندهای میوه و سبزیجات را هم داخل قوطی یا سطل بریزید و سپس مقداری
خاک را دوباره روی مواد بریزید .د ِر آن را محکم ببندید؛
4قوطی را در باغچه چال کنید؛
5پس از گذشت چند هفته ،د ِر قوطی یا سطل را باز کنید و داخل آن را بررسی کنید.
6چه تغییری در پسماندهای غذایی رخ داده است؟ بله! موجودات داخل خاک ،پسماندها را
تبدیل به کود کردهاند و کودها با خاک مخلوط شدهاند.

منابع الزم
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مجموعه تصاویر شامره : 14

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

ارزشیابی آموزشی

نام واحد

روش ارزشیابی

خاک تمیز

خیالپردازی و قصهگویی بهصورت نمایشی دربارهی جانداران خاکزی

مواد و وسیلهها



مقداری خاک؛
ماکتها یا نقاشیهایی از حشرهها (کرم خاکی ،مورچه ،سوسک خاکی و سایر.)...

شرح فعالیت
هریک از کودکان ،ماکت یا نقاشی از یک موجود خاکزی را انتخاب میکنند و پس از رنگکردن ،آن را در خاک
میگذارند.
هریک از کودکان ،یک جمله (داستان کوتاه) از زبان موجودات خاکزی و دربارهی نقششان در خاک میگویند که
برای حفظ خانهی خود ،از کودکان یک تقاضا میکند.
سپس مربی ،داستان آقای سطل زباله را میخواند.
منابع الزم
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مجموعه تصاویر شامره : 15

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

آقای سطل زباله
آقای سطل زباله خیلی تمیز بود .هر روز راه میافتاد توی پارک و هرچه آشغال دور و برش میدید را جمع میکرد .به
خاطر همین پارک همیشه تمیز تمیز بود .اما آن روز اتفاق دیگری افتاد .آقای سطل زباله مریض شد .مریض که نه...
از بس که آشغال خورده بود و سنگین شده بود پایهاش شکست .او رفت تا تعمیر شود .یک روز گذشت دو روز گذشت.
سه روز گذشت .یک هفته و دو هفته و سه هفته گذشت .اما آقای سطل زباله برنگشت .آن وقت بطریهای نوشابه
روی زمین ماندند .پاکتهای چیپس و پفک رفتند الی سبزهها ،قوطیهای آبمیوه ماندند زیر بوتهها و کیسههای
پالستیکی گیر کردند به شاخه درختها.
آن وقت مورچهها فرار کردند و رفتند توی زمین .کرمها زیر خاک قایم شدند .پروانهها و
گنجشکها پرواز کردند و رفتند یک جای دیگر .حتی دانهها هم زیر خاک ماندند و جوانه
نزدند .چمنها زرد شدند و درختها میوه ندادند.
پارک دیگر سرسبز و شاد نبود .زرد و غمگین بود .درست یک ماه بعد بود که سر
و کله آقای سطل زباله پیدا شد .اول فکر کرد پارک را اشتباهی آمده .اما بعد
فهمید چه اتفاقی افتاده و خیلی زود دست به کار شد.
اول کاغذها را جمع کرد .بعد قوطیها و کیسهها را و هر زبالهای که روی
زمین افتاده بود .آقا سطل زباله با خودش گفت  «:خوب دیگه همه جای
خاک تمیز شده» ،اما مورچهها از زیر خاک گفتند هنوز خانه ما کثیف است.
آقا سطل زباله فکر کرد چه طوری میتواند خونه مورچهها را هم تمیز کند در این فکر بود که کرمها سرشان را از
خاک بیرون آوردند و گفتند ما به مورچهها کمک میکنیم تا خانهشان را تمیز کنند .آقا سطل زباله خوشحال و منتظر
نشست تا همه خاک تمیز شود.
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خاک تمیز
دونه کوچولو
دلش می خواست
گل باشه
غنچه بده
کنار بلبل باشه
وا بشه و هوا رو خوشبو کنه
برگهاشو هی این رو و اون رو کنه
واسه همین نور و کمی آب خورد
تو دست باد تاب خورد
خاک تمیز غذاش شد
خونه ی ریشههاش شد

جوونه زد
ناز شد
گل شد و زود
باز شد
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نام واحد کار

رودخانه

تعریف

رود ،آب روانی است که از بههم پیوستن چند چشمه و یا آبشدن برفها و باران
در درههای کوهستانی به وجود میآید و جریان مییابد تا به دشتها ،دریاچهها،
دریاها و اقیانوسها بریزد .رودخانه ،به بستر و مسیر حرکت «رود» گفته میشود.
معمو ًال واژهی «رودخانه» بهاشتباه به جای «رود» به کار میرود.

بازه سنی :پیش دبستان

پیش نیاز


کودک باید مفهومهای آب ،برف و باران را بداند.

هدفهای کلی


شناخت رودخانه و حفاظت از آن بهعنوان یکی از منابع تشکیلدهندهی آب شیرین در محیطزیست.

هدفهای عملکردی
کودک






رودخانه و اهمیت آن را توضيح دهد؛
از دیدن رودخانه و زیباییهای آن لذت ببرد؛
با دیدن رودخانهی کثیف و آلوده ،ناراحتي خود را ابراز كند؛
در رودخانه زباله نریزد و دیگران را نیز به مراقبت از رودخانه تشویق کند؛
در صورت دیدن زباله در کنار رودخانه ،با کمک پدر و مادرش ،آنها را جمع کند.

سرفصل های آموزشی





فایدههای رودخانه در تامین آب مورد نیاز انسان وسایر موجودات؛
جانوران و گیاهان داخل رودخانه؛
زیباییهای رودخانه؛
حفاظت از آن.

فضای بسته

روش آموزشی :نمایش خالق
بازه سنی :پیش دبستان

نام فعالیت :رودخانهی شاد
مدت زمان :یک روز کاری پیش دبستان

تعداد کودکان:حداکثر 10تا  15نفر

آمادگی الزم برای انجام فعالیت


مواد و وسیلهها






ماکت حیوانهایی که کودکان در فعالیتهای دیگر درست کردهاند؛ مانند چند ماهی،
قورباغه ،مار آبی ،الکپشت و پرندگان آبی؛
حیوانهای اهلی یا وحشی ،گیاهان ،اردک و مرغابی؛
چند ماکت روستا یا شهر که با لگو یا مقوا ساخته شده باشد؛
چمن مصنوعی یا مقوای سبز برای زمین کشاورزی؛
مقداری قلوهسنگ و سنگریزه.

یادداشت

همهی بچهها در این بازی و نمایش ،نقشی به عهده بگیرند و فعال باشند.

مشارکت خانواده

خانوادههای داوطلب ،در اجرای فعالیت به مربی کمک کنند.

شرح فعالیت
گام  :1با استفاده از پارچهای دراز و طوالنی ،یک رودخانه درست کنید .رودخانه در انتها به انشعابهایی تقسیم شود.
یک انشعاب به جنگل ،یکی به شهر یا روستا و یکی به زمینهای کشاورزی و ...برود.
گام  :2کودکان با استفاده از ماهیهای اسباببازی و سایر حیوانها ،گیاهان و قلوهسنگها ،داخل رودخانه را
شبیهسازی کنند.
گام  :3کودکان هنگام قراردادن هرکدام از حیوانها و گیاهان ،دربارهی فایدهی رودخانه توضیح دهند.
گام  :4درختان را در اطراف رودخانه ،به گونهای جای دهند که استفادهی درختان از رودخانه دیده شود.
گام  :5چند نفر از کودکان ،شهر ،روستا ،جنگل و زمینهای کشاورزی را بسازند .هریک از انشعابهای رودخانه ،وارد
یکی از محلها شود( .يا پارچهای بريده شود يا از پارچههاي ديگر براي انشعاب استفاده کنند).
گام  : 6همچنین برخی از کودکان درحالیکه اسباببازی حیوانهایی چون پرندگان ،حیوانهای اهلی و جنگلی را
نمایش میدهند ،استفادهی این حیوانها را از رودخانه برای آب خوردن نشان دهند.
گام  :7برخی از کودکان دربارهی زندگی حیوانهایی مانند مرغابی ،پلیکان ،اردک و ...که در کنار رودخانه زندگی
میکنند ،نمایشی تهیه و اجرا کنند.
گام  : 8مربی از کودکان میپرسد« :به نظر شما رودخانه شاد است؟ چرا»
توجه :رودخانهی ساختهشده ،برای فعالیت فردا نگهداری شود.
منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 16
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مجموعه تصاویر شامره : 16

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

سایر روش های آموزشی فضای بسته

روش آموزشی:

نمایش خالق

مدت زمان:

 30تا  40دقیقه

آمادگی الزم برای انجام فعالیت
مواد و وسیلهها
 کیسه یا سطلهای مخصوص زباله؛

 سبد با مقداری خوراکی در آن.

شرح فعالیت
ابتدا ،مربی فایدههای رودخانه و زیباییهای آن را با کودکان مرور میکند .دو نفر از دستیاران مربی ،در نقش خانواده ،کنار رودخانهای که در فعالیت قبلی شبیهسازی
شده است ،بساط پهن میکنند و پس از خوردن ناهار و میوه و شیرینی ،زبالهها را داخل رودخانه میریزند .مربی و کودکان ،همراه هم فریاد میزنند« :آهای نریز،
آهای نریز!» چند کودک در نقش ماهی ،قورباغه و( ...که ماکتشان در رودخانه است) از ریختن زباله ناراحت میشوند و در این باره به بحث میپردازند .کودکان
دیگر (حامیان رودخانهی شاد) برای کمک به حیوانها و گیاهان ،زبالهها را جمع میکنند .در پایان ،مربی داستان «سنجاقک» را برای کودکان میخواند.

منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره  :17تصویرهای شماره  1تا 4

روش آموزشی:
مدت زمان:

پرسش و پاسخ ،همراه با دیدن فیلم یا تصویر

 20تا  30دقیقه

آمادگی الزم برای انجام فعالیت
مواد و وسیلهها



تهیه فیلم و تصویر( .در صورت داشتن وقت اضافه ،این فعالیت انجام شود).

شرح فعالیت
انيميشن/فيلم/عكس يا پوسترهايي از رودخانه تميز و آلوده را به كودكان نشان دهيد و . ...
با پرسش و پاسخ كودكان را به تفاوت رودخانه آلوده و تميز ،وضعيت جانوران در رودخانه تميز و آلوده و كنار آن ،كارهايي كه بايد انجام داد تا رودخانه تميز
بماند و  ...هدايت و راهنمايي كنيد.

منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره  :17تصویرهای شماره  5تا 6

روش آموزشی:
مدت زمان:

نقاشی گزینشی
 20تا  30دقیقه

آمادگی الزم برای انجام فعالیت
مواد و وسیلهها  وسایل نقاشی
شرح فعالیت

مربی تصویرهای  7 ، 6و  8را در اختیار کودکان قرار میدهد و از آنها میخواهد در مورد تصویر  6توضیح دهند و اگر خاطرهای از آبشار (آبشار بخشی از رودخانه
است ).دارند را برای دوستانشان تعریف کنند .سپس با توجه به تصویر  8دور چیزهایی كه نبايد در رودخانه باشند ،خط بکشند و بقیه را ببرند ،رنگ کنند و در
رودخانه تصویر  7بچسبانند.

منابع الزم
82

مجموعه تصاویر شماره  :17تصویرهای شماره  7و 8

مجموعه تصاویر شامره : 17

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

فضای باز

روش آموزشی :گردش درطبیعت
بازه سنی  :پیش دبستان

مدت زمان :یک روز

نام فعالیت :در کنار رودخانه
تعداد کودکان :حداکثر  15 -10نفر

آمادگی الزم برای انجام فعالیت


مواد و وسیلهها




یادداشت




همهی چیزهای الزم برای یک مسافرت علمیتفریحی؛
کیسههای زباله؛
دستکش.
فعالیت فضای بستهی رودخانه از قبل انجام شده باشد؛
ايمني و بهداشت كودكان در كنار رودخانه رعايت شود.

مشارکت خانواده این مسافرت و گردش در طبیعت ،خانوادگی است و پدر و مادر باید کودکان را همراهی کنند.
شرح فعالیت
گام  :1پس از رضایت مرکز آموزشی و پدر و مادر ،یک روز آخر هفته ،برای این کار اختصاص داده شود.
گام  :2همهی کارهایی که باید برای یک گردش در طبیعت صورت بگیرد ،از قبل انجام شود.
گام  :3کودکان دربارهی رودخانه ،فایدهها ،زیباییها و جانورانش در فعالیت فضای بسته ،آمادگی پیدا کرده باشند.
گام  :4اگر رودخانه و آبراههاي در شهر وجود دارد ،نزدیکترین رودخانه به شهر انتخاب شود.
گام  :5ضمن شادبودن کودکان در کنار رودخانه و صرف ناهار ،بازی و تفریح ،با توجه به رعایت نکات ایمنی ،اجازه
دهید کودکان از تجربههای جدید لذت ببرند.
گام  : 6از کودکان بخواهید دربارهی آب ،رودخانه ،فایدهها و زیباییهایش صحبت کنند.
گام  :7از کودکان بپرسید در رودخانه و اطراف آن چه چیزهایی میبینند( .آب ،سنگ ،سنگریزه ،درخت ،چمن ،پرنده)
و نظر آنها را به زبالههای ریختهشده جلب کنید و دربارهی اثرهای نامطلوب آن بحث کنید .ضمن گردش از رودخانه
و زیباییهایش ،از زبالههای اطراف آن عکس و فیلم تهیه کنید.
گام  :8از کودکان بخواهید همانطور که شعر «توی رودخونه چه خبره» را میخوانند ،زبالههای خود را جمع کنند و
بزرگترها در صورت داشتن وقت و سایر شرایط ،زبالههای اطراف را جمع کنند تا کودکان از آنها بیاموزند.
گام  : 9پس از بازگشت ،با کودکان دربارهی ویژگیهای مکانی که در آن بودند ،صحبت شود و تصویرهای گرفتهشده
را در یک روزنامهی دیواری درج و بر دیوار نصب کنید( .خانوادهها در تهیهی آن به مربی کمک کنند).
منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 18
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مجموعه تصاویر شامره : 18

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

سایر روش های آموزشی فضای باز

روش آموزشی :کار عملی
مدت زمان 20 :تا  30دقیقه
آمادگی الزم برای انجام فعالیت


مواد و وسیلهها





بیلچه؛
حیوانهای اسباببازی پالستیکی یا چوبی آبزی؛
مقداری گیاه طبیعی یا مصنوعی؛
شیلنگ آب.

