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فعالیت ششم: 
حافظان طبیعت

معلم: زهرا رکن
حوزه های درسی: علوم، فارسی، اجتماعی
مناسب برای دوره های اول و دوم دبستان

مدت زمان اجرا: هر فعالیت می تواند بین ۵۰ تا ۶۰ دقیقه به طول انجامد. 

در این فعالیت بچه ها با محیط بانان و نقش آن ها در حفاظت از زیستگاه ها و پارک های ملی آشنا می شوند. 
ابتــدا تصاویــر زیــر را بــه بچه هــا نشــان می دهیــم. اکثــر بچه هــا مــرد عنکبوتــی، ســوپرمن و بت مــن را به خوبــی می شناســند. امــا آیــا 

ایــن آقــا کــه در مرکــز عکــس می بیننــد را هــم می شناســند؟ 
می توانیم عکس های زیر را به ترتیب نشان دهیم تا بچه ها در مورد وظایف محیط بانان گفت وگو کنند. 
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وظایف: 
جمع آوری اطالعات از جمعیت جانوران و زاد و ولد آن ها

محافظت از جانوران در مقابل شکارچی ها و قاچاقچی ها 
مبارزه با قطع درختان جنگل

محافظت از مراتع و جنگل ها در مقابل آتش سوزی
مراقبت از نوزادان حیوانات که مادر خود را ازدست داده اند یا مراقبت از حیوانات بیمار و زخمی 

رساندن آب به مناطق خشک و کم آب و ...

ــا را  ــان، آن ه ــون محیط بان ــف گوناگ ــاره ی وظای ــم درب ــش فیل ــا پخ ــه کالس و ی ــود ب ــه ی خ ــان منطق ــوت از محیط ب ــا دع ــم ب می توانی
ــد.  ــت کنن ــود را یادداش ــش های خ ــًا پرس ــه حتم ــد ک ــا بخواهی ــان، از بچه ه ــور مهم ــل از حض ــم. قب ــی کنی ــا معرف ــه بچه ه ــتی ب به درس

ــد.  ــخص باش ــا مش ــدوده ی صحبت ه ــا مح ــم ت ــان بگذاری ــار محیطب ــل در اختی ــوال ها را از قب ــم س ــن می توانی همچنی
در پایــان بــه بچه هــا یــادآوری می کنیــم کــه حافظــان ایــن عرصــه، انســان های ارزشــمندی هســتند کــه بی منــت از آب و خــاک و 

ــیم.  ــزان باش ــن عزی ــدردان ای ــه ق ــد ک ــد. باش ــن راه می گذارن ــر ای ــر س ــود را ب ــان خ ــد و ج ــداری می کنن ــران پاس ــش ای حیات وح

اطالعات تماس:
@baztabschool
@baztabschool

ایمیل:
info@baztabschool.ir
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