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  سخنی با همکاران ارجمند

 درس علوم، درسی است که به آسانی می تواند بین چهار عرصه ی یادگیری یعنی خود، خلقت، خلق و خالق متعال 
ارتباطی منسجم، منطقی و معنادار به وجود آورد.

 کالس علوم، فضایی است شاد و پرجنب وجوش که مشاهده، تجربه، آزمایش، گفت وگو، تفکر، اظهارنظر و همکاری 
گروهی در آن جریان دارد. نباید آن را به محلّی برای ساکت نشستن و شنیدن تبدیل کرد.

 کتاب علوم، منبعی است برای معّرفی فّعالیت های یادگیری و آنچه در عمل باید انجام شود. نباید آن را به منبعی 
برای تصویر خوانی تبدیل کرد.

 معّلم علوم، هم تصمیم گیرنده درباره ی فرآیند یادگیری )طّراح آموزشی( است و هم راهنمای یادگیری دانش آموزان
 پیش از تدریس هر درس، همیشه به منابع یادگیری هم چون کتاب راهنمای معلّم و دیگر رسانه های آموزشی 

معلّمان مانند فیلم و نرم افزار مراجعه کنید. یادگیری از همکاران نیز منبع یادگیری مفیدی به شمار می آید.
 هر درس علوم، درباره ی یک زمینه ی یادگیری شکل می گیرد و فرصتی را فراهم می کند که دانش آموزان »شایستگی 

یادگرفتن« را به دست آورند. این فرصت های یادگیری را به پرسش و پاسخ های حافظه مدار تبدیل نکنید.
 به هدف )های( اصلی هر درس توّجه کنید. کاری کنید که دانش آموزان در موقعیت یادگیری مناسب قرار بگیرند و 

به توانمندی ها و شایستگی هایی دست یابند که در کتاب راهنمای معلّم درباره ی درس ذکر شده است.



 در تدریس علوم به جز کتاب درسی، تا حّد امکان از مواّد آموزشی دیگر مانند فیلم، نرم افزار آموزشی و کتاب کار 
بهره بگیرید. در هر درس فیلم های آماده شده برای یک مفهوم خاص با نشانگر  و فیلم کامل درس با نشانگر 

فندق در پایان درس مشّخص شده است.  
 اگرنمایش فیلم های علوم درکالس امکان پذیر نیست درفضای دیگری از مدرسه این امکان را به وجود آورید که 
بچه ها بتوانند فیلم های تهیه شده برای هر درس را ببینند و به عنوان یک منبع یادگیری درباره ی آن با هم گفت وگو 

کنند و از آن بیاموزند.
 در فّعالیت های علوم، سه نوع کار را بگنجانید: فّعالیت فردی، فّعالیت گروهی و فّعالیت کالسی )دسته جمعی(

 محیط یادگیری علوم را متنوع کنید. گاهی کالس را به بیرون ببرید و گاهی بیرون را به کالس بیاورید!
 در ارزشیابی علوم زمان خاّصی وجود ندارد. تمامی لحظه های کالس علوم، زمان مناسب مشاهده ی رفتار و عملکرد 
دانش آموز و سوق دادن او به سمت یادگیری بهتر است. این پیام اصلی رویکرد »ارزشیابی در خدمت یادگیری« است.
 مدیران و آموزگاران در اجرای طرح جدید آموزش علوم با همدلی، همکاری و پشتیبانی از یکدیگر می توانند فضایی 

سازنده و پیش برنده را در مدرسه به وجود آورند و زمینه ساز حّل بسیاری از مشکالت موجود باشند.



سخنی با والدین گرامی

 علوم در همه جا: درس علوم تنها در مدرسه و کالس درس اجرا نمی شود؛ بلکه تمامی عرصه های زندگی محّل 
یادگیری علوم است و شما می توانید همراه فرزند خود باشید و همه جا را به کالس علوم تبدیل کنید.

