
انتخابخوراکیها
ها کنند.آن برگزار دانشآموزانکالسمیخواهندیکجشن پایانسالتحصیلی به نزدیکشدن با

خوراکیهایگوناگونیرابرایجشنپیشنهادکردند.

گروهشمابرایجشندرکالستصمیمداردچهنوعخوراکیهاییراانتخابکند؟
هرگروهدردفترعلومخودآنچهراکهبرایتهّیهیخوراکیشانالزمدارند،نوشتندونوشتهیخودرا

شمارهی)1(نامگذاریکردند.
شماهمچیزهایالزمبرایتهّیهیخوراکیگروهتانرابنویسیدوگزارشدهید.

گفتوگوکنید
دربارهیروشتهّیهخوراکیموردنظردرگروهگفتوگوکنیدوبراینوشتنروشتهّیهازبزرگترها

کمکبگیرید.
خوراکی های محلّی اولویّت دارند. هنگام تهّیه ی آن ها، توّجه فرزند خود را به تغییر حالت و شکل مواد در هر یک از مراحل جلب و از ارائه ی مستقیم 

اّطالعات خودداری کنید.

83
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هرگروهوسایلموردنیازوروشتهّیهیشربت،شکالتآجیلی،ژلهو...رابهکالسارائهمیدهد.

ای مردم از آنچه در زمین است حالل و پاکیزه تناول کنید. سوره ی بقره، آیه ی 168

گروهشماهم،خوراکیهاووسایلموردنیازخودراگزارشدهد.
تمامچیزهاییکهبرایبرگزاریجشنالزماستماّدهنامیدهمیشود.

چندماّدهیدیگرکهدراطرافخودمیبینید،نامببرید.
نوشتهیشمارهی1رادرگروه،بهدلخواهدستهبندیکنید.

چیزهایاطرافما،ماّدهنامدارد.
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همهچیزآمادهاست.

ایستگاهفکر
کدامیکجایبیشتریمیگیرد؟

کدامسبدجایبیشتریمیگیرد؟بهچهدلیل؟

نمونه ای از خوراکی هایی را که برچسب تاریخ مصرف دارند. به دانش آموزان نشان دهید.

گفتوگوکنید
یکحّبهیقند،یکسیبازچهنظربههمشباهتدارند؟ازچهنظرباهمتفاوتدارند؟


کاردرکالس

هرگروهموادووسایلداخلکیفخودرارویمیزبگذاردوآنهاراباتوّجهبهمقدارجاییکهمیگیرند،
دستهبندیکند.

ماّدهجامیگیرد.برخیازموادجایکمتروبرخیازموادجایبیشتریمیگیرند.

هشدار
مواّدخوراکیکهازبازارتهّیهمیکنید،تاریخمصرفدارد.

موقعخریدبهتاریخمصرفآنتوّجهکنید.
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خوراکیهارادرظرفهابچینید.

هشدار
قبلازچیدنخوراکیهادستهایخودراباآبوصابونبشویید.

آزمایشکنید
وسایلالزم:یکبشقاب،یکلیوانومقداریآجیل

یکیازآجیلهامثلنخودچییامغزگردویا...راانتخابکنید.شکلآنراوقتیدرکاسهآجیل
هست،نّقاشیکنید.

مغزگردورادربشقابولیوانبگذاریدوشکلآنرادوبارهنّقاشیکنید.
آیاشکلمغزگردودرلیوان،بشقابوکاسهتغییریکرد؟

وقتیآجیلهارادرداخلظرفهایمتفاوتمیریزید،
آیاشکلدانههایآنتغییرمیکند؟

چیزهاییکهشکلمعّینیدارند،جامدنامیدهمیشوند.

ایستگاهفکر
آیاگردو،نخودچی،کشمش،باداموپستهمواّدجامدهستند؟بهچهدلیل؟

1

2

فرزند خود را در تهّیه ی فهرستی از مواد جامدی که در یک روز با آن سر     و     کار دارد، کمک کنید. 



87

شربترادرلیوانهابریزید.

موادالزمتهّیهیشربتبرای24نفر:
آب– شکر– آبلیمو-پارچشیشهای– همزن

شکررادرپارچبریزیدوبهآنآباضافهکنیدوهمبزنید.
چهاتّفاقیمیافتد؟

آبلیمورابهاندازهیدلخواهبهآناضافهکنید.
شربترادرلیوانبریزید.

