
1

طبیعت در کالس من: فعالیت دوم
معلم: زهرا رکن

حوز ههای درسی: علوم – فارسی – اجتماعی
مناسب برای دوره اول و دوم دبستان

ــو ل  ــه ط ــه ب ــا 60 دقیق ــن 50 ت ــد بی ــی توان ــت م ــر فعالی ــرا: ه ــان اج ــدت زم م
انجامــد.

قبل از شروع فعالیت از بچه ها می خواهیم تا از درختان و گیاهان محله خود 
عکاسی کنند و عکس ها را برای ما ارسال کنند. 

در ابتدا  تصاویری از مکان های گوناگون که نشان دهنده حضور درختان و گیاهان 
مختلف است را به همراه عکس های بچه ها در کالس نشان می دهیم )نقشه پوشش

گیاهی ایران، کوچه، خیابان، پارک محله، مناطق اطراف شهر یا روستا و ...(.
به بچه ها یادآور می شویم که عالوه بر جانوران، گیاهان نیز نقش مهمی را در یک

 زیستگاه به عهده دارند. چه بسا زندگی تمام جانداران روی کره زمین به گیاهان 
وابسته است. لذا در مورد گیاهان و درختان شهر صحبت می کنیم و در مورد کارکرد 

آن ها و نقش ما در حفاظت از گیاهان گفت وگو می کنیم. 
از بچه ها می خواهیم تا مثال هایی از درختان و گیاهان مختلف شهر یا روستای خود بزنند و در مورد ویژگی هایشان صحبت کنند. 

بحث را به سمت کاربرد هایی از گیاهان هدایت می کنیم. به طور مثال:
1. تولید اکسیژن

2. تولید غذای انسان ها و جانوران  
3.جلوگیری از سیل       

4. جلوگیری از ورود گرد و غبار به محل زندگی ما  و ...
سپس فیلم یا تصاویری از کارکرد گیاهان و درختان شهر یا روستای خود به بچه ها نشان می دهیم و بحث را ادامه می دهیم. 

در مرحله بعد، توجه بچه ها را به این نکته جلب می کنیم که ایران بالغ بر هشتاد گونه  گیاهی دارد که متاسفانه تعداد زیادی از این 
گونه ها یا منقرض شده اند و یا در معرض تهدید هستند. از آن ها می خواهیم تا فکر کنند چه عواملی باعث تهدید گیاهان شده 

است. مثال:
چرای  بی رویه دام  و نیاز وافر آن ها به علوفه	 . 	

استفاده بی رویه از گیاهان خودرو. مانند والک، کنگر و ریواس در تهیه غذا . 	

1  یکــی از معضــات کنونــی کشــورمان چــرای بــی رویــه دام اســت کــه باعــث شــده گونه هــای گیاهــی بــه شــدت آســیب ببیننــد. حتــی در اثــر کمبــود علوفــه دامــداران از 
بــرگ درختــان چندیــن و چنــد ســاله  اســتفاده می کننــد.  بــرای ایــن منظــور می توانیــد بــه برنامــه مســتند ایرانگــرد– گیــان– نــوروز97  مراجعــه کنیــد.
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استفاده از گیاهان خودرو برای تزئین دسته گل ها	 . 	
قطع درختان برای مصارف گوناگون مثل ویالسازی و یا جاده سازی	 . 	
آفرودسواری  و موتورسواری در دامنه کوه ها	. 	
استفاده بیش از حد از معادن و .... 	

در پایان از بچه ها می خواهیم تا فکر کنند به عنوان یک مراقب طبیعت چه قدمی برای رفع مشکالت 
گیاهان خواهند برداشت.

2  مــوارد دو و ســه  از ایــن جهــت مــورد تهدیــد هســتند کــه گیاهــان خــودرو، همــان طــور کــه از اسمشــان پیداســت، بــه طــور طبیعــی در طبیعــت رشــد می کننــد. ایــن 
گیاهــان بایــد بــه میــوه و دانــه بنشــینند تــا بتواننــد در ســال بعــد بــارور شــوند و یــا ریشــه برخــی از آن هــا بایــد در خــاک باقــی بمانــد تــا ســال بعــد دوبــاره رشــد کنــد. امــا 
بــا کنــدن بی رویــه آن هــا امــکان میــوه شــدن و دانــه دادن از گیــاه گرفتــه می شــود. کنگــر را بــا ریشــه از خــاک بیــرون می کشــند چــون ریشــه آن خوراکــی اســت. از بــرگ 
والــک بــرای غــذا اســتفاده می شــود درحالی کــه نبایــد از ریشــه بیــرون بیایــد. ســینه کبکی یــا گل نــاز بــرای تزئیــن دســته گل بــه کار مــی رود. کوله خــاس برگــی اســت کــه 
بــرای حلقــه گل اســتفاده می شــود و متاســفانه آن هــا را پــرورش نمی دهنــد. پــس ایــن مــوارد بایــد کنتــرل شــود و اگــر مــورد نیــاز انســان اســت بهتــر اســت پــرورش داده 

شــود.

ــای  ــای جنگل ه ــه ج ــا ب ــده ت ــث ش ــخت باع ــفت و س ــن س ــا و قوانی ــود آئین نامه ه ــت، در نب ــده اس ــران ش ــر ای ــت گریبانگی ــالیانی اس ــه س ــازی ک ــازی و جاده س 3  ویاس
ــکات،  ــل مش ــن قبی ــع ای ــازی و رف ــرای چاره س ــم و  ب ــتفاده کنی ــازی اس ــوی شبیه س ــوع از الگ ــن موض ــرای ای ــم ب ــا می توانی ــربرویانند. در این ج ــاده س ــه و ج ــبز، خان سرس
ــازی و  ــات ویاس ــی معض ــه بررس ــم ب ــر می خواهی ــش مدی ــوزان در نق ــک از دانش آم ــم و از هری ــبیه کنی ــت تش ــد مملک ــران ارش ــا مدی ــه ب ــک جلس ــه ی کاس درس را ب

ــد. ــع کنن ــی وض ــکل قوانین ــن مش ــع ای ــرای رف ــد و ب ــازی بپردازن جاده س

4  آفرودســواری یــک تفریــح پرهیجــان اســت امــا تفریحــی اســت کــه بــه قیمــت ازبین رفتــن گونه هــای گیاهــی و جانــوری بی شــماری صــورت می گیــرد. 
بــرای ایــن منظــور می توانیــم بــا روش حــل مســاله بــه برررســی  ایــن موضــوع بپردازیــم تــا بــرای رفــع آن بــه راه حل هــای گوناگــون فکــر کننــد و در پایــان 

بــا ارائــه پوســتر و یــا کلیپ هــای تبلیغاتــی  بــه آگاهــی دیگــران کمــک کننــد. 
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