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فعالیت چهارم:
 اکوسیستم و ارتباط اجزای آن با هم 

معلم: زهرا رکن
حوزه های درسی: علوم، فارسی، اجتماعی

مناسب برای دوره اول و دوم دبستان
مدت زمان اجرا: هر فعالیت می تواند بین ۵۰ تا ۶۰ دقیقه به طول انجامد. 

در ایــن فعالیــت بــه معنــا و مفهــوم اکوسیســتم می پردازیــم تــا بچه هــا رابطــه  بیــن گیاهــان و جانــوران و عوامــل فیزیکــی یــک منطقــه 
را بــا هــم به خوبــی درک کننــد. 

بچه هــا بــا قلمروهــای مختلفــی همچــون کوهســتان، جنــگل، قطــب، بیابــان و ... آشــنا هســتند. از همیــن مســیر می تــوان گفت وگــو 
را آغــاز کــرد:

در هر کدام از این قلمروها چه جانوران و گیاهانی را می شناسند؟ آیا زندگی جانوران و گیاهان به هم وابسته است؟ چرا؟ 
از بچه ها می خواهیم به باغچه منزل خود فکر کنند و یا اگر زمان اجازه می دهد به آن جا بروند و خوب به آن نگاه کنند. 

چــه می بیننــد؟ نــام آن چــه می بیننــد را در دفتــر خــود یادداشــت کننــد و یــا تصویــرش را بکشــند، ســپس مشــاهدات خــود را در کالس 
ــو کنند.  بازگ

می توانیم از فیلم های حیات وحش1 هم استفاده کنیم تا بیشتر درگیر این موضوع شوند.
ــد.  ــان کنن ــتم را بی ــک اکوسیس ــر ی ــد عناص ــا بتوانن ــا بچه ه ــم ت ــه می گذاری ــف را روی تخت ــتم های مختل ــری از اکوسیس ــپس تصاوی س

ــم.  ــت کنی ــم صحب ــا ه ــر ب ــن عناص ــاط ای ــورد ارتب ــم در م ــد می توانی بع
می توانیــم بچه هــا را گروه بنــدی کنیــم و بــه هــر گــروه یکــی از عکس هــا را بدهیــم تــا در مــورد عناصــر اکوسیســتم و ارتبــاط آن هــا بــا 

ــوند.  ــو ش ــر گفت وگ ــتری درگی ــوزان بیش ــود دانش آم ــث می ش ــن روش باع ــد. ای ــت کنن ــم صحب ه
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پرسش های پیشنهادی:
خرس در این اکوسیستم با چه عناصر دیگری ارتباط دارد؟ 

اگر آب رودخانه خشک شود چه اتفاقی می افتد؟ 
ارتباط ماهی ها با مرجان ها چه می تواند باشد؟ 

غذای پنگوئن ها چیست؟ چرا باید در محیط یخبندان زندگی کنند؟
اگر یخ های قطب بر اثر گرمای زمین ذوب شود چه اتفاقی می افتد؟

...
کلمه اکوسیستم را روی تخته می نویسیم و از بچه ها می خواهیم تا با کمک هم تعریفی برایش پیدا کنند.

ــت  ــط زیس ــی محی ــل فیزیک ــا عوام ــر و ب ــا یکدیگ ــه ب ــت ک ــم هایی اس ــات و میکروارگانیس ــان، حیوان ــه ای از گیاه ــتم مجموع اکوسیس
ــد. ــوش نکنی ــتم فرام ــزای اکوسیس ــی از اج ــوان یک ــه عن ــان را ب ــد. انس ــان در تعاملن اطرافش

داســتان گربه هــای نجات بخــش از کتــاب »طبیعــت در کالس درس«2 را برایشــان تعریــف می کنیــم تــا بهتــر بــه رابطــه بیــن جانــوران 
و گیاهــان در یــک اکوسیســتم پــی ببرنــد و نقــش انســان را در دخالــت در یــک اکوسیســتم ببیننــد. در پایــان بــا پرســش های اســتداللی 

»چــرا و چگونــه« بــه نقــد ایــن ماجــرا می پردازیــم.

