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اميد من به شما دبستانى هاست.
امام خمينى 



  سخنى با همكاران ارجمند
 درس علوم، درسى است كه به آسانى مى تواند بين چهار عرصه ى يادگيرى يعنى خود، خلقت، خلق و خالق متعال 

ارتباطى منسجم، منطقى و معنادار به وجود آورد.
 كالس علوم، فضايى است شاد و پرجنب وجوش كه مشاهده، تجربه، آزمايش، گفت وگو، تفكر، اظهارنظر و همكارى 

گروهى در آن جريان دارد. نبايد آن را به محلى براى ساكت نشستن و شنيدن تبديل كرد.
 كتاب علوم، منبعى است براى معرفى فعاليت هاى يادگيرى و آن چه در عمل بايد انجام شود. نبايد آن را به منبعى 

براى تصوير خوانى تبديل كرد.
 معّلم علوم، هم تصميم گيرنده درباره فرآيند يادگيرى (طراح آموزشى) است و هم راهنماى يادگيرى دانش آموزان

 پيش از تدريس هر درس، هميشه به منابع يادگيرى هم چون كتاب راهنماى معلّم و ديگر رسانه هاى آموزشى 
معلّمان مانند فيلم و نرم افزار مراجعه نماييد.يادگيرى از همكاران نيز يك منبع يادگيرى مفيد به شمار مى آيد.

 هر درس علوم، پيرامون يك زمينه ى يادگيرى شكل مى گيرد و فرصتى را فراهم مى كند كه دانش آموزان «شايستگى 
يادگرفتن» را كسب كنند. اين فرصت هاى يادگيرى را تبديل به پرسش و پاسخ هاى حافظه مدار نسازيد.

 به هدف (هاى) اصلى هر درس توجه داشته باشيد. كارى كنيد كه دانش آموزان در موقعيت يادگيرى مناسب قرار 
ياابنند.دبگيرند و به توانمندى ها و شايستگى هايى كه در كتاب راهنماى معلّم درباره ى درس ذكر شده، دست يابند. ت ت باارهه ىى ددرس ذذكرك ششدهده، دسد معللم درد درد ككتاتاب رااهنهنمااى ى و شاشايستگتگى هاهايى ككه ه بگيرند و به توانمنمندىدى هها ا



 در تدريس علوم، به جز كتاب درسى، تا حدامكان از مواد آموزشى ديگر مانند فيلم، نرم افزار آموزشى و كتاب كار 
بهره بگيريد. در هر درس فيلم هاى آماده شده براى يك مفهوم خاص با نشانگر  و فيلم كامل درس با نشانگر 

فندق در پايان درس مشخص شده است.  
 اگرنمايش فيلم هاى علوم دركالس امكان پذير نيست، درفضاى ديگرى از مدرسه اين امكان را به وجود آوريد كه 
بچه ها بتوانند فيلم هاى تهيه شده براى هر درس را ببينند و به عنوان يك منبع يادگيرى درباره ى آن با هم گفت وگو 

كنند و از آن بياموزند.
 در فعاليت هاى علوم، سه نوع كار را بگنجانيد: فعاليت فردى، فعاليت گروهى و فعاليت كالسى (دسته جمعى)

 محيط يادگيرى علوم را متنوع كنيد. گاهى كالس را به بيرون ببريد و گاهى بيرون را به كالس بياوريد!
 در ارزشيابى علوم زمان خاصى وجود ندارد. تمامى لحظه هاى كالس علوم، زمان مناسبى براى مشاهده ى رفتار 
خدمت  در  رويكرد «ارزشيابى  اصلى  پيام  اين  است.  بهتر  يادگيرى  سمت  به  او  دادن  سوق  و  دانش آموز  عملكرد  و 

يادگيرى» است.
 مديران و آموزگاران در اجراى طرح جديد آموزش علوم با همدلى، همكارى و پشتيبانى از يكديگر مى توانند فضايى 

بااشنشند.دسازنده و پيش برنده را در مدرسه به وجود آورند و زمينه ساز حل بسيارى از مشكالت موجود باشند. د د موجوج مششكالكالت ت بسياارىى ااز ز سهه به هوججودد آآورندند و ززمينهنه سازاز ححل ل درد مدرد ساازنزندهده و پيشش برنندهده را ا



سخنى با والدين گرامى
 علوم در همه جا: درس علوم تنها در مدرسه و كالس درس اجرا نمى شود. بلكه تمامى عرصه هاى زندگى محل 

يادگيرى علوم است و شما مى توانيد معلم علوم فرزند خود باشيد و همه جا را به كالس علوم تبديل كنيد.
 كمك آرى، جايگزينى نه: فرزندان خود را در انجام فعاليت ها يارى كنيد اّما جايگزين آن ها نشويد.
 پشتيبانى از مدرسه: هميشه مدرسه را در تهيه وسايل مورد نياز انجام فعاليت ها پشتيبانى نماييد.