آبدربطری،پارچولیوانهرباربهچهشکلیدرمیآید؟

آزمایشکنید
شربتتهّیهشدهرادرظرفهاییباشکلهاواندازههایمختلفبریزید.

شربترادرلیوان،پارچوکاسهبریزیدوآنرانّقاشیکنید.
هربارشکلشربتچهتغییریمیکند؟

آبوشربتمایعهستند.آنهابه
شکلهمانظرفخوددرمیآیند.

چندمایعدیگرنامببرید.
نوشتهیشمارهی1راباتوّجهبه

جامدومایعبودنمواد،طبقهبندیکنیدوگزارشدهید.

2

فهرست مواّد جامد را در محّل قابل دید فرزند خود بچسبانید تا در روزهای بعد و پس از آشنایی بیشتر با مواد، کامل  شود. 

1
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شکالتآجیلیدرستکنید.

دانشآموزاناینگروهتصمیمگرفتندباقطعههایشکالتوآجیلهایاضافی،شکالتآجیلییکنفره
باشکلهایزیبادرستکنند.

بهنظرشماآنهاچگونهمیتواننداینکارراانجامدهند؟
پیشنهادهایخودرافهرستکنید.

وقتیشکالتهاییکنفرهتهّیهشد،کدامموادتغییرشکلمیدهند؟
کدامموادبهشکلقبلیخودباقیمیمانند؟

مراحلتهّیهیشکالت:
آیاقطعههایخردشدهیشکالتجامدهستند؟

بهنظرشمابرایشکالتهایخردشدهبعدازگرمشدنچهاتّفاقی
میافتد؟

برایمغزپستهوباداموبیسکویتچهاتّفاقیمیافتد؟
گرماباعثمیشودکهموادتغییرحالتدهند.
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قالببسازید
چه شما نفرهی یک شکالتهای دارید دوست

شکلیباشد؟
شکلآنرابکشید.شمامیتوانیدبااستفاده
یکبار ظروف یا آلومینیومی ورقهی از
مناسب وسیلهی هر یا و کاغذی مصرف

دیگرقالبدرستکنید.

هشدار
هنگاماستفادهازآبداغازمعلّمخودکمکبگیرید.
ازریختنموادداغدرظروفیکبارمصرفخودداری

کنید.
چهچیزیباعثشدشکالتهابهشکلقالبدرآیند؟

چرابایدقالبهایشکالترادرآبویخیایخچالقرار
داد؟

1

فرزند خود را در انجام فّعالّیت های کار در منزل همراهی و نکات ایمنی را با او گفت وگو کنید؛ اّما فّعالّیت را به جای او انجام ندهید.

کاردرمنزل
اینفّعالّیتراهمراهیکبزرگترانجامدهید.

چندمادهمثلیخ،کره،روغنجامد،دنبه،شمعو....انتخاب
کنید.

هریکرادرظرفهایجداگانهگرمادهید.مشاهداتخود
رابنویسید.

سپسهرمادهرادرجایسردقراردهید.گزارشمشاهداتخود
رابهکالسارایهدهید.

فهرستشمارهی1راباتوّجهبهاثرگرمابررویتغییرحالتهرماّدهطبقهبندی
کنید.

2



بعدازجشن 13



91

گروههایکاردرمدرسه

خود کالس پاکیزگی و غذایی مواد ماندهی باقی دربارهی میخواهند آموزان دانش جشن پایان با
تصمیمگیریکنند.

هرگروه،کارهایپیشنهادیخودرابیانمیکند.

دراینجشنموادخوراکیزیراضافهآمدهاست.
شربتآبلیمو،میوه،آجیل،شکالت،شکروبیسکویت

گفتوگوکنید
درجشنکالسشماچهموادیاضافهآمدهاست؟

شمابراینگهداریهرکدامازموادچهراههاییپیشنهادمیکنید.

گروهنگهداریموادخوراکی

پاکیزگی
گروه

راپیشنهادمیکنید؟شماچهگروهی

سازیمواد
وریوجدا

روهجمعآ
گ
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جایخشکیاجاینمناک؟

دانشآموزانگروهنگهداریموادغذایی،براییافتنپاسخمناسبآزمایشیدربارهیاثرآببرروی
نگهداریموادانجامدادند.شماهماینآزمایشرادرکالسانجامدهید.