شرح فعالیت
پیش از شروع کار ،آبراه باریکی پای درختان باغچهی حیاط یا باغچهی جلوی مرکز آموزش میسازید .درصورتیکه
باغچه در دسترس نبود ،با استفاده از ناودانها یا فویلهای ضخیم آلومينيومي ،آبراهی در حیاط مدرسه آماده کنید.
مربی از کودکان میخواهد سر شیلنگ را در ابتدای آبراه بگذارند تا شبیه رودخانهای پر شود .سپس به آنها توضیح
میدهد که این آبراه شبیه یک رودخانهی کوچک است.
او از کودکان میخواهد ماکت حیوانها و گیاهان را در آبراه بیندازند و دربارهی آنها (حیوانهای آبزی و گیاهان
آبزی) توضیح دهند.
مربی میکوشد با پرسش و پاسخ ،دربارهی ریختن زباله در رودخانه و کنار آن ،همچنین جمعآوری آنها از رودخانه
و فایدههای آن با کودکان گفتگو کند.

منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 19
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مجموعه تصاویر شامره : 19

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

ارزشیابی آموزشی

نام واحد

روش ارزشیابی

مدت زمان

رودخانه

دستسازه

 20تا  30دقیقه

مواد و وسیلهها









مقوای آبی؛
تصویرهایی از گیاهان ،درختها و جانوران رودخانه ،مانند ماهی ،الکپشت و قورباغه؛
تعدادی سنگ و سنگریزه؛
مقداری پسماند ،مانند کاغذ بیسکویت ،تراشهی مداد و...؛
ماهیها و سایر حیوانها و گیاهان آبزی که کودکان از قبل با وسیلههای اضافی و دورریزها ،کاردستیشان را
درست کردهاند؛
چسب؛
قیچی.

شرح فعالیت
مربی ،کودکان را به گروههای چهارنفره تقسیم میکند .از آنها میخواهد یک رودخانهی تمیز درست کنند.
کودکان ،ماهیها و سایر جانوران رودخانه (ماهی ،الک پشت ،قورباغه و )...را که از قبل ،در فعالیتهای دیگر آماده
کردهاند ،بر روی مقوای آبی (رودخانه) با چسب میچسبانند.
مربی توجه میکند که آیا کودکان از پسماندها در رودخانه استفاده میکنند یا خیر.
سپس دستسازههای کودکان را روی دیوار میچسباند.
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مجموعه تصاویر شامره : 20

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

عروسی خاله سنجاقک
پسر کوچولو قایق کاغذی را ساخت و توی رودخانه انداخت.
قایق سوار موجها شد و جلو رفت .کمی بعد به یک سنگ گیر کرد و ایستاد .یک مورچه بقچه به دست آنجا ایستاده بود و
خستگی در میکرد .به قایق گفت« :من را هم میبری؟»
قایق گفت« :کجا؟»
مورچه جواب داد« :آخر رودخانه نزدیک دریاچه .میروم جشن عروسی خاله سنجاقک».
قایق مورچه را سوار کرد .آنها از کنار بوتههای سبز رد شدند .از کنار گلهای رنگارنگ گذشتند .درختهای میوه را دیدند که
دور و بر رودخانه ایستاده بودند .قایق شعر میخواند و کیف میکرد و جلو میرفت .مورچه هم کمکش میکرد که به سنگها
گیر نکند.
کمی جلوتر کفشدوزک را دیدند که از بس پرواز کرده بود خسته شده بود .کفشدوزک گفت« :قایق جان من را هم با خودت
میبری؟»
قایق پرسید« :کجا؟»
کفشدوزک جواب داد :آخر رودخانه .نزدیک دریاچه .جشن عروسی خاله سنجاقک است».
قایق کفشدوزک را هم سوار کرد .جلوتر که رفتند پروانه را دیدند .پروانه با یک دسته گل بزرگ نشسته بود لب رودخانه .تا
آنها را دید گفت« :خسته شدم قایق جان من را هم میبری؟»
قایق پرسید« :کجا؟»
پروانه گفت« :آخر رودخانه نزدیک دریاچه .عروسی خاله سنجاقک است .دسته گلاش را من درست کردهام .اما خیلی خستهام
دیگر نمیتوانم پرواز کنم ».قایق پروانه را هم سوار کرد.
آخر رودخانه نزدیک دریاچه بزن و بکوب بود .همه حشرات آمده بودند و به خاله سنجاقک تبریک میگفتند .قایق کاغذی
مسافرهایش را پیاده کرد.
پروانه گفت« :تو هم باید بیایی عروسی».
کفشدوزک گفت« :تو نباشی اص ً
ال خوش نمیگذرد».
مورچه گفت« :من که بدون تو نمیروم».
قایق کاغذی هم دیگر خیس شده بود و داشت سنگین میشد.
گفت من نمیتوانم از آب بیرون بیایم .همه جلو آمدند .قایق کاغذی را بیرون آوردند .قایق کاغذی نشست توی
آفتاب تا خشک شود .او میخواست حاال قایق عروس و داماد باشد.
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توی رودخانه چه خبره؟
اردکه قلقلی شد
افتاد و باز گلی شد
نوکش سیاه ،پاش سیاه
تموم پرهاش سیاه
خیلی کثیف و بدبو
سر میکشید به هر سو
تا مامانش اون رو دید
کواکی کرد و ترسید
اردکه گفت :جیغ نزن
مامان گلی شدم من
سراغ رودخونه رفت
با حوله و شانه رفت
تو رودخونه تمیز شد
واسه مامانش عزیز شد
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نام واحد کار
تعریف

درخت

بازه سنی :پیش دبستان

به گیاهان بزرگ چوبی دیرپا ،درخت یا دار میگویند .در گیاهشناسی ،درخت یکی از بادوامترین گیاهان است
که با رشدکردن ساقه یا تنه ،از برگها نگهداری میکند .بلندای درختان را دقیق نمیتوان مشخص کرد ،ولی
رویهمرفته ارتفاع درختان بزرگسال ،دستکم به شش متر میرسد .در شرایط مناسب ،رشد درخت سالهای
سال ادامه مییابد.

پیش نیاز


کودک باید آب ،خاک و خورشید را بشناسد؛

هدفهای کلی


آشنایی با درخت بهعنوان یک موجود زنده ،فایدهها و اهمیت آن در محیطزیست و مراقبت از آن.

هدفهای عملکردی
کودک






درخت را به عنوان یک موجود زنده بشناسد
بتواند ویژگیها و فایدههای گوناگون درخت را توضیح دهد.
نسبت به رشد و تغییر درختها و تفاوت آنها نسبت به یکدیگر حساس شود و لطافت روحی در او تحریک شود؛
از دیدن درخت لذت ببرد و به نگهداری و مراقبت و کاشت درخت عالقهمند شود؛
اگر درخت تشنهای را ببیند ،دوست داشته باشد به او آب بدهد.

سرفصل های آموزشی




ویژگیها و بخشهای مختلف درخت؛
فایدهها و کاربردهای درخت؛
راههای نگهداری از درخت و رفتارهای نامناسب با آن.

فضای بسته

روش آموزشی :ساخت دستسازه

نام فعالیت :دوست خوبم ،درخت! تو را میشناسم

بازه سنی :پیشدبستان

تعداد کودکان :حداکثر  9نفر

آمادگی الزم برای انجام فعالیت


مواد و وسیلهها






لولههای مقوایی وسط دستمال کاغذی بزرگ؛
لولههای مقوایی وسط دستمال کاغذی کوچک؛
مقداری مقوای سبز؛
مقداری کاموای اضافه یا طناب؛
رنگ و گواش.

یادداشت

سعی شود از درختان بومی همان منطقهی آب و هوایی استفاده شود؛ برای مثال :چنار برای استان تهران ،نخل در
مناطق گرم ،بید برای منطقهی کوهستانی یا درختان میوهی همان منطقه.
کودکان ،استفاده از دورریزها را ضمن فعالیت یاد بگیرند.

مشارکت خانواده

خانوادهها از قبل آگاه باشند که لولههای دستمال کاغذی و کامواهای اضافه را دور نریزند.

شرح فعالیت
گام  :1مربی یک ماکت درخت ،به بزرگی هیکل دستیار خود میسازد.
گام  :2دستیار پشت آن مخفی میشود تا بتواند بدون دیده شدن حرف بزند.
گام  :3روز اجرا ،دستیار پشت درخت مخفی میشود و مربی به بچهها میگوید« :این درخت بزرگ ،دوست منه .اسمش چی بود؟ ...بذارید
خودش ،خودش رو معرفی کنه!»
گام  :4دستیار مربی (درخت) و مربی ،با پرسش و پاسخ از کودکان و با استفاده از مشارکت آنها در پیشبرد نمایش ،بخشهای مختلف
درخت و ویژگیهای آن را بازی میکنند و نشان میدهند؛ مانند« :ما درختها رو ،آدمها توی زمین میکارن ».یا« :دونهمون رو باد با
خودش میآره و میندازه روی زمین و ما همونجا ریشه درمیآریم و بزرگ میشیم .اگه توی زمین درخت و گیاه کاشته بشه ،خاک زمین
از بین نمیره .ما همهجا رو قشنگ و زیبا میکنیم».
گام  :5مربی میگوید« :تازه نمیدونید چه کمکهای دیگهای به من میکنه! کی میدونه؟»
هریک از بچهها ،یک ویژگی میگوید و درخت ادامه میدهد« :با برگهامون ،دود ماشینها و کارخونهها رو که هوا رو کثیف و آلوده
میکنن ،تمیز میکنیم و نفسکشیدن برای آدمها و حیوونها راحت میشه .بعضی از پرندهها ،روی شاخههای ما لونه میسازن و زندگی
میکنن».
گام  : 6پس از اتمام نمایش ،مربی از کودکان میخواهد با استفاده از لولههای مقوایی و کاموایی که از خانه آوردهاند ،درختی بسازند.
کودکان با نظارت مربی ،لولههای دستمال کاغذی را با گواش قهوهای ،رنگ میکنند و آن را بهعنوان تنهی درخت آماده میکنند.
در فاصلهی زمانی خشکشدن لولهها ،کودکان با کمک مربی ،شکل برگهای درخت را روی مقوا میکشند و دورش را با قیچی برش
میزنند .مربی با وسیلهای تیز مثل تیغ موکتبری ،یک قسمت از باالی لولهی رنگشده را برش عمودی دوسانتی میزند .سپس دقیق ًا
روبهروی آن برش ،برش دیگری با همان اندازه ایجاد میکند.
در پایان ،برگ درخت برشزده را در شکافهای ایجادشده قرار میدهند.
درخت آماده شده است.
مربی از کودکان میخواهد برای درخت خود نامی انتخاب کنند و از زبان درخت ،یک کارکرد یا یک ویژگی درخت را بگویند.

منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 21
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مجموعه تصاویر شامره : 21

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

سایر روش های آموزشی فضای بسته

روش آموزشی :نمایش خالق ،پانتومیم (نمایش بیکالم)

مدت زمان 20 :تا  30دقیقه

آمادگی الزم برای انجام فعالیت
مواد و وسیلهها

-

شرح فعالیت
ادامهی نمایش خالق از فعالیت قبلی:
مربی از درخت میپرسد« :دوست عزیزم! چرا امروز ناراحتی؟»
بعد از کودکان میپرسد« :فکر میکنین چرا درخت ناراحته؟»
بعد از پاسخ بچهها ،از درخت میخواهد جواب بچهها را بدهد .درخت با ناراحتی میگوید« :چی بگم آقا جون؟! ما برای آدمها اینهمه
فایده داریم ،ولی بعضیهاشون اذیتمون میکنن».
مربی میپرسد« :وای ،مث ً
ال چهکار میکنن؟»
درخت میگوید« :وقتی برای گردش و تفریح میان زیر سایهی ما استراحت کنن ،روی شاخههامون تاب میبندن .انگار نمیدونن ما
دردمون میاد .بعضیوقتها شاخههامون رو میشکنن و آتیش درست میکنن .روی تنهمون با میخ و چاقو خط میندازن یا یادگاری
مینویسن .گاهی زیر تنهمون آتیش درست میکنن و بعد یادشون میره اونو خاموش کنن و میرن .همین باعث میشه ما آتیش بگیریم
و بسوزیم .وقتی جشن میگیرن ،ما رو چراغونی میکنن ،ولی نمیدونن المپها که داغ میشن ،برگهای ما رو میسوزونن و از بین
میبرن».
مربی تصاویری از موارد آسیبها و روشهای مراقبت از درختان را ،به کودکان نشان میدهد و از آنها ميخواهد نوع آسيب را تشخيص
دهند و بيان كنند.
سپس کودکان را به گروههای سه یا چهارنفره تقسیم میکند.
بدون آنکه بقیه بفهمند ،به هر گروه موضوعی در رابطه با مراقبت از درختان مثل آب دادن ،نوازشکردن ،کود دادن و ...اختصاص
میدهد تا آنها با توجه به موضوع ،نمایش بیکالم اجرا کنند و گروههای دیگر ،آن را حدس بزنند.

منابع مورد نیاز
مجموعه تصاویر شماره 22
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مجموعه تصاویر شامره : 22

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 7

تصویر شامره 6

فضای باز

روش آموزشی :تهیه دفتر خاطرات
مدت زمان :دو تا سه ماه

بازه سنی  :پیش دبستان

نام فعالیت :درخت من! دست بده
تعداد کودکان :حداکثر  20نفر

آمادگی الزم برای انجام فعالیت
مواد و وسیلهها





دفتر نقاشی بزرگ؛
مدادرنگی؛
کاموا.

یادداشت

-

مشارکت خانواده

همکاری خانواده با کودکان در اجرای این فعالیت.

