طبیعت در کال س من

فعالیت پنجم:
تحلیل ارتباط عناصر یک اکوسیستم
معلم :زهرا رکن

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

مدت زمان اجرا :هر فعالیت میتواند بین  ۵۰تا  ۶۰دقیقه بهطولانجامد.

برای آنکه بچهها معنا و مفهوم اکوسیستم را بهتر درک کنند ،فعالیت زیر را پیشنهاد میکنیم:

ابتــدا میتوانیــد چنــد فیلــم کوتــاه از حیــات وحــش و اکوسیســتمهای گوناگــون بــه بچههــا نشــان دهیــد تــا ارتبــاط بیــن هریــک از
عناصــر را ببیننــد.

این فعالیت در حالت آموزش آنالین و حضوری اجرایی متفاوت دارد:

اجرای حضوری:

 ۴یــا  ۵اکوسیســتم را در نظــر بگیریــد .نــام هریــک از عناصــر آن را روی کاغــذ بنویســید و بــه لبــاس هــر نفــر ســنجاق کنیــد .ســپس

بهصــورت دایــره دور هــم بایســتید و گفتگــو را آغــاز کنیــد .از هــر یــک از عناصــر بخواهیــد بــه ترتیــب بگوینــد بــا کدامیــک از دیگــر
ً
ـزای اکوسیســتم جنــگل ارتبــاط دارنــد .ســپس ایــن ارتبــاطرا توضیــح دهنــد و آن را بــا کمــک یــک کالف بافتنــی نشــان دهنــد .مثــا
اجـ ِ

ســنجاب ســر کامــوا را در دســت دارد و گلولــه را بــه درخــت بلــوط کــه غــذای مــورد عالق ـهاش اســت ،پرتــاب میکنــد .درخــت بلــوط
کامــوا را در دســت خــود محکــم میگیــرد و کالف را بــه ســمت خــرس پرتــاب میکنــد کــه بــا خــوردن میوههــا ،در پراکندگــی دانــهی
آنهــا نقــش دارد.

بــه همیــن ترتیــب ادامــه میدهیــم تــا کار بــه پایــان برســد .حــال نوبــت ماســت .بــا ســواالت گوناگــون کــه باعــث تهدیــد و یــا بهبــود

وضعیــت اســت آغــاز میکنیــم .هرنفــر تاثیــر آن اتفــاق بــر خــود را بــا تــکاندادن نخهــای کامــوا در دســتش نشــان مــی دهــد .بــه ایــن
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صــورت بهخوبــی تأثیــر تهدیــد یــا تخریــب آن عنصــر بــر دیگــری دیــده میشــود.
ً
مثال در رابطه با اکوسیستم جنگل میتوانیم سوالهای زیر را مطرح کنیم:

اگر درختان بلوط به خاطر عملیات راهسازی قطع شوند ،به کدامیک از عناصر اکوسیستم جنگل آسیب میرسد؟

اگر سنجابها توسط قاچاقچیان از جنگل خارج شوند ،کدامیک از عناصر جنگل تحت تاثیر قرار میگیرد؟

اگر سال پربارشی داشته باشیم ،کدامیک از عناصر جنگل تحت تاثیر قرار میگیرد؟
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اجرای آنالین:

اجــزا یــا عناصــر هــر اکوسیســتم را ماننــد نمونــه روی صفحــه آمــاده کنیــد .بچــه هــا را دســتهبندی کنیــد و نقــش هریــک از اجــزا را بــه

یــک نفــر بســپرید .گفتگــو را آغــاز کنیــد .هریــک از عناصــر بــه ترتیــب بگویــد بــا کدامیــک از اجــزای دیگــر در اکوسیســتم جنــگل ارتبــاط

دارد و آن را توضیــح دهــد .بــا کمــک ابــزار تختــه ،ایــن ارتبــاط را بــا یــک خــط نشــان دهنــد.

بــه همیــن ترتیــب ادامــه میدهیــم تــا کار بــه پایــان برســد .حــال نوبــت ماســت  .بــا ســوالهای گوناگــون کــه باعــث تهدیــد و یــا

بهبــود وضعیــت اســت آغــاز میکنیــم و هــر نفــر تأثیــر آن اتفــاق را بــر خــود بــا لرزانــدن مــوس روی تصویــر نشــان میدهــد .در مــورد

ایــن تأثیــرات بــا هــم گفتگــو میکنیــم تــا تأثیــر هــر عنصــر بــر دیگــری کامــا درک شــود.
ً
در پایــان از بچههــا میخواهیــم کــه اکوسیســتم محــل زندگــی خــود را مدلســازی کننــد .بــرای ایــن کار بایــد حتمــا بــه عوامــل
ْ
غیرزنــده و انســان توجــه کننــد .مثــا آنهــا میتواننــد یــک حیــوان را انتخــاب کننــد .دانشآمــوزان بــا توجــه بــه مفهــوم اکوسیســتم و
آنچــه دربــارهی ارتبــاط میــان اجــزای آن آموختهانــد ،میتواننــد جایــگاه آن جانــور در اکوسیســتم محــل زندگیشــان را بــا رســم خطــوط
ارتباطــی میــان اجــزا نشــان دهنــد.
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