آزمایشکنید
دانه درهرکدام10 و بردارید لیوانمشابه دو    

نخودچیبریزید.
دریکیازلیوانها10قطرهآباضافهکنید.

دِرهردولیوانرامحکمببندید.
هردولیوانرابهمّدتیکهفتهدریکمکان

نگهداریکنید.
پیشبینیمیکنید،بعدازیکهفتهچهاتّفاقیبرای

نخودچیهامیافتد؟
درطولهفتههرروزنخودچیهارامشاهدهکردهویادداشتبرداریکنید.

نتیجهرابهکالسگزارشدهید.

پیشبینیکنید
پیشبینیمیکنیدآببررویهریکازمواد)کاغذ،بیسکویت،گچ،شکر،آرد(چهتأثیریدارد؟

برایبررسیدرستیپیشبینیخود،آزمایشکنیدونتیجهراگزارشدهید.

کاردرمنزل
یکماّدهیخوراکیدیگرانتخابکنیدواثرآبرابرآنآزمایشکنیدونتیجهیآزمایشخودرا

بهکالسگزارشدهید.
یکمقّوامثلجعبهیشیرینییا....بردارید.آنرابهقطعههایمساویببریدوهرقطعهرادرجاهای
مختلفخانه)حمام،آشپزخانه،زیرزمین،حیاط،کنارباغچهو....(بهمّدتیکهفتهقراردهیدونتیجه

راگزارشدهید.

آببررویبعضیازمواداثرمیگذارد.

1

2
3
4

5

6
7

1

2
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درکجانگهداریکنیم؟

کاردرمنزل
دربارهیراههاینگهداریازخوراکیهایجشنازبزرگترهابپرسیدوگزارشدهید.راههایمناسبیرا

براینگهداریآنهابهگروههایدیگرپیشنهاددهید.

طبقهبندیکنید
هرکدامازموادغذاییمانند:شکالتآجیلی،شربت،میوه،ژلهوآجیلدرکجابایدنگهداریشوندتامّدت

بیشتریسالمبمانند؟

کاردرمنزل
بهآشپزخانهیمنزلخودبروید.ناممواّدیراکهدریخچال،فریزر،کمدآشپزخانهو...نگهداریمیشود،

بنویسید.
دربارهیدلیلنگهداریمواددرجاهایمختلفازبزرگترهابپرسیدوگزارشدهید.

جای
سرد

جای
خشک

جای
سردو
خشک
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باچربیهاچهکنیم؟

دانشآموزانگروهشستوشویظرفهامیخواستندازآبوشویندهیکمتریبرایتمیزیظرفها
استفادهکنند.

شمابرایتمیزکردنظرفهاچهکارهاییراپیشنهادمیکنید؟
دانشآموزاناینگروهبرایراهپیشنهادیخودآزمایشزیرراطّراحیکردند.

آزمایشکنید
3عدددستمالپارچهایمانندهمانتخابکنید.
رویهردستمال5قطرهروغنمایعبریزید.

دستمالشمارهی1راباآبمعمولیوشوینده،
دستمالشمارهی2راباآبگرموشویندهودستمال

شمارهی3راباآبسردوشویندهبشویید.
نتیجهراگزارشدهید.

درباره ی مصرف بیش از حد شوینده ها و اثرات بد آن بر محیط زندگی با فرزندتان گفت  وگو کنید.

کاردرمنزل
درخانهیشمابرایشستوشویظرف،لباس،دستوصورتو...ازچهموادیاستفادهمیشود.

هشدار
هنگاماستفادهازموادشویندهبهنکاتایمنیرویبرچسبآنهاتوّجهکنید.

1

2
3

4



95

جداسازی

شماتاکنونبااثرآببررویموادمختلفآشناشدید.بهنظرشمابرایاینکهبتوانیمازاینموادبه
صورتدیگریاستفادهکنیم،چهپیشنهادیدارید؟

طبقهبندیکنید
درجشنکالسشماکداممواددورریختنیهستند؟آنهارافهرستودستهبندیکنید.

گفتوگوکنید
دانشآموزاناینکالسمواددورریختنیرادرسهگروهقراردادند.