شرح فعالیت
برای درست کردن یک دفتر خاطرات از کودکان بخواهید:
گام  :1با درختی که دوست دارند و یا در محل زندگی و در مسیر مدرسهشان هست ،دوست شوند؛
گام  :2برای درخت اسم انتخاب کنند؛
گام  :3هر روز یا سه بار در هفته بروند و به آن سر بزنند؛
گام  :4برگهای ریخته شده درخت را جمع کنند با آنها کاردستی بسازند و یا در دفتر بچسبانند؛
گام  :5خودشان را در کنار دوست تازه (درخت) نقاشی کنند و ببينند قدشان باهم چه تفاوتي دارد (كدام بلندتر است و كدام كوتاهتر).
پرندههای اطراف آن را هم به تصویر بکشند؛
گام  :6قطر تنهی درخت را با کاموا اندازه بگیرند و کاموا را در دفتر بچسبانند؛
گام  :7نزدیکترین شاخهاش را ناز کنند و در گوشش هر روز یک خاطره از مدرسه بگویند؛
گام  :8اجزای قابل مشاهدهی دوستشان (درخت) را نقاشی کنند؛
گام  :9با دوستشان (درخت) عکس بگیرند و در دفتر نقاشی خودش بچسبانند؛
گام  :10چیزهایی را که دوستشان (درخت) نیاز دارند ،نقاشی کنند؛
گام  :11در پایان زمان تعیینشده ،مربی دفترها را در مدرسه ،با همکالسی خود عوض کند تا دوستان درخت ،همدیگر را بشناسند؛
گام  :12هرکس خاطرهای از درخت خود بگوید؛
گام  :13مربی همهی دفترها را جمع میکند و در روز درختکاری ،از کودکان میخواهد دفتر را همراه با یک جمله زیبا درباره ِی
دوستشان ،به پدر و مادر خود هدیه کنند.

منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 23
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مجموعه تصاویر شامره :23

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

سایر روشهای آموزشی فضای باز

روش آموزشی :گردش ،مشاهده ،عملیات
آمادگی الزم برای انجام فعالیت
مواد و وسیلهها




کیسهی زباله؛
بیلچه...

شرح فعالیت
مربی با هماهنگی مرکز آموزشی و همکاری پدر و مادر ،کودکان را به فضای باز و پردرختی میبرد( .پارک ،باغچهی حیاط مدرسه و)...
در مسیر حرکت ،شعر«درخت بهاریشده» را میخواند و با کودکان تمرین میکند.
سپس از کودکان میخواهد در میان درختها بگردند و ضمن خواندن شعر ،اگر نهال یا درختی را مشاهده کردند که احتیاج به کمک
دارد ،به آن کمک کنند؛ برای مثال ،نهال کجشده را صاف و خاکش را محکم کنند.
اگر روی نهالها و درختهای کوچک ،زباله یا چیزی دیگر افتاده باشد ،آن را برمیدارند و...
این کار ،مسئولیتپذیری کودکان را در قبال حفظ محیطزیست و درختان افزایش میدهد.

منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 24

روش آموزشی :گردش ،مشاهده ،عملیات
آمادگی الزم برای انجام واحد کار
مواد و وسیلهها
شرح فعالیت

 نهال ،بیلچه و آب (بهتر است این فعالیت ،در پانزدهم اسفند ماه برگزار شود تا کودکان ،روز درختکاری
را بشناسند).

گام  :1مربی با هماهنگی مرکز آموزشی و همکاری پدر و مادر ،کودکان را به فضای باز و بیدرختی میبرد که برای درختکاری آماده
شده باشد(.مانند پارک ،باغچهی حیاط مدرسه)...
گام  :2مربی به هر کودک نهالی میدهد و از او میخواهد که آن را بکارد.
گام  :3مربی میتواند به کودکان پیشنهاد کند که برای نهال خود اسمی انتخاب کنند و هرازگاهی به آن سر بزنند.
این کار ،میزان عالقه و مسئولیتپذیری کودکان را افزایش میدهد تا درخت را مانند عضوی از خانوادهی خود ،دوست بدارند.
گام  :4مربی از کودکان میخواهد گردش و تجربهی امروزشان را در منزل نقاشی کنند و روز بعد به کالس بیاورند.

منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 24
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مجموعه تصاویر شامره : 24

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

ارزشیابی آموزشی

نام واحد

روش ارزشیابی

درخت

قصهگویی و نقاشی

مواد و وسیلهها



تصویرهایی از بخشهای مختلف درخت؛



تصویرهایی دربارهی راههای نگهداری از درخت؛



تصویرهایی دربارهی آسیبهایی که باعث تخریب درخت میشوند؛



مقوای سفید ،به تعداد افراد گروه و ابزار رنگآمیزی.

شرح فعالیت
مربی کودکان را به گروههای چهارنفره تقسیم میکند.
تصویرهایی از درخت یا آنچه باعث آسیب به آن میشود و راههای مراقبت از آن را روی تخته یا دیوار کالس
میچسباند.
داستان «درخت زیبای سنجاب» را برای کودکان میخواند .سپس ازکودکان میخواهد با توجه به تصویرها و با کمک
گرفتن از آنها ،هر یک داستان را تکمیل کنند .پس از آن که همهی کودکان در تکمیل داستان مشارکت کردند
مربی از آن ها می خواهد داستان را روی مقوایی که در اختیار دارند نقاشی کنند.
در پایان ،مربی نقاشیهای گروهی را روی دیوار کالس میچسباند.
مربی میتواند با توجه به خالقیت خود ،موضوعها را تغییر بدهد یا کم و زیاد کند؛ برای مثال ،پرنده ،النهی پرنده،
میوه و ...را هم در تصویرها بگنجاند تا فایدههای دیگر درخت هم بیان شود.
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مجموعه تصاویر شامره : 25

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

درخت زیبای سنجاب
سنجاب کوچولو عاشق بلوط بود او یک عالمه بلوط جمع کرده بود و توی النهاش گذاشته بود .به خاطر همین توی
النهاش جای سوزن انداختن نبود .یک روز با خودش فکر کرد اینطوری خودم توی النه جا نمیشوم .حاال بلوطهایم
را چه کارکنم؟»
دلش نمیآمد آنها را دور بریزد .آنها غذای فصل زمستانش بودند .یکدفعه فکری به ذهنش رسید .با عجله گودال
بزرگی توی زمین کند و بلوطها را شمرد و توی گودال گذاشت و رویشان خاک ریخت .او هر وقت گرسنه میشد
یکی از بلوطها را بیرون میآورد و میخورد .روزها گذشت پاییز و زمستان هم آمدند و بلوطها کم و کم و کمتر
شدند .فصل بهار که رسید سنجاب هنوز بلوطهای زیادی برای خوردن داشت .تابستان از راه آمد هنوز آخرین دانهی
بلوطها تمام نشده بود اما درختها بلوط تازه دادند .آنوقت سنجاب هم رفت تا بلوط تازه بچیند .او آخرین بلوط را
توی دل زمین فراموش کرد .چند ماه بعد وقتی میخواست دوباره بلوطهایش را توی زمین بگذارد یه نهال کوچولو
دید .آخرین بلوط او سبز شده بود و میخواست یک درخت زیبا شود .سنجاب نمیدانست از خوشحالی چه کارکند.
از آن به بعد او هر سال یک بلوط را توی زمین نگه میداشت تا یک درخت زیبا به درختهای جهان اضافه شود.
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درخت ،بهاری شده
درخته گفت:
از خواب خوش پا شدم
بهار اومد
ببین چه زیبا شدم
رو شاخههام جوونه نو دارم
برگهای سبز تازه درمیارم

ریشهی من تو خاک مهربونه
باالی سرم خورشید آسمونه
شکر خدا رو شاخههام پرندهست
تو گوش من
پر از صدای خندهست
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نام واحد کار

جنگل

تعریف

جنگل ،منطقهی وسیعی پوشیده از درختان ،درختچهها و گونههای علفی است
که همراه با جانوران وحشی ،نوعی اشتراک حیاتی گیاهی و جانوری را تشکیل
میدهد و با تأثیرپذیری از عوامل اقلیمی و خاکی قادر است تعادل طبیعی خود
را حفظ کند.

بازه سنی :پیش دبستان

پیش نیاز


درخت و حيوانات اهلي و وحشي را بشناسد.

هدفهای کلی


آشنایی با جنگل ،فایدهها و تأثیرش بر محیطزیست و حفاظت از آن

هدفهای عملکردی
کودک

 فایدهها و نقش جنگل در زندگی انسان و موجودات دیگر را بیان کند؛
 راههای حفاظت از جنگل را توضیح دهد؛
 اگر به همراه خانوادهاش به جنگل رفت ،زبالههای خود را جمع کند و اطرافیانش را هم به این کار
تشویق کند؛
 اگر به همراه خانوادهاش به جنگل رفت ،اجازه ندهد کسی زیر درختان آتش روشن کند.

سرفصل های آموزشی



جنگل و نقش آن در زندگی انسان و موجودات دیگر؛
راههای حفاظت از جنگل.

فضای بسته

روش آموزشی :نمایش هدفمند نام فعالیت :دوست ما؛ جنگل
بازه سنی :پیش دبستان

تعداد کودکان :حداکثر 15نفر

آمادگی الزم برای انجام فعالیت


مواد و وسیلهها





کاغذهای رنگی قهوهای ،خاکستری ،قرمز ،نارنجی و زرد؛
عروسک حیوانهای وحشی مانند سنجاب ،روباه ،خرس؛
کاغذ آبی برای رودخانه؛
ماکت درختان که در واحد کار درخت ساخته شده بود.

یادداشت

کودکان ،درخت را بهعنوان یک دوست بشناسند.

مشارکت خانواده

ساختن درخت بیشتر برای ماکت جنگل.

شرح فعالیت

گام  :1مربی چند تصویر یا فیلم دربارهی جنگل ،به کودکان نشان میدهد و با پرسش و پاسخ ،جنگل را به کودکان
معرفی میکند و از آنها میخواهد درختان دستساز خود را کنار یکدیگر بگذارند تا جنگل درست شود .سپس ،با
خردههای کاغذ ،کف جنگل را میسازند تا بتوانند حیوانهای خود را در آن جا دهند .همچنین رودخانهای در آن
درست میکنند.
گام  :2مربی از کودکان میخواهد هرکدام حیوان اسباببازی دوستداشتنی خود را در جنگل جاسازی کنند.
گام  :3او داستان «جنگل جان ممنونم» را برای کودکان میخواند.
گام  :4سپس ،طي گفتگو با كودكان ،فایده های جنگل را مرور مي كند و در صورت امكان نمايش مي دهد (مثال
محلي براي زندگي حيوانات و به دست آوردن غذايشان و .) ...

منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 26
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مجموعه تصاویر شامره : 26

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

سایر روش های آموزشی فضای بسته

روش آموزشی :بازی نمایشی ،نجات جنگل
آمادگی الزم برای انجام فعالیت

مواد و وسیله ها

 مقواهای رنگی قهوهای ،خاکستری ،قرمز ،نارنجی و زرد؛
 عروسک حیوانهای وحشی؛ مانند سنجاب ،روباه و خرس؛
 قیچی و چسب مایع؛
 گیرهی سربزرگ یا طناب؛
 مدال افتخار ساختهشده توسط مربی به تعداد کودکان؛
 ماکت درختان که در واحد کار درخت ساخته شده بود (مربی میتواند از کودکان برای نقش درختان
استفاده کند)؛
 گردنآویزهای جنگلبان نمونه.

مربی با کمک و همکاری اولیا ،ایستگاههای نجات جنگل را برای بازی «دوست ما ،جنگل» از قبل میسازد:
 .1ایستگاه خاموشکردن آتش :ساخت آتش بهوسیلهی مقواهای رنگی قرمز ،نارنجی و زرد .اگر زیر آنها
مشارکت خانواده چراغ قرمز روشن شود ،بهتر خواهد بود؛
 .2ایستگاه جلوگیری از قطع درخت :ساخت اره بهوسیلهی مقوای رنگی قهوهای (دستگیرهی اره) و خاکستری
(تیغهی اره) و یا اسباببازی آن؛
 .3ایستگاه حفاظت از حیوانهای جنگل.

شرح فعالیت
گام  :1مربی کودکان را به سه گروه پنجنفره تقسیم میکند و مقدمات ورود به بازی را توضیح میدهد .برخی از کودکان هر گروه میتوانند
نقش درخت را بازی کنند.
گام  :2مربی مرحلههای اجرای بازی را برای کودکان توضیح میدهد .بازی دارای سه ایستگاه ،با موضوع «نجات جنگل» است.
ایستگاه اول (خاموشکردن آتش) :گروهی از کودکان ،به حفاظت از درختان میپردازند و هرجا آتشی روشن شده است ،آن را خاموش
میکنند و اجازه نمیدهند کسی در جنگل آتش روشن کند .سپس ،یک آتشسوزی را در جنگل بهشکل نمادین خاموش میکنند.
ایستگاه دوم (نجات حیوان وحشی از تلهی شکارچیان غیرمجاز) :گروهی از کودکان مراقبت میکنند شکارچی حیوانها را شکار نکند
و بهصورت نمادین ،تصویرها یا ماکت یا عروسک چند حیوان وحشی در دام افتاده (گیرهی سر) را با کمک هم از تله نجات میدهند.
ایستگاه سوم (جلوگیری از قطع درخت) :گروهی از کودکان ،مراقبت میکنند که کسی درختان را قطع نکند و جلوی برش ارهها را میگیرند
و آنها را از درخت جدا میکنند.
گام  :3در پایان بازی ،مربی اعضای همهی گروهها را «جنگلبان نمونه» معرفی میکند و به هریک از کودکان ،مدال افتخار «جنگلبان
نمونه» را تقدیم میکند.
در آخر ،مربی میتواند داستان «هیزمشکنی که جنگلبان شد» را بهآرامی و خیلی خالصه ،برای کودکان تعریف کند.

منابع الزم
داستان« :هیزمشکنی که جنگلبان شد»
خالصهی داستان :داستان دربارهی هیزمشکن نادان و منفعتطلبی است که بهخاطر ماجرای عبرتآمیزی که برایش پیش میآید ،تصمیم
میگیرد به جای تخریب درختان جنگل ،از آنها حفاظت کند و جنگلبان شود.
مجموعه تصاویر شماره 27
114

مجموعه تصاویر شامره : 27

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

فضای باز

روش آموزشی :گردش علمی درطبیعت

نام فعالیت :پارک جنگلی

بازه سنی  :پیشدبستان

تعداد کودکان :حداکثر  20نفر

آمادگی الزم برای انجام فعالیت


مواد و وسیلهها




وسیلههای الزم برای گردش علمی؛
دستکش مناسب برای پدر و مادر و کودکان برای جمعآوری زباله؛
ماسک بهداشتی.

یادداشت

 در فصل بهار انجام شود .ایمنی کامل در نظر گرفته شود.
 در صورت نداشتن دسترسی به پارک جنگلی ،فعالیت در نزدیکترین پارک شهری یا
فضاهای پردرخت اطراف روستا یا شهر انجام شود.

مشارکت خانواده

همراهی پدر یا مادر در اجرای فعالیت واحد کار الزامی است.

