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مدرسه پژوهش
فرزانه نوراللهی

در ش�مارههای قبل تعریفی از پژوهش و ش�یوههای مناسب ،علمی و عملی در کالس ،مدرسه و

جم�ع خانواده ب�رای پژوهش کردن ارائه کردیم .انتظار داریم معلم�ان عزیز و دیگر عالقهمندان این
حوزه با بهکارگیری شیوههای معقول و مناسب و بهرهگیری از الگوهای معرفیشده ،نمونههای متنوع و
جدیدتری را طراحی کنند.

بنابراینباحفظقالببرایپوشهکارمعلم(شاملبرنامهریزیساالنه،فهرستوارسیبرایارزشیابی

مس�تمر در هر جلس�ه ،کاربرگ دانشآموز ،تکلیف خانه متناسب هر جلسه ،نمونه پیشنهادی برای
ارزشیابی پایانی و کارنامه توصیفی) و همچنین پوشه کار دانشآموز (شامل نمونه کارهای دانشآموز و

یادداشتهای موثری که معلم در جهت ارزشیابی مستمر و بهبود کار نوشته است) به ارائه مثالهایی
برای جلسات دوم به بعد و تبیین محتوای جلسات می پردازیم .چون قالب به صورت کامل و جامع در

ش�ماره قبل معرفی شده ،تنها موضوع درس هر جلسه بیان میشود و معلمان محترم خود براساس
نمونه ،کاربرگ دانشآموز و فهرست وارسی و تکلیف خانه هر جلسه را تنظیم میکنند.

جلسه دوم :آموزش پاسخ دادن
به سواالت واگرا
یافتن پاس��خهای مناس��ب و متعدد برای س��واالت واگرا ،تاثیر ش��گرفی در خوب فکر کردن و پرورش
خالقی��ت دارد ،خصوصا اینکه در آموزش فعلی مدارس عموما از س��واالت با پاس��خهای کوتاه و حفظی
استفاده میشود و دانشآموزان از روبرو شدن با چنین سواالتی پروا دارند .در طراحی سواالت واگرا برای
کالسهای پژوهش به ویژگیهای زیر توجه میشود:
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سطح سوال مناسب سن ،توانایی ،تجربه و محیط یادگیری دانشآموزان باشد .تناسب سطح
سوال با مخاطب

س��وال از قبل توس��ط معلم یا گروه معلمان طراحی میشود و روی پاسخهای
احتمالی آن فکر میش��ود .گاهی الزم اس��ت به نسبت دش��واری سوال ،راهنمایی
مناسبی در پاسخ گنجانده شود .یا این راهنمایی در حین پاسخ دادن دانشآموز به
او گفته شود.
هنگام طراحی سوال ،زمان پاسخگویی درنظر گرفته میشود.

طراحی
قبل از کالس
زمان کافی
برای پاسخگویی

س��وال به گونهای طرح میش��ود تا دانشآموزان به صورت گروهی بهتر به آن
اجتناب از
پاسخ دهند و البته همه را درگیر فکرکردن بکند.
پاسخگویی فردی
متن س��وال با کلمات و جملهبندی س��اده و قابل فهم بدون ایجاد کج فهمی
باشد.

طراحی با متن
ساده و شیوا

ایجاد انگیزه
متن س��وال از جذابیت نس��بتا باالیی برخوردار باشد و دانشآموز را تشویق به
برای پاسخگویی
فکر کردن کند.

سواالت دارای تنوع و خالقیت باشد تا دانشآموزان احساس یکنواختی نداشته
باشند.

تنوع
در طرح سوال

توجه به مسائل بومی و محیط زندگی دانشآموزان در طرح سوال شود.

طرح
سواالت بومی

توجه به نگرشها و مهارتهای زندگی و مسائل تربیتی در طرح سوال شود.

توجه به
سبک زندگی

آمادهس��ازی نکاتی برای راهنمایی به پاس��خگویی در قب��ال دانشآموزانی که
ایدهای برای پاسخگویی ندارند.