قرار  توجه  مورد  را  او  پرسش هاى  و  كنيد  تقويت  خود  فرزند  در  را  پرسشگرى  و  كنجكاوى  پرسش ها:  به  توجه   
دهيد.

 بپرسيد: با فرزند خود درباره ى آن چه در كالس علوم اتفاق مى افتد گفت وگو كنيد. بپرسيد چه كار كردى؟ چه 
پرسيدى؟ چه ياد گرفتى؟

 وسايل خانگى: هنگام كار با وسايل خانگى و لوازم منزل، اصول علمى آن ها را به كودك آموزش دهيد. 
 تمرين يادگيرى: هر رسانه ى عمومى (صدا و سيما، مجّالت، كتاب ها و …) مى تواند يك منبع يادگيرى باشد. شما 

اين امكان را به واقعيت تبديل كنيد.
 لّذت يادگيرى: بسيارى از آزمايش ها در خانه قابل انجام هستند. لّذت يادگيرى همراه با فرزند خود را هرگز از دست 

ندهيد. كتاب خوانى نيز يك فّعاليت علمى به شمار مى آيد.



 توجه به جاى تشويق: به جاى تشويق فرزند خود و دادن جايزه، سعى كنيد با توجه نشان دادن به كار او، در او 
احساس رضايت مندى و تأييد به وجود آوريد.

 همكارى با گروه: فرزند خود را به همكارى با ديگر دانش آموزان در مدرسه ترغيب كنيد. او بايد طعم موفقيت را 
در گروه بچشد.

 علوم و مشاغل: درباره ى شغل هاى مختلفى كه در جامعه وجود دارد و ارتباط هر شغل با علم و فناورى با فرزند 
خود گفت و گو كنيد.

 نگاه عميق به يادگيرى: كتاب درسى را به منبعى براى پرسش و پاسخ هاى حفظى تبديل نكنيد.
 ايمنى، قبل از هر چيز: نكات ايمنى، بهداشتى و پيش گيرى را مستقيماً و با جديّت به فرزند خود آموزش دهيد.

هدف  يك  ادبى»  و  اطالعاتى  متن هاى  فهم  و  درك  با  همراه  توانمندِى «خواندِن  ايجاد  يادگيرى:  كليد  خواندن   
آموزشى بسيار مهم است و در يادگيرى مادام العمر نقش بسيار مهمى دارد. اين كار از طريق خواندن كتاب همراه با 

دادن فرصت تأمل، دريافت و تفكر درباره ى مطالب آن، تقويت مى شود.
 اّولين كتابخانه علمى من: حتى با كمترين امكانات (يك جعبه كفش و يك كتاب علمى) مى توانيد اّولين كتابخانه ى 

علمى فرزند خود را به وجود آوريد.
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زنگ علوم

1

«نّقاشى سايه ها»

بّچه ها برويم حياط!

بازى هم فرصتى براى يادگيرى است! فرصت ها را غنيمت شماريم.

10



دو ساعت بعد

سواد هر كسى آن چيزى است كه خودش به دست مى آورد. چنين سوادى هميشه همراه اوست.
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دست ها شسته! 

حاال كه با دّقت نگاه كرديد… نوش جان كنيد!

وقتى بّچه ها با كنجكاوى و دّقت به بُرشى از گوجه فرنگى در دستان خود نگاه مى كنند، در واقع كتاب درسى در دستان آن ها است!

12



زير آب يا روى آب؟!

اگر با كنجكاوى و عالقه به دنبال يافتن جواب سؤال هاى خود باشيم، حتماً چيزهاى تازه پيدا مى كنيم.

فندق 
در كالس 
علوم چه 
كارهايى 
انجام 
مى دهد؟

دق 
س 
چه 
يى 
جام 
د؟
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سالم، به من نگاه كن! 22



اگر در اين محل بوديد چه چيزهايى مى ديديد؟ چه 
صداهايى مى شنيديد؟ چه بوهايى حس مى كرديد؟

مى شناسند؟  چگونه  را  چيزها  نابينا  افراد 
افراد ناشنوا چه طور؟

بويايى و شنوايى بعضى حيوانات بسيار قوى است. از والدين خود در اين باره سؤال 
كنيد و در كالس به دوستانتان گزارش دهيد.

بعضى كارها به چشم ها يا گوش ها 
آسيب مى رساند.

بينايى و شنوايى بيش ترين سهم را در شناخت ما از جهان اطراف دارد.

ايستگاه فكر
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حواّس ما نعمت هاى خداوند هستند، مواظب نعمت هاى خداوند باشيم.

در چه شغل هايى خوب ديدن يا خوب شنيدن خيلى مهم است؟
لمس كردن، چشيدن و بو كردن در چه شغل هايى اهّمّيت دارند؟

چشم ها بسته!
دانش آموزان با چشم بسته خوردنى هاى مختلف را شناسايى مى كنند.

همان طور كه به كمك چشم و گوش خود مى توانيم چيزها را بشناسيم، به كمك پوست، بينى و زبان هم 
مى توانيم آن ها را بشناسيم.