شرح فعالیت
گام  :1پس از هماهنگیهای الزم بین پدر و مادر ،مربی و کادر مدیریت مرکز آموزش در یکی از روزهای پایانی هفته،
فعالیت فضای باز برنامهریزی شود .ترجیح ًا برای اجرای این فعالیت ،نزدیکترین پارک جنگلی به مرکز آموزش
مدنظر قرار گیرد.
گام  :2مربی با کودکان دربارهی پارک جنگلی و دالیل ساخت آن به گفتوگو میپردازد.
گام  :3سپس کودکان مدال افتخار «جنگلبان نمونه» را که برای انجام فعالیت فضای بسته گرفتهاند ،به گردن
میآویزند و با استفاده از دستکشهای مناسب و ماسک بهداشتی ،با کمک پدر و مادر خود در حرکتی نمادین ،به
پاکسازی محدودهی اسکان گروه از زبالهها میپردازند .سپس بهصورت گروهی ،با سرپرست به مراقبت از جنگل
میپردازند؛ مث ً
ال به درختان آسیبدیده کمک میکنند (بستن شاخهها یا )...و یا درمحوطهی مراقبتشده به گردش
میپردازند تا اگر آتشی روشن است ،خاموشش کنند (حتی بهصورت نمادین ،روی آتشی که قب ً
ال برپا شده بود و
خاموش است ،خاک بریزند) و یا اگر پرندهای نیاز به کمک دارد ،به کمکش بشتابند.
گام  :4در پایان ،از کودکان خواسته میشود زبالههای خود را در یک کیسه جمع کنند و به همراه والدین به محل
جمعآوری زباله منتقل کنند.
منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 28
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مجموعه تصاویر شامره : 28

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

سایر روش های آموزشی فضای باز

روش آموزشی :گردش در طبیعت
آمادگی الزم برای انجام فعالیت

مواد و وسیله ها

 وسیلههای الزم برای یک تفریح؛
 چند متر طناب؛
 چند میلهی چوبی یا فلزی؛
 دستکش برای کودکان و خانواده؛
 چند کیسهی زباله.
 در شهرهای مناطق بیابانی ،مربی با توجه به خالقیت خود ،از خانوادهها بخواهد در صورت
امکان ،هرگاه مسافرتی به منطقههای جنگلی داشتند ،این فعالیت را با کودک خود اجرا کنند.

شرح فعالیت
مربی از خانوادهها میخواهد که در پایان هفته ،به همراه کودک خود به یک پارک جنگلی یا دارای درختان انبوه در
اطراف شهر بروند و کودکان در مقام جنگلبان ،با استفاده از طناب و میلههایی بهعنوان قائم ،به درختان آسیبدیده
کمک کنند .همینطور روی باقیماندهی آتشهایی که مردم رها کردهاند ،خاک بریزند یا رودهای کوچک در جنگل
را الیروبی کنند .خانوادهها میتوانند در جمعآوری زبالهها کمک کنند.
منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 29
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مجموعه تصاویر شامره : 29

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

آموزشی
یابیآموزشی
ارزشیابی
ارزش

نام واحد

روش ارزشیابی

جنگل

شبیه سازی و ماکتسازی خالق

مواد و وسیله ها










شاخ و برگ خشک درختان؛
اسباببازی یا ماکت حیوانهای جنگل؛
لولههای مقوایی؛
کاغذ رنگی؛
گواش و قلممو؛
مقوای رنگی؛
چسب مایع؛
مقوای ضخیم زمینهی ماکت؛
استفاده از شعر «میمون غمگین».

شرح فعالیت
مربی ،کودکان را به گروههای سه نفره تقسیم میکند و وسیلههای الزم را در اختیار آنها قرار میدهد .از آنها
میخواهد یک جنگل بسازند و با استفاده از روشهای صحیح از فعالیت شکارچیان و افرادی که درختان جنگل را
غیرقانونی قطع میکنند جلوگیری کنند تا اینکه جنگلها را تخریب نکنند.
منابع الزم
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مجموعه تصاویر شامره : 30

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

جنگل جان ممنونم!
جنگل آرام خوابیده بود و خواب خوب میدید .ناگهان صدایی شنید و بیدار شد .صدا صدای رودخانهای بود که
از کنارش میگذشت .رودخانه داد میزد« :کمک ...کمک ...نمیتوانم بایستم .کمکم کنید .اآلن سیل میشوم».
جنگل ترسید .هول شد .دور و برش را نگاه کرد .تندی پرسید« :چی شده رودخانه؟»
رودخانه داد زد« :باالی کوه چند تا ابر گنده باریدند و دلم را پر از آب کردند .حاال من مجبورم سیل درست کنم.
اص ً
ال نمیتوانم جلوی خودم را بگیرم».
جنگل به پشت سرش نگاه کرد .موجهای بزرگ توی دل رودخانه جلو میآمدند و چیزی نمانده بود به او برسند.
سیل میتوانست النه پرندهها و خانهی حیوانات را خراب کند .خاک را از بین ببرد و همه چیز را بهم بریزد .اين
بود كه از درخت ها و گياهان خواست جلوي سيل را بگيرند و اجازه ندهند النه حيوانات خراب شوند.
هنوز چند لحظه نگذشته بود که سیل به جنگل رسید اما پیش از آنکه همه چیز را خراب کند؛ آرام شد .چون
درختهای بزرگ و قوی جلوی آن ایستادند .بوتههای کوچک هم آب را جمع کردند و حتی سبزه کوچولوها هم
اجازه ندادند آب به طرف النه حیوانات برود.
آب توی دل زمین و ریشههای گیاهان جمع شد و رودخانه سرعتش را کم کرد.
حیوانات نفس راحتی کشیدند .رودخانه گفت«:جنگل جان ممنونم .من خیلی ترسیده بودم».
باد خنک آمد و صورت درختها و بوتهها و سبزهها را نوازش کرد .جنگل کنار همه دوستان سبزش میخندید.

122

میمون غمگین
میمونه تو باغوحش
غمگین و غصه داره
خیلی دلش گرفته
حوصله هم نداره
دلش میخواد که زودتر
در قفس وا بشه
برای برگشتنش
یه راهی پیدا بشه
میخواد بره به جنگل
که خیلی ُپردرخته
برای او زندگی
توی قفس چه سخته

126

نام واحد کار

مهربانی با حیوانات

تعریف

اگر میخواهیم کودکمان مهربان بار بیاید و دارای شخصیت واالی انسانی شود ،محبت و
مهربانی نسبت به حیوانها و آزار ندادنشان را به کودکان یاد بدهیم .آموختن مهربانی و احترام
به حیوانها ،اولین قدم برای آموزش حس همدردی به کودکان است.

بازه سنی :پیش دبستان

پیش نیاز


کودک باید حیوانها و نیازهای آنها را بشناسد.

هدفهای کلی


مهربانی با حیوانها و راهکارهای حمايت از آنها.

هدفهای عملکردی
کودک






به حیوانها بهعنوان یک موجود زنده اهمیت دهد و از آنها حمایت کند.؛
راههای کمک به حیوانها را بيان كند؛
چنانچه حیوان نیازمندی را دید ،آزارش ندهد و به او کمک کند؛
دیگران را تشویق کند برای حیوانها غذا و سرپناه درست کنند و به آنها آزار نرسانند؛
بتواند اطرافیان را متقاعد کند كه حيوانها در زيستگاه خودشان زندگي كنند.

سرفصل های آموزشی




مهربانی با حیوانها؛
حمایت از حیوانها؛
راهکارهای کمک به حیوانها.

فضای بسته

روش آموزشی :قصهگویی ،پویانمایی

نام فعالیت :به انتخاب مربی

بازه سنی :پیش دبستان

تعداد کودکان :حداکثر  25نفر

مدت زمان 30 :دقیقه

آمادگی الزم برای انجام واحد کار
فیلم مستند یا پویانمایی با موضوع کمککردن انسان به حیوانها و...

مواد و وسیلهها



مالحظات

مربی با توجه به خالقیت و تجربهی خود ،داستانی را انتخاب میکند یا
با توجه به تصویرهای مقابل ،داستانی میسازد.
در این فعالیت قرار است مربی با تعامل کودکان« ،انجمن حمایت از
حیوانها» تشکیل دهد.

مشارکت خانواده

هدایت کودکان در تعیین قانونهایی برای «انجمن حمایت از حیوانها».

شرح فعالیت
گام  .1مربی داستان پراحساسی را میخواند که در آن نشان داده شود انسانها میتوانند به حیوانهای نیازمند کمک
کنند؛ مانند داستان پیرزن و مهمانهای ناخوانده.
گام  .2همچنین یک فیلم مستند و واقعی یا فیلم کارتونی از کمککردن و مهربانی با حیوانها ،برای کودکان
نمایش میدهد.
در این فیلم ،انواع کمکها و مهربانی و محبتکردن به حیوانها نشان داده میشود .برای نمونه ،کمککردن
انسانها به حیوانی که در جایی گیر افتاده است ،غذا دادن به حیوانها در فصل زمستان ،کمککردن ماهیگیران
به والهایی که در ساحل دریا به گل نشستهاند ،درمان حیوانهای زخمی و...
گام  :3مربی از کودکان میپرسد« :آیا شما دوست دارید به حیوانها کمک کنید؟ چرا؟»
او پس از جمعبندی پاسخ کودکان توضیح میدهد« :برای آنکه کمکهای ما بهصورت دستهجمعی فایده داشته
باشد ،باید یک گروه دوستدار حیوانها تشکیل دهیم! موافقید؟»
گام  :.4مربی با همفکری با کودکان ،برای گروه نامی انتخاب میکند و از آنها میخواهد« :تا فردا فکر کنید گروه
ما (انجمن دوستدار حیوانها) چه قانونهایی برای کمک به حیوانها داشته باشد که از این به بعد ،همه رعایت
کنیم و به دیگران هم توصیه کنیم؟ برای مثال میتوانیم به پرندهها یا حیوانها در فصل زمستان غذا بدهیم».
منابع مورد نیاز
مجموعه تصاویر شماره 31
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مجموعه تصاویر شامره : 31

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره 3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

سایر روش های آموزشی فضای بسته

روش آموزشی :کاردستی
مدت زمان 20 :تا  30دقیقه
آمادگی الزم برای انجام فعالیت



مواد و وسیلهها







جعبهی خالی خرما؛
جعبههای خالی کفش و...؛
قوطیهای خالی نوشابه؛
ظرفهای خالي مايعات؛
دانههای خوراکی؛
چسب؛
قیچی.

شرح فعالیت
در ابتدا ،مربی از تکتک کودکان میپرسد برای کمک به حیوانها ،چه برنامه و قانونهایی در نظر گرفتهاند.
وقتی هر کودک نظر خود را میگوید ،مربی آن را ضبط یا یادداشت میکند و در تعامل با بقیه ،آن را کامل میکند .همه متعهد میشوند به آن قانون
احترام بگذارند و اجرایش کنند .برای نمونه« ،هیچگاه حیوانی را آزار نميدهيم و نمیگذاریم دیگران آزارش دهند ».یا «پرندهها را در قفس نگه
نمیداریم».
به این شکل ،چند قانون و راهکار جمعبندی میکنند و انجمن حمایت از حیوانهای خود را تشکیل می دهند .پس از چند بار تکرار قانونهای
تعیینشده خودشان ،مربی تأکید میکند که باید قانونهای انجمن را به دیگران یاد دهیم.
سپس از کودکان میخواهد با جعبه و قوطیهای پسماند ،برای حیوانهایی که در اطرافشان زندگی میکنند ،ظرف غذا بسازند و غذایشان را تأمین
کنند.
کودکان با کمک مربی ،قوطیهای خالی نوشابه را از چند جا سوراخ میکنند و در هر سوراخ ،تکهای مقوای لبهدار قرار میدهند .آنگاه داخل قوطی
را پر از دانه میکنند .دانه از داخل سوراخها ،وارد دستهی مقوای شیاردار میشود و پرندگان میتوانند از دانههای روی آن تغذیه کنند.
همچنین داخل جعبههای خالی را با توجه به نوع حیوانی که برایش النه میسازند ،برای زندگی آن حیوان آماده میکنند.
مربی درحالیکه کودکان دستسازه درست میکنند ،شعر«کبوتر گرسنه» را میخواند و کودکان تکرار میکنند.
آنها دستسازههای خود را در فعالیت فضای باز ،بیرون میبرند و در محلهای مناسب قرار میدهند.

منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 32
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مجموعه تصاویر شامره : 32

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

فضای باز

روش آموزشی :گردهمآیی اجتماعی (تشکیل انجمن
جشن اعالم آن)
حمایت از حیوانها و
ِ
بازه سنی  :پیش دبستان

مدت زمان :یک روز

نام فعالیت :حیوانها را دوست بداریم
تعداد کودکان :حداکثر  25نفر

آمادگی الزم برای انجام فعالیت

مواد و وسیلهها

پالکاردهای حامل پیامهای مهربانی با حیوانها؛
نقاشیهای کشیدهشده توسط کودکان ،دارای محتوای مهربانی با حیوانها و دوری از حیوانآزاری؛
تاجهای مقوایی حامل پیامهای حیواندوستی؛
بروشورهای حاوی پیامهای مهربانی به حیوانها ،مانند ««ما حيوانات را اذيت نمي كنيم» .که شامل نقاشیهای
کودکان از حیوانها و یا عکسهای آنها در حال کمک به حیوانها باشد.
گردنآویزهایی به تعداد کودکان که یک طرف آن نام کودک و طرف دیگر نام انجمن باشد.

یادداشت

نحوهی اجرای این فعالیت (برپایی جشن) ،انتخاب پیامهای حمایتی و روشهای انتقال پیامها ،با توجه به
خالقیت و ذوق مربی و سایر فرصتها و محدودیتها میتواند تغییر کند.
در این جشن ،خانوادهها و دانشآموزان مقطعهای باالتر مرکز آموزشی نیز میتوانند حضور داشته باشند( .از
مقامهای مسئول مرتبط نيز دعوت شود).

مشارکت خانواده

خانوادهها در آمادهکردن پالکاردها ،بروشورها و تاجهای حامل پیامهای حمایت از حیوانها و تهیهی
گردنآویزها ،به مربی کمک کنند.
در فضاهای خارج از مرکز آموزشی ،حضور و کمک بیشتر خانوادهها الزامی است.

