فعالیت چهارم:
اکوسیستم و ارتباط اجزای آن با هم
معلم :زهرا رکن

حوزههای درسی :علوم ،فارسی ،اجتماعی
مناسب برای دوره اول و دوم دبستان

مدت زمان اجرا :هر فعالیت میتواند بین  ۵۰تا  ۶۰دقیقه به طول انجامد.
در ایــن فعالیــت بــه معنــا و مفهــوم اکوسیســتم میپردازیــم تــا بچههــا رابطـ ه بیــن گیاهــان و جانــوران و عوامــل فیزیکــی یــک منطقــه

را بــا هــم بهخوبــی درک کننــد.

بچههــا بــا قلمروهــای مختلفــی همچــون کوهســتان ،جنــگل ،قطــب ،بیابــان و  ...آشــنا هســتند .از همیــن مســیر میتــوان گفتوگــو
را آغــاز کــرد:

در هر کدام از این قلمروها چه جانوران و گیاهانی را میشناسند؟ آیا زندگی جانوران و گیاهان به هم وابسته است؟ چرا؟

از بچهها میخواهیم به باغچه منزل خود فکر کنند و یا اگر زمان اجازه میدهد به آنجا بروند و خوب به آن نگاه کنند.

چــه میبیننــد؟ نــام آنچــه میبیننــد را در دفتــر خــود یادداشــت کننــد و یــا تصویــرش را بکشــند ،ســپس مشــاهدات خــود را در کالس

بازگــو کنند.

میتوانیم از فیلمهای حیات وحش 1هم استفاده کنیم تا بیشتر درگیر این موضوع شوند.

ســپس تصاویــری از اکوسیســتمهای مختلــف را روی تختــه میگذاریــم تــا بچههــا بتواننــد عناصــر یــک اکوسیســتم را بیــان کننــد.
بعــد میتوانیــم در مــورد ارتبــاط ایــن عناصــر بــا هــم صحبــت کنیــم.

میتوانیــم بچههــا را گروهبنــدی کنیــم و بــه هــر گــروه یکــی از عکسهــا را بدهیــم تــا در مــورد عناصــر اکوسیســتم و ارتبــاط آنهــا بــا

هــم صحبــت کننــد .ایــن روش باعــث میشــود دانشآمــوزان بیشــتری درگیــر گفتوگــو شــوند.
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پرسشهای پیشنهادی:
خرس در این اکوسیستم با چه عناصر دیگری ارتباط دارد؟

اگر آب رودخانه خشک شود چه اتفاقی می افتد؟

ارتباط ماهیها با مرجان ها چه می تواند باشد؟

غذای پنگوئنها چیست؟ چرا باید در محیط یخبندان زندگی کنند؟
اگر یخهای قطب بر اثر گرمای زمین ذوب شود چه اتفاقی میافتد؟
...

کلمه اکوسیستم را روی تخته مینویسیم و از بچهها میخواهیم تا با کمک هم تعریفی برایش پیدا کنند.

اکوسیســتم مجموعــه ای از گیاهــان ،حیوانــات و میکروارگانیســمهایی اســت کــه بــا یکدیگــر و بــا عوامــل فیزیکــی محیــط زیســت
اطرافشــان در تعاملنــد .انســان را بــه عنــوان یکــی از اجــزای اکوسیســتم فرامــوش نکنیــد.

داســتان گربههــای نجاتبخــش از کتــاب «طبیعــت در کالس درس» 2را برایشــان تعریــف میکنیــم 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 پرسـشهای اســتداللی

«چــرا و چگونــه» بــه نقــد ایــن ماجــرا میپردازیــم.

«گربههای نجات بخش»
ســالها پیــش ماالریــا 9تــا  10نفــر از مــردم جزیــره برنئــو را آلــوده کــرد .ســازمان بهداشــت جهانــی در ســال  1955میــادی ،جهــت

کشــتن پشــههای حامــل ماالریــا اقــدام بــه پاشــیدن دیلدریــن (ســمی شــبیه ددت) در ســطح جزیــره کــرد .نتیجــ ه کار آنچنــان
ً
موفقیتآمیــز بــود کــه ایــن بیمــاری وحشــتناک تقریبــا از جزیــره ریشــهکن شــد .امــا طولــی نکشــید کــه ســاکنین جزیــره متوجــه
اتفاقــات غیرمنتظــرهای در جزیرهشــان شــدند .دیلدیریــن حشــراتی ماننــد مگسهــا و سوس ـکهایی کــه مخــل آســایش مــردم در
خانههایشــان بودنــد را نیــز از بیــن بــرد .ســاکنین جزیــره از ایــن اتفــاق بســیار خوشــحال شــدند .امــا ایــن پایــان داســتان نبــود.

طولــی نکشــید کــه مارمولکهــای کوچکــی کــه در خانههــا زندگــی میکردنــد نیــز پــس از زیــادهروی در خــوردن حشــرات مــرده ،از

بیــن رفتنــد .پــس از آن گربههــا از تغذیــ ه مارمولکهــای ازبینرفتــه مردنــد .بــدون گربههــا ،موشهــا بیشــتر و بیشــتر شــدند و

شــروع بــه چرخیــدن در دهکــده کردنــد .اکنــون مــردم بــا طاعــون وحشــی حمــل شــده توســط ککهــای روی بــدن موشهــا تهدیــد
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مــی شــدند.

در کنــار تمــام ایــن اتفاقــات ســقفهای خانههــا هــم شــروع بــه ریختــن کردنــد! دیلدیریــن زنبورهــا و ســایر حشــراتی را کــه از نوعــی

کــرم تغذیــه میکردنــد را نیــز از بیــن بــرده بــود و بــه همیــن دلیــل جمعیــت ایــن کــرم بــه طــور ناگهانــی بســیار زیــاد شــد .طولــی

نکشــید کــه الروهــای ایــن کرمهــا یکــی از غذاهــای مــورد عالقهشــان یعنــی گیاهانــی را کــه بــه عنــوان پوشــش ســقف خانــه در آن

مناطــق اســتفاده میشــد ،جویدنــد و پیــش رفتنــد.

وضعیــت پیچیــده پیشآمــده بــا رهاســازی گربههــای ســالم در بخشهــای مختلــف جزیــره توســط ســازمان بهداشــت جهانــی تحــت
کنتــرل قــرار گرفــت .ســرانجام ایــن حادثــه بــه طــور کامــل اصــاح شــد و هــم ماالریــا و هــم اثــرات غیرمنتظــر ه برنامـ ه سمپاشــی تحــت

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