
 

  براي دبستاني ها خانه از بيرون براي جذاب فعاليت 10

  مريم قديري: يسندهنو

جهان . ي طبيعت، بايد بيرون رفت، در طبيعت بود و به جزئيات و زيبايي ها توجه كردبارهبراي يادگيري در
زير، فهرستي از فعاليت هايي كه مي  در. نكردنيها، از ديدني هاي ساده و باور پيرامون ما پر است از نشانه

ها به دانش خود نيز تان انجام دهيد و عالوه بر لذت بردن از آنتوانيد در طبيعت، به تنهايي يا با همكالسي هاي
  .استبيفزاييد، آمده

  :هاي زير را مي توانيد در طبيعت انجام دهيدفعاليت

  .كنيدمي توانيد رد پاي جانوران را شناسايي . 1

  .طرح هاي روي برگ ها را بكشيد. 2

  آيا مي دانيد چه جانوراني زير تنه هاي درخت هاي خشك روي زمين  زندگي مي كنند؟. 3

  .را در طبيعت بيابيد بدون قطب نما جهت ها. 4

   



 

  .مي توانيد رد پاي حيوانات را شناسايي كنيد. 1

  

  

  

  

  

  

پارك، جنگل يا بيابان و با چشمان تيزبين تان به دنبال رد پاي جانوران باشيد، به ويژه، روي زمين هاي گلي و به : به طبيعت برويد
ها روي برف ها در زمستان هم رد پاي آن.  جا مي آيندماسه اي پيرامون رودخانه ها كه بسياري از جانوران براي نوشيدن آب  به آن

رد پا مال چه جانوري است؟ جانوران چگونه غذا و آب خود را به دست مي آورند؟ كجا ! كمي فكر كنيد. به راحتي ديده مي شود
  زندگي مي كنند؟ 

  .ها راعالمت بزنيدكدام يك از رد پاها را در گردش هاي خود ديده ايد، آن! به شكل هاي زير نگاه كنيد

  
  

  

  آيا مي دانستيد؟

خرس قهوه اي  كه هاي جلويي  آيا مي دانستيد كه پا
در كوه هاي البرز در شمال ايران و دامنه هاي كوه 

و پهناي  17داراي طول ،زاگرس زندگي مي كند
و  27طول  داراي آنسانتي متر و پاهاي عقب 12

 ياندازهرا با  هااين اندازه  ند؟سانتي متر 11پهناي 
 !خود مقايسه كنيدپاهاي 



 

  

  
  

  

فراموش . آن را بكشيد يمي توانيد شكل و اندازه. ممكن است رد پايي تازه ببينيد كه در اين فهرست نباشد
ردپاهايي كه . نكنيد كه جاي پيدا كردن ردپاي تازه را يادداشت كنيد و حدس بزنيد مال چه جانوري است

  .بينند، با رد پاهايي كه كودكان روستايي مي بينند، تفاوت دارندكودكان شهرهاي بزرگ مي

  

  

  

  

  

  

   



 

  .طرح هاي روي برگ ها را بكشيد. 2

  

  

  

  

  

  

درختان مي توانند منابع خوبي براي هنر . درختان براي انسان ها و جانوران، غذا و پناهگاه وسايه فراهم مي كنند
برگ را در زير كاغذ سفيد . بيرون برويد و برگ هاي مختلف در اندازه هاي گوناگون را جمع كنيد. باشند

  .  دنقاشي بگذاريد و با مداد، خودكار يا مداد شمعي روي كاغذ بكشي

  :چه  نياز داريدآن

    
    

ي درخت را هم مي توانيد از روي حتي طرح تنه. به ياد داشته باشد كه از رنگ هاي مختلف استفاده كنيد
  .پوشش جدا شده از روي تنه بكشيد

  دانستيد؟آيا مي 

 )ماننددرخت پرتقال(آيا مي دانستيد برخي درختان
ختان رها دبه آن وبرگ دارند  ل هادر تمام فص

شان و بقيه در پاييز برگ ز گفته مي شودبهميشه س
 ها درختانكه به آن )مانند درخت چنار( مي ريزد

 گويند؟مي زري برگ



 

  

  
  

  

  زمين  زندگي مي كنند؟آيا مي دانيد چه  جانوراني زير تنه هاي درخت هاي خشك روي . 3

  

  

  

  

  

  

  

  آيا مي دانستيد؟

شان هم درختان حتي بعد از مرگآيا مي دانستيد 
سودمند هستند و غذا و پناهگاه بسياري از جانوران 
به شمار مي روند، مثل داركوب ها كه از درختان 
خشك ايستاده استفاده مي كنند و مارمولك ها كه 

