درس در يك نگاه:
در اين درس كاوشگري به عنوان يكي از روش هاي يادگيري فعال آموزش داده مي شود .در واقع دانش
آموزان با چگونه كاوش كردن آشنا مي شوند و مهارت هاي فرآيندي علوم را در خود تقويت مي كنند .البته در
اين درس همانند ساير درس ها ،يك مسئله يا رخداد واقعي مطرح مي شود و اين موضوع بهانه و بستري براي
آموزش مفاهيم مورد نظر مي باشد .هر چند در اين درس مفهوم خاصي آموزش داده نمي شود و هدف
آموزش كاوشگري است.
بر همين اساس دانش آموزان در يك بازي شركت مي كنند و در حين بازي آن چه را كه مشاهده مي كنند به
ياد خود مي سپارند يا يادداشت مي كنند .سپس در يك گفت و گوي گروهي مشاهدات خود را براي ساير
گرو هها بازگو مي كنند .اين مشاهدات زمينه آموزش كاوشگري را فراهم مي كنند.
روش تدريس پيشنهادي :به شما آموزگار گرامي توصيه مي شود كه فرفره هاي گوناگوني تهيه كنيد و با
خود به كالس ببريد .اين فرفره ها را تك تك در هوا پرتاب كنيد و از دانش آموزان بپرسيد كه چه چيزي
مشاهده كردند .سپس از گرو ها بخواهيد كه بر اساس روش ساخت ارائه شده در كتاب ،فرفره هاي گوناگون
بسازند و آن ها را در هوا پرتاب كنند و به بازي مشغول شوند .اما در حين بازي ،فرود آمدن فرفره ها را مشاهده
كنند.

اكنون مشاهدات گرو ها را روي تابلو بنويسيد .توجه كنيد دانش آموزان بايد مشاهدات خود را بيان كنند و نبايد
نتيجه گيري يا فكر يا استدالل خود را بيان كنند .از اين رو عبارت هاي زير مي تواند درست باشند:
 فرفره هاي ما سبك تر بودند و ديرتر به زمين رسيدند.
 فرفرهاي ما بال پهن تري داشتند و زودتر به زمين رسيدند.

 تعداد گيره هاي فرفره ما بيش تر بود و زودتر به زمين رسيد.
 اگر فرفره را از ارتفاع بلندتري رها كنيم ،دير تر به زمين مي رسد.
 طول دم فرفره ما بلند تر از طول دم فرفره گروه علي بود و زياد در هوا چرخيد.
.......... 
بدون بررسي درستي يا نادرستي مشاهدات ،توضيح دهيد كه مي خواهيم بررسي كنيم و پژوهش كنيم كه كدام
فرفره ها ديرتر به زمين مي رسند؟ .يا چرا برخي فرفره ها ديرتر به زمين مي رسند؟ ارتفاعي كه فرفره ها را از آن
رها مي كنيم روي زمان فرود آمدن فرفره چه اثري دارد؟
سپس توضيح دهيد ،براي به دست اوردن پاسخ علمي و معتبر بايد به صورت زير كاوش كرد.
 -1انتخاب موضوع پژوهش  :براي اين منظور يكي از مشاهدات را انتخاب مي كنيم.

 -2مشخص كنيد كه:

 -3دو تا فرفره بسازيد كه پهناي بال آن ها تفاوت داشته باشد.

نتيجه كاوش:
فرفرهايي كه بال پهن تري دارد ديرتر به سطح زمين مي رسد ،بنابراين ،هر چه بال فرفره پهن تر باشد ،زمان
رسيدن آن به سطح زمين طوالني تر مي شود.
با انجام اين كاوشگري ،فقط يكي از عوامل موثر بر زمان رسيدن فرفره به سطح زمين را بررسي كرديد.