اشاره
و راهنمایی

داشتن راهکار مناسب برای جمعآوری پاسخهای گروهها و جلوگیری از به هم
ریختگ��ی کالس به برگزاری خوب این کالس کم��ک میکند .مثال گاهی میتوان
پاسخها را به روی تختة کالسی زد تا همه از ایدههای هم باخبر شوند.

راهکار
برای جمعآوری
پاسخها
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با توجه به اهداف و ویژگیهای مطرح شده برای سواالت واگرا ،به ذکر چند مثال توجه کنید:

مثال 1

هدف و شکل اجرا

تخمی��ن بزنی��د در ط��ول ی��کماه
چن��د کیلو برنج در خانواده خود مصرف
میکنید( .در بخ��ش تخمین میتوانند
در منزل و به صورت عملی با مادر خود
به این س��وال پاسخ دهند و نتیجه را در
گروه خود به بحث گذارند)
س��پس با توجه به قیم��ت روز انواع
برنج در بازار ،بهای برنج مصرفی خانواده
در یک ماه را محاسبه کنید( .این بخش
بهتر اس��ت به کمک پ��در خانواده و به
شکل یک جدول آماده شود).
اگ��ر برنج هندی مصرف کنید قیمت
تمام ش��ده آن در ماه چق��در تفاوت با
مص��رف برن��ج ایرانی دارد؟ (ن��وع برنج
ایرانی را مش��خص کنی��د و بگویید چرا
آن را انتخاب کردید).
اس��تفاده از برنج ایرانی یا هندی چه
محاسن و معایبی دارد؟
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مثال 2

ب��رای بهعم��لآوردن
گوجهفرنگی گلخانهای
در کش��ت پائی��زه و
زمستانه 1/5 ،بوته در
متر مربع و در کش��ت
بهار و تابس��تانه 2 ،تا
 2/3بوته در متر مربع
میکارند .گوجهفرنگی
برای رشد و نمو سریع
خود و نیز برای تولید
زی��اد نی��از فراوانی به
آب دارد  .کنترل دقیق مقدار و زمان آبیاری در کیفیت محصول گوجهفرنگی مؤثر خواهد بود.
در روزه��ای گرم آفتاب��ی اگر آب کافی در اختیار گوجهفرنگی قرار بگیرد ،پژمرده ش��ده و اغلب
در برگهای فوقانی آنها لکههایی ظاهر میش��ود و به عالوه ریزش گل پیدا میکند و ادامه این
وضعیت پوسیدگی ریشه را بهدنبال خواهد داشت .آبیاری باید صورت مرتب باشد تا خاک مرطوب
بماند ،در صورتیکه خاک خشک شده و آبیاری شود ،باعث ترکخوردگی پوست میوه میگردد
.می��زان آب در گوجهفرنگی به مقدار زیاد بس��تگی به وضعیت آب و هوای خارج از گلخانه دارد.
روزهای گرم و آفتابی ،گیاه نیاز به آب بیش��تری در مقایس��ه با روزهای ابری دارد .مطابق برخی
آزمایش��ات ،هر بوته گوجهفرنگ��ی در گلخانه در طول دوره رش��د  6/5لیتر آب مصرف میکند.
بنابراین هر متر مربع س��طح زیر کش��ت حدود  300-340لیت��ر آب الزم دارد .میزان آب مورد
نیازدر شرایط مختلف مطابق جدول زیر است:
مقدار آب الزم برای هر بوته در شبانه روز

شرایط آب و هوایی

 250 ccتا 500 cc

روزهـای ابـری

 700 ccتا 1000 cc

روزهای آفتابی متناوب (آفتاب و سایه)

 1200 ccتا 1500 cc

روزهای آفتابی با ابر پراکنده

 2000 ccتا 2500 cc

روزهـای گرم و آسمان صاف

اگر ش��ما در مکان زندگی خ��ود بخواهید گوجهفرنگی گلخانهای پرورش دهید و مس��احت زیر
کش��ت ش��ما  20متر مربع باشد ،بطور متوسط در کشت بهاره و تابستانه ،چقدر آب نیاز دارید تا
بوتههای گوجهفرنگی ببار آید؟
برای حل دقیق این مسئله به چه اطالعات دیگری نیازمندید؟
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مثال 3