دانش آموزان با چشم بسته خوردنى هاى مختلف را شناسايى مى كنند.

علم و زندگى

16



به كمك حواّسمان مى توانيم چيزها و محيط اطرافمان را بشناسيم.
بيش تر  چيزهايى  چه  درباره ى  داريد  دوست  شكل ها  اين  ديدن  با 

بدانيد؟ چه سؤال هايى برايتان مطرح شده است؟

من را خوب نگاه كن!

پرسشگر بودن اساس يادگيرى است. پرسش هاى كودكان را مهم بشماريد و اين ويژگى آن ها را تشويق كنيد.

درباره ى شكل هاى اين صفحه و جزئيات آن ها با هم گفت و گو كنيد.

فندق از 
چه راهى

 سيب را 
مى شناسد؟

17



سالم باش، شاداب  باش2 3



گاهى با بّچه ها ورزش و بازى كنيد.

درباره ى فايده هاى نرمش  از معلّم خود بپرسيد.

ورزش و بازى ما را سالم و شاداب مى كند.
گروه ورزش و بازى با نشان دادن تصاوير و لوازم ورزشى، بعضى ورزش ها را به كالس معّرفى مى كنند.

هر كس، ورزش مورد عالقه خود را بدون كالم و با حركت نشان دهد.
دانش آموزان در گروه خود پس از مشورت، نام ورزش مورد نظر او را بگويند.

19



رعايت بهداشت فردى به سالمت ما كمك مى كند.
گروه بهداشت درباره ى تميزى و سالمتى تحقيق كرده اند.

چگونگى درست استفاده كردن از آب خورى دبستان را از معلّم خود ياد بگيريد.

با اجراى بعضى برنامه ها دانش آموزان را در مدرسه و خانه به استفاده از لوازم شخصى خود عادت دهيم.

هركس درست مسواك زدن را از گروه بهداشت ياد بگيرد و انجام دهد.

هشدار

گروه بهداشت دربارهى تميزى و سالمتى تحقيق كردهاند.

20



با دوستان خود درباره ى راه هاى تميز نگه داشتن مدرسه، خانه و شهر گفت وگو كنيد.

تميزى مدرسه به شادابى ما كمك مى كند.
گروه نگهباِن تميزى مدرسه، بعضى از راه هاى تميز نگه داشتن مدرسه را به شما نشان مى دهند.

براى پاكيزه ماندن مدرسه و خانه به دانش آموزان مسئولّيت بدهيد.

21



خوردن غذاهاى متنوع ما را سالم و قوى مى كند.

به بّچه ها لّذت هديه دادن خوراكى به دوست خود را، همراه با رعايت بهداشت بياموزيم.

گروه تغذيه درباره ى چهار گروه غذايى صحبت مى كنند. 
شما در گروه گفت وگو كنيد كه در هر وعده چه 

غذاهايى بخوريم تا سالم و قوى شويم؟

آيا مى دانى مهم ترين وعده غذايى 
كدام است؟ چرا؟

  آداب و مهارت هاى زندگى 
نوشيدن آب يكى از لّذت بخش ترين كارها است.

درباره ى آداب نوشيدن آب در كشور عزيز ما ايران از بزرگ ترها بپرسيد.

  طبقه بندى كنيد
بّچه ها انواع خوراكى هاى ميان وعده را به كالس 
مى آورند و در دو دسته ى مفيد و غيرمفيد قرار 

مى دهند.

22



گاهى براى سالم ماندن بايد به پزشك مراجعه كنيم.
گروه مراقبت، برخى راه هاى پيشگيرى از بيمارى را نشان مى دهند.

درباره ى اين راه ها در گروه خود گفت وگوكنيد.

درباره ى نعمت سالمتى با بّچه ها گفت و گو كنيد.

23



رعايت موارد ايمنى به سالمت ما كمك مى كند.

در خانه، مدرسه و شهر شما چه موارد ايمنى و پيشگيرى بايد رعايت شود؟ دراختيارشما

گروه ايمنى درباره ى خطرهاى دويدن در راهرو، افتادن از بلندى، عبور از خيابان و بد نشستن به بّچه هاى 
كالس آموزش مى دهند.

  جمع آورى اّطالعات
شما  كمك  به  خطر  هنگام  در  سازمان هايى  چه 

مى آيند؟ 

نكات مربوط به  ايمنى و پيشگيرى و رعايت قوانين بايد مستقيماً به طور كاربردى و مؤثر به كودكان آموخته شود.
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خواب و استراحت درست و به موقع به سالمت ما كمك مى كند.

فرزندانمان را به برنامه ريزى عادت دهيم.

در يك برنامه ى درست زندگى، زمان خواب خيلى مهم است. چرا؟
ايستگاه فكر

فندق در 
جست و جوى 
راه هايى براى

 حفظ 
سالمتى و
 شادابى

گروه خواب و استراحت درباره ى زمان خواب، كارهايى كه قبل از خواب بايد انجام دهيد و عادت هاى 
درست خوابيدن، اطّالعاتى جمع آورى كرده اند. 

25


