
 

 عرض سالم و ادب خدمت شما همکاران ارجمندبا 

 در خدمت شما هستم با تدریس :

 علوم پایه اول ابتدایی 

 دوم، بخش   دنیای سرد وگرم:  دهمیازدرس 

 

 

هدف از تدریس این درس ، آشنایی دانش آموزان با مفهوم گرما و سرما و فصل ها ، 

مناسب هر فصل ، مناطق مختلف آب و هوایی چیزهای گرم و سرد ، پوشاک و رنگ 

 ایران و استفاده از گرما در شغل های مختلف است .

 بعد از سالم و احوالپرسی با دانش آموزان ، درس را شروع می کنیم . 

خب بچه ها یادتونه جلسه قبل در مورد سایه و آفتاب ، نور و گرما و یخچال ها 

بگه اصال گرما یعنی چی ؟ سرما یعنی چی ؟ صحبت کردیم ! حاال کی می تونه به من 

پاسخ های متفاوت و مناسب سن خود را به شما می دهند . وقتی یک تیکه یخ 

میندازین داخل لیوان آب ، چه اتفاقی میافته ؟ درسته یخ آب میشه . حاال بگید 

چجوری یخ آب میشه ؟ درسته آب گرمه و یخ سرده ، گرمای آب باعث میشه که یخ 

 بشه . باز آب 

در زمستان که هوا سرده چه خوراکی یا نوشیدنی دوست دارید بخورید ؟ بله چیزای 

گرم ! مثل چای ، سوپ . دوست دارید تو تابستان سوپ بخورید ؟ نه چون هوا گرمه 

 دوست داریم چیز خنک بخوریم مثل شربت خنک ، بستنی . آفرین!

بچه ها بیاید با هم یک شمع روشن کنیم و ببینیم که آیا همه قسمت های شمع یک 

اندازه گرما دارن ؟ خب می بینید که وقتی دستمون رو به شمع نزدیک می کنیم 

گرمای بیشتری رو حس می کنیم . همینطور اگر دستمون رو باالی شعله شمع نگه 

  



ع گرما داره ؟ نه چون روی بدنه که داریم ، گرمای بیشتری رو حس می کنیم . بدنه شم

 شعله ای نداره ؟! 

بچه ها ما از گرما چه استفاده هایی می کنیم ؟ یا اینجوری سوال می کنم که چه 

چیزاهایی برای ما گرما تولید می کنند ؟ بخاری مارو گرم می کنه . اتو لباس هامونو 

، باعث پختن غذا  صاف می کنه . سشوار موهامونو خشک می کنه . شعله اجاق گاز

خیلی استفاده از گرما تنور نانوایی باعث میشه نان پخته بشه . درسته پس ما میشه . 

 ها می کنیم . 

بچه ها به نظرتون اتو از قدیم همین شکلی بوده ؟ ؟ قبال مردم لباس هاشونو چجوری 

به خشک می کردن ؟ االن اگه اتو نباشه ، شما چجوری لباس هاتونو صاف می کنید ؟ 

 این سوال ها فکر کنید و جلسه بعد جواب هارو برای من بیارید . 

امروزه ما از بخاری و شوفاژ برای گرم کردن خونه هامون استفاده می کنیم ، قدیم 

پدربزرگ ها و مادر بزرگ های ما که بخاری نبوده ، خونه هاشونو با کرسی گرم می 

بزرگ و کلفت که بهش لحاف  دونید کرسی چیه ؟ کرسی یعنی یه پتویکردن . می 

میگن روی یک میز پهن می کردن و زیر میز ، هیزم می ذاشتن و آتیش روشن می 

کردن و در شب های سرد زمستان همه میرفتن دور کرسی و پاهاشونو میبردن زیر 

 لحاف تا گرم بشن .

 اما باید موقع استفاده از وسایل گرمایشی به نکات ایمنی توجه کنیم ! یعنی چی ؟

یعنی اینکه در محیط های بسته مثل اتاق یا کالس ، بخاری حتما لوله داشته باشه تا 

 وگرنه باعث خفگی ما میشن . گازهای حاصل از سوختن به بیرون از ساختمان برن 

بچه ها من توی خونه مون ، بخاری رو زیاد می کنم و هر وقت گرمم بشه پنجره رو باز 

نید ؟ نه خانم ما بخاری رو کم می کنیم ! آفرین چه می کنم . شما هم همینکارو می ک

 کار خوبی ...

خب چرا بخاری رو کم می کنید ؟ مگه کار من اشتباهه که پنجره رو باز می کنم ؟ آره 

 خانم اشتباهه ! چون انگار بخاری الکی روشنه ....



از گرما آفرین عزیزم ، ما باید وقتی که گرممون میشه بخاری خونه رو کم کنیم . باید 

از منابع سوختمون مراقبت کنیم تا تموم نشن و برای نسل های  مراقبت کنیم ، باید

 آینده هم سوخت باقی بمونه  .

کتاب هم در مورد وسایلی است که گرما تولید می کنند .  79تمرین مربوط به صفحه 

بچه ها کدوم تصویر مربوط به چیزی هستش که گرمای خیلی بیشتری نسبت به بقیه 

داره ؟ درسته خورشید ، بعدش بخاری برقی ، شوفاژ ، اتو ، کبریت ، شمع و ... . بعضی 

از چیزهایی که دور و برمون هستن نور و گرما دارن مثل خورشید ، المپ اگه دستتون 

رو کنارش نگه دارید ، گرما داره . شمع و کبریت هم نور و گرما دارن . آفرین به شما 

 بچه ها عزیزم .

مت ها باید همراه با پخش فیلم و بصورت عملی باشد ، یعنی دانش آموزان تمام قس

    گرمای بخاری ، اتو ، شمع و ... را تجربه کنند .  

 همکاران گرامی از حضور در جمع شما بسیار خوشحالم . 

 با تشکر

 