»گربه های نجات بخش«
ــت  ــالدی، جه ــال 1955 می ــی در س ــت جهان ــازمان بهداش ــرد. س ــوده ک ــو را آل ــره برنئ ــردم جزی ــر از م ــا 10 نف ــا  9ت ــش ماالری ــال ها پی س
ــان  ــه  کار آن چن ــرد. نتیج ــره ک ــطح جزی ــبیه ددت( در س ــمی ش ــن )س ــیدن دیلدری ــه پاش ــدام ب ــا اق ــل ماالری ــه های حام ــتن پش کش
ــه  ــره متوج ــاکنین جزی ــه س ــید ک ــی نکش ــا طول ــد. ام ــه کن ش ــره ریش ــًا از جزی ــتناک تقریب ــاری وحش ــن بیم ــه ای ــود ک ــز ب موفقیت آمی
اتفاقــات غیرمنتظــره ای در جزیره شــان شــدند.  دیلدیریــن حشــراتی ماننــد مگس هــا و سوســک هایی کــه مخــل آســایش مــردم در 
ــود. ــتان نب ــان داس ــن پای ــا ای ــدند. ام ــحال ش ــیار خوش ــاق بس ــن اتف ــره از ای ــاکنین جزی ــرد. س ــن ب ــز از بی ــد را نی ــان بودن خانه هایش

ــرده، از  ــرات م ــوردن حش ــاده روی در خ ــس از زی ــز پ ــد نی ــی می کردن ــا زندگ ــه در خانه ه ــی ک ــای کوچک ــه مارمولک ه ــید ک ــی نکش  طول
ــدند و  ــتر ش ــتر و بیش ــا بیش ــا، موش ه ــدون گربه ه ــد. ب ــه مردن ــای ازبین رفت ــه  مارمولک ه ــا از تغذی ــس از آن گربه ه ــد. پ ــن رفتن بی
شــروع بــه چرخیــدن در دهکــده کردنــد. اکنــون مــردم بــا طاعــون وحشــی حمــل شــده توســط کک هــای روی بــدن موش هــا تهدیــد 
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مــی شــدند.
 در کنــار تمــام ایــن اتفاقــات ســقف های خانه هــا هــم شــروع بــه ریختــن کردنــد! دیلدیریــن زنبورهــا و ســایر حشــراتی را کــه از نوعــی 
ــی  ــد. طول ــاد ش ــیار زی ــی بس ــور ناگهان ــه ط ــرم ب ــن ک ــت ای ــل جمعی ــن دلی ــه همی ــود و ب ــرده ب ــن ب ــز از بی ــد را نی ــه می کردن ــرم تغذی ک
ــه در آن  ــقف خان ــش س ــوان پوش ــه عن ــه ب ــی را ک ــی گیاهان ــان یعن ــورد عالقه ش ــای م ــی از غذاه ــا یک ــن کرم ه ــای ای ــه الروه ــید ک نکش

ــد.  ــش رفتن ــد و پی ــد، جویدن ــتفاده می ش ــق اس مناط
وضعیــت پیچیــده پیش آمــده بــا رهاســازی گربه هــای ســالم در بخش هــای مختلــف جزیــره توســط ســازمان بهداشــت جهانــی تحــت 
کنتــرل قــرار گرفــت. ســرانجام ایــن حادثــه بــه طــور کامــل اصــالح شــد و هــم ماالریــا و هــم اثــرات غیرمنتظــره  برنامــه  سم پاشــی تحــت 

کنتــرل قــرار گرفــت. ایــن اتفــاق نتایــج غیرقابل پیش بینــی دخالــت در یــک اکوسســتم را بــه همــگان نشــان داد. 
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