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دنياي گياهان:دنياي گياهان:
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به تصوير خوب نگاه كن و به سؤال های زير پاسخ بده.

پاسخ دهيد:پاسخ دهيد:

- در اين باغ چه گياهاني را مي بيني؟

- اين گياهان چه تفاوت هايي با هم دارند؟

- آيا مي تواني نام چند ميوه را بگويي؟

- آيا مي تواني نام چند سبزي را بگويي؟

- گياهان براي زنده ماندن و رشد كردن به چه چيزهايي نياز دارند؟
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1- از چند روز قبل تعدادی دانه لوبيا را در آب خيس كنيد.

2- دستمال كاغذي را لوله كنيد و در ظرف شيشه اي بگذاريد و لوبيا را بين شيـشه و دستمـال قرار 
دهيد.

3- آب كافي درون شيشه بريزيد تا دستمال كاغذي مرطوب شود. آن گاه شيشه را در جاي گرمي 
بگذاريد. هر روز دستمال را با ريختن آب مرطوب نگه داريد.

4- جوانه ی گياه كم كم رشد مي كند و پس از ده روز به يك ساقه ي برگ دار تبديل مي شود.

حاال پس از ده روز ببينيد براي گياه شما چه اتّفاقي مي افتد؟

مشاهده و گفت وگو:مشاهده و گفت وگو:
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1- جوانه ي گياه خود را داخل گلدان پر از خاك مناسب بکاريد.

2- گلدان را در جاي مناسب پشت پنجره قرار داده و هر روز به آن آب دهيد.

بياموزيم:

نيازهاي گياهان

گياهان براي رشد كردن به خاك مناسب نياز دارند.
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به اين تصويرها نگاه كنيد.

آيا مي تواني بگويي براي گلداني كه زير برف مانده ، چه اتّفاقي افتاده است؟ چرا؟

گرما و سرماي زياد باعث مي شود كه گياهان پژمرده شوند و خوب رشد نکنند.

بنابراين گياهان براي زنده ماندن و رشد كردن به آب، نور، خاك و دماي مناسب نياز دارند.
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هشدار:هشدار:

- به هنگام كار در باغچه و كاشت گياه از دستکش 
و كاله مناسب استفاده كنيد.

- پس از باغباني و كاشت گياه دست هاي خود را با آب 
و صابون بشوييد.
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- گياهان براي شاداب ماندن و رشد كردن به چه چيزهايي نياز دارند؟

کفکفکفکر كنيد و پاسخ دهيد:

1- كدام يك از گل هاي زير زودتر پژمرده مي شود؟ عالمت بزن.

2- كدام يك از موارد زير براي رشد گياه الزم نيست؟ عالمت بزن.

فعاليت 1

انجام دهيد:انجام دهيد:

نور                    دماي مناسب                        نمك                      خاك مناسب 



59

دانه هاي كدام كشاورز زودتر و بهتر رشد مي كند؟

3- مراحل رشد اين دانه را با گذاشتن شماره به ترتيب نشان بده.

پيش بيني كنيد:
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- داخل چند ظرف مقداري پنبه ی خيس بگذاريد.

چند دانه تخم سبزي مانند تره تيزك )شاهي( روي پنبه بگذاريد.

و دوباره روي آن ها را با مقدار كمي پنبه مرطوب بپوشانيد.

- آن ها را مدتي در جايي كه نور و گرماي كافي دارد، بگذاريد.

مراقب باشيد پنبه ها هميشه مرطوب باشند تا دانه ها به سبزي تبديل شود.

- پس از چند روز سبزي ها را بچين، بشوي و با نان و پنير نوش جان كن.

همراه با والدين:همراه با والدين:



 علوم
فيزيکی

فصل دوم:



    بــرق:    بــرق:
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به تصوير نگاه كن و به سؤال های زير پاسخ بده.

پاسخ دهيد:پاسخ دهيد:

- در اين اتاق چه وسايلي را مي بيني؟

- كدام يك از آن ها با برق كار مي كند؟

- آيا مي تواني وسايل ديگري را كه در خانه با برق كار مي كنند را بگويي؟

- از اين وسايل برقي چه استفاده هايي مي كني؟

- به جز خانه در چه جاهاي ديگري از برق استفاده مي شود؟
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- اين وسايل برقي را به كالس بياوريد.

راديو را روشن كنيد. چه اتّفاقي مي افتد؟

چراغ مطالعه را روشن كنيد. چه مي بينيد؟

سشواري را كه به كالس آورديد روشن كنيد. چه اتّفاقي مي افتد؟

- از هر يك از اين وسايـــل برقي چه استفاده هايي مي كنيم؟درباره ی آن هــا با دوستــان خود 
گفت وگو كنيد.

مشاهده و گفت وگو:مشاهده و گفت وگو:
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به اين تصويرها نگاه كنيد.

- كدام يك از اين وسايل با برق كار مي كند؟

- آيا مي تواني بگويي استفاده از وسايل برقي چه كمکي به ما مي كند؟

- بسياري از وسايلي كه در گذشته از آن ها استفاده مي شد، تغيير پيدا كرده است. امروزه برق 

بسياري از كارها را آسان تر و سريع تر كرده است.