هنر قلمزنی س��ابقهای بس طوالنی و تاریخی دارد و یكی از رش��تههای هنرهای س��نتی ایران
اس��ت .ای��ن هنر گرانمایه و زیبا ك��ه بیانگر فرهنگ و تمدن قوم ایرانی اس��ت ،ابتدا به صورت
حجاری در بدنه كوهها و روی س��نگهای س��اختمانی كاخهای پادش��اهان و بناهای تاریخی و
حتی در دوران غارنش��ینی دیده ش��دهاس��ت .بعدها هنر حجاری ،تبدیل به حكاكی و س��پس
قلمزن��ی گردی��ده و نقوش و تصاویر از روی س��نگهای س��اختمانها و بدن��ه كوهها به روی
سنگهای قیمتی ،مخصوصاً عقیق منتقل گردید و «حكاكی» نامیدهشد.
عاقبت فلزات از جمله
طال و نق��ره و مس و
برن��ج و ف��والد زمینه
اصل��ی ای��ن نقوش و
خطوط زیبا و دلپسند
ق��رار گرفت��ه و ای��ن
هن��ر« ،قلمزن��ی» نام
گرف��ت ،یا ب��ه عبارت
دیگ��ر ایجاد خطوط و
نقوش به وس��یله قلم
یا ضرب��ه چكش و بر
روی اجس��ام فل��زی.
لفظ «قلمزنی» معنای
متعددی دارد.
این لغت در فرهنگ معین چنین معنی ش��ده اس��ت« :نویسندگی ،نقاشی و یكی از هنرهای
زیباست و آن ایجاد نقوش جانوران و گیاهان و طرحهای مختلف است بر روی نقره یا فلزات
دیگر .در هنگام عمل ،اس��تاد به وس��یله قلمی فلزی و یا منقاش نوك تیز فوالدی كه دارای
دس��تهای چوبی اس��ت كار میكند ».دكتر معین پس از این تعریف ،این بیت را از «زاللی»
آوردهاست:
به طرح خویش حیرت میزند دس�ت

كه از هیچش قلمزن نقش چون بس�ت

بهنظر ش��ما معنی و مفهومی که از بیت باال برداش��ت میش��ود ،چیس��ت؟
آیا میتوانید االن کاری تولید کنید که طبق تعریف باال از قلمزنی اس��تفاده ش��ود؟
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جلسه سوم :آشنایی با
مهارتهای نوشتن
هیچ کاری به اندازه نوشتن برای ما سخت نیست .حتی برای ما معلمان! چه برسد به دانشآموزان!!
انتظار زیادی اس��ت که بدون دادن آموزشهای الزم بخواهیم دانشآموزان بنویسند و خوب بنویسند.
چه بسیار تجارب ارزنده و دست اولی که معلمان خوب کشورمان دارند و چون عادت به نوشتن ندارند
یا حتی آشنایی با این مهارت ندارند ،این تجارب ثبت نمیشود و به دست فراموشی سپرده میشوند.
بهترین زمان ش��روع این مهارت هم دوران مدرس��ه و در کودکی و نوجوانی اس��ت .جهت تقویت این
مهارت ،تمرینهای زیر میتواند ش��روع خوبی باش��د ،به شرط آنکه مثالها بسیار کاربردی و مرتبط با
زندگی باشد و بچهها در گروه خود ،جداگانه بنویسند و سپس مطالب را یکپارچه سازند.
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3

مشاهدات یک پدیده ساده

از دانشآموزان بخواهید پس از مشاهده دقیق یک پدیده ساده که در کالس امکان انجام آن باشد،
مانند ریختن قطراتی آب روی س��طوح مختلف ،جمالتی بنویس��ند که به صورت کمی و کیفی بیانگر
مشاهداتشان باشد.

�طح زیر قطره آب

 بافت س��-

قطره آب تقریبا به

-

 3میلیمتر اس���ت.

ور را منعکس میکند.

فاف اس���ت ولی ن

 س���طح آن ش���-

بزرگتر از حالت ع

ش���کل کره اس���ت.