 کمک آری، جایگزینی نه: فرزندان خود را در فّعالیت ها یاری کنید اّما جایگزین آنها نشوید.
 پشتیبانی از مدرسه: همیشه از مدرسه در تهیه ی وسایل مورد نیاز فّعالیت ها پشتیبانی کنید.

 توجه به پرسش ها: کنجکاوی و پرسشگری را در فرزند خود تقویت کنید و پرسش های او را مورد توّجه قرار 
دهید.

 بپرسید: با فرزند خود درباره ی آنچه در کالس علوم اتّفاق می افتد، گفت وگو کنید. بپرسید چه کار کردی؟ چه 
پرسیدی؟ چه یاد گرفتی؟

 وسایل خانگی: هنگام کار با وسایل خانگی و لوازم منزل، اصول علمی آنها را به کودک آموزش دهید. 
 تمرین یادگیری: هر رسانه ی عمومی )صدا و سیما، مجاّلت، کتاب ها و …( می تواند منبع یادگیری باشد. شما این 

امکان را به واقعیت تبدیل کنید.
 لّذت یادگیری: بسیاری از آزمایش ها در خانه قابل اجرا است. لّذت یادگیری همراه با فرزند خود را هرگز از دست 

ندهید. کتاب خوانی نیز یک فّعالیت علمی به شمار می آید.



 توّجه به جای تشویق: به جای تشویق فرزند خود و دادن جایزه، سعی کنید با توّجه نشان دادن به کار او در او 
احساس رضایت مندی و تأیید به وجود آورید.

 همکاری با گروه: فرزند خود را به همکاری با دیگر دانش آموزان در مدرسه ترغیب کنید. او باید طعم موّفقیت را 
در گروه بچشد.

 علوم و مشاغل: درباره ی شغل های مختلفی که در جامعه وجود دارد و ارتباط هر شغل با علم و فناوری با فرزند 
خود گفت و گو کنید.

 نگاه عمیق به یادگیری: کتاب درسی را به منبع پرسش و پاسخ های حفظی تبدیل نکنید.
 ایمنی، قبل از هر چیز: نکات ایمنی، بهداشتی و پیشگیری را مستقیماً و با جّدیت به فرزند خود آموزش دهید.

ادبی« یک هدف  اّطالعاتی و  با درک و فهم متن های  توانمندِی »خواندِن همراه  ایجاد  خواندن کلید یادگیری:   
آموزشی بسیار مهم است و در یادگیری مادام العمر نقش بسیار مهّمی دارد. این کار از طریق خواندن کتاب همراه با 

دادن فرصت تأّمل، دریافت و تفکر درباره ی مطالب آن، تقویت می شود.
اّولین  می توانید  علمی(  کتاب  یک  و  کفش  جعبه  )یک  امکانات  کمترین  با  حّتی  من:  علمی  کتابخانه ی  اّولین   

کتابخانه ی علمی فرزند خود را به وجود آورید.
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زنگ علوم

1

»نّقاشی سایه ها«

بّچه ها برویم حیاط!

بازی هم فرصتی برای یادگیری است! فرصت ها را غنیمت شماریم.

10



دو ساعت بعد

سواد هر کسی آن است که خودش به دست می آورد. چنین سوادی همیشه همراه اوست.

11



خوب نگاه کن! 

حاال که با دّقت نگاه کردید… نوش جان کنید!

وقتی بّچه ها با کنجکاوی و دّقت به بُرشی از گوجه فرنگی در دستان خود نگاه می کنند در واقع کتاب درسی در دستان آنها است!

12



زیر آب یا روی آب؟!

اگر با کنجکاوی و عالقه به دنبال یافتن جواب سؤال های خود باشیم، حتماً چیزهای تازه پیدا می کنیم.

