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 موضوع 18 : اشکال هندسی - بر اساس صفحات 37 تا 40

 اهداف
مهارت در شناخت اشکال هندسی و تشخيص تفاوت ها و شباهت های اشکال هندسی   

تشخيص مفهوم ضلع و گوشه 
تقویت مهارت کار گروهي - تقویت مهارت تفکر خالق 

 18-1. پازل اشکال هندسی
دانش آموزان را به گروه های 2 نفره تقسیم کنید. به هر گروه 2 چوب بستنی بدهید. هر یک از اعضای گروه باید 
روی نیمه ی چوب بستنی نیمه ی  یک شکل هندسی را به شکلی روی چوب بستنی ها رسم کنند که با کنار هم قرار 

دادن چوب بستنی ها شکل هاي هندسی کامل شوند. 
پس از انجام فعالیت در کالس درباره ي ویژگی های هر یک از شکل هاي هندسی گفت وگو کنند. 

سپس چوب بستنی ها را به صورت پراکنده روی میز جلوی کالس قرار دهید. 
با توجه به تعداد گروه ها و تعداد پازل های آماده شده، زمانی را مشخص کنید. 
اعضای 2 تا 3 گروه دور تا دور میز بچرخند و پازل ها را جور کنند. پس از مدت 

زمان داده شده هر گروهی  به تعداد پازل های کامل شده امتیاز می گیرد. 

 18 - 2. پیدا کن و بپر 
دانش آموزان کالس را به 6 تا 7 گروه تقسیم کنید. تعدادی شکل هاي هندسی 

مختلف را تهیه کنید و مطابق شکل کف کالس یا نمازخانه ی مدرسه بچینید. 

انتخاب شود. کنار محدوده ی شکل هاي چیده شده  از هر گروه  نفر  بار  یک  هر 

قرار بگیرند. با اعالم نام  یک شکل هندسی توسط داور بازی، نمایندگان هر گروه 
باید به سرعت نزدیک ترین شکل هندسی گفته شده را پیدا کنند و روي آن بپرند.  

سپس نفر دیگری از هر گروه  یک خصوصیت آن شکل هندسی را بگوید. 
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 موضوع 24 :  ساعت نیم و ربع - بر اساس صفحات 46 ، 47 و 49
 اهداف

درک مفهوم نيم و ربع در ساعت  
مرور همه ي ساعت های نيم و ربع و  یک ربع گذشته و یک ربع مانده

تقویت مهارت حل مسئله - تقویت مهارت کار گروهي - تمرکز و توجه 

 24- 1 . کارت من ساعت .... ؟ کارت چه کسی ساعت ... ؟  
تمام 36 عددکارت ساعت ربع و نیم را که در ضمیمه ی کتاب وجود دارد تهیه کنید و بین دانش آموزان پخش کنید. چنان چه 
تعداد کارت ها بیش تر از دانش آموزان است می توانید به بعضی از دانش آموزان چند کارت بدهید. زمانی را برای انجام بازی 
در نظر بگیرید و یک نفر را برای شروع بازی مشخص کنید. اولین نفر کارت خود را مي خواند . مثالًً: کارت من ساعت 3 و 

30 دقیقه را نشان می دهد چه کسی کارت ساعت یک ربع به 4 را دارد؟   
هرکسی کارت ساعت خودش را به صورت ساعت و دقیقه مي خواند ولی کارتی را که صدا می زند به صورت ربع و نیم 
است. همه باید حواسشان به کارت های خودشان باشد. کسی که کارت اعالم شده را در دست دارد باید ساعت خود 
را به صورت ساعت و دقیقه بخواند و کارت بعدی را که درکارتش نوشته شده اعالم کند. اگرکسی کارتش را اشتباه 
خواند  یا وقتی کارتش اعالم شد توجه نکرده بود از دور بازی خارج می شود و کارتش به شخصی که او را صدا کرده 

تعلق می گیرد. در پایان مدت زمان بازی کسی که بیش ترین تعداد کارت را داشته باشد برنده  است.

 موضوع 25 :  عددهای سه رقمی  - بر اساس صفحات 56 تا 61
 اهداف

درک مفهوم عددهای سه رقمی ، مفهوم ارزش مکانی رقم ها و تشخيص آن ها   
تقویت مهارت خواندن و نوشتن عددهای سه رقمی  و رسم شکل برای آن ها 

درک مفهوم پول و تشخيص اسکناس ها و سکه ها 
مقایسه ی عددهای سه رقمی  

تقویت مهارت حل مسئله - تقویت مهارت کار گروهي 

 25- 1. سه تاس سه رقم 
دانش آموزان را به گروه های 2 نفره تقسیم کنید، 3 تاس برای بازی الزم است . 3 تاس را همزمان با هم بیندازید. 
هر گروه با دست زدن هم زمان اعضایش اعالم آمادگی برای گفتن عدد 3 رقمی  مي کند. هر گروه در هر بار دست 

زدن فقط  یک عدد می تواند بگوید که رقم های آن رقم های تاس باشند . 
باید توجه کند که گروه ها عدد  داور بازی هر عددی را که گفته می شود روی کاغذ برای خودش می نویسد و 

تکراری نگویند. 
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دانش آموزان کلمات هم معني را روی کارت هاي جداگانه مي نویسند. 
سپس همه ي گروه ها کارت هایشان را روی میز معلم قرار مي دهند.