شرح فعالیت
گام  .1مربی پس از تشکیل انجمن کوچک حمایت از حیوانها با کمک خانوادهها ،از قبل پالکاردها و بروشورهایی با محتوای پیامهای
مهربانی با حیوانها و دوری از حیوانآزاری آماده میکند؛ مانند :حیوان ها را آزار ندهيم .النه هايشان را خراب نكنيم .رودخانه ها را تميز
نگه داريم تا محل زندگي ماهي ها آلوده نشود .درختان جنگل را از بين نبريم تا النه پرندگان و حيوانات ديگر خراب نشود .درختان
جنگل را از بين نبريم تا غذاي جانوران كم نشود .خاك را آلوده نكنيم تا حيواناتي كه در خاك زندگي مي كنند ،اذيت نشوند .بچه هاي
حيوانات را از آنها جدا نكنيم .براي سرگرمي خود به حيوانات آسيب نرسانيم و ...
گام  .2در روز جشن ،کودکان هدف از این گردهمآیی و تشکیل انجمن و قانونهای آن را اعالم میکنند .کودکان با پالکاردهایی
در دست و تاجهایی حامل پیام یا تصویر مهربانی با حیوانها بر سر ،شعارهای حمایت از حیوانها را سر میدهند و شعر میخوانند و
اینگونه ،پیام خود را به دیگران انتقال میدهند.
گام  .3مربی ،مدیر مرکز آموزشی یا پدر و مادر ،بهترتیب نام کودکان را میخواند .کودک فراخوانده شده ،پس از گفتن یکی از قانونهای
انجمن ،گردنآویزی از مدیر هدیه گرفته و عکس میگیرند.
گام  .4سپس از پدر و مادر و دانشآموزان دیگر میخواهند عضو این انجمن شوند .هرکس عضو انجمن میشود ،کودکان به آنها،
بروشورهای حمایت از حیوانها و نقاشیهای خود را هدیه میدهند.

منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 33
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مجموعه تصاویر شامره : 33

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

سایر روشهای آموزشی فضای باز

روش آموزشی :فعالیت عملی در محیط
مدت زمان :نیم روز
آمادگی الزم برای انجام فعالیت

مواد و وسیلهها

 کاردستیهای ساختهشده در فعالیت سایر روشهای آموزشی فضای بسته (النهی پرنده،
ظرف غذا)؛
 مقداری دانه و مواد گوشتی یا شیر.
 این فعالیت در فصل زمستان که غذا برای حیوانها کم است ،انجام شود .در غیر این صورت
به کودکان تذکر داده شود که این فعالیت مخصوص فصل زمستان است.

شرح فعالیت
کودکان ،گردنآویزهای خود را آویزان میکنند و به همراه تعدادی از پدر و مادرها و مربیان به پارک یا خیابانهای
اطراف میروند( .با حفظ ایمنی کامل و رعایت نکتههای بهداشتی).
هریک از کودکان به حیوانها غذا میدهند( .برای گربهها شیر بریزند ،به آنها محبت كنند و با آنها عکس بگیرند).
النههای آمادهشده و ظرفهای غذا را برای پرندگان میگذارند و در آنها دانه میریزند.
پس از بازگشت ،از عکسهای یادگاری ،روزنامهی دیواری درست میکنند و در پایان ،نمایشگاهی از تصویرهای
مراسم جشن و تاجهای کودکان و ...برپا میکنند و شعر « کبوتر گرسنه» را دسته جمعه میخوانند.

منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 34
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تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

ارزشیابی آموزشی

نام واحد

روش ارزشیابی

مدت زمان

مهربانی با حیوانها

نمایش ،بازی

 20تا  30دقیقه

مواد و وسایلها



حیوانهای عروسکی؛
وسیلههای الزم برای مراقبت از حیوانها (باند ،غذا و.)...

شرح فعالیت

مربی تعدادی حیوان عروسکی را انتخاب میکند و برای هریک مشکلی پیش میآورد .برای مثال ،یکی زخمی
شده است ،یکی در دام افتاده ،یکی در باتالق گیر کرده ،یکی بالش شکسته و...
سپس کودکان را به گروههای دونفره تقسیم میکند و از آنها میخواهد به کمک حیوانها بشتابند.
در پایان مربی داستان « این ماهی مال منه» را برای کودکان می خواند.

منابع الزم
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تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

این ماهی مال منه
علیرضا با خوشحالی تنگ ماهی را گذاشت توی سفره عید و گفت« :این ماهی با تنگش مال منه .مال خود
خودم».
مامانبزرگ نگاهش کرد و گفت« :حیوان زبانبسته خدا که مال کسی نمیشود .آفریده خداست .بیخودی
زندانیاش کردی».
علیرضا سرش را تکان داد و زیر لب گفت« :خودم خریدمش .پولش را هم از قلکم دادم».
مامانبزرگ چیزی نگفت.
ماهی توی تنگ کوچک اینطرف و آنطرف رفت .چرخید و چرخید .میخواست راحت شنا کند اما کلهاش
هی میخورد به دیواره تنگ و نمیتوانست جلو برود.
او غصه خورد و رفت پایین تنگ شیشهای و بیحرکت ماند.
علیرضا او را که دید بیحرکت ماند .دست کشید روی تنگ .شکلک درآورد تا ماهی را بخنداند .برایش شعر
خواند اما فایدهای نداشت .علیرضا دلش برای ماهی سوخت .نمیخواست او را غمگین ببیند .به همین خاطر
فکری کرد.
چند روز بعد وقتی علیرضا و خانوادهاش سوار ماشین شدند تا برای سیزدهبهدر به پارک بروند علیرضا ماهی
قرمز کوچولویش را هم برد .او با ماهیاش یک عکس یادگاری گرفت .بعد ماهی کوچولو را توی استخر پارک
رها کرد .او ماهی شاد توی استخر را بیشتر دوست داشت.
علیرضا تصمیم میگیرد« :برای سفرهی هفتسین سال آینده ماهی نخرد و به جای آن »...

138

کبوتر گرسنه
روی درخت برفی
کبوتری نشسته
غمگین و غصه داره
بال و پرش رو بسته
سردشه و ساکته
یه بق بقو نخونده
فکر می کنم توی برف
خیلی گرسنه مونده
با کمک مادرم
یه کاسه بر می دارم
برای اون کبوتر
ارزن و آب می ذارم
پر می زنه کبوتر
شکر خدا میکنه
با بق بقو کردنش
منو دعا میکنه
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نام واحد کار

محل زندگی جانوران

تعریف

به محلی که جانور در آن زندگی میکند و متناسب با ویژگیها و نیازهای اوست ،محل
زندگی (زیستگاه) او میگویند .جاییکه از سرما و گرما در امان میماند ،فرزندانش را در
آن به دنیا میآورد ،غذایش را آنجا پنهان میکند و از دست دشمنانش در امان میماند.
جانوران ،برخالف انسانها نمیتوانند خود را با تغییرهای ناگهانی محیط سازگار کنند؛ به
همین دلیل ،بقایشان به خطر میافتد .بنابراین ،هر جانور باید در محل زیست واقعی خود
زندگی کند.

بازه سنی :پیش دبستان

پیش نیاز


کودک باید با ویژگیها و نیازهای حیوانها آشنا باشد.

هدفهای کلی


آشنایی با محل زندگی جانوران و اهمیت آن در محیطزیست

هدفهای عملکردی
کودک




بتواند محل زندگی برخی از جانوران را نام ببرد؛
بتواند اهمیت خانهی جانوران را بیان کند؛
خانهی جانداری را تخریب نکند و نسبت به حفظ آنها عالقه نشان دهد؛

سرفصل های آموزشی




اهمیت محل زندگی جانوران؛
برخی از خانههای جانوران؛
تناسب ویژگیهای هر جانور با نوع محل زندگیاش.

فضای بسته

روش آموزشی :پرسش و پاسخ ،نمایش
بازه سنی :پیش دبستان

مدت زمان 40 :دقیقه

نام فعالیت :حیوانها هم مثل ما خانه دارند
تعداد کودکان :حداکثر  12نفر

آمادگی الزم برای انجام فعالیت
مواد و وسیلهها





جانوران مصنوعی و اسباببازی؛
ابزار و وسیلههای الزم برای ساخت ماکت خانهی جانوران؛
تصویرهایی از حیوانهای مختلف در کنار النه و خانههایشان.

یادداشت

هرکدام از کودکان به دلخواه ،یکی از حیوانهای ایران را انتخاب میکند .مربی یا خانواده به وسیلهی گریم،
صورت او را به شکل آن حیوان طراحی میکند یا از ماسک آن حیوان استفاده میکند .بعد ،اسباببازی یا
ماکت النهی همان حیوان را با خود به کالس میآورد.
چنانچه کودکان ،برخی از جانوران ،مانند حشرهها ،کرم ،الکپشت و حیوانهای در حال انقراض را انتخاب
نکردند ،مربی و دستیار ،خودشان آن نقشها را بازی کنند.
بهتر است از حیوانهای بومی هر منطقهی آبوهوایی استفاده شود.

مشارکت خانواده

پدر و مادر میتوانند در ساختن ماکت خانهی جانوران مختلف ،به مربی کمک کنند .همچنین ،در گریم
کودکان خود یا تهیهی ماسک همکاری داشته باشند.

شرح فعالیت
پیش از شروع کالس ،مربی به کمک خانوادهها ،در گوشههای کالس ،محلهای مختلف زندگی حیوانها را درست میکند( .جنگل ،بیابان ،دریا،
کوه و)...
آنها تصویرهایی از حیوانها را در اندازهی واقعی به دیوار کالس نصب میکنند.
گام  :1مربی از کودکان میپرسد« :شما در خانه براي آنكه سالمت و زنده بمانيد چه ميكنيد؟»
کودکان پاسخهای مختلفی خواهند داد« :غذا داریم ،آب داریم ،استراحت میکنیم ،میخوابیم ،بازی میکنیم ،در هوای گرم کولر روشن میکنیم ،در
هوای سرد بخاری روشن میکنیم و)...
مربی با تأیید پاسخ آنها ادامه میدهد« :بله ،ما در خانههایمان غذا داریم ،آب داریم ،کسی مزاحممان نمیشود ،از بچههایمان مراقبت میکنیم ،اگر
هوا گرم یا سرد باشد ،دما را میزان میکنیم و ...حیوانها هم مثل ما به خانه احتیاج دارند تا از سرمای هوا ،گرمای هوا و دشمنان خود در امان باشند،
غذای خود را در آن نگه دارند ،بچههای خود را در آن به دنیا بیاورند و بزرگ کنند»...
گام  :2مربی در ادامه ،تصویرهای حیوانهای مختلف و النههایشان را که روی دیوار کالس نصب شدهاند ،به کودکان نشان میدهد تا آنها تفاوت
ظاهری و جثهی حیوانها را با هم مشاهده و قیاس کنند و علت متفاوتبودن خانهی آنها را متوجه شوند.
گام  :3سپس هر کودک ضمن معرفی جانور خود ،صدای حیوانی را که نقشش را بازی میکند ،تقلید میکند تا همه با آن انس بگیرند.
نکته :اگر حیوان انتخابی کودک ،از حیوانهای در حال انقراض ایران باشد ،باید حیوان اسباببازی کودک بهوسیلهی نشانه یا گردنآویزی مشخص
شود تا بقیه متوجه شوند که این حیوان شرایط ویژهای دارد و برای جلوگیری از انقراض نسلش ،باید بیشتر از دیگر حیوانها مراقبت شود.
گام  :4مربی از کودکان میخواهد هرکس محل زندگی حیوان خود را در گوشههای کالس پیدا کند و در خانهاش بگذارد.
گام  : 5هر کودک دربارهی خانهی حیوان خودش توضیح میدهد که آن حیوان برای ساختن خانه یا النهی خود ،با توجه به ویژگیهایش ،از چه
وسیلههای ویژهای استفاده میکند و چرا؟
گام  : 6مربی میتواند با پرسش و پاسخ ،دربارهی خانهی برخی از جانوران بحث کند .برای مثال ،عنکبوت با آب دهان خود النه میسازد .پرندگان
النهشان را با خردهچوب و شاخههای کوچک درخت میسازند .بعضی حیوانها خانههای محکمتری میسازند؛ چون همیشه همانجا خواهند ماند و
بعضی چون بیش از مدت کوتاهی در آنجا زندگی نمیکنند و به جای دیگر میروند ،خانههای ثابتی نمیسازند.
مربی با نشان دادن الکپشت یا حلزون ،به کودکان میگوید بعضی از حیوانها خانههایی دارند که با آن به دنیا آمدهاند و همیشه آن را با خود حمل
میکنند .پس هیچوقت خانه نمیسازند .ماکتهای ساختهشده برای یک هفته باقی میمانند و برای فعالیتهای دیگر استفاده میشوند.

منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 36
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مجموعه تصاویر شامره : 36

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره 3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

سایر روش های آموزشی فضای بسته

روش آموزشی :کاردستی همراه با گردش
مدت زمان 2 :ساعت

آمادگی الزم برای انجام واحد کار


مواد و وسیلهها




خردهچوب؛
شاخههای کوچک؛
انواع وسیلههای کاربردی برای ساختن النهی پرنده.

شرح فعالیت
مربی ابتدا داستان «هر کی بره به خونه اش» را میخواند و سپس با کودکان قرار میگذارد که با کمک یکدیگر ،برای بعضی از
حیوانهایی که در دسترس هستند ،النه بسازند و به آنها هدیه کنند.
معمو ًال در بیشتر شهرها و روستاها ،پرندگان از حیوانهایی هستند که هم در دسترس هستند و هم النهساختن برای آنها راحتتر است.
مربی کودکان را به گروههای دو یا سهنفره تقسیم میکند ،وسیلههای ضروری برای ساخت النه را در اختیارشان میگذارد و ضمن آنکه
در ساختن النه کمکشان میکند ،از هر گروه میخواهد چند النه درست کنند.
سپس با کمک پدر و مادر ،در محل و خیابانهای اطراف مرکز آموزشی قدم میزنند .هرجا را برای النهی پرندگان مناسب دیدند ،یکی
از النهها را در آنجا قرار میدهند تا پرندهها از آن استفاده کنند.
باید النهها را در جای امن و دور از دسترس دشمنان پرندهها قرار دهند.
منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 37

روش آموزشی :تناظر یک به یک
مدت زمان 10 :تا  15دقیقه

آمادگی الزم برای انجام واحد کار
مواد و وسیلهها

کاربرگ آموزشی؛
ابزار رنگآمیزی.

