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 زنگ علومموضوع :                                    علوم طرح درس

 دقیقه 54مدت اجرا :  پایه : پنجم                                          

 فراگیری ثبت آنچه مشاهده می کند  ف اهدا

 فراگیری کاوشگری شامل مشاهده و یادداشت و گفتگو درباره مشاهدات

 درک کند یریگ جهیپژوهش تا نت یرا از ابتدا یکاوشگر کیمراحل  دیموز بادانش آ  انتظارات

 مشاهدات خود را کامل ثبت کند دیآموز با دانش

 برسد جهیکند و با توجه به مشاهده به نت سهیو مقا یمشاهدات را بررس دیآموز با دانش

 

بیاورند و آنها را به هوا پرتاب کنند از آنها بپرسید چه  از روز قبل به دانش آموز بگویید فرفره های گوناگونی  تدریس پیشنهادی

مشاهده می کنند با این هدف که فرود آمدن را مشاهده کرده و مشاهدات خود را در جدول روی تابلو یادداشت 
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می کنند ، سپس به بررسی و مقایسه مشاهدات پرداخته که کدام فرفره دیرتر به زمین رسید ؟ چرا برخی دیرتر 

رسیدند؟ آیا ارتفاع پرتاب فرفره روی فرود آمدن اثری دارد؟ در نتیجه با توضیحات و بررسی مشاهدات برای 

 رسیدن به پاسخ علمی کاوش می شود

بررسی تاثیر پهنای بال فرفره چرخان در زمان رسیدن آن به زمین در پژوهش چه چیزی باید تغییر کند : پهنای  پژوهش پیشنهادی

 مان رسیدن فرفره به زمین انجام آزمایش و ثبت مشاهدات ز –بال فرفره 

فرفره هایی که بال پهن تری دارند دیرتر به زمین رسیدند و هرچه بال فرفره پهن تر باشد زمان رسیدن به زمین  نتیجه کاوش

 نی تر استطوال

 نید و نتیجه بگیرید کاوشگری را ا تغییر طول بال بررسی کنید و زمان رسیدن به زمین را بررسی ک فعالیت
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