کارت ها قاطی مي شود. به گروه ها زمان مي دهیم تا کارت هاي هم معني هم را از بین کارت ها پیدا کنند و روی 
میزهای خود کنار هم بچینند.

هر گروهي که تعداد جفت کارت هاي هم معني بیش تری پیداکرده باشد امتیاز بیش تری خواهد داشت. 

 موضوع 10 : تمیز باش و عزیز باش - بر اساس صفحه ي 28 تا 30 

 اهداف
تقویت مهارت خواندن و درک مطلب

تقویت مهارت کار گروهی -تقویت مهارت تفکر انتقادي - تقویت مهارت ارتباط بين فردي

 10-1. پرسش و پاسخ
دانش آموزان را به گروه هاي 2 یا 3 نفره تقسیم کنید.

گروه ها متن درس را بخوانند.
هر گروه در مدت زمان داده شده، از متني که خوانده اند سؤال طرح کنند. 

پس از پایان زمان داده شده، گروه ها به نوبت سؤاالت  خود را مطرح کنند و گروه هاي دیگر پاسخ  دهند.

 10-2. پانتومیم
دانش آموزان را به گروه هاي 3 یا 4 نفره تقسیم کنید.

او کاغذی که روی آن موضوعی درباره ی رعایت بهداشت فردی نوشته،  به  انتخاب کنید.  از هر گروه  نفر  یک 
یا  و  پزشک  به  مراجعه  دندان ،  نخ  از  استفاده  زدن،  مسواک  شانه کردن  ، حمام کردن ،  مثل :  موضوعاتی  بدهید. 

دندان پزشک ، شستن جوراب و ...
شخصی انتخاب شده پس از خواندن کاغذ ، موضوع را به صورت پانتومیم برای هم گروهي هایش اجرا کند. اگر آن ها 
توانستند موضوع را حدس بزنند امتیاز به گروه تعلق مي گیرد اما اگر نتوانستند، گروه هاي دیگر مي توانند برای 

پاسخ دادن داوطلب شوند و امتیاز بگیرند.

 موضوع 11 : چوپان درست کار - بر اساس صفحه ي 32 تا 34

 اهداف
تقویت مهارت زبانی ) گوش دادن ، سخن گفتن، خواندن، نوشتن( 

ایجاد و تقویت روحيه ی درست کاری و روحيه ی امر به معروف
تقویت حافظه ي شنيداری - دیداری

تقویت مهارت حل مسئله - تقویت مهارت کار گروهي 
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 موضوع 1 :  زنگ علوم  ـ بر اساس صفحات 12 تا 15 

 اهداف
تقویت حس کنجکاوی و پرسشگری 

آشنایی با روش جمع آوری اطالعات،  یادداشت برداری - استفاده از حواس پنجگانه  
تقویت مهارت کار گروهي - تقویت مهارت تفکر انتقادي 

 1- 1. نگاه کن و  یادداشت کن
دانش آموزان کالس را به گروه های 3 یا 4 نفره تقسیم کنید. 

بچه ها را به حیاط مدرسه  یا بوستان نزدیک مدرسه ببرید.
از گروه ها بخواهید برگ درختان  یا گیاهانی را که در باغچه می بینند جمع آوری کنند. 

خوب به برگ هایی که جمع آوری کرده اند نگاه کنند. 
شباهت ها و تفاوت های برگ ها را  یادداشت کنند و در گروه های خود درباره ی آن ها صحبت کنند. 

 1- 2. طبقه بندي کن
دانش آموزان برگ هایی را که جمع کرده اند در گروه خود طبقه بندي کنند.

درباره ی مالک های خود برای طبقه بندي در کالس صحبت کنند. 

 موضوع 2 : هوای سالم، آب سالم ـ بر اساس صفحات 16 تا 21  
 اهداف

ارائه ی راهکار مناسب براي رفع آلودگی هوا و آب
آشنایی با حفظ محيط زیست 

تقویت مهارت کار گروهي - تقویت مهارت تفکر انتقادي - تقویت مهارت تفکر خالق 
 2-1. هوای پاک - هوای آلوده 

دانش آموزان را به گروه های 2 نفره  یا 4 نفره تقسیم کنید.
هر گروه  یک برگه ی A4 و مداد رنگی داشته باشد.

هر گروه با کمک همه ی اعضا روی  یک طرف برگه، هوای سالم و در طرف دیگر هوای آلوده را نقاشی کنند.گروه ها 
مي توانند در نقاشی های خود نشان دهند: چه چیزهایی باعث آلودگی هوا مي شود؟ چگونه می توانیم هوایی سالم 

داشته باشیم ؟ تأثیر هوای آلوده و سالم بر زندگی جانوران و گیاهان چیست؟
پس از پایان زمان نقاشی طنابی وسط کالس نصب کنید و نقاشی های بچه ها را با گیره به طناب آویزان کنید. ) یا 

تشکیل  یک نمایشگاه نقاشی در حیاط مدرسه (. هر گروه به نوبت درباره ی نقاشی خود توضیح دهند.