شرح فعالیت
مربی برای تکمیل آموزش محل زندگی جانوران میتواند کاربرگهایی را تهیه کند که در آنها ،تصویرهای انواع جانوران و انواع محل زندگی جانوران کشیده شده
است .مربی ضمن خواندن شعر «خونه هر کی کجاست» از کودکان میخواهد هر جانور را به محل زندگی مناسب خودش وصل کنند و به رنگآمیزی آنها بپردازند.

منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره  :37تصویرهای شماره  7و 8
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مجموعه تصاویر شامره : 37

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

فضای باز

روش آموزشی :گردش و مشاهده
بازه سنی  :پیش دبستان

مدت زمان :یک روز

نام فعالیت :خوب نگاه کن خانهها را پیدا کن
تعداد کودکان :حداکثر  25نفر

آمادگی الزم برای انجام فعالیت
مواد و وسیلهها




همهی وسیلههای الزم برای اردو؛
دفتر نقاشی.

یادداشت

این بازدید میتواند (در صورت امکان) از یک روستا ،دریا و اطراف آن ،باغ و دشت ،برکه و یا
هر فضای طبیعی و حتی پارک باشد.

مشارکت خانواده

حضور چند خانواده در اردوها و در فضاهای خارج از مرکز آموزشی الزامی است.
خانوادهها میتوانند از کودکان ،در کنار محل زندگی هر جانور ،عکس یادگاری بگیرند.

شرح فعالیت
گام  .1مربی با هماهنگی مرکز آموزشی و همکاری خانواده ،مقدمات رفتن به باغ یا روستا یا هر فضای طبیعی دیگر را تدارک
میبیند.
گام  .2مربی تشابه زندگی جانوران را با زندگی انسان ،برای کودکان بیان میکند و میگوید« :همانطور که انسانها برای
زندگیکردن ،بچهدارشدن ،بزرگکردن بچههایشان ،استراحتکردن و در امان بودن از سرما و گرما و دشمنان به خانه احتیاج
دارند ،جانوران نیز به همین دلیلها ،به خانه احتیاج دارند تا در آن راحت زندگی کنند و در امان باشند».
گام  .3مربی در هنگام تفریح و بازدید از فضای طبیعی یا باغ ،از کودکان میخواهد خانههای جانوران را پیدا کنند( .النهی
پرنده ،النهی مورچهها در خاک یا زیر سنگ ،خانهی کرمخاکی یا ماهی و قورباغه در برکه).
پس از یافتن خانهی جانوران ،مربی توجه کودکان را به ویژگی جانوران ،جثههای آنها ،نوع پوشش بدنشان ،نوع تنفس ،غذا،
همچنین به محل زندگی آنها جلب میکند تا ارتباط محل زندگی جانوران با نوع ویژگی آنها را درک کنند.
گام  .4مربی میتواند از کودکان بخواهد حیوانهایی را که مشاهده کردهاند ،با النههایشان در دفتر خود نقاشی کنند و یا در
کنار محل نگهداری آنها عکس یادگاری بگیرند.

منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 38
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مجموعه تصاویر شامره : 38

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

سایر روشهای آموزشی فضای باز

روش آموزشی :عملیات تجربی
مدت زمان 60 :دقیقه
آمادگی الزم برای انجام فعالیت


مواد و وسیلهها





درختی داخل باغچهای کوچک؛
شاخههای کوچک درخت و خردهچوب؛
ظرفی گرد ،مانند طشت برای ساختن برکه؛
آب ،خاک ،شن و...

شرح فعالیت
مربی با هماهنگی مرکز آموزش و همکاری پدر و مادر ،بخشی از حیاط مدرسه را که باغچه و درخت داشته باشد،
برای ساختن یک فضای طبیعی کوچک آماده میکند .میتوان باغ ،دشت ،بیابان ،ساحل یا کویر را شبیهسازی کرد.
مربی بنابر محل زندگی ،فضای الزم برای عملیات را انتخاب میکند.
سپس ،از هر کودک میخواهد با گل سفالگری و سایر وسیلهها (ضایعات) خانهای برای یک جاندار بسازد.
بخشی از محوطه را به برکهی آب برای ماهیها اختصاص میدهد و کنارش جایی برای دوزیستان ،مانند قورباغه
میگذارد.
باالی درخت ،برای پرندهها النه میسازد و سوراخی در تنهی درخت برای سنجاب در نظر میگیرد .زیر درخت
النهای برای خرگوش و کنارش سوراخ کوچکی برای مورچهها میسازد و در آخر ،کارتن کوچکی با سوراخهای
کوچک برای کندوی زنبورها میگذارد.
در حین ساختن النهها ،از کودکان میخواهد نوع زیست و محل زندگی هرکدام از جانوران را توضیح دهند.
و احتما ًال این جوابها را خواهد شنید« :پرندهها چون پر دارند و پرواز میکنند ،معمو ًال در ارتفاعات و بلندیها النه
میسازند .ماهیها آبشش دارند و در خشکی زنده نمیمانند؛ بنابراین در آب باید زندگی کنند و»...

منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 39
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مجموعه تصاویر شامره : 39

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

ارزشیابی آموزشی

نام واحد

روش ارزشیابی

مدت زمان

خونهی هرکسی ،کجاست؟

پرسش و پاسخ مشارکتی

 20تا  30دقیقه

مواد و وسیلهها




مقوا یا تابلویی بزرگ (بسته به امکانات مرکز آموزشی متغیر است).؛
ابزار نقاشی و رنگآمیزی؛
کاغذرنگی.

شرح فعالیت
مربی ،تابلو یا مقوای بزرگی را تهیه میکند و روی هر بخش آن ،یا بهصورت نقاشی یا با چسباندن کاغذرنگی،
یک نوع از محل زندگی جانوران را که قب ً
ال به کودکان با شاخصهای ویژهای معرفی کرده است ،درست میکند؛
طوریکه کودکان با دیدن محل زندگی ساخته شده ،متوجه شوند چه نوع زیستگاهی است و کدام جانور در آن
زندگی میکند.
مربی شعر«خونهی هرکسی ،کجاست؟» را با بچهها میخواند و سپس کودکان را گروهبندی میکند و از هر گروه
میخواهد به نوبت یک محل زندگی را انتخاب کنند و بگویند چه جانورانی و به چه علت ،در آن زندگی میکنند.
سپس از کودکان میخواهد تصویر آن حیوانها را در محل زندگی خودش نقاشی کنند یا با استفاده از برچسبهای
عکسداری که مربی در اختیارشان گذاشته است ،تصویر حیوانهای مربوط به آن زیستگاه را پیدا کنند و روی محل
زندگی مد نظر بچسبانند( .کشیدن نقاشی یا تهیهی برچسب ،بستگی به امکانات مرکز آموزشی دارد).

منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 40
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مجموعه تصاویر شامره : 40

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

هر کی بره به خونه اش
جنگل بزرگ بود .خیلی بزرگ .پر از درخت بود .درختهای سبز و زیبا .یک عالمه گل داشت و بوته .یک عالمه حیوان توی
دلش زندگی میکردند .جنگل همیشه مواظب درختان و گلها و حیوانات بود.
یک روز همینطور که آرام نشسته بود و به آواز باد گوش میداد .صدایی شنید .خوب که نگاه کرد میمون کوچکی را دید .او از
یک جای دور آمده بود و میخواست توی جنگل خانه بسازد.
سنجابها تا او را دیدند گفتند« :اینجا نیا .جنگل ما شلوغ است .درختها مال ما هستند .جایمان تنگ میشود».
جنگل با مهربانی سنجابها را ساکت کرد و گفت« :من یک عالمه درخت خالی دارم .میمون میتواند روی آنها تاب بخورد و
بازی کند .بیا میمون جان برای تو هم جا هست».
کمی بعد یک خرس قهوهای با دوتا بچهاش آمد تا توی جنگل خانه بسازد .آنها از دست شكارچي فرار كرده بودند .ببر بزرگ تا
او را دید گفت« :جنگل شلوغ است .یک عالمه ببر و پلنگ و گرگ و شیر اینجا خانه دارند .برو یک جای دیگر»...
اما قورباغه و الک پشت که داشتند می رفتند به برکه نزدیک جنگل گفتند« :خانم خرس ،جنگل خیلی بزرگه برای تو و دوتا
بچههات هم جا هست».
اما مورچهها که صدای قورباغه و الک پشت را شنیدند از النههاشان زیر زمین بیرون آمدند و گفتند« :فقط مواظب باشید ما را
له نکنید ».در روزهای بعد همه حیوانات در النه های خودشان با خوبی و خوشی زندگی میکردند.
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خونهی هرکسی ،کجاست؟
میمون شاد شیطون
خونهاش کجاست تو جنگل
دوست داره بازی کنه
با خرس شاد و تنبل
این مار خوشخطوخال
کجاست؟ توی بیابون
دور و بر شترها
میچرخه خیلی آسون
آهو کجاست ؟ تو دشته
اینور و اونور میره
وقتی بخوای بگیریش
یواشکی در میره
خونه ما آدما
تو شهره یا تو روستا
عکس خودت رو فوری
بیا بکش پیش ما
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نام واحد کار

آواهای طبیعت

تعریف

آوا در زبانشناسی به واژههایی گفته میشود که از صداهای موجود در طبیعت تقلید شدهاند؛
مانند چهچهه ،صدای رعد ،شیهه ،ترقه ،شرشر و امثال آن.
هر موج یا فرکانسی که قابل شنیدن است ،بهصورت طبیعی در طبیعت وجود دارد و انسان در
تولید و ایجاد آن هیچگونه دخالتی ندارد ،آوای طبیعی نامیده میشود.
این آواها میتوانند صدای حیوانها ،حرکت آب و سنگها ،وزش باد و صدای حشرهها باشند.

بازه سنی :پیش دبستان

پیش نیاز


کودک باید حیوانها ،عنصرهای طبیعی مانند رودخانه ،باد ،سنگ ،باران و ...را بشناسد.

هدفهای کلی


آشنایی با آواهای طبیعی و اهمیت آن در محیطزیست.

هدفهای عملکردی
کودک





بتواند آواهای طبیعی را از آواهای دیگر تمیز دهد؛
از شنیدن آواهای دلنشین طبیعت لذت ببرد و بتواند احساس خود را بیان کند؛
بتواند عنصرهای طبیعی تولیدکنندهی آواهای طبیعی را شناسایی کند؛
بتواند برخی از آواهای طبیعی را ادا کند.

سرفصل های آموزشی



انواع آواهای طبیعی در محیطزیست و تشخیص آنها؛
تطبیق آواهای طبیعت با عوامل تولیدکنندهی آن آواها.

فضای بسته

روش آموزشی :گردش ،دیدن فیلم ،بازی

بازه سنی :پیش دبستان

مدت زمان 20 :تا  30دقیقه

نام فعالیت :به صدای طبیعت گوش کن
تعداد کودکان :حداکثر  25نفر

آماده الزم برای انجام فعالیت
مواد و وسیلهها




دستگاه پخش فیلم؛
فیلم ضبطشده از طبیعت.

یادداشت

برای این فعالیت ،مربی با هماهنگی مرکز آموزش و با همکاری خانوادهها ،چند فیلم مستند از طبیعت
و آواهای آن تهیه میکند .همچنین مربی میتواند در اجرای این واحد ،ابتدا فعالیت فضای باز را
انجام دهد و از فیلم و تصویرهای تهیهشده در آن فعالیت استفاده کند .مربی حتم ًا فیلمهای تهیهشده
توسط خانوادهها را پیش از انجام فعالیت بررسی کند.

مشارکت خانواده

برای فیلمهای مستند و صدای آواهای طبیعی موجود در طبیعت ،همکاری چند خانواده و هماهنگی
با مرکز آموزش الزامی است.

شرح فعالیت
گام  :1مربی ،کودکان را به گروههای دونفره تقسیم میکند.
گام  :2سپس فیلم تهیهشده را در کالس به نمایش میگذارد و از گروهها میخواهد در سکوت کامل ،فیلم را ببینند و به
صداهایی که در آن شنیده میشود ،خوب توجه کنند.
گام  :3مربی از کودکان میخواهد در هنگام تماشای فیلم احساس کنند خودشان در فیلم حضور دارند و در حال گردش هستند
و خود را در همان فضای طبیعی تصور کنند.
گام  :4مربی از هر گروه میخواهد که بگویند چه صداهای طبیعی در فیلم شنیدهاند.
گام  :5سپس از گروهها میخواهد در نقش یکی از عوامل طبیعی قرار بگیرند و اسم گروه را همان بگذارند و دستهجمعی،
صدای آن را تقلید کنند.
برای مثال ،یک گروه نقش جیرجیرک را ایفا میکنند و صدای آن را درمیآورند ،یک گروه نقش و صدای قورباغه ،یک گروه
نقش و صدای پرنده...
گام  : 6مربی ،داستان «حوصلهی درخت سر رفته» را برای کودکان میخواند.

منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 41
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مجموعه تصاویر شامره : 41

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره 3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

سایر روش های آموزشی فضای بسته

روش آموزشی :بازی
مدت زمان 15 :تا  20دقیقه
آمادگی الزم برای انجام فعالیت
مواد و وسیلهها




کارتهای حاوی تصویرهای جانوران یا عوامل طبیعی در طبیعت؛
کیسه یا جعبه.

شرح فعالیت

مربی از قبل ،کارتهایی شامل شکلها یا تصویرهایی از جانوران و عوامل طبیعی در طبیعت را تهیه میکند و آنها
را درون کیسه یا جعبهای میریزد.
در ابتدا ،مربی شعر «صدای چیه؟» را میخواند و با کودکان تمرین میکند.
سپس کودکان را گروهبندی میکند و از نمایندهی هر گروه میخواهد دست در کیسه یا جعبه کند و یکی از کارتها
را بهصورت پنهانی ،طوریکه افراد گروههای دیگر آن را نبینند ،بیرون بیاورد.
کودک صدای آن جانور یا عامل طبیعی را تقلید میکند تا افراد گروههای دیگر ،پس از گوشدادن به صدا حدس بزنند
صدای چه چیزی در طبیعت بوده است.

منابع الزم

مجموعه تصاویر شماره 42
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مجموعه تصاویر شامره : 42

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

فضای باز

روش آموزشی :گردش درطبیعت
بازه سنی  :پیش دبستان

مدت زمان :یک روز

نام فعالیت :زمزمه طبیعت
تعداد کودکان :حداکثر  25نفر

آمادگی الزم برای انجام فعالیت
مواد و وسیله ها




وسیلههای الزم برای اردوی یکروزه در طبیعت؛
ضبطصوت.