دازه قطر آن حدود

 -ان

ادی دیده م یش���ود.
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4

توصیف یک عکس

اگر بتوانی��م عکسهای جالبی انتخاب

کنیم ،بهت��ر میتوانیم انگی��زه بچهها را در
توصیف آنچه می بینند تقویت کنیم .تصویر
روبرو در یک حالت بس��یار زیب��ا و متقارن
توس��ط عکاس شکار شده

است.

به نظر میرسد پرندهای که در تصویر میبینیم،
میخواهد این حشره را شکار کند و
حشره نیز حالت دفاعی به خود گرفته است.
برداشت خود از
یک قطعه فیلم

5

بهتر اس��ت فیلمهای کوت��اه علمی را
انتخاب کنیم تا دانش و اطالعات بچهها را
افزایش دهیم و انگیزه نوشتن درباره آنچه
دیدهاند هم بیش��تر ش��ود ،مانند این فیلم
که از ایس��تگاه فضایی در مدار زمین تهیه
به نظر میرس���د در این قس���مت فیلم ،فضانورد
چیزی ش���بیه آب را میخورد .چرا این مایع ش���فاف یا
آب به شکل کره است؟

6

تهیه گزارش یا خبر

شده است.
بخش��ی از نوش��تههای بچهها میتواند
به سواالتش��ان درباره فیلم اختصاص داشته
باشد.

میتوان تختهای در کالس درس داشت و به اخبار تازه و علمی در هفته پرداخت.
مصاحبه با افراد درباره موضوع خاصی

7

فرض کنید امروز روز هوای پاک اس��ت و دانشآموزان موظف میشوند پیرامون این موضوع با

دانشآموزان دیگر مصاحبه کنند .الزم است که یک سری سوال در گروه خود طراحی کنند و

 س��پس آن را از افراد بپرس��ند .همزمان با گفتگو ،به ضبط صدا بپردازند و مطالب ضبط شده را
پیاده کنند و به صورت مکتوب تحویل دهند.
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باور داشته باشیم که عادت کردن به نوشتن و استفاده از این شیوههای دم دستی،
مهارت ما را در نوشتن زیاد میکند و از تنبلی ما در مستند کردن می کاهد.

جلسه چهارم :آشنایی با
مقدمات جستجوگری
اعتبار یافتهها و ش��نیدههایمان را چه کس��ی تضمین میکند؟ آیا هرچه شنیدیم و خواندیم عین
واقعیت است؟ چگونه و کجا به دنبال پاسخ سواالتمان باشیم؟ آشنایی با منابع تحقیق ،قدم اول تحقیق
و پژوهش است.

؟
؟
؟
؟

مهمترین منابع تحقیق ما عبارتست از:
 -1پرس و جو از افراد مطلع و آگاه
 -2تحقیق و جستجو در بین مطالب کتابهای علمی
 -3جستجو در سایتهای معتبر که برای دانشآموزان ،دانشنامه رشد و تبیان را میتوان معرفی کرد.
 -4یافتهها و مشاهدات علمی خودشان

در این جلسه با انتخاب چند موضوع ساده بچهها را به کتابخانه و سایت مدرسه میبریم تا درباره آن
موضوعات اطالعات جمعآوری کنند.

مثال :کم خونی

 رژیم غذایی چه تاثیری در کمخونی دارد؟ -مهمترین عادتهایی که به کمخونی منجر میشود کدامند؟

هرچه موضوعات مرتبط تر با زندگی بچهها باشد ،برای تحقیق و پژوهش ارزشمندتر است.
مهم است که دانشآموزان به این درک برسند که هر شنیده یا خبری موثق نیست.
همواره برای شنیدن خبری یا نقل آن ،درج منبع الزامی است
و شناسایی منابع معتبر در حوزه پژوهش اجتناب ناپذیر است.
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جلسه پنجم :آشنایی با
مقدمات مستندسازی
مشاهدات و جستجوهای سادهای که در اطراف خود داریم درصورتیکه خوب جمعآوری شوند ،به
مرور تبدیل به گنجینهای سترگ از یافتههای واقعی بومی میشود به شرط آنکه از شیوههای مناسب
و بهروز مستندسازی مطلع باشیم و در کار خود از آن استفاده کنیم.
 -1جمعآوری
نمونههای پیداشده

