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 8-2. ساعت زنبوری
صفحه ی بازی را  از ضمیمه ی کتاب کپی کنید. یک تاس بازی داشته باشید. دانش آموزان را به گروه های 3 یا 4 
نفره تقسیم کنید. هر گروه  یک مهره ی مخصوص به خود ) یک نشان( داشته باشد. گروه ها به نوبت تاس بیندازند. 
و مهره ی خود را به تعداد شماره ی تاس جلو  ببرد. اگر به خانه ای که ساعت روی آن قرار گرفته باشد، برسند باید 
ساعت را با مشورت هم گروهی های خود بخوانند. اگر مهره روی خانه ای قرار گرفت که زنبور بود  یک دور بازی 

نمی کنند. برنده ی بازی گروهی است که زودتر به خط پایان برسد..

 موضوع 9: الگوهای متقارن ـ بر اساس صفحه ی 19 تا 21
 اهداف: 

شناخت شکل متقارن و تعریف آن                           
رسم خطوط تقارن در شکل های مختلف ـ رسم  یک شکل متقارن روی  یک صفحه ی شطرنجی                 

کاربرد خط تقارن در پیدا کردن تعداد اعضای  یک مجموعه 
تقویت مهارت تفکر خالق ـ تقویت مهارت کار گروهی 

 9-1. تقارن تخم مرغی                 
از روز قبل بگویید بچه ها شانه تخم مرغ خالی بیاورند. بچه ها را به گروه های 2 یا 3 نفره تقسیم 

کنید. با استفاده از شانه های تخم مرغ و چینه هایشان نوعی الگوی متقارن درست کنند. 
  9-2. هنر کاشی کاری

بچه ها را به گروه های 4 یا 5 نفره تقسیم کنید. کاشی های ریز )شکل های هندسی مختلف با رنگ های مختلف به تعداد 
زیاد( به دانش آموزان بدهید. هر گروه  یک قطعه مقوا را به چهار قسمت مساوی تقسیم کند. در یک قسمت آن با کاشی ها 
) یا شکل های هندسی مختلف(  یک طراحی انجام دهد،و در سه قسمت دیگر آن طرح را تکرار کنند. در پایان جدولی رسم 

کنند و آمار تعداد هر رنگ کاشی ) یا شکل هندسی( را در  یک قسمت سپس در 4 قسمت )کل طرح( پیدا کنند.
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آن خانه می مانند. اگر درست اجرا نشد باید به خانه ی قبلی که در آن قرار گرفته بودند بروند. اگر در خانه ای قرار گرفتند 
که نردبان داشت، باید از آن باال روند و دستور خانه ای که انتهای نردبان است را انجام دهند در خانه هایی که دستوری 
ندارند. گروهی که مهره ی او در باالترین خانه است می تواند  یک جمع  یا تفریق چهار رقمی  سؤال کند. اگر خود همان گروه 

است، گروه بعدی سؤال می کند. برنده ی بازی گروهی است که زودتر به خانه ی پایان برسد.
 35-2. کارت های جمع و تفریق

انتقال در یکان داشته  بنویسید که  اندازه  تهیه کنید. روی هر کارت یک جمع یا تفریق چهار رقمی  کارت های یک 
باشد. کارت ها را روی میزهای کالس به صورت پراکنده بچینید هر بار، یک فرمان بدهید و از دانش آموزان بخواهید 
با چرخیدن و دیدن کارت ها، آن هایی را که پاسخ شان کم تر از .....، یا بیش تر از ..... باشد را بردارند سپس مدتی زمان 

بدهید. در پایان زمان داده شده، با کمک همه ی دانش آموزان کارت های هر دانش آموز را بررسی کنید.
اگر دانش آموزی یک کارت را اشتباهی برداشته است، دو کارت درست او نیز کم می شود. در پایان کسی که تعداد 

کارت بیش تری داشته باشد برنده است.

 موضوع 36: انواع مثلث - بر اساس صفحه ی 101 و 102
 اهداف: 

تشخیص انواع مثلث و پیدا کردن نوع مثلث هایی که در اطراف می بینند
پیدا کردن محیط انواع مثلث ها، مربع، مستطیل و سایر شکل های هندسی

تقویت مهارت حل مسئله ـ تقویت مهارت کار گروهی ـ تقویت مهارت تفکرانتقادی ـ تقویت مهارت تفکر خالق
 36-1.طبقه بندی کن.

دانش آموزان را به گروه های 3 یا 4 نفره تقسیم کنید. هر گروه  یک کاغذ داشته باشد و روی آن سه ستون رسم کنند 
و نام انواع مثلث را بنویسند، سپس به اطراف خود توجه کنند و با توجه به شکل هایی که در اطراف خود می بینند در 

هر ستون بنویسند کجا نمونه ی آن را دیده اند.