بياموزيم:

اهمّيت برق
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در بعضي از وسايل از برق براي توليد نور استفاده مي كنيم.

در بعضي از وسايل از برق براي توليد گرما و سرما استفاده مي كنيم.

در بعضي از وسايل از برق براي توليد صدا استفاده مي كنيم.

- آيا مي تواني بگويي از چه وسيله ي برقي براي توليد حركت استفاده مي كنيم؟

- از برق براي توليد نور، صدا، حركت، سرما، گرما و ... استفاده مي كنيم.
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- به اين تصويرها نگاه كنيد.

- از برق در خانه، مدرسه، بيمارستان، كارخانه و ... استفاده مي شود.

برق در خانه

برق در خيابان

برق در بيمارستان

برق در كارخانه
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هشدار:هشدار:

- عبور سيم هاي وسايل برقي از زير فرش 
خطرناك است.

- وقتي چراغ راهنما براي عابر پياده قرمز است، 
از خيابان عبور نکنيد.
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 1- از برق براي توليد چه چيزهايي استفاده مي شود؟

2- برق چه كمکي به ما مي كند؟

کفکفکفکر كنيد و پاسخ دهيد:

1- در كدام يك از اين فعاليت ها از گرماي حاصل از برق استفاده مي كنيم؟ عالمت بزن.

2- كدام يك از وسايل زير به وسيله برق به حركت در مي آيد؟ 

فعاليت 1

انجام دهيد:انجام دهيد:

يخچال                              ماشين لباسشويي                                    چراغ مطالعه
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- با توّجه به موارد استفاده ی هر يك از وسايل برقي زير جدول را كامل كنيد.

المپ

اتو

راديو

بخاري برقي

هم زن برقي

كولر

يخچال

چراغ مطالعه

سرماگرماصداحركتنور
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موارد استفاده ي برق

محل استفادهنام وسيله

چراغ راهنما

كــولــر

پلوپز

در مدرسه

كامل كنيد:

گرمانورحركت 

كولر  راديو ماشين لباسشويي 
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پيشپيش بيني كنيد:

اگر يك روز در خيابان چراغ راهنما 

خاموش شود، چه اتّفاقي مي افتد؟
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- در خانه همراه با بزرگترها به آشپزخانه برويد و نام وسايلي را كه با برق كار مي كنند ، و موارد 
استفاده ي آن ها را در جدول بنويسيد.

فعاليت 2همراه با والدين:همراه با والدين:

موارد استفاده ي آننام وسيله ي برقي



    نــور:    نــور:
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به تصويرها نگاه كن و به سؤال های زير پاسخ بده.

پاسخ دهيد:پاسخ دهيد:

- هر يك از اين تصويرها چه زماني را نشان مي دهد؟

- در روز چه چيزي همه جا را روشن مي كند؟

- در شب براي روشنايي از چه چيزهايي استفاده مي كنيم؟

- نور خورشيد بيشتر است يا نور ماه؟
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در يك محــلي كه كمي تاريــك باشــد به كمــك 
آموزگار خود يك شمع، يك چراغ قوه و يك چراغ 

مطالعه را روشن كنيد.

به نور آن ها خوب نگاه كنيد:

كدام يك اطراف خود را بهتر روشن مي كند و نور 
بيشتري دارد؟

مشاهده و گفت وگو:مشاهده و گفت وگو:
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به اين تصويرها نگاه كنيد.

آيا مي تواني بگويي در روز چه چيزي همه جا را روشن مي كند؟

آيا مي تواني بگويي چه چيزي به شب هاي تاريك كمي روشنايي مي دهد؟

براي ديدن محيط اطراف خود به نور نياز داريم.

در روز خورشيد همه جا را روشن مي كند.

نور ماه به شب ها كمي روشنايي مي دهد.

به نور خورشيد ، ماه و ستاره نورهاي طبيعي مي گويند.

بياموزيم:

استفاده از نور
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- به اين تصويرها نگاه كنيد.

از اين وسايل براي چه كاري استفاده مي شود؟

آيا مي تواني بگويي كدام يك از اين ها در گذشته مورد استفاده قرار مي گرفت؟

بعضي از نورها را ما به وجود مي آوريم.

 در شب از نور المپ براي روشن كردن محيط زندگي خود استفاده مي كنيم.
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هشدار:هشدار:

- از نگاه كردن مستقيم به خورشيد به مدت 
طوالني خودداري كنيد.

- در جايي كه نور كمي وجود دارد مطالعه نکنيد.
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 1- نام چند نور طبيعي را بيان كنيد.

2- در شب براي روشن كردن محيط زندگي خود از چه چيزي استفاده مي كنيم؟

کفکفکفکر كنيد و پاسخ دهيد:

- كدام يك از اشيا زير با نور خود، محيط را روشن می كنند؟ آن ها را رنگ كنيد.

فعاليت 1

انجام دهيد:انجام دهيد:
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- به اين تصوير ها نگاه كن. نوركدم يك از آن ها طبيعی است؟ نور كدام يك را انســـان ها توليــد 

می كنند؟ نام آن ها را در جدول بنويس.

كبريت

ستاره

ماه

المپ

چراغ مطالعه 

خورشيد

نورهايي كه انسان توليد می كندنورهايي كه طبيعي است
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كامل كنيد:

نورهاي طبيعي

در شبدر روز

وسايل نوري

شمع
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پيشپيش بيني كنيد:

اگر يك روز خورشيد طلوع نکند چه مشکالتي پيش مي آيد؟
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- از بزرگتر ها بپرس كه در گذشته براي روشنايي خانه ها و خيابان ها از چه وسايلي استفاده 
مي كردند؟ نام آن ها را بنويس.

فعاليت 2همراه با والدين:همراه با والدين:

خيابانخانه



علوم
زمين

فصل سوم:



هــوا:هــوا:
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به تصوير نگاه كن و به سؤال های زير پاسخ بده.

پاسخ دهيد:پاسخ دهيد:

- اين تصوير چه فصلي را نشان مي دهد؟

- در اين فصل آب و هوا چگونه است؟

- چه چيزي به بادبادك اين پسر كمك مي كند تا در آسمان حركت كند؟

- فروشنده ي بادكنك چه كاري انجام مي دهد؟
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كاغذی را خرد كنيد و يك ني را روي خرده هاي كاغذ قرار دهيد . سپس داخل ني فوت كنيد. چه 
اتّفاقي مي افتد؟

ليوانی را پُر از آب كنيد و با نی، داخل آن فوت كنيد. چه اتّفاقي مي افتد؟

درباره آن با دوستان خود گفت وگو كنيد.

مشاهده و گفت وگو:مشاهده و گفت وگو:



89

به اين تصويرها نگاه كنيد.

آيا مي تواني بگويي از چه راه هاي ديگري مي توانيم هوا را حس كنيم؟

در اطراف ما هوا وجود دارد. هوا شکل، رنگ و بو ندارد. براي همين ما آن را نمي بينيم.

بياموزيم:

هوا چيست؟
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به اين تصويرها نگاه كنيد.

هوا در انجام چه كارهايي به ما كمك مي كند؟

همه ي ما از هواي اطراف زمين استفاده مي كنيم.

بياموزيم:

اهميت هوا 
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انسان، جانوران و گياهان براي زنده ماندن به هوا احتياج دارند.

هوا هم مانند آب و غذا براي ما الزم است. اگر به ما هوا نرسد، زنده نمي مانيم.
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به اين تصويرها نگاه كنيد.

كدام تصوير هواي پاك و تميز را نشان مي دهد؟

آيا در شهر زندگي مي كنيد يا روستا؟

آلودگي هوا در كدام يك از آن ها بيشتر است؟

چه چيزهايي هوا را آلوده مي كند؟

هوا بايد تميز باشد. هواي آلوده براي ما زيان دارد و ما را بيمار مي كند. بنابراين بايد در جاهايي 
كه هوا آلوده است رفت و آمد نکنيم.

هواي پاك

بياموزيم:بياموزيم:
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هشدار:هشدار:

 - به هنگام سرفه و عطسه جلوي دهان خود را 
بگيريد.

 - در جاهايي كه گرد و خاك است جلوي دهان و 
بيني خود را بپوشانيد.

 - در هواي آلوده از ماسك استفاده كنيد.
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 1- انسان، جانوران و گياهان براي نفس كشيدن به چه چيزي احتياج دارند؟

2- هواي آلوده چه ضرري براي ما دارد؟

کفکفکفکر كنيد و پاسخ دهيد:

در هر رديف كدام يك با هوا پر مي شود؟ عالمت بزن. 

فعاليت 1

انجام دهيد:

دام كدام كدام 

انجام دهيد:
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- من اين كارها را به كمك هوا انجام مي دهم.

                         چرخ دوچرخه ام را باد مي كنم.               لباسم را خشك مي كنم.

- حاال  كارهايي راكه به كمك هوا انجام می شود را پيدا كن و عالمت بزن.
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- چه چيزي هوا را آلوده مي كند؟ عالمت بزن.

- به اين تصويرها نگاه كن. كدام يك از آن ها براي زنده ماندن به هوا نياز دارند؟

 نام آن ها را در جدول بنويس.

باد                                     باران                          دود ماشين 

گل

كتاب

مداد

آدم

گربه 

ميز

به هوا نياز ندارند.به هوا نياز دارند
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- اين خواهر و برادر مي خواهند به جايي بروند كه هواي پاك و تميزي دارد. 

آن ها را به آن جا برسان.
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كامل كنيد:

نيازهاي انسان

غذا
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پيشپيش بيني كنيد:

اگر ليواني را روي شمع روشني برگردانيم ، چه اتّفاقي مي افتد؟
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از بزرگترها بپرس ، چگونه جاروبرقي آشغال هاي روي زمين را جمع مي كند؟

فعاليت 2همراه با والدين:همراه با والدين:
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102
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