یادداشت

درک آواهای طبیعی در طبیعت ،از اساسیترین و مهمترین رسالتهای یک مربی در عالقهمند کردن کودک
به محیطزیست است.
مربی باید از هر شیوه یا روشی که احساس میکند بهتر میتواند باعث ایجاد ارتباط کودک با این واحد کار شود،
استفاده کند و برای آنها خاطرهای شیرین رقم بزند تا در وجود کودکان ،عالقه به آواها و طبیعت را تقویت کند.
مربی از فرصت ایجادشده در اردو و گردش در فضای باز استفاده کند و از کودکان بخواهد تمرکز کنند،
صداهایی را که در طبیعت شنیده میشوند ،ضبط کنند و در روزهای بعد ،سر کالس پخششان کنند .هر مربی
در اول کالس ،یکی از صداهای دلنشین را پخش کند و از آنها در آموزش فضای بسته استفاده کند.

مشارکت خانواده

مشارکت چند خانواده در اجرای این فعالیت الزامی است.

شرح فعالیت
گام  .1مربی با هماهنگی مرکز آموزش و همکاری خانوادهها ،برنامهی اردوی یکروزه به طبیعت را ترتیب میدهد( .کوه ،دشت ،جنگل،
کنار رودخانه ،ساحل و )...این فضا باید کام ً
ال طبیعی و ساکت و به دور از هرگونه آلودگیهای صوتی و صنعتی باشد.
گام  .2مربی هنگام گردش در طبیعت ،از کودکان میخواهد خوب به صداها و آواهایی که در طبیعت میشنوند ،گوش دهند و صداهای
طبیعی را پیدا کنند.
گام  .3سپس به مربی بگویند چه صداهایی شنیدهاند .همچنین مربی میتواند از کودکان بخواهد صداهای طبیعی را که میشنوند،
تقلید کنند.
گام  .4مربی با جهتدادن به ذهن کودکان ،در یافتن آواها به آنان کمک کند.
برخی از این صداها عبارتند از :صدای خشخش برگ درختان در اثر برخورد بههم ،جابهجا شدن سنگها و سنگریزهها ،بالزدن
پرندهها ،وزوز جیرجیرکها و زنبورها ،شرشر رودخانه ،آواز پرندهها ،صدای حیوانها ،رعد و برق در صورت ابری بودن هوا (در این
صورت ،باید ضمن خوشحالی از شنیدن رعد و برق ،در محل امن پناه بگیرند).
کودکان باید بیاموزند با شنیدن برخی صداها ،مانند ریزش سنگریزه از کوه ،صدای حیوانهای بزرگ جنگل و رعد و برق ،باید
مراقبتهای الزم را انجام دهند.

منابع مورد نیاز
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مجموعه تصاویر شامره : 43

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

سایر روش های آموزشی فضای باز

روش آموزشی :گردش دراطراف (دیدن وشنیدن )
مدت زمان :نیم روز
آمادگی الزم برای انجام فعالیت
مواد و وسیلهها



وسیلههای الزم و مناسب برای گردش بیرون از فضای مرکز آموزش.

شرح فعالیت
مربی دربارهی صداهای طبیعی در طبیعت ،با کودکان صحبت میکند و آنها را با صداها و آواهایی که در طبیعت
وجود دارند ،آشنا میکند.
سپس با هماهنگی مرکز آموزش و همکاری پدر و مادرها ،کودکان را به فضای حیاط مرکز آموزشی یا محل و خیابان
اطراف مرکز آموزش میبرد و از آنها میخواهد به صداهای پیرامون خود خوب گوش دهند و صداها و آواهای
طبیعی را از بین صداها و آواهای مختلف تشخیص دهند و آنها را بیان کنند.
صدای حیوانهایی مثل گربه ،کالغ ،گنجشک ،بههم خوردن برگ درختان در وزش باد و صدای جیرجیرکها از آن
جملهاند.
دقت در صداهای اطراف و قدرت تشخیص و تمیز صداهای طبیعی از دیگر صداها ،از هدفهای مهم آشنایی و انس
کودکان با محیطزیست است.

منابع الزم
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مجموعه تصاویر شامره : 44

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

ارزشیابی آموزشی

نام واحد

روش ارزشیابی

مدت زمان

آواهای طبیعت

بازی درگوشی

 10تا  20دقیقه

مواد و وسیلهها
-

شرح فعالیت
در این بازی ،کودکان دایرهوار مینشینند.
مربی در گوش یکی از کودکان ،نام یکی از جانوران یا عوامل طبیعی در محیطزیست را میگوید (نام جانور ،رودخانه،
پرنده )...و از وی میخواهد صدای آن را برای دیگر کودکان تقلید کند.
کودکان دیگر باید با توجه به صدایی که از دوستشان شنیدهاند ،حدس بزنند و بگویند صدای چه چیزی بوده است.
حال به نوبت ،کودکان در گوش کناردستی خود یک جانور یا عامل طبیعی را میگویند و او باید صدای آن را درآورد
وکودک دیگر حدس بزند( .استفاده از آواهای تکراری آزاد است).
به این ترتیب ،آواهای طبیعی هم برای کودکی که صدا را تقلید میکند ،هم کودکانی که آن صدا را حدس میزنند،
تکرار میشود و آنها بیانش میکنند.

منابع مورد نیاز
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مجموعه تصاویر شامره : 45

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

حوصله درخت سر رفته!
حوصله درخت سر رفته بود .شاخههایش را تکان داد و گفت « :چه روز کسل کنندهای .کسی نیست با او بازی کنم؟»
باد صدایش را شنید جلو دوید و گفت« :هو هو هو! چی بازی کنیم بگو؟»
باد دور درخت چرخید و چرخید و قلقلکش داد ،درخت هم حسابی خندید اما باد که رفت باز خیلی زود حوصهاش سر
رفت .ابرها آمدند باالی سرش رعد و برق زدند و گفتند« :غرومب غرومب غرومب! بیا ترقهبازی».
درخت که از ترقه بازی میترسید گفت« :نه خطرناک است ».آنوقت ابرها ناراحت شدند و زدند زیر گریه شر شر شر
گریه کردند .گریهشان که تمام شد ،رفتند.
درخت باز حوصلهاش سر رفت به دور و برش نگاه کرد .تق تق تق صدا میآمد .از کجا بود از کنار خودش دارکوب
کوچک بود که روی تنه ی او دنبال غذا میگشت .درخت گفت «:میشود همینجا النه بسازی؟ اگر تو با من دوست
شوی دیگر حوصلهام سر نمیرود».
دارکوب جواب داد« :بله که میشود .روی تنهی تو به اندازه کافی غذا هست .اما ...اما  ...آب نیست».
درخت گوش داد .صدای قل قل قل را شنید .این صدای چشمهای همان دور و برها بود .دارکوب چشمه را که پیدا کرد
خوشحال شد .خانهاش را روی تنه درخت ساخت و همانجا ماند .حاال حوصله درخت دیگر سر نمیرفت.
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صدای چیه؟
چشمه میگه
ُقل ُقل ُقل
میاد یه ماهی تپل

رود میگه
شُ ر شُ ر شُ ر
کمی از این آب بخور
باد میگه
هو هو هو
اسم درختا رو بگو

بارون میگه
دام دام دوم
من میبارم رو پشت بوم
بازم میاد صدا صدا
از رو زمین از تو هوا
برای این نعمت خوب
با من بگو شکر خدا

174

نام واحد کار

صدای نامناسب

تعریف

منظور از صدای نامناسب یا آلودگی صوتی ،امواج ناخواستهای است که در شرایط مکانی و
زمانی ویژه ،بر فعالیت موجودات زنده ،بهویژه انسان اثر میگذارد و میتواند عارضههای متعدد
جسمی و روحی و نیز اختالل در اعصاب شنوایی را ایجاد کند.

بازه سنی :پیشدبستان

پیش نیاز


کودک باید صداها و آواها را بشناسد .واحد کار آواها ،پیشنیاز این واحد است.

هدفهای کلی


شناخت و پیبردن به اهمیت تأثیر آلودگی صوتی بر محیطزیست.

هدفهای عملکردی
کودک




بتواند صدای مناسب را از صدای نامناسب تشخیص دهد؛
بتواند دربارهی تأثیر صداهای نامناسب بر محیطزیست و انسان توضیح دهد؛
از تولید صداهای نامناسب توسط خود و اطرافیانش جلوگیری کند.

سرفصلهای آموزشی



انواع صدا؛
تأثیر صداهای نامناسب بر محیطزیست.

فضای بسته

روش آموزشی :بازی همراه با پرسش و پاسخ
بازه سنی :پیش دبستان

مدت زمان 30:دقیقه

نام فعالیت :صدای چی بود ؟
تعداد کودکان:حداکثر 16نفر

آمادگی الزم برای انجام فعالیت
ضبط صوت یا تلفن همراه

مواد و وسیلهها



یادداشت

به صداهای نامناسبی که کودکان تولید میکنند ،توجه شود.

مشارکت خانواده

-

شرح فعالیت
گام  :1مربی از پیش ،صداهای مناسب و نامناسب را مانند صداهای موتورسیکلت ،متهی برقی ،بوق ماشین ،کامیون،
هواپیما ،تلویزیون ،جیغ کودکان ،صدای بلند بستن در ،تيك تيك ساعت ،كولر و پنكه ،قل قل سماور يا كتري،
زنگ در و تلفن ،ماشينهاي امدادرسان مانند آمبوالنس و غيره را آماده و آنها را برای نوآموزان پخش و از آنها سؤال
میکند کدام نامطلوب است و چرا؟
گام  :2کودکان دایرهوار مینشینند و مربی تکتک صداها را برایشان پخش میکند.
کودکان در ابتدا منبع صدا را در قالب بازی تشخیص میدهند ،سپس همراه با مربی دربارهی خوب یا بد بودن یا
لذتبخش و آزاردهنده بودن هرکدام از صداهای پخششده ،به گفتوگو میپردازند.
سپس مربی داستان صدای نامناسب را میخواند.
منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 46

176

مجموعه تصاویر شامره : 46

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

سایر روش های آموزشی فضای بسته

روش آموزشی :بازی
مدت زمان 30 :دقیقه
آمادگی الزم برای انجام فعالیت


مواد و وسیلهها





تصویرها و یا کارتهایی از وسیلههای تولیدکنندهی صداهای نامناسب؛
وسیلههای تولیدکنندهی آلودگی صوتی ،مانند :بلندگوی وانت دورهگرد،
آژیر آمبوالنس ،بوق ماشین ،دریل و کامیون در حال خالیکردن تیرآهن؛
وسیلههای معمولی.

شرح فعالیت
مربی تصویری به کودکان نشان میدهد و از آنها میخواهد وسیلههای تولیدکنندهی صداهای نامناسب را جدا کنند و هر
کودک دربارهی یکی از آنها و تأثیرش بر آدمها و حیوانها گفتگو كنند.
سپس شعر «ماشین چاق بابا» را دستهجمعی میخوانند.

منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 47
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مجموعه تصاویر شامره : 47

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

فضای باز

نام فعالیت :بشنو و بگو

روش آموزشی :بازدید
بازه سنی  :پیش دبستان

مدت زمان :یک روز کاری

تعداد کودکان :حداکثر  16نفر

آمادگی الزم برای انجام فعالیت
مواد و وسیلهها

-

یادداشت

فعالیت در روزی با آب و هوای مناسب انجام گیرد.


مشارکت خانواده





همراهی خانوادهها برای اجرای فعالیت واحد کار الزامی است.
کارتهایی را تهیه کنند که بر رویشان ،تأثیر صداهای نامناسب بر انسان و محیطزیست ،در قالب
جملههایی توضیح داده شده باشد.
نقاشیهایی از فرزندشان را برای هدیهدادن به دیگران بیاورند.

شرح فعالیت

گام  :1پس از هماهنگیهای الزم بین پدر و مادرها ،مربی و کادر مدیریت مرکز آموزش ،فعالیت فضای باز برنامهریزی
میشود.
گام  :2کودکان همراه با مربی و پدر و مادر خود ،به خیابانهای نزدیک مرکز آموزش میروند و نمونههای صداهای نامناسب
در شهر مثل بوق ماشینها ،بلندگوها ،دزدگیر ماشینها ،صداهای ساختوساز ،حراجیهای خرید و فروش ،فریاد و هیاهوی
آدمها و صدای بچه و جیغ آنها را از نزدیک گوش میدهند و هر کودک دربارهی تأثیرها و ضررهای صداهای نامناسب بر
حیوانها و انسان ،برای دوستانش توضیح میدهد.
گام  :3از وسیلهی تولید آلودگی صوتی عکس میگیرند.
گام  :4وقتی هرکدام از کودکان ،دربارهی یک وسیلهی آلودگی صوتی و اثرهای آن توضیح دادند و عکس گرفتند ،تصمیم
میگیرند و با استفاده از عکسهایی که گرفتهاند ،یک روزنامه دیواری بسازند و به دیوار کالس نصب کنند.

منابع مورد نیاز
مجموعه تصاویر شماره 48
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مجموعه تصاویر شامره : 48

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

سایر روش های آموزشی فضای باز

روش آموزشی :بازدید
مدت زمان :نیم روز
آمادگی الزم برای انجام فعالیت
مواد و وسیلهها

-

شرح فعالیت
مربی با همکاری چند خانواده ،کودکان را به نزدیکترین ادارهی راهنمایی و رانندگی نسبت به مرکز آموزش میبرند
تا دربارهی صداهای نامناسب و آلودگیهای صوتی که سربازان و افسران راهنمایی و رانندگی ،در خیابانهای شهر
میشنوند ،به گفتوگو بپردازند و از راهکارهای آنها برای حل این مسئله مطلع شوند.
منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 49
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مجموعه تصاویر شامره : 49

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

ارزشیابی آموزشی

نام واحد

روش ارزشیابی

مدت زمان

صداهای نامناسب

فعالیت عملی

 30دقیقه

مواد و وسیلهها


ضبطصوت یا تلفن همراه.

شرح فعالیت
مربی از کودکان میخواهد با دقت ،به صداهای پخششده از ضبطصوت یا تلفن همراه مربی گوش دهند و صداهای
مناسب و نامناسب را از یکدیگر جدا کنند .سپس از آنها میخواهد فکر کنند برای کاهش صداهای نامناسبی که
خود و دیگران تولید میکنند ،چه راهحلی به ذهنشان میرسد.

منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 50
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مجموعه تصاویر شامره : 50

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

صدای نامناسب
آقای ماشین عاشق بوق زدن بود .هرچه بوق میزد خسته نمیشد .توی خیابان ،توی کوچه ،پارکینگ ،جلوی
بیمارستان و مدرسه .هرجا که می رسید یک بوق بلند میزد و بوق بوق میخندید.
یک روز وقتی راه افتاد باز هم شروع کرد به سر و صدا کردن .یکدفعه احساس کرد بوقش میخارد .بعد حس کرد
بوقش میسوزد .سرفه کرد .یکی دوتا سه تا اما صدایش در نیامد.
حواسش پرت شده بود .خوب جلویش را نمیدید .یکدفعه یک کامیون گنده پیچید جلویش .آقای ماشین سعی
کرد بوق بزند .اما نتوانست .او محکم ترمز کرد .چیزی نمانده بود که به کامیون بخورد .شانس آورد که درست در
همین لحظه کامیون کنار رفت و راه را باز کرد.
آقای ماشین نفس راحتی کشید .بعد آرام تر حرکت کرد و دور زد .او میخواست به تعمیرگاه برود .دیگر هم اصال
اصال دوست نداشت هر جايي بوق بزند.
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ماشین چاق بابا
ماشین چاق بابا
بوق میزنه هزار تا
درهاشو وا میکنه
سر و صدا میکنه
ترمز و گاز و دنده
با صد تا بوق میخنده
وقتی سوارش میشن
ساکت نمیشه اص ً
ال
بابا میگه یواشتر
باز آبرومو نبر
ساکت و بیصدا باش
ماشین خوب ما باش
بهت میگم آفرین
میریم به پمپ بنزین

190

نام واحد کار

مکانهای تاریخی

تعریف

بناهای تاریخی ،میراث ملموس ،ارزشمند و باقیمانده از گذشتگان در زمینهی معماری و
فرهنگ هستند که منحصر به فردند و جایگزین ندارند.

بازه سنی :پیش دبستان

پیش نیاز


کودک باید با معنای بناهای تاریخ گذشتهی ایران آشنا باشد.

هدفهای کلی


شناخت و اهمیت بناهای تاریخی بهعنوان جزیی از محیطزیست.

هدفهای عملکردی
کودک





بتواند تفاوت ظاهری بناهای قدیم و امروزی را تشخیص دهد؛
بتواند عوامل تخریب بناهای تاریخی و تأثیر انسان بر آنها را بیان کند.
بتواند هنگام بازدید ،از تخریب بناهای باستانی توسط دیگران جلوگیری کند؛
از مشاهدهی بناهای تاریخی لذت ببرد و بتواند اطرافیانش را برای بازدید از بناهای تاریخی متقاعد کند.

سرفصل های آموزشی
 ارزش بناهای تاریخی ،عوامل تخریب و ازبینرفتن بناهای تاریخی ،شیوههای حفظ و نگهداری بناهای تاریخی،
مقایسهی بناهای تاریخی و امروزی

فضای بسته

روش آموزشی :بازی
بازه سنی :پیش دبستان

نام فعالیت  :گذشته را با هم ببینیم
مدت زمان 30 :دقیقه

تعداد کودکان  :حداکثر  16نفر

آمادگی الزم برای انجام فعالیت


مواد و وسیله ها





یادداشت

-

مشارکت خانواده

-

گل سفالگری یا خمیر؛
صفحهی تخت چوبی یا پالستیکی؛
ابزار سفالگری یا خمیر بازی؛
فیلم یا تصویرهای بناهای تاریخی.

شرح فعالیت
گام  :1مربی عکسها ،فیلمها یا ماکت بناهای تاریخی مهم ایران را برای کودکان به نمایش میگذارد و داستان
«االن وقت شهربازی رفتن نیست» را برای کودکان میخواند .سپس از آنها میخواهد خاطرههای خود را از بازدید
بناهای تاریخی بگویند و با نشاندادن آثار بسیار معروف ،دربارهی ارزش آنها به پرسش و پاسخ میپردازد.
گام  :2مربی کودکان را به چهار گروه چهارنفره تقسیم میکند.
گام  :3او یکی از تصویرهای بناهای تاریخی را انتخاب میکند و در نقش انسانهای گذشته که با سختی و ابزارهای
ساده ،محل زندگی خود را میساختند ،شروع به ساختن آن بنای تاریخی میکند.
گام  :4سپس با دادن تصویر واضح ،معروف و سادهی یکی از بناهای تاریخی به هر گروه ،از آنها میخواهد با خمیر
یا گل سفالگری ،به ساختن آن بنای تاریخی بپردازند.
گام  : 5دستیار مربی به عنوان کسی که بناهای تاریخی را دوست دارد از مربی می پرسد :چرا نباید به بناهای تاریخی
آسیب بزنیم؟
مربی از کودکان میخواهد جواب دستیار را بدهند و سپس پاسخهای کودکان را جمعبندی میکند و در خصوص
تالش و زحمت ساخت بنای تاریخی در گذشته به وسیلهی ابزارهای ابتدایی عمران و معماری و ارزش فرهنگی این
بناها ،با کودکان و دستیارش گفتوگو میکند.
گام  : 6مربی گروهها را برای اتمام ساخت بناهای تاریخی تشویق میکند .سپس فردی درصدد تخریب بناهای
تاریخی برمیآید که آشکارا با واکنش کودکان و تالش آنها برای حفظ و نگهداری بناهای تاریخی ساختهشده
مواجه میشود.
در پایان ،مربی از کودکان بهخاطر دغدغهمندی و مسئولیتپذیریشان در قبال میراث فرهنگی تقدیر و تشکر میکند.
منابع مورد نیاز
مجموعه تصاویر شماره 51
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مجموعه تصاویر شامره : 51

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره 3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

سایر روش های آموزشی فضای بسته

روش آموزشی :بازی
مدت زمان 30 :دقیقه
آمادگی الزم برای انجام فعالیت
مواد و وسیلهها



پازلهای آماده از بناهای تاریخی ایران.

شرح فعالیت
مربی کودکان را به گروههای دونفره تقسیم میکند ،به هر گروه ،یک پازل بههمریخته میدهد و از آنها میخواهد
پازل را تکمیل کنند .او مرتب نام بنای تاریخی را از کودکان میپرسد تا آنها با نام بناهای معروف ایران آشنا شوند.
منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 52
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مجموعه تصاویر شامره : 52

تصویر شامره 1

تصویر شامره  ،2عالی قاپو

تصویر شامره ،3پل خواجو

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره  ،8سقاخانه

فضای باز

روش آموزشی :بازدید
بازه سنی  :پیش دبستان

نام فعالیت :میراث من
مدت زمان :یک روز کاری

تعداد کودکان :حداکثر  16نفر

آمادگی الزم برای انجام فعالیت
مواد و وسیلهها

یادداشت

 دوربین عکاسی یا تلفن همراه؛
 دستگاه ضبطصوت یا تلفن همراه.
مربی باید دربارهی بناهای تاریخی مکان زندگی خود ،اطالعات الزم را جمعآوري کند و در
جلسهای ،با مشورت کودکان و پدر و مادرها ،به انتخاب بنای تاریخی مهم شهر خود بپردازند
و راههای بازدید از آن را بررسی کنند.
مربی به کودکان با زبان ساده توضیح دهد و تالش کند عالقه کودکان به میراث فرهنگی را
برانگیزد.

مشارکت خانواده همراهی چند خانواده برای اجرای فعالیت واحد کار الزامی است.
شرح فعالیت

گام  .1مربی کودکان را به بازدید يكي از بناهاي مهم شهر میبرد و از راهنمای بنا میخواهد بهطور ساده ،توضیحهایی به
کودکان بدهد .در همین هنگام ،از پدر و مادرها و کودکان عکس و فیلم میگیرد.
گام  .2او به کودکان توصیه میکند خرابیها و محلهای آسیبدیدهی بنا را پیدا کنند و از آنها میپرسد این خرابیها به
چه دلیل به وجود آمدهاند؟
گام  .3سپس ،تخریبهای ناشی از تأثیر عوامل طبیعی (باد ،سیل ،زلزله ،گرما ،سرما ،باران و برف) را به کودکان نشان میدهد.
گام  .4او به سادگی آسیبهایی را که توسط انسانها به وجود آمدهاند (دستنوشتهها ،یادگاریها و )...به کودکان نشان
میدهد و با آنها دربارهی ارزش بناها برای نسلهای آینده و اثر تخریبی انسانها ،به گفتوگو میپردازد.
گام  .5مربی از کودکان میخواهد به کمک خانوادهها ،از برخي دستنوشتهها و آثار تخريبشده عكس بگيرند تا در آینده ،از
عكسها و گزارشهاي امروز خود نمايشگاهي برپا كنند .آنها میتوانند از مسئوالن مرتبط هم برای شرکت در نمایشگاهشان
دعوت کنند.
گام  .6در پایان ،مربی عکسها و مصاحبههای ضبطشده با حاضران را بایگانی و مستندسازی میکند تا مقدمات برگزاری
نمایشگاه را فراهم کند.

منابع الزم
مجموعه تصاویر شماره 53
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مجموعه تصاویر شامره : 53

تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 7

تصویر شامره 8

سایر روشهای آموزشی فضای باز

روش آموزشی :بازدید
مدت زمان :یک روز کاری
آمادگی الزم برای انجام فعالیت


مواد و وسیلهها





یادداشت

بازدید از بنای تاریخی که در فعالیت قبل ،کودکان را برده بودند؛
کارتهای رنگی؛
گردنآویز؛
تجهیزات الزم برای یک گردش فرهنگی ـ تفریحی.

مربی از روز قبل ،برنامهی کاری را به خانوادهها اعالم و نقش کودک را به او یادآوری کند؛
 بهتر است مربی به كودكان نقشهايي را بدهد كه توانايي اجراي آن را داشته باشند؛
 فعالیت در یک روز با آب و هوای مناسب انجام گیرد؛
 خانوادهها در منزل ،با کودکان خود دربارهی نقششان همکاری کنند.

شرح فعالیت
گام  :1پس از هماهنگیهای الزم بین پدر و مادر ،مربی و کادر مدیریت مرکز آموزش ،فعالیت فضای باز برنامهریزی
میشود .مربی و خانوادهها ،با کودکان دربارهی نقشیکه در برنامهی فردا دارند ،صحبت میكنند.
گام  :2مربی ،کودکان را به گروههای چهارنفره تقسیم میکند و به هر چهار عضو گروه ،نقش ویژهای را محول
میکند( .راهنما ،خبرنگار ،عکاس و حافظ میراث فرهنگی) سپس گردنآویز مخصوص هر نقش را به گردن کودکان
میآویزد .گردنآویزها هرکدام رنگ خاص خود را دارند :راهنما (آبی) ،خبرنگار (قرمز) ،عکاس (زرد) و حافظ میراث
فرهنگی (سبز).
هر گروه در یک جا مستقر میشوند و یکی از پدر و مادرها ،سرپرستی گروه را بر عهده میگیرد.
گام  :3سایر پدر و مادرها در نقشهای ایرانگرد عالقهمند به بنای تاریخی ،در محل بنای تاریخی حاضر میشوند
و کودکان با ایفای نقشهای خود ،به تعامل با آنها میپردازند.
توجه :از عکس و فیلمهایی که کودکان عکاس و خبرنگار تهیه کردهاند ،نمایشگاهی ترتیب داده شود.
منابع الزم
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تصویر شامره3

تصویر شامره 4

تصویر شامره 5
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ارزشیابی آموزشی

نام واحد

روش ارزشیابی

مدت زمان

بناهای تاریخی

تشخیص

 30دقیقه

مواد و وسیلهها
 چندین تصویر از بناهای گذشته و چند تصویر از بناهای جدید ،مانند برج ميالد تهران (بناي جديد) و برج
طغرل (بناي قديم).

شرح فعالیت
مربی به هر کودک چند تصویر میدهد و با هم شعر «شهر قدیمی» را میخوانند .سپس از آنها میخواهد بناهای
گذشته را تشخیص دهند و یکی از آنها را رنگآمیزی کنند .کودکان ،تصویر رنگآمیزیشده را برای یادگاری به
منزل میبرند تا یادشان باشد یک روز به دیدن آن بنا بروند ،در کنار آن عکس واقعی بگیرند و ببینند چقدر عکسهای
این دو فضا با هم تفاوت دارند.
منابع الزم
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اآلن وقت شهربازی رفتن نیست!
پویا مسافرت را دوست داشت .او شهربازی را از آن هم ،بیشتر دوست داشت .به خاطر همین تا به اصفهان رسیدند
از پدرش پرسید « :باباجان! شهربازی اصفهان کجاست؟»
پدر گفت « :اصفهان آنقدر جای دیدنی دارد که بعید میدانم وقت داشته باشیم برویم شهربازی».
پویا ناراحت شد .اخم کرد و گفت « :فقط شهربازی .میخواهم ببینم شهربازی اینجا چه شکلی است؟ چه
اسباببازیهایی دارد؟»
مامان جواب داد« :حاال صبر کن! کمی شهر را بگردیم ،شاید به شهربازی هم رفتیم».
آنها به میدان نقش جهان رفتند .نقش جهان یک میدان خیلی خیلی بزرگ بود که دور تا دورش مکانهای تاریخی
بود .یعنی ساختمانهایی که خیلی خیلی خیلی سال قبل به زیبایی ساخته شده بودند و چیزهای جالبی توی آنها وجود
داشت.
دور تا دور میدان هم بازار قشنگی بود که تویش صنایع دستی میفروختند .پویا فهمید صنایع دستی وسایلی هستند
که آدمهای هنرمند با دست خودشان میسازند .آنها سی و سه پل و چهلستون را هم دیدند .پویا دلش میخواست
روی سی و سه پل بنشیند و به زایندهرود نگاه کند .بابا گفت « :پویاجان! اگر خسته نیستی میتوانیم برویم شهربازی».
پویا همان طور که به زایندهرود نگاه میکرد گفت« :خسته نیستم .خوب است کمی بیشتر اینجا بمانیم .اآلن وقت
شهربازی رفتن را ندارم».
بابا و مامان خندیدند و کنار پویا نشستند .آنها باهم عکس یادگاری انداختند تا این خاطره خوش هیچ وقت از یادشان
نرود.

202

شهر قدیمی
شهری قدیمی
نزدیک اینجاست
این شهر جالب
بسیار زیباست
دیوارهایش
از جنس سنگ است
دروازه هایش
خیلی قشنگ است

من دوست دارم
گردش در آن را
همراه مامان
همراه بابا
می گیرم این جا
یک عکس عالی
جای تو هم هست
این گوشه خالی.

