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استان تهران ـ شهر تهران 
)آتش بازی به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی(



شما در محیط زندگی خود با شنیدن صدا یا دیدن نور از چه چیزهایی آگاه می شوید؟

درمورد نکاتی که با دیدن آمبوالنس باید رعایت کرد، با کودکان خود گفت و گو کنید.

گفت وگو کنید
آمبوالنس با کمک نور و صدا، راه را باز می کند.

اگر راننده ای ناشنوا باشد، چگونه متوّجه نزدیک شدن آمبوالنس می شود؟
عابر نابینا چگونه متوّجه نزدیک شدن آمبوالنس می شود؟
وظیفه ی راننده ها هنگام نزدیک شدن آمبوالنس چیست؟
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کار در کالس
دانش آموزان در حال انجام دادن بازی جالبی با نام »پیام رمز را پیدا کن« هستند.

     آن ها جدول زیر را برای تعدادی از حروف الفبا درست کرده اند.

این بازی را در محیط خانواده نیز می توانید انجام دهید. بهتر است این بازی با کلمه های ساده و حداکثر سه حرفی انجام بگیرد 
و می توان به جای استفاده از جدول حروف الفبا از جدول گل ها یا جانوران و صداهای دیگر استفاده کرد و یا هر بازی دیگری 

که با صوت و نور دانش آموز را راهنمایی کند تا رمزی را پیدا کند.

     اعضای گروه 1، کلمه ی »شاد« را به عنوان رمز خود انتخاب می کنند.
     آن ها گروه 2 را با کمک صداهای مختلف مثل جدول زیر راهنمایی می کنند تا حرف های رمز)ش-1-د( 

را در جدول الفبا پیدا کنند.

نمونه ای از جدول راهنمای پیدا کردن رمز

                 عالمت ها                حرکت در جدول

به سمت  باال )↑(          دست زدن معمولی 

به سمت پایین )↓(       دست زدن با دو انگشت  

             صدای طبل          به سمت  چپ )←(

             صدای سوت              به سمت  راست )→(

 چراغ روشن                                 درست است

1

2
3
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مقایسه کنید
صدای دست زدن دو انگشتی و دست زدن معمولی را با هم مقایسه کنید. کدام بلندتر است؟

چگونه می توان با طبل و سوت، هم صدای بلند و هم صدای آهسته تولید کرد؟
از میان صداهای گاو، جوجه، کالغ کدام صدا از همه نازک تر است؟کدام صدا از همه کلفت تر است؟      

کار در منزل
به صداهای اعضای خانواده ی خود، خوب گوش کنید. صدای کدام یک از همه کلفت تر و کدام یک از همه 

نازک تر است؟

با توّجه به موقعیت محلّی می توانید از صدای حیواناتی استفاده کنید که برای دانش آموزان شناخته شده تر هستند. به کودکان 
کمک کنید تا این بازی را با وسایل دیگری تکرار کنند و صداهای نازک، کلفت، آهسته و بلند را تشخیص دهند.
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آزمایش کنید
آیا می دانید صدا چگونه تولید می شود؟

برای یافتن پاسخ، آزمایش زیر را انجام دهید.
یک حلقه کش، دو مداد، یک کتاب و نوارچسب بردارید.

     حلقه ی کش را دور کتاب انداخته و دو قلم 
را زیرکش به فاصله ی دور از هم قرار دهید. با 

نوارچسب کش ها را روی قلم ها محکم کنید.
     کش را به سمت خود کشیده و آن را رها کنید و این 

کار را چند بار انجام دهید.
آیا لرزش کش را می بینید و صدای آن را می شنوید؟

مشاهده کنید     
دست خود را جلوی گردنتان بگذارید و صحبت کنید. آیا چیزی احساس می کنید؟

1

2

با وسایلی که در اطراف شماست، صدا تولید کنید.

بر اثر لرزش اجسام، صدا تولید می شود.
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آزمایش کنید
      یک حلقه کش را به دور یک 
کتاب بیندازید و دو مداد زیر کش 

قرار دهید.
       فاصله ی مدادها را تغییر دهید 
و هر بار کش را بکشید و رها کنید.