 36- 2. حدس بزن
تعدادی از مدل های مختلف مثلث را روی مقوا رسم کنند و دور تا دور آن را با قیچی برش دهند. همه ی شکل ها را داخل 
 یک جعبه که از بیرون مشخص نباشد بریزید، سپس دو نفر دو نفر جلوی کالس بیایند. بدون نگاه کردن به داخل جعبه یک 
شکل را لمس کنند و نام آن را بگویند و بعد شکل را بیرون بیاورند، هر شخصی شکل را درست حدس زد امتیاز می گیرد.

 36-3. محیط هر شکل
دانش آموزان را به گروه های 3 یا 4 نفره تقسیم کنید. هر گروه  یک شکل هندسی را در قسمتی از کالس پیدا کنند 

و با اندازه گیری اضالع شکل ها، محیط هر شکل را پیدا کنند.  

 موضوع 37: راهبرد حل مسئله )حدس و آزمایش( - بر اساس صفحه ی 116 تا 117
 اهداف: 

درک مفهوم مسئله و پیدا کردن پاسخ سؤال با حدس زدن 
تقویت مهارت حل مسئله و تقویت مهارت کار گروهی 
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 موضوع 5: آب ماده ی با ارزش ـ بر اساس صفحه ی 35 تا 42
 اهداف: 

آشنایی با چرخه ی آب در طبیعت، و گفتن آن به صورت داستان ـ درک اهمیت وجود چرخه ی آب در طبیعت
درک دلیل صرفه جویی در مصرف آب و ارائه ی راهکار برای صرفه جویی در مصرف آب 

آشنایی با روش های آبیاری سنتی و میزان اسراف آب در این روش ها
درک تفاوت آب شور و شیرین و تفاوت کاربردهای آن ها ـ آشنایی با مراحل تشکیل ابر

تقویت مهارت کار گروهی ـ تقویت مهارت مسؤولیت پذیری ـ تقویت مهارت تفکر انتقادی ـ تقویت مهارت تفکر خالق
 5 ـ 1. کار دستی 

از قبل به دانش آموزان بگویید که قصد درست کردن ماکت و یا کالژ چرخه ی آب را دارید. آن ها به صورت مشارکتی 
وسایل الزم را با خود بیاورند. دانش آموزان را به گروه های 3 نفره تقسیم کنید تا ماکت را با مشارکت هم درست کنند.  

بعد از پایان کار ماکت ها را در کالس نصب کنید. گروه ها روش انجام کار و مراحل چرخه ی آب را توضیح دهند.
 5 ـ 2. نمایش

دانش آموزان را به گروه های 4 یا 5 نفره تقسیم کنید. هر گروه نمایشی خالق درباره ی موضوعات زیر طراحی کنند. 
و نمایش خود را در مدت زمان داده شده در کالس آن را اجرا کنند.

چرخه ی آب
یک روز بدون آب

اگر همه ی آب ها شور بودند
اگر آب ها آلوده باشند و قابل خوردن نباشند.

داستان تشکیل ابر 
و...

پس از اجرای هر گروه، گروه های دیگر نظرشان را درباره ی کار گروه اجرا کننده بگویند.
 5 ـ 3. صرفه جویی

دانش آموزان را به گروه های 3 یا 4 نفره تقسیم کنید. از گروه ها بخواهید تحقیق کنند در چه مکان هایی از مدرسه آب 
اسراف می شود.

برای جلوگیری از اسراف آب در مدرسه چه راهکارهایی دارند؟
هر نفر یک راهکار غیر تکراری ارائه دهد. برای اجرای هر راهکار چه اقداماتی باید انجام شود؟ آیا راهکارها قابل 

اجرا هستند؟
هر گروه راهکارهای قابل اجرا برای صرفه جویی در مصرف آب را روی کاغذ بنویسد و یکی از آن ها را برای اجرا 
در مدرسه انتخاب کنند. سپس اقدامات الزم برای انجام راهکار را انجام دهند. راهکارهای قابل اجرا روی یک مقوا 
نوشته شود. همه ی دانش آموزان آن را امضا کنند و متعهد به انجام و اجرای آن شوند. می توانید به هر یک از آن ها 

کارت های آب بان بدهید. از آن ها بخواهید پایان هر هفته گزارش فعالیت و کار خود را ارائه دهند. 
 5 ـ 4. نمایشگاه ایده های ناب 

پس از ارائه ی راهکارهای دانش آموزان و اجرای راهکارهایی برای صرفه جویی در مصرف آب، نمایشگاهی با حضور 
کادر آموزشی مدرسه و اولیای دانش آموزان برگزار کنید و دانش آموزان در آنجا راهکارهای خود و اقداماتی را که 

انجام داده اند و نتایج اقداماتشان در زمینه اصالح الگوی مصرف بگویند.


