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 شناسیطبیعت، محیط زیست، آموزش علوم، احترام به طبیعت، گیاه های داستان:کلیدواژه
 اهداف:

 ی لغاتگسترش گنجینه (1

 درک اطالعات صریح متن (2

 توانایی سخن گفتن در برابر جمع (3

 ی مطالبدربارهبحث و گفتگو و اظهار نظر  (4

 های درونی توانایی بیان احساسات، افکار و تجربه (5

 شناخت خود (6

افزایش عالقه و توجه به محیط پیرامون، طبیعت و محیط  (7
 زیست

بیعت ها و تنوع طبه زیبایی« گلی به رنگ خورشید»داستان 

پردازد. روباه عاشق گیاهان است و در حین خواندن می

یک کتاب گیاه شناسی قدیمی، به گلی به نام گل طالیی 

خالیست. او تصمیم خورد که جای آن در کتاب برمی

بنابراین،  وجوی این گل برود.گیرد که به جستمی

افتد. در طول مسیر میکند و به راه وسایلش را جمع می

بیند. همچنین، با دوستانی ها و درختان زیادی را میگل

د. کننکند که به او در جستجوی گل کمک میمالقات می

ه .. این کتاب بتواند گل را پیدا کند؟ .آیا او سرانجام می

کند که نسبت به طبیعت احساس پیدا ها کمک میبچه

 کنند. 

توانند از این کتاب برای آموزش علوم) گیاهان و حیوانات(، محیط زیست و نحوه محافظت از آن، نقشه و معلمان می

 ب کند.را به خود جل تواند نظر کودکانیهای کتاب جالب و زیباست و مخوانی و ... استفاده کنند. تصویرسازینقشه

 



 

 دبستانچهارم  تا اول: گروه سنی 

 .آموزانبه تعداد دانش ، کاربرگنفره 4 – 3به تعداد گروه های  «گلی به رنگ خورشید»کتاب  ابزار موردنیاز:
 ( ، ابزار مربوط به فعالیت را جداگانه بررسی کنید.در صورت تمایل به اجرای فعالیت)

  اجرای طرح:
  خوانی کنید.گویی یا قصهداستان را با نشان دادن تصاویر قصه

 

 

 

 

 

 

 

  

هایی برای شناخت خود و افزایش خالقیت:پرسش 

 کرد؟میچید داستان چه تغییر اگر روباه گل طالیی را می. ۱

 چیدی؟ چرا؟. اگر تو جای روباه بودی، گل طالیی را می۲

 ی زیادیها، گیاهان و درختان عالقه. روباه به طبیعت، گل۳

 داشت. شما به چه چیزهایی عالقه دارید؟ 

های بزکوهی . اگر روباه پس از شنیدن حرف۴

 رد؟کناامید شده بود، داستان چه تغییری می

 وباه گل طالیی را پیدا کرد، چه احساسی داشت؟کنید وقتی ر. فکر می۶

 

 توانید از بین سؤاالت انتخاب کنید(:بحث و گفتگو )می
 های درک مطلب:پرسش  

 چرا روباه تصمیم گرفت که به کوه برود؟ .1
 روباه کردند؟ خرس، گرگ، موش خرما، بز کوهی هریک از این حیوانات چه کمکی به .2
 هایی را دید؟روباه در مسیر خود چه درختان و گل .3
ای ندارد که باالتر برود، روباه به مسیر خودش ادامه به نظر شما چرا  وقتی بزکوهی به روباه گفت که فایده .4

 داد؟
 کنید چرا روباه گل طالیی را نچید؟فکر می .5
شناخت و ها را میبیشتر درختان و گلآقای روباه در مسیر خود  .6

 دانست. او این چیزها را چطور یادگرفته بود؟ها را مینام آن



 

 :های پیشنهادیفعالیت

 فعالیت کالسی 
ان آموزان نشدارد. تصویر مربوط به این صفحات را به دانشروی خود، وسایلی را با خود برمیروباه قبل از شروع پیاده

ها بخواهید که بگردند و ببینند که روباه از بندی کنید. به هر گروه یک کتاب بدهید و از آنها را گروهدهید. سپس آن

های مختلف پرسش کرده است. سپس در مورد هریک از وسایل از اعضای گروه ایهریک از این وسایل کجا و چه استفاده

 کنید. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فعالیت علوم 

ها آموزان را به حیاط مدرسه یا پارک محله یا باغ گیاهشناسی ببرید. از آندر صوت امکان دانش

بخواهید که مداد و دفتر یا دوربین عکاسی با خود به همراه داشته 

باشند. با هم درختان و گیاهان مختلف را تماشا کنید و در مورد 

آموز باید در این گردش تصویری از یک ها با هم صحبت کنید. هر دانشهای آنشکل برگ و گل

ها یا یتوانید از نقاشگیاه را که دوست داشته است، نقاشی کند )یا از آن عکس بگیرد(. در پایان می

   شگاهی ترتیب دهید.ها نمایهای بچهعکاسی

توانید چرخش میتوانید می)اگر در مسیر گذارتان به درخت افرا افتاد، 
ها چهاز بها نشان دهید. به همین ترتیب ی افرا را به بچههای میوههلیکوپتری برگ

تالش کنید که را استشمام کنند و ... . برگ درخت نارنج یا برگ بو بخواهید 
 یز کنید.(ها را از طبیعت لبربچه



 

 

 فعالیت نقشه 
آموزان توضیح دهید که آقای روباه پیش از حرکت خود یک نقشه برای مسیر تهیه کرده بود. سپس بگویید که برای دانش

 مان بکشیم. خواهیم یک نقشه از مدرسهاکنون ما هم می

حل مدرسه، ساختمان مدرسه، م بدرکان ها مبه عنوان حیاط مدرسه بکشید. با کمک بچه یا مستطیل  یک مربع پای تخته

رت ها بخواهید که به صوبینید، روی نقشه مشخص کنید. سپس از بچههایی را که در حیاط میها و سایر مکاندستشویی

های باالتر این امکان وجود دارد آموزان پایهآمیزی کنند. برای دانششان را رنگگروهی همین کار را انجام دهند و نقشه

 را هم روی نقشه مشخص کنید. و جنوب ا با خود به کالس ببرید و جهت شمالنمکه یک قطب

 

 
 

 