  رطوبتزير درختان خشك افتاده مي روند و از 

 جا بهره مند مي شوند؟آن 



 

شمار زيادي . درختان جنگلي، النه ي بسياري از جانوران هستند، حتي وقتي كه مي ميرند و روي زمين مي افتند
از گياهان و جانوران تنها در كنار درختان افتاده رشد مي كنند و از آن ها به عنوان منبع غذا يا از رطوبتش به 

  . ده را كم كم تجزيه مي كنندعنوان منبعي براي خنك شدن بهره مي برند و درخت خشك افتا

  :چه نياز داريدآن

  
  

ذره بين، دوربين و 
كتاب هاي راهنماي 

  حشره هايا 
  قارچ ها 

  كاغذ  مداد  يك ظرف در دار

  

هم حتي در حياط خانه تان . به جنگل يا پارك جنگلي برويد و زير درختان افتاده و زير سنگ ها را نگاه كنيد
ها را مي بينيد يا جانوران سنگگل و ها قارچ ها، حتما خزه. مي توانيد زير برگ هاي روي زمين را نگاه كنيد

ها را ها را بكشيد يا اگر كتاب راهنماي جانوران داريد، آنبكوشيد شكل آن. كوچك را مشاهده مي كنيد
دردار شيشه اي بگذاريد تا خوب بتوانيد  مي توانيد حشره هاي كوچك را بگيريد و داخل ظرف. شناسايي كنيد

فراموش نكنيد كه درپايان كار، حشره ها را در جايي كه پيدا كرديد، رها . شان را بكشيدها را ببينيد و شكلآن
  . كنيد

  

  



 

  آيا مي توان در طبيعت ، جهت را بدون قطب نما پيداكرد؟. . 4

  

  
  

  :چه نيازداريدآن
  ساعت مچي: روش اول  

يِِ ساعت عقربه. ساعت خود را روي يك سطح صاف بر زمين قرار بدهيد
ي ساعت بين عقربهي مركزي شمار را  روبه خورشيد بگذاريد سپس، نقطه

حاال . جنوب است-اين خط شمال. را نشانه گذاري كنيد 12شمار و عدد 
اگر صبح باشد، . ي شمالي هستيد به طرف شمال نگاه كنيداگر در نيمكره

و اگر بعد از ) كه جهت غرب است(خورشيد در طرف راست شما قرار دارد 
رف چپ شماست ظهر باشد، وقتي به سوي شمال نگاه كنيد، خورشيد در ط

  ).دهدهمچنان غرب را نشان مي( 
  

آيا مي دانستيد؟  

 يوجب حركت عقربهزمين قدرت جاذبه اي دارد كه م
را  هاآن مي توان جهتبا شودوشمال ميسوي قطب نما به 

اما چه انفاقي مي افتد اگر قطب نما نداشته باشيد ؟ . يافت
 چگونه مي توانيد راه خود را پيدا كنيد؟

جا چند راه براي يافتن جهت بدون قطب نما وجود در اين
ه ي نيمكرتمام اين روش ها براي افرادي است كه در . دارد

.زندگي مي كنند كه خورشيد از مشرق مي تابد زمينشمالي  



 

 

  روش سايه . 1
طول سايه ها رفته رفته . خورشيد از شرق مي تابد و در غرب غروب مي كند

يك سطح صاف پيدا كنيد . تغيير مي كند كه دليل اصلي اين روش است
. شكل مي كند،زمين گلي يا خاكي و زمين پوشيده از چمن، كارتان راكمي م

متر پيدا كنيد و آن به صورت عمودي در زمين 5/1- 1شاخه يا چوبي به طول 
. يك سنگ را به عنوان نشانه ، درست در انتهاي سايه قرار دهيد. فرو ببريد

بعد از نيم ساعت، سنگ . ي دوروبرتان لذت ببريداستراحت كنيد و از منظره
ي جهت دو سنگ، نشان دهندهخط بين اين . ديگري در انتهاي سايه بگذاريد

ي شمالي هستيد، خط عمود بر خط اگر در نيمكره. غرب است- شرق
  .غرب، جهت شمال است- شرق

  
 

 

   



 

  !بچه ها ، بگرديد و پيدا كنيد  .5

  

  

  

 

  

  

  

تان تر بگرديد و به پيرامونهر چه بيش. بچه ها شما مي توانيد چيزهاي بسيار زيادي در طبيعت مشاهده كنيد
هر موجود زنده، گياه يا جانور . تري داشته باشيد مي توانيد چيزهايي متفاوت تر و جالب تر پيدا كنيدتوجه بيش

بعضي موجودات را در بسياري از محيط ها مي . زيستگاه مي گوينداي زندگي مي كند كه به آن در مكان ويژه
  . كنند، از جمله عقاببينيد ، مانند كالغ يا گنجشك و  برخي ديگر  فقط در محيط هاي خاص زندگي مي

ي تان به طبيعت برويد و دنبال گياهان و موجودات زندهبراي اين فعاليت مي توانيد به تنهايي يا همراه دوستان
يا با .  ي درخت، زير سنگزير برگ ها، روي تنه: مي توانيد همه با هم همه جا را جست و جو كنيد. بگرديدآن 

ي درخت كاج يا مي توانيد ميوه. تري در طبيعت مشاهده مي كندهم مسابقه بدهيد كه چه كسي چيزهاي بيش
  .ها را در ظرف هاي پالستيكي كوچك جمع كنيدها يا حتي حشرهبرگ

ها را در ظرف كوچكي جمع مي وش نكنيد كه نبايد به گياهان و جانوران آسيب برسانيد ،حتي اگر حشرهفرام 
! به ياد داشته باشيد كه ظرف پالستيكي خود را در طبيعت نيندازيد. ها را رها كنيدكنيد، بايد در پايان فعاليت، آن

  :كنيدببينيد كدام يك از موارد زير را مشاهده مي

  قارچ □

   آيا مي دانستيد؟

جاي خاصي زندگي آيا مي دانستيد كه هر موجود زنده در 
 گاهآب و هوايي، غذا و پناه اوضاعبه  مي كند، زيرا نياز 

ه، چه، گياه و چه به محل زندگي موجودات زند ؟دارد ويژه
اي نمونه، زيستگاه گوزن بر .زيستگاه گفته مي شود جانور،

كه  زيستگاه شنگ. و زيستگاه آهو بيابان است ها جنگل
هاي روان مناطق نزديك به آب يك نوع سمور آبي است،

  .دهستنمثل رودخانه ها



 

  ورچه ها در حال حركت يا  حمل كردن چيزيم □

  )به ياد داشته باشيد كه آسيبي به النه نرسانيد(ي پرنده النه □

  هاي افتاده زندگي مي كنندموجودات ريزي كه زير سنگ يا چوب □

  ميوه هاي درخت كاج □

  ردپاي جانوران □

  ي عنكبوتالنه □

  پر پرنده □

  ...ملخ و هايي همچون پروانه، سنجاقك، حشره □

  ....موجوداتي مانند كرم، مورچه و  □

  

  

 



 

 

  

 

  

    



 

  ذره بين آبي بسازيد و موجودات آبزي را ببينيد. 6

  

  

  

  

  

  

  

ها، حشره. موجودات متفاوتي در محيط آبي زندگي مي كنند. ر آب را ببينيدمي توانيد با ذره بين آبي، دنياي زي
موجودات رودخانه . اندي وضعيت سالمتي رودخانه يا درياچهماهي ها و گياهاني كه مي بينيد ، نشان دهنده

هاي سالم بسيار حساس هستند، با آلوده شدن محيط از بين مي روند و موجودات مقاوم تر به آلودگي، 
  .ها مي شوندايگزين آنج

ي جانوران مناطق ،  نمونه2، نمونه ي از جانوران موجود در مناطق آبي پاك و شكل شماره 1شكل شماره  
  .آلوده، مانند زالوو مگس را نشان مي دهند

 

     آيا مي دانستيد؟  

موجوداتي كه در يك محيط ي با مشاهدهآيا مي دانستيد كه 
زندگي مي كنند، مي توان به ميزان سالمتي يا آلودگي آن 

 ينشان دهنده ،سوسك حمام فراواني مثال  محيط پي برد؟
 نشان ،پروانه هاي رنگي فراواني ولي  ، ستآلودگي باال
.وجود سرسبزي و گل هاي زيباست يدهنده  



 

  :1شكل 
  هاي سالم و پاكموجودات  آب

  

 

  
  :2شكل 
  هاي آلودهموجودات آب

  
  

  

  

  ذره بين آبيساخت 

  :چه نياز داريدآن

  
 

  قوطي  در باز كن

 
 

  سلفون  كش پالستيكي يا نوار چسب



 

يك انتهاي . ي توخالي خواهيد داشتبعد از تميز كردن آن،يك استوانه. دو طرف قوطي را با در باز كن باز كنيد
ي آبي كه حاال مي توانيد به رودخانه، درياچه يا هر پهنه. آن را سلفون بچسبانيد يا دور سلفون را با كش ببنديد

  . انتهاي باز بايد بيرون باشد. ي قوطي را داخل آب بگذاريد دوست داريد، برويد و انتهاي بسته

به دليل شكل محدبي كه قوطي مي . بردفشار آب، سلفون يا پوشش پالستيكي انتهاي قوطي را به داخل فرو مي
مي توانيد شكل جانوران و . حاال شما به راحتي داخل آب رامي ببينيد. يني پيدا مي كندگيرد، خاصيت ذره ب

  .ايد، بكشيدگياهاني را كه مشاهده كرده

من و شما دوست طبيعت و موجودات . به ياد داشته باشيد كه قوطي و پوشش پالستيكي را در طبيعت نيندازيد
  .هستيم و موجودات دوست ما

  
   



 

  بيعت بسازيدآلبومي از ط. 7

  

  

  

  

  

  

  

  .ايد، بسازيدكردهچه پيدا در گردشي يك روزه در طبيعت، مي توانيد آلبومي از طبيعت از هر آن

اگر در هر گردش به جمع آوري اشياي طبيعي بپردازيد، يك آلبوم زيبا و به ياد ماندني از گردش هاي خود در 
  .طبيعت خواهيد داشت

  :چه نياز داريدآن

  

 

  
ي پالستيكي براي ريختن كيسه  كاغذ يا مقوا   چسب مايع

  .  كنيدچيزهايي كه پيدا مي

 

     آيا مي دانستيد؟ 

كه نور خورشيد از تركيب هفت رنگ  آيا مي دانستيد
.:موجود در رنگين كمان درست شده است  

؟قرمز، نارنجي، زرد، سبز، آبي، نيلي، بنفش  



 

هنگام راه رفتن، به پيرامون خود . تفريح بيرون از خانه، به پارك، جنگل ياكنار رودخانه برويدبراي قدم زدن و 
به ياد . ي خود بگذاريدتوجه كنيد و هر چيزي كه جالب ، زيبا و قابل چسباندن باشد را برداريد و داخل كيسه

بعد از . وجودات خودداري كنيدي مداشته باشيد كه از چيدن گل ها، برگ ها، دست زدن و آسيب زدن به النه
ايد، روي كاغذ يا مقوا بچسبانيد يا با مداد رنگي يا كه به خانه برگشتيد، مي توانيد  چيزهايي راكه پيدا كردهاين

  .هايي همچون پروانه يا پرنده به آن بيفزاييدهاي خالي را رنگ كنيد و  شكلمداد شمعي، قسمت

  .آن را به دوست، مادر  يا آموزگارتان هديه بدهيدمي توانيد كارتي زيبا درست كنيد و 

  
  

  

   



 

  !به آواهاي طبيعت گوش فرا دهيد. 8  

  

  

  

  

  

  

  

به جز صداهايي كه انسان ها در جاده ها، رفت و آمد با  خودروهاو . طبيعت مي تواند بسيار پر سر و صدا باشد
 جانوران در. بوق ايجاد مي كنند، پرندگان و ديگر موجودات از صدا براي برقراري ارتباط استفاده مي كنند

شان براي نمونه، اگر به يك غاز يا اردك نزديك شويد، صداي. هاي مختلف، صداهاي متفاوت دارندوضعيت
ي فصل تر در ميانهپرندگان در فصل جفت گيري كه بيش. بلند مي شود تا شما را بترسانند و از خود دور كنند

ي ديگر سر مي دهند كه نشان دهندهبهار است، آوازهاي زيبايي مي خوانند و در فصل  زايش هم، آوازهايي 
  .يافتن غذا يا وجود خطر است

ها را آزاربدهد، از ترس ناله مي كنند، برخي موجودات، با نزديك شدن انسان ها، حتي اگر انسان نخواهد آن
  . شان مي شودچون بزرگ بودن انسان ها سبب وحشت

   

 

     آيا مي دانستيد؟ 

ي آواز قورباغه ها درگذشته، مردم بر پايهكه  آيا مي دانستيد
آب و هوا را پيش بيني مي كردند؟ قورباغه ها هنگام تغيير 

ي تغيير آب و هواست، شروع به فشار هوا كه نشان دهنده
  .  آواز خواندن  مي كنند



 

  

 10تا  5در گوشه اي آرام . پارك يا رودخانه برويدبراي اين فعاليت و گوش دادن به طبيعت، بايد به جنگل، 
حتما صداي باد را مي شنويد كه در بين . سعي كنيد آرام و بي حركت باشيد و فقط گوش كنيد. دقيقه بنشينيد

ها را هم در كنار صداي رفت و هاو حشرهها، پرندهشاخه ها مي پيچد و كم كم صداي جانوران  مانند قورباغه
بكوشيد منبع هر صدا را پيدا كنيد و اگر با . گذرد، مي شنويدا هواپيمايي كه از باالي سرتان ميآمد خودروها ي

  .ي آن با هم گفت وگو كنيدتان هستيد،  دربارهدوست

مي توانيد دفترچه اي همراه ببريد و مكاني را كه رفته ايد و صدا هاي موجود  را يادداشت كنيد و حتي مكان ها 
  .صدا دسته بندي كنيد را  بنابر كيفيت

  4منبع صدا شماره   3منبع صدا شماره   2منبع صدا شماره    1منبع صدا شماره   مكان  
1           
2           
  

  

   



 

  !سازي كنيم بياييد با كمك هم تغيير ايجاد كنيم و طبيعت راپاك. 9

  

  

  

  

  

  

  

محل زندگي ما نيز . به محل زندگي هر موجود زنده در طبيعت، چه جانور و چه گياه ، زيستگاه گفته مي شود
  .  تر وقت خود را در آن مي گذرانيمزندگي مي كنيم، مكاني كه بيشزيستگاه ماست، جايي كه در آن 

جا برويد و كمك كنيد اگر شما مكان وِيژه اي را در طبيعت دوست داريد، مثل پارك يا جنگل، مي توانيد به آن
كارهاي بسياري براي بهبود وضعيت . كه آن مكان به زيستگاه بهتري براي گياهان و جانورانش تبديل شود

  :يستگاه مي توان انجام داد، از جملهز

  جمع آوري زباله. 1

  سازي محل از گياهان خشك و گياهان غير بوميپاك. 2

  كاشتن درختان يا گل هاي بومي. 3

  تميز كردن كناره هاي رودخانه. 4

  رنگ كردن نيمكت ها يا ديگروسايل پارك. 5

 

     آيا مي دانستيد؟ 

حفاظت از محيط زيست ي ما در همهكه  آيا مي دانستيد
مان مسئول هستيم؟ طبيعت نزديك به محل زندگي مان ت 

.ترو زيباتر مي شودبا كارهايي كه ما انجام مي دهيم، پاك  

 



 

  . هاي اعالميه هاتميز كردن ديوارهاي پوشيده از نوشته ها يا برچسب. 6

ي آن با همكالسي هاي خود ن گفت و گو كنيد و كه فهرست خود را كامل كرديد، مي توانيد دربارهپس از اين
سپس از آموزگار مدرسه بخواهيد كه  همراه دانش آموزان ديگر به طبيعت نزديك . شان گوش بدهيدبه نظرهاي

  . مدرسه برويد و فعاليت هاي مناسب را به كمك هم انجام دهيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  از فعاليت هاي محيط زيستي خود مجله درست كنيد. 10

ورق . وري مشاهدات و خاطراتداشتن يك دفترچه راه خوبي است براي يادداشت رخدادهاي خوب و گرد آ
چه يادداشت كرده ايد، به ياد آوري كارهايي كه در گذشته انجام داده ايد و زدن دفترچه و نگاه كردن به آن
  .كندجاهايي كه رفته ايد، كمك مي

كشيد، يا هايي از چيزهايي كه ديده ايد ، بتوانيدكارهايي را كه انجام داده ايد ، در دفترچه تان بنويسيد و طرحمي
ي جاهايي كه رفته ايد، چيزهايي كه ديده ايد، جانوران مورد عالقه تان يا حتي وصف زندگي از زبان در باره

حتي مي توانيد به صفحه هاي دفترچه عكس بچسبانيد و برگ ها و گل هاي خشك نيز . ها داستان بنويسيدآن
  .بچسبانيد

هر . اش را بيابيددر هر كجا مي توانيد گياه و  جانورويژه مهم نيست كجا زندگي مي كنيد، در شهر يا روستا،
ي بنويسد، طرحي بكشيد يا عكسي زمان كه بيرون مي رويد، مي توانيد به اپيرامون خود نگاه كنيد و در باره

به ياد داشته باشيد كه پر شدن هر صفحه  از نشاني ها، به شما  در به ياد داشتن آن روز بسيار كمك . بگيريد
حال ي پر از اطالعات  خود بسيار شگفت زده و خوشبا پيگيري اين كار، پس از مدتي از ديدن دفترچه. كندمي

  . مي شويد

   

  



 

   



 

 

 

 

 

  

   



 

 