می شنوید،  که  صداهایی  بین  آیا 
تفاوتی وجود دارد؟                     

چگونه صدای نازک و صدای کلفت  تولید کنیم؟

را  خالی  و  باریک  بطری  یک     
و  دهید  قرار  خود  دهان  مقابل 

درون آن فوت کنید.
و  پُر  از آب  را  بطری  نصف        

درون آن فوت کنید.
در  و  نازک  صدا  حالت  کدام  در 

کدام حالت صدا کلفت است؟

هشدار
استفاده از گوشی برای شنیدن صدا 
آسیب  گوش  به  طوالنی،  مّدت  به 

می رساند.
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در این تصاویر:
     کدام صداها پیام رسان هستند؟ 

     کدام صداها برای شما خوشایند و کدام صداها آزاردهنده هستند؟ 
     یک صدای پیام رسان و یک صدای آزاردهنده ی دیگر هم نام ببرید.

صدا در زندگی
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به فرزند خود کمک کنید تا صداهای مفید و مضّر محّل زندگی خود را شناسایی کند و راه هایی برای جلوگیری از صداهای مضر 
پیشنهاد دهد.

نکته ی تاریخی
 در حرم امام رضا )ع( با صدای نقاره طلوع و غروب خورشید را  به زیارت کنندگان اّطالع می دهند.

گفت وگو کنید
در محّل زندگی شما به وسیله ی صدا چه پیام هایی را به مردم اّطالع می دهند؟
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2 پیام رمز را پیدا کنـ  6

46



گفت وگو کنید 
پلیس معموالً در خیابان های خلوت برای راهنمایی راننده ها از سوت استفاده می کند اّما در خیابان های 
شلوغ استفاده  از سوت برای هشدار دادن به راننده ها یا عابر پیاده، کمکی نمی کند. چه راه حلّی را پیشنهاد 

می کنید؟

 هر رنگ نور چراغ راهنما چه پیامی را به راننده ها می دهد؟
 وقتی چراغ مخصوص عابر پیاده قرمز است، وظیفه ی ما چیست؟

ضرورت توّجه به دستورات پلیس را برای آرامش و امنّیت بیشتر عبور و مرور یادآور شوید.
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 دانش آموزان تصمیم گرفتند بازی »پیام رمز را پیدا کن« را با نور انجام  دهند.

مراحل بازی
      اعضای گروه 1 جدولی از تصاویر گوناگون درست می کنند و روی دیوار می چسبانند، این تصاویر مربوط 

به جسم هایی است که نور یا صدا تولید می کنند.

برای انجام این فّعالیت، نور فضای کالس را کاهش دهید. همچنین می توانید از تصاویر دیگری مثل دایره - مثلّث - مربّع استفاده 
کنید یا روش اجرای بازی را تغییر دهید.

      روی یک صفحه ی مقّوایی، شکل                 را می کشند و با قیچی، شکل کشیده شده را از مقّوا جدا 
می کنند.

     یکی از اعضای گروه شکل            را مقابل چراغ قّوه ی روشن قرار می دهد و آن را روی یک مقّوای سفید 
)یا روی دیوار( می اندازد. با چرخاندن این شکل، جهت حرکت در خانه های جدول تصاویر، برای گروه 2 

مشّخص می شود.
     در صورت پیدا شدن شکل رمز، گروه 1 آن را با صدای سوت تأیید می کنند. 

آیا نور از تمام قسمت های مقّوا عبور می کند؟

کار در کالس

1

3

4

5

2  اعضای گروه 1 یکی از تصاویر را به عنوان رمز انتخاب می کنند.
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خداوند کسی است که خورشید را روشنایی قرار داد. سوره ی یونس، آیه ی 5

اجسامی مثل چراغ قّوه و خورشید و هر جسمی که از خودش نور بدهد، چشمه ی نور است.
چه اجسام دیگری از خودشان نور دارند؟

بیشتر چیزهایی که می بینیم، چشمه ی نور نیستند.
یعنی از خود نور ندارند و برای دیدن آن ها نور

الزم است.
چرا در روز روشن که المپ ها روشن نیستند،

 می توانیم ببینیم؟

فّعالیت
به کمک دوستان خود تصاویر جدول صفحه ی قبل را در دو دسته قرار دهید و هردسته را نام گذاری کنید.
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ایستگاه فکر
آیا در روز آفتابي مي توانيد سایه ي خودتان را از بين ببرید؟ چگونه؟

هشدار
نگاه کردن به خورشيد به طور مستقيم باعث آسيب دیدن چشم های شما می شود.

