ﺑﺎﺯﻯﻫﺎ ﻭ ﻓ ّﻌﺎﻟ ّﻴﺖﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺭﻭﺣﻴﻪﻯ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ

ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪﻩﻫﺎﻯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﻛﻨﺠﻜﺎﻭ ﺷﺪﻩ ﻭ

ﭘﺪﻳﺪﻩﻫﺎﻯ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.

7

 ������ ۱را ���� ��.

1

;

���م ّاول د����ن ;

درس ّاول :ز�� ���م

8

 �� ۲دا����ی ����ی �� ���ه ���ه �� و دا����ی ����ی د��� را ���.

دا����ی ��ام ���ه�� ��رد�� ������؟

1

��ام ���ه دا��ی �����ی دارد؟ دور آن �� ���.
��ن.

;
���م ّاول د����ن ;

ّ ۳
����� ����ا��� ���ه ���ر�� ��� .از ��ردن�� ،ام ��ر را ���� ا���م �����؟

آن را ر�� ��.

درس ّاول :ز�� ���م

��د��ن ���� ��� از ��ردن �� ���ی ،د�������ن را ������.

9

 4از شکلهای انتهای کتاب تصویرهای زیر را جدا کن .آنهایی را که در آب فرو میروند ،زیر آب ،و آنهایی
را که روی آب شناور میمانند ،روی آب بچسبان.

1
;
علوم اوّل دبستان ;
مولع نگز :لّوا سرد
10

 5هر جانور را به سایهاش وصل کن .خطها را طوری بکش که با هیچکدام از سایهها و جانوران برخورد نکنند.

ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻮﺍﺱ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩﻯ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ .ﺁﻥﻫﺎ ﻳﺎﺩ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺍﺯ

ﺣﻮﺍﺱ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺣﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻳﻰ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺫ ّﺭﻩﺑﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺱ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻥﻫﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ

ﻇﺎﻫﺮﻯ )ﺷﻜﻞ ،ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ،ﺟﻨﺲ ،ﺭﻧﮓ ،ﺻﺪﺍ ،ﺑﻮ ،ﻣﺰﻩ ﻭ  (...ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻤﻼﺕ ﻋﻴﻨﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺣﺲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ(
ﺣﻮﺍﺱ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺣﺲ ﭼﺸﺎﻳﻰ ﻭ ّ
ﺣﺲ ﻻﻣﺴﻪّ ،
ﺣﺲ ﺷﻨﻮﺍﻳﻰّ ،
)ﺣﺲ ﺑﻮﻳﺎﻳﻰّ ،
ّ

ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

11

��� ۱ه ��دن ������ �� ��ا��� ��� �� ،آ��� ��ر����؟

��ن.

�� ۲ای ������ ��� از ��ر ��ر��� ،ا����ده از ��ام و���� ���� ا��؟ دور آن�� �� ���.
1
;
���م ّاول د����ن ;
درس دوم�� :م��� �� �� ،ه ��!
12

������� ۳ی در�� را

��ن.

ّ ��� �� ۴
�� ������ �� ����ن ������ ،ام�� را ����� ��د��؟

��ن

1
;

�� ۵ای ا����ده از ��ام و���� �� ��ش ا����ج دار��؟ آن�� را �� ����� ��ش و�� ��.

���م ّاول د����ن ;
درس دوم�� :م��� �� �� ،ه ��!

������� ۶ی ��در�� را

��ن.

13

 7تصویر جانوران را از شکلهای انتهای کتاب جدا کن و روی نوشتههای مربوط به خودشان بچسبان.

پرندهای با
بینایی قوی

جانوری با
شنوایی قوی

1
;
علوم ّاول دبستان ;

حشرهای با
چشایی قوی

نک

جانوری با
بویایی قوی

هاگن نم هب ،مالس :مود سرد

جانوری با
بویایی قوی

سه لیوان آب بردار .در لیوان ا ّول مقداری نمک ،در لیوان دوم کمی شکر و در لیوان سوم کمی
آب لیمو بریز .آنها را هم بزن و بچش .هر کدام چه مزهای پیدا کرده است؟

14

1

2

3

 8فکر کن به این وسیلهها دست میزنی.

آنهایی که زبر

آنهایی که نرم هستند قرمز و

هستند ،آبی رنگ کن.

1
;
علوم ّاول دبستان ;
نک
هاگن نم هب ،مالس :مود سرد

 9برای هر مورد یک تصویر از انتهای کتاب جدا کن و بچسبان.

تر

زبر

سفت

صاف

نرم

خشک

15

 ۱۰از ������ی ����� ،آن���� را �� ��ه��ی ��� �� دار�� ������ �� ،و�� ��.

1
;
���م ّاول د����ن ;

�� �� ۱۱دک ��ام ��را�� را ��رده ا��؟ �������ی ����ط �� �� را �� ������ و�� ��.

درس دوم�� :م��� �� �� ،ه ��!
���� ۱۲ن و �� ��دن در ��ام ��� ا����
دارد؟

16

��ن.

�� ۱۳ب د��ن در ��ام ��ر ا���� دارد؟
را ر�� ��.

آن

ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺑﺎﺯﻯ ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ،ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺩﻯ ﻭ ﺟﻤﻌﻰ ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ،ﺍﻳﻤﻨﻰ ،ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺍﺯ

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳﻼﻣﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻯ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪﻯ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺗﻬ ّﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ

ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻯ ﻧﻤﻮﺩ.

ﺑﻌﻀﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻼﻝﺍﺣﻤﺮ ،ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻰ ﻭ ﻓﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻯ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻰ
ّ
ﻣﺸﺨﺼﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺁﺭﻡﻫﺎﻯ

17