جداکردنزبالههاازیکدیگرچهفایدههاییدارد؟
درروزهایگرمتابستانبویبدزبالههاشمارابیشترآزارمیدهدیادرزمستان؟بهچهدلیل؟

ایستگاهفکر
ماچگونهمیتوانیمبهمأمورانشهرداریدرجابهجاییزبالههاکمککنیم؟

درجاهاییکهزبالههاتوسطمأمورانشهرداریجابهجانمیشود،چهبایدکرد؟

1
2
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دوبارهاستفادهکنید

بّچههایاینکالسازمواددورریختنی،جامدادیزیباییبرایکالستهّیهمیکنند.آنهادربارهیمواد
موردنیاز،روشساختآن،محکمبودنوسیلهوزیباییآنتصمیمگیریکردند.

برایساختاینقالب،دانشآموزانکالسازکدامآموختههایخوداستفادهکردند.آنهارافهرست
کنید.
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کاردرمنزل
وسیلهایبسازیدکهدرمدرسهیاخانهازآناستفادهشود.

آزمایشطّراحیکنید.
آموختههایخودرادرمنزلبهکاربگیریدوگزارشدهید.

1
2

3
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درکشورماایران،ناناصلیترینماّدهیغذاییاست.تصویرهایزیرچگونگیآمادهسازینانرانشانمیدهد.

مراحلتهّیهنان

انجام، بهترتیب نانگفتوگوکنید.مراحلرا انجاممراحلتهّیه بااعضایگروهخوددربارهیترتیب
شمارهگذاریکنید.درهرمرحلهچهکاریانجاممیشود؟

اهمّیت و ارزش نان و احترام به آن را به فرزندان خود گوشزد کنید.
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روشهایآسیابکردن

تصویرهایزیربرخیآسیابهاییراکهبرایآردکردنگندماستفادهشدهرانشانمیدهد.
ازمعلّمخودبخواهیدچگونگیکارهریکرابرایشمابیانکند.

به همراه فرزند خود مقداری گندم را آسیاب کرده، اجازه دهید مراحل تهّیه نان را تجربه کند. 

ایستگاهفکر
آسیابهاباگذشتزمانچهتغییراتیپیداکردهاند؟

کاردرمنزل
ازپدرومادرخوددربارهیآسیابهایدورانگذشتهبپرسید.
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تهّیهخمیرازآرد

خمیرکردندستیوخمیرکردنبهکمکدستگاهمخلوطکن،نمونههاییبرایتهّیهخمیرازآردهستند.
دربارهیایندوروشتهّیهخمیرازآرددرکالسگفتوگوکنید.وآنهارابایکدیگرمقایسهکنید.

به نان احترام بگذارید که خداوند به آن احترام گذاشته است. پیامبر اکرم )ص(

خارجازکالس
بامراجعهبهیکنانواییدرمورددوروشتهّیهیخمیرازآرداّطالعاتبیشتریکسبکنیدوبهکالس

گزارشدهید.
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روشهایپختنان

درتصویرهایزیربرخیروشهایپختناننشاندادهشدهاست.
درروستایاشهریکهشمازندگیمیکنید،ازچهروشهاییبرایپختناناستفادهمیشود؟

با فرزندان خود درباره ی روش های تولید نان در گذشته و حال گفت  وگو کنید.

ایستگاهفکر
چراروشتهّیهینانازگذشتهتابهامروزبهتدریج

تغییرکردهاست؟

خارجازکالس
نّقاشی روشهایپختناندرمحّلزندگیخودرا

 کنیدوبهکالسنشاندهید.
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دردنیاهرسالههزارانکودکگرسنههستند،درحالیکهمقدارزیادیازنانتولیدشدهدورریخته
میشود.باهمکالسیهایخودگفتوگوکنیدچراایناتّفاقمیافتد.

ازضایعاتناندرمحّلزندگیشماچهاستفادههاییمیشود؟
برایکاهشمقدارضایعاتنانچهراهحلّهاییراپیشنهادمیکنید؟

مصرفدرست

به فرزندان خود روش درست مصرف کردن نان را بیاموزیم.

خارجازکالس
دربارهیروشهایدرستنگهدارینانازبزرگترهابپرسیدوبهکالسگزارشدهید.

علموزندگی
پیشبینیکنیدمردمدرآیندهچهتغییراتیدرروشهایتولیدنانبهوجودمیآورند.



talif@talif.sch.ir

Email