 -2تهیه عکس

 -3تهیه فیلم
-4ضبط صدا

 -5تهیه گزارش متنی

منظور ما از تهیه فیلم ،به صورت حرفهای نیست ،بلکه مستند و ضبط
کردن پدیدهها و وقایع است .با هر وسیلهای که در اختیار است.
گاهی برای ارائه مطالب مصاحبه شده یا خبر ،عین مطلب الزم است؛ در
اینجا با کمک ضبط صدا میتوانیم عین مطلب را مکتوب کنیم .گاهی،
بخشی از پژوهش و مشاهدات ما ،صداها و آواهای اطراف است.
برای تهیه گزارش متنی ،بهتر چهارچوب و اصول مشخصی را تعریف
کنیم و در اختیار بچهها قرار دهیم.

پیشنهاد میشود این جلسه در یک موزه طبیعی یا حیات وحش و یا هر موزه دیگری که

در شهر خود دارید برگزار شود .حتما قبال خود از آن موزه دیدن کنید و بچهها را برای خوب
مشاهده کردن موزه و جمعآوری اطالعات مناسب راهنمایی کنید .مستند کردن اطالعات
بهدست آمده و تهیه گزارش در این شرایط برای آنها جذابتر و سادهتر است.
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جلسه ششم :دستورزی
و ساخت وسیله
باورکردن این مطلب که عموما دانشآموزان نس��لهای جدید در تولید و س��اخت حتی اشیاء
س��اده و کوچک ،کمحوصله و بیدقت و ناکارآمد هس��تند ،س��خت اس��ت .البته ما به خود خرده
میگیریم که در محتوای درس��ی خود کمتر از هنر و مهارتهای دس��تورزی اس��تفاده میکنیم.
تش��ویق و بهادادن به تولید دستی نادیده گرفته میش��ود؛ حتی حوصله و صبوری ما در همراهی
آنان برای س��اخت یک وس��یله س��اده بسیار کم شده اس��ت و بیشتر مش��تاق خرید وسایل آماده
هس��تیم ،چ��ه در جایگاه پدر و مادر و چه در جایگاه مربی .اگر ای��ن جملهها را قبول ندارید ،این
جلس��ه را تجربه کنید:
س��ادهترین و دمدستترین وسایل برای ساخت ،کاردس��تیهای کاغذی هستند .میتوان ابتدا
به بچهها یک برگ کاغذ روزنامه داد و از ایش��ان خواس��ت با آن کاردس��تی درس��ت کنند .هرچه
تعداد وسایلی که درست میکنند متنوعتر باشد ،امتیاز گروه بیشتر است.
س��رعت ،دقت ،تمیزی کار از موارد ارزشیابی اس��ت .در حین کار متوجه میشوید که تبحر و
خالقیت ایشان در دستورزی و تولید چگونه
اس��ت .با توجه به مشاهدات و ارزشیابی شما
از کاردستیهایی که تولید کردهاند میتوان
الگوهای زیر را با توجه به بازخورد ارزشیابی
در اختیارش��ان قرار داد:
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ای��ن گونه الگوه��ا را به راحت��ی میتوان از
اینترنت تهیه کرد ،در طرحها و مدلهای مختلف
 ...اشتباه نگیرید اینجا کالس هنر نیست ،کالس
پژوهش اس��ت .در کالس پژوه��ش به یادآوری
مهارتهای دستی بچهها نیاز مبرم دارید .دادن این آگاهی به بچهها که برای تولید ،ساخت و اختراع
باید از این نقطه شروع کرد الزامی است تا این کاردستیها را جدی بگیرند.
برای طراحی و ساخت موشک فضاپیما باید از ساخت موشک کاغذی شروع کرد.

ایدههای دیگر برای ساخت وسیله میتواند استفاده از وسایل بازیافتی در ساخت وسیله باشد .الزم
است در این قسمت ،توصیههای ایمنی الزم برای استفاده از ابزار مثل قیچی ،کاتر و  ...بیان شود.
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این ایدهها میتواند همراه با پژوهش باشد (کاربرد و استفاده از وسیله بعد از ساخت).
برای تولید یک وسیله بادