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اهداف درس

علوم ** درس  برای  کالس،  در  که  فّعالیّت هایی  با  دانش آموزان  عملی  کردن  آشنا 
انجام می گیرد.

دّقت و تمرکز بیش تر در امر مشاهده و دیدن اطراف خود و اجسام.**

مشارک در کار گروهی.**

انجام فّعالیّت  فردی در کالس**

رعایت اصول بهداشت فردی**

با*دقیق*نگاه*کردن*به*اطراف*خود*می*توانیم*به*سؤاالتی*که*برای*ما*پیش*می*آید*جواب*بدهیم.*چرا*که*در*

اطراف*ما*اتّفاقات*مختلفی*رخ*می*دهند*که*با*دّقت*و*تمرکز*می*توانیم*پاسخ*آن*ها*و*دلیل*آن*ها*را*کشف*کنیم.*

مثل*وجود*سایه*که*اندازه*ی*آن*به*نوری*که*به*جسم*می*تابد*بستگی*دارد*و*همچنین*کوتاهی*و*بلندی*سایه*ها*

که*در*طول*روز*متفاوت*است*به*جهت*تابش*نور*به*جسم*بستگی*دارد.

و*دیگر*این*که*با*انجام*دادن*چند*فّعالّیت*می*توانیم*بفهمیم*که*بعضی*از*اجسام*روی*آب*می*مانند*و*بعضی*

دیگر*زیر*آب*می*روند.*
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1- سایه ی تصویری که مربوط به صبح است زرد و تصویری که مربوط به زمان ظهر است آبی 
و تصویری که مربوط به غروب است را سبز کن.

2. در تصویرهای زیر با توّجه به شکل، سایه اش را به خودش وصل کن.
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3- با توّجه به تصویرهای زیر و سایه اش خورشید را در جای مناسب نّقاشی کن.

4- با توّجه به خورشید سایه ی درست را رنگ کن.

5- کدام یک روی آب می ماند؟ دور آن ها خط بکش.
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6- چند وسیله که زیر آب می رود را نّقاشی کن.

7- در هر کدام از کادرهای زیر نّقاشی مورد نظر را ترسیم کن. فرزندم یک سیب را جلوی خودت 
قرار بده و تصاویر خواسته شده را نّقاشی کن.

سیب نصف شده برش عمودی سیب نصف شده برش افقیسیب کامل
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اهداف درس

شکر و سپاس خداوند جهت داشتن نعمت بزرگ سالمتی**

شکر و سپاس خداوند جهت داشتن حواس پنج گانه**

آشنایی و شناخت حواس پنج گانه**

نام بردن 5 حس و عمل کرد و یا کار هر کدام از حس ها**

مراقبت از اعضاء بدن خود**

شناخت راه های مراقبت از حواس خود**

شناخت وسایل ایمنی جهت حفظ سالمتی**

شناخت شغل هایی که نیاز به وسایل ایمنی دارند.**

شناخت برخی وسایل ایمنی هنگام بازی**

دّقت و تمرکز در محیط زندگی خود برای شناخت بهتر آن جهت زندگی راحت و سالمت.**

ما*انسان*ها*برای*شناخت*بهتر*محیط*زندگی*خود*و*همچنین*برای*در*امان*بودن*از*خطرها*از*اعضای*بدن*

خود*که*حس*های*مختلفی*دارند*استفاده*می*کنیم.

و*همین*کار*را*نیز*حیوانات*انجام*می*دهند*و*حّتی*بعضی*از*حیوانات*توانایی*بسیار*باالتری*در*استفاده*از*

حواس*خود*مثل*بویایی،*شنوایی،*بینایی*دارند.*به*همین*دلیل*است*که*می*توانند*زنده*بمانند*و*شکار*کنند*و*
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از*خطر*فرار*کنند.

خدای*مهربان*به*انسان*ها*و*جانوران*حواس*مختلفی*هدیه*داده*مثل*حس*بینایی*برای*این*که*جهان*را*

ببینیم،*حس*شنوایی*که*صداهای*گوناگون*را*بشنویم*و*بعضی*وقت*ها*از*خطر*آگاه*شویم.

حس*بویایی*که*با*تشخیص*بو*ها*و*حس*چشایی*هم*مزه*ها*را*تشخیص*دهیم.*و*دیگر*حس*المسه*که*با*

کمک*پوست*بدن*خود*گرما*و*سرما،*زبری*و*نرمی*اشیاء*را*می*توانیم*درک*کنیم.

پس*بنابراین*ما*باید*از*این*نعمت*های*خوب*خدا*خیلی*خوب*و*دقیق*مراقبت*کنیم*تا*بتوانیم*به*راحّتی*و*

سالمتی*زندگی*کنیم.

راستی فرزندم آیا می دانی افرادی که یکی از حواس پنجگانه را ندارند چگونه زندگی می کنند؟

بله، به لطف و مهربانی خدا با تقویت حس های دیگرشان می توانند تا حدودی آن کمبود 
را جبران کنند.
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1- وقتی به پارک می روی چه چیزهایی در آن جا می بینی نّقاشی کن.

2- به این ماهی های زیبا نگاه کن و جواب بده.

1( در کجا زندگی می کنند؟ 
2( فرق آن ها با هم در چیست؟ 

3( چه شباهتی با هم دارند؟ 
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3- این فرد کدام عضو خود را ندارد؟ دور آن خط بکش.

4- یک فرد نابینا با کدام یک از حس های خود می تواند چیزهای اطراف خود را بشناسد آن را رنگ کن.

5- یک فرد ناشنوا چگونه می تواند محیط اطراف خود را بشناسد؟ عالمت )  ( بزن.

آیا می دانی؟! بویایی و شنوایی بعضی حیوانات بسیار قوی است. چون برای شکار کردن و یا فرار 
از خطر به آن خیلی نیاز دارند.
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6- حس بویایی کدام حیوان بسیار قوی است؟ عالمت )  ( بزن.

7- کدام یک از جانوران زیر حس بینایی بسیار قوی دارد؟ 

8 - کدام کارها درست و صحیح است؟ آن را سبز کن.

9- کدام کارها به شنوایی ما آسیب می رساند؟ عالمت )  ( بزن.
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10- کدام جانور زیر حس شنوایی قوی دارد؟ دور آن خط بکش.

11- از صدای کدام لّذت می بریم آن را رنگ کن. 

12- امروز در کالس کدام صداها را شنیدی؟ عالمت )  ( بزن.

13- نگاه کردن به کدام یک به چشم آسیب می رساند؟ عالمت )  ( بزن.
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