فندق 
در کالس 
علوم چه 
کارهایی 
انجام 
می دهد؟

13



سالم، به من نگاه کن! 22



اگر در این محل بودید چه چیزهایی می دیدید؟ چه 
صداهایی می شنیدید؟ چه بوهایی حس می کردید؟

می شناسند؟  چگونه  را  چیزها  نابینا  افراد 
افراد ناشنوا چه طور؟

بویایی و شنوایی بعضی حیوانات بسیار قوی است. از والدین خود در این باره سؤال 
کنید و در کالس به دوستانتان گزارش دهید.

چه کارهایی به چشم ها یا گوش ها 
آسیب می رساند؟

بینایی و شنوایی بیشترین سهم را در شناخت ما از جهان اطراف دارد.

ایستگاه فکر
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حواّس ما نعمت های خداوند هستند. مواظب نعمت های خداوند باشیم.

در چه شغل هایی خوب دیدن یا خوب شنیدن خیلی مهم است؟
لمس کردن، چشیدن و بو کردن در چه شغل هایی اهّمیت دارد؟

چشم ها بسته!

دانش آموزان با چشم بسته، خوردنی های مختلف را شناسایی می کنند.

همان طور که به کمک چشم و گوش خود می توانیم چیزها را بشناسیم به کمک پوست، بینی و زبان هم 
می توانیم آنها را بشناسیم.

علم و زندگی

16



به کمک حواّسمان می توانیم چیزها و محیط اطرافمان را بشناسیم.
بیشتر  چیزهایی  چه  درباره ی  دارید  دوست  شکل ها  این  دیدن  با 

بدانید؟ چه پرسش هایی برایتان مطرح شده است؟

من را خوب نگاه کن!

پرسشگر بودن اساس یادگیری است. پرسش های کودکان را مهم بشمارید و این ویژگی آنها را تشویق کنید.

درباره ی این تصویر و جزئیات آن با هم گفت و گو کنید.

فندق از 
چه راهی

 سیب را 
می شناسد؟

17



سالم باش، شاداب  باش2 3



گاهی با بّچه ها ورزش و بازی کنید.

درباره ی فایده های ورزش کردن  از معلّم خود بپرسید.

ورزش و بازی ما را سالم و شاداب می کند.

گروه ورزش و بازی می خواهند بعضی ورزش ها را به کالس معّرفی کنند؛ آنها برای این کار از تصویر و 
لوازم ورزشی استفاده می کنند.

هر دانش آموز، ورزش مورد عالقه ی خود را بدون کالم و با حرکت نشان دهد.
دانش آموزان در گروه خود پس از مشورت، نام ورزش مورد نظر او را بگویند.

19



رعایت بهداشت فردی به سالمت ما کمک می کند.

گروه بهداشت درباره ی تمیزی و سالمتی اّطالعاتی جمع آوری کرده اند.

درست استفاده کردن از آبخوری دبستان را از معلّم خود یاد بگیرید.

با اجرای بعضی برنامه ها، دانش آموزان را در مدرسه و خانه به استفاده از لوازم شخصی خود عادت دهیم.

هر دانش آموز درست مسواک زدن را از گروه بهداشت یاد بگیرد و انجام دهد.

هشدار

20



با دوستان خود درباره ی راه های تمیز نگهداشتن مدرسه، خانه و شهر گفت وگو کنید.

تمیزی مدرسه به شادابی ما کمک می کند.

گروه آموزشِ  تمیزی مدرسه، بعضی از راه های تمیز نگهداشتن مدرسه را به شما نشان می دهند.

برای پاکیزه ماندن مدرسه و خانه به دانش آموزان مسئولیت بدهید.

21



خوردن غذاهای گوناگون، ما را سالم و قوی می کند.

به بّچه ها لّذت هدیه دادن خوراکی به دوست خود را همراه با رعایت بهداشت بیاموزیم.

در گروه خود گفت وگو کنید که در هر وعده چه 
غذاهایی بخوریم تا سالم و قوی شویم.

وعده ی  مهم ترین  می دانی  آیا 
غذایی کدام است؟ چرا؟

  آداب و مهارت های زندگی 

نوشیدن آب یکی از مهم ترین و لّذت بخش ترین کارها است.
درباره ی آداب نوشیدن آب در کشور عزیز ما ایران از بزرگ ترها بپرسید.

  طبقه بندی کنید

بّچه ها خوراکی هایی را که برای زنگ تفریح به 
کالس آورده اند، در دو دسته ی مفید و غیرمفید 

قرار می دهند.

22



گاهی برای سالم ماندن باید به پزشک مراجعه کنیم.

گروه مراقبت، برخی راه های پیشگیری از بیماری را نشان می دهند.

درباره ی این راه ها در گروه خود گفت وگوکنید.

درباره ی نعمت سالمتی با بّچه ها گفت و گو کنید.
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رعایت ایمنی به سالمت ما کمک می کند.

در خانه، مدرسه و شهر شما چه موارد ایمنی و پیشگیری باید رعایت شود؟ دراختیارشما

گروه ایمنی درباره ی خطرهای دویدن در راهرو، افتادن از بلندی، عبور از خیابان و بد نشستن به بّچه های 
کالس آموزش می دهند.

  جمع آوری اّطالعات
شما  کمک  به  خطر  هنگام  سازمان هایی  چه 

می آیند؟ 

نکات مربوط به  ایمنی و پیشگیری و رعایت قوانین باید مستقیماً کاربردی و مؤثر به کودکان آموخته شود.
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خواب و استراحِت درست و به موقع به سالمت ما کمک می کند.

فرزندانمان را به برنامه ریزی عادت دهیم.

برای سالم ماندن، به موقع و به اندازه خوابیدن خیلی مهم است؛ چرا؟
ایستگاه فکر

فندق در 
جست و جوی 
راه های
 حفظ 
سالمتی و
 شادابی

گروه خواب و استراحت درباره ی زمان خواب، کارهایی که قبل از خواب باید انجام دهید و عادت های 
درست خوابیدن، اطاّلعاتی جمع آوری کرده اند. 
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 بّچه های این کالس، عکس هایی را که داشتند در دو گروه زنده و غیر زنده قرار می دهند. شما هم این  کار 
را در گروه های خود انجام دهید.

کدام ها زنده هستند؟

فاطمه و هم گروهی های او عکس  غیر زندهها را به معلّم می دهند و به جای آن عکس جانور می گیرند. حاال 
هر دانش آموز یک عکس جانور دارد.

به نظر شما هر کدام از این
دو در کدام گروه قرار می گیرد؟

ایستگاه فکر
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شکل و اندازه ی جانوران گوناگون است. 

شما هم این کار را انجام دهید.

کودکان به طور طبیعی به جانوران عالقه دارند. کنجکاوی، این عالقه را بیشتر می کند. کسی که کنجکاو است، زیادتر و زودتر یاد می گیرد.

هر دانش آموز، جانوری را که انتخاب کرده است به دوستانش معّرفی 
می کند. 
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شما هم مثل سارا درباره ی غذا خوردن جانوری که انتخاب کردید، صحبت کنید.

کودکان را به دیدن فیلم های مستند درباره ی جانوران تشویق کنید. به آنها فرصت دهید درباره ی فیلم ها با هم گفت و گو کنند.

جانوران غذا می خورند. 
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آیا این جانوران مثل هم حرکت می کنند؟
چرا جانوران حرکت می کنند؟

جانوران حرکت می کنند.

دو دانش آموز با نمایش، حرکت مار را نشان می دهند. مریم درباره ی آن با دوستانش صحبت می کند. 
زهرا شکل آن را می کشد. 

شما چگونه حرکت جانوری را که انتخاب کردید، معّرفی می کنید؟ 

ایستگاه فکر
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