مشاهده کنيد
در یک روز آفتابی اجسامی که در اختيار دارید، به حياط مدرسه ببرید و آن ها را مقابل نور خورشيد قرار 

دهيد و سایه های مختلف درست کنيد. 

گفت وگو کنيد
چرا سایه تشکيل می شود؟

آیا سایه ی تمام اجسامی که در مقابل نور گرفتيد، مثل هم تيره است؟
آیا با شيشه هم می توانيد سایه درست کنيد؟ امتحان کنيد.

نتيجه ی فّعاليت گروه خود را بنویسيد و به کالس گزارش دهيد.

سایه ی دوست خود را روی مقّوا بيندازید و آن را بکشيد.
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با توّجه به موقعیت محّل سکونت خود، در ساخت ساعت آفتابی به فرزندتان کمک کنید.

نکته ی تاریخی
ساعت  سایه،  از  استفاده  با  گذشته  زمان های  در 
آن  روی  از  را  زمان  و  می کردند  درست  آفتابی 

تعیین می کردند.

ساعت آفتابی بسازید
وسایل الزم: مداد یا چوب باریک- خمیر بازی - مقّوا
      در یک روز آفتابی مقّوا را روی زمین قرار دهید.

      انتهای مداد را در خمیر بازی فرو کنید و آن را در وسط 
مقّوا قرار دهید.

     در ساعت هاي 9-10-11-12و ... سایه ی مداد را روی 
مقّوا رسم کنید و زمان ها را روی هر سایه بنویسید.
     سایه ها را از نظر اندازه با یکدیگر مقایسه کنید.

خارج از کالس
درباره ی انتقال پیام در زمان های گذشته تحقیق کنید و 

به کالس گزارش دهید.

1
2

3

4

م(
ظی

الع
بد

ت ع
ضر

 ح
رم

 ح
بی

فتا
ت آ

ساع
ی ) 

ر ر
شه

 ـ 
ان

هر
ن ت

ستا
ا

51



شگفتی هاي آفرینش
حشره ی شب تاب در تاریکی شب مقداری نور زرد یا نارنجی از خود 

تولید می کند.

جمع آوری اّطالعات
از بزرگ ترها بپرسید هر یک از چراغ های خودرو چه استفاده هایی دارد؟ کدام یک از چراغ ها به راننده های 

دیگر پیامی را می رسانند؟

علم و فنّاوري
امروزه از صدا و نور براي برقراري ارتباط با یکدیگر و کسب اّطالعات استفاده های فراواني مي شود.
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کار در کالس
فرض کنید در یکی از سه موقعیت زیر قرار گرفته اید:

    ناخدای کشتی هستید و در وسط دریا برای پیدا کردن مسیر خود به کمک نیاز دارید.
    در جنگل هستید و برای یافتن مسیر خود به کمک نیاز دارید.

    با دوست خود در جایی هستید که با صدا نمی توانید با یکدیگر ارتباط برقرار کنید.
چگونه می توانید با کمک نور با هم ارتباط برقرار کنید؟

راه حل های پیشنهادی گروه خود را در جدول زیر بنویسید.

فّعالیت
با استفاده از آنچه آموختید، یک وسیله ی  یاد گرفتید که صدا و نور می توانند به ما پیام و هشدار دهند. 

هشداردهنده طّراحی و آن را نّقاشی کنید.

محلّی که صدا پخش نمی شوددر جنگلوسط دریا
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اگر تمام شود... 7



امروز بّچه ها به همراه معلّم خود به یک منطقه ی خوش آب و هوا می روند. مسیر حرکت آن ها شلوغ و پر 
از خودرو است. بوی دود و صدای بلند بوق خودروها برای آن ها آزاردهنده است.

 از بّچه ها بخواهید مسیرهای رفت و آمد خود را از نظر ازدحام وسایل نقلیه با هم مقایسه کنند.

گفت وگو کنید
مسیر حرکت وسایل نقلیه در جاّده، شلوغ تر است یا در شهر یا در روستا؟

آیا تا به حال در خیابان شلوغ در انتظار باز شدن راه بوده اید؟ 
فکر می کنید خودروهای یک خیابان چه مقدار بنزین مصرف می کنند؟ 

به نظر شما دود خودروها چه زیان هایی دارد؟ 
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جایگاه سوخت
از  دور  جایی  در  معلّم خود  همراه  بّچه ها  است.  انتظار  در  برای سوخت گیری  جایگاه سوخت  راننده  در 
جایگاه سوخت پیاده  شده اند. وسایل نقلیه ی مختلف در صف های طوالنی در انتظارند تا سوخت گیری کنند.

جمع آوری اّطالعات
مواّدی مثل نفت- بنزین- گاز - گازوئیل را سوخت می نامند. سوخت ها می سوزند و گرما تولید می کنند. از گرمای 

آن ها برای گرم کردن خانه ها، مدرسه ها و محّل کار و همچنین به حرکت درآوردن خودروها استفاده می کنند.
درجایگاه سوخت چه سوخت هایی وجود دارد؟ و هریک از خودروها چه سوختی را مصرف می کنند؟

گفت وگو کنید
تابلوی زیر چه پیامی به ما می دهد؟
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سوخت مورد نیاز هریک از وسیله های پخت غذا را مشّخص کنید.

هوای پاک
بّچه ها در یک منطقه ی خوش آب و هوا از وسیله ی نقلیه پیاده می شوند. بعضی از بّچه ها شاخه های خشک 
درخت ها را از روی زمین جمع آوری می کنند تا با آن آتش درست کنند و از آن برای گرم شدن و پختن 
سیب زمینی ها استفاده کنند. بّچه ها از اینکه دیگر از دود و بوق خودروها خبری نیست، خیلی خوش حالند.

درباره ی نابودی جنگل ها بر اثر سوختن چوب ها در کالس بحث کنید. در جریان گفت وگو توّجه بّچه ها را به مّدت زمانی که یک 
نهال برای تبدیل شدن به یک درخت نیاز دارد، جلب کنید.

گفت وگو کنید

آیا تا به حال برای پختن غذا از چوب استفاده کرده اید؟ آیا موافقید دیگران هم این کار را انجام دهند؟ چرا؟
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 با کودکان درباره ی راه هایی که می توانید میزان مصرف سوخت را در خانواده ی خود کاهش دهید، گفت وگو کنید.

ایستگاه فکر 
به نظر شما اگر روزی سوخت ها تمام شوند، چه مشکالتی برای ما پیش می آید؟ آیا ما حق داریم هر چه 

می خواهیم از سوخت ها استفاده کنیم؟

شما هم در گروه خود با درست کردن یک تابلو  مردم را به استفاده ی درست از سوخت ها تشویق کنید.  

سوخت برای همه
بّچه ها در کالس با معلّم خود درباره ی استفاده ی درست از سوخت ها گفت وگو می کنند. قرار است آن ها 

با درست کردن یک پوستر یا تابلو مردم را به استفاده ی درست از سوخت ها تشویق کنند.

58



طبقه بندی کنید 
وسایل زیر را مثل جدول به دو دسته طبقه بندی کنید:

هواپیماـ قطارـ کشتی ـ قایق پارویی ـ کالسکه ـ دوچرخه ـ فرغون ـ اتوبوس ـ سبد چرخ دار خرید

علم و زندگی
امروزه در بعضی از کشور ها از  نور و گرمای خورشید برای گرم کردن آب و پختن غذا و تولید برق 

استفاده می شود. 
در کشور ما ایران از گرما و نور خورشید در آب گرم کن ها و تولید برق استفاده می شود.

  

در گروه خود استفاده از خورشید را به جای سوخت ها با هم مقایسه کنید و به کالس گزارش دهید.
  

نکته ی تاریخی
  از بزرگ تر های خانواده ی خود بپرسید که در زمان های گذشته برای پختن غذا و گرم کردن خانه از چه 

وسیله ای استفاده می کردند؟ سوخت این وسیله چه بوده است؟

به همراه کودک خود در یکی از روزهای گرم تابستان، پختن غذا را با استفاده از خورشید تجربه کنید.

                     نیاز به سوخت دارند                                      نیاز به سوخت ندارند 
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ماشین بادکنکی بسازید
بّچه های این کالس پیشنهاد می کنند اگر ماشین هایی درست کنیم که با سوخت ها کار نکنند، هم هوا آلوده 

نمی شود و هم جلوی تمام شدن سوخت ها گرفته می شود.
یک گروه با پاکت شیر- بادکنک - 4 قرقره ی کوچک - خمیر بازی و چهار سیخ چوبی، ماشین درست 

می کنند.

مراحل ساخت ماشین
     در انتهای پاکت شیر یک سوراخ به اندازه ی دهانه ی بادکنک 

درست کنید.
     دهانه ی بادکنک را از سوراخ عبور دهید. 

      در هر طرف پاکت شیر دو سوراخ برای عبور دادن سیخ های 
چوبی درست کنید.

     قرقره ها را داخل سیخ های چوبی کرده و در دو طرف هر 
قرقره خمیر بازی قرار دهید تا قرقره ها خارج نشوند.

     بادکنک را باد کنید و دهانه ی آن را محکم نگه دارید و آماده ی مسابقه شوید.

بّچه ها با ماشین هایی که ساخته اند، مسابقه ی اتومبیل رانی برگزار می کنند.
شما هم در مسابقه ی بّچه ها شرکت کنید.

زمانی که هوای بادکنک ماشین تمام می شود، چه اتّفاقی می افتد؟

1

2
3

4

5
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گفت وگو کنید
شما در ساختن ماشین گروه خود و حرکت دادن آن چه مشکالتی داشتید؟ چه راه حل هایی برای برطرف 

کردن آن ها پیشنهاد می کنید؟ در جدولی مثل جدول زیر گزارش کنید.

در مسابقه ای که برگزار کردید، ماشینی که زودتر به 
خّط پایان رسید را با ماشینی که دیرتر رسید، مقایسه کنید. 

چه تفاوت هایی دارند؟

                    مشکالت گروه ما                                                              راه حل ها

ایستگاه فکر
تصّور کنید اگر همه ی خودرو ها مثل ماشین شما به جای بنزین با باد، کار می کردند، چه فایده هایی داشت 

و چه مشکالتی پیش می آمد.  در کالس بحث کنید.

به نظر شما آیا ممکن است روزی مجبور شویم از ماشین بادی استفاده کنیم؟ 
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 گاهی با نگاه به اطراف خود، چیزی را برای ساختن انتخاب می کنیم. فرقی 
نمی کند که مثل آن را بسازیم یا نمونه ای از آن را. ابتدا مواّد الزم را پیدا می کنیم.

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

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

برای ساختن، چه چیز دیگری نیاز دارید؟
 برای وصل کردن قطعات از چه چیزی استفاده می کنید؟

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

بسازیم و لّذت ببریم! 8
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از اینکه می توانید با دست خود چیزی را بسازید، چه احساسی دارید؟

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

مثالً

یا

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

احساس دیگراحساس دیگراحساس دیگرافتخارشادی

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

پیشنهاد اّول                                           پیشنهاد دوم

هواپیما بطری پالستیکی
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سرگذشت دانه 9



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

کار در کالس
دانش آموزان میوه هاي مختلف را از فهرست خود انتخاب کرده و به کالس آورده  اند. شما هم  این کار را 
بکنید. میوه ها را برش دهید. درون میوه ها چه مي بینید؟ دانه ها را خارج کرده و آن ها را با دّقت مشاهده کنید. 

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

گفت وگو کنید
دانه هایي که مشاهده کردید، چه تفاوت ها و شباهت هایی با هم دارند؟

جمع آوری اّطالعات
کدام دانه ها را مي خوریم؟

از دانه ها چه استفاده هاي دیگري مي کنیم؟

به بّچه ها در بریدن میوه ها کمک کنید و از آن ها بخواهید بهداشت را رعایت کنند.

1
2
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آزمایش کنید
سعید و سینا تعدادي دانه ي لوبیا را در پار چه اي تمیز قرار دادند و پارچه 
را خیس کردند. آن ها هرروز به دا نه ها سر مي زدند و مراقب بودند تا 

دانه ها خشک نشوند. 
پس از چند روز  بّچه ها دانه ها را باز و داخل آن ها را مشاهده کردند. آن ها 
قسمت هاي مختلف چند دانه را روي یک مقّوا چسباندند و با استفاده از 

شکل، نام بخش هایي از دانه را که دیدند، روي مقّوا نوشتند.
شما هم این کار را انجام دهید.

چند دانه و وسایل الزم براي فّعالیت این صفحه را به فرزند خود بدهید.

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

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

آزمایش کنید
شبنم و سوسن دانه هایي را که خیس کرده ولي باز نکرده بودند، 
در خاک کاشته اند. آن ها هر روز به باغچه ي کوچک خود سرکشي 
مي کنند، به دانه ها آب مي دهند و رشد دانه ها را مشاهده مي کنند.

66



خداست که )در زیر خاک( دانه ها و هسته ها را می شکافد و می رویاند. سوره ي انعام، آیه ی 95

از رشد دانه یک گیاه به وجود مي آید. این گیاه نیز مي تواند دوباره دانه تولید کند.
شما هم یک باغچه ي کوچک درست کنید. در باغچه ي خود چه دانه هایي مي کارید؟

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

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

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

هر هفته یک بار قّد گیاه را اندازه بگیرید. قّد گیاه در هر هفته چقدر افزایش پیدا کرد؟
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مشاهده کنید
دانه هاي گیاهان باید در جای مناسب قرار گیرند تا رشد کنند و به گیاه تبدیل 
شوند. باد ،آب، جانوران و انسان به پراکنده شدن دانه ها کمک مي کنند. شما 
مي توانید مثل دانش آموزان این کالس دانه هاي پراکنده شده را جمع آوري 

و مشاهده کنید. 

فرزند خود را به محیط بیرون ببرید تا دانه ها و میوه هایي از گیاهان پیرامون خود جمع آوري کند و به کالس بیاورد.

هشدار
از  پس  و  کنید  جمع آوري  را  تمیز  و  سالم  دانه های 

انجام کار دستانتان را با آب و صابون بشویید.

ایستگاه فکر 
از میان دانه ها و میوه هایي که مشاهده کردید، کدام یک را باد بهتر جابه جا مي کند؟ چرا؟

گفت وگو کنید
انسان و جانوران چگونه به پراکنده شدن دانه ها کمک مي کنند؟
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قلمه بزنيد
 يك گياه فقط از رويش دانه به وجود نمي آيد. گزارش «مريم» را بخوانيد.

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

در محّل زندگي شما كدام گياهان را با قلمه زياد مي كنند؟ 
بياوريد.  كالس  به  و  كنيد  درست  قلمه  ها  آن  از  يكي  از 

سپس قلمه ها را در خاك گلدان قرار دهيد.
 

گزارش فّعاليت: قلمه زدن      تهّيه  كننده: مريم ايراني     كالس: دوم الف

فّعاليت
به كمك دوستانتان جدولي مثل نمونه تهّيه و آن را كامل كنيد.

 چگونه گياهان به ما و جانوران كمك مي كنند.          چگونه ما و جانوران به گياهان كمك مي كنيم.

                 غذا (دانه، ميوه، برگ و...)                                  پراكنده  كردن دانه ها و ميوه ها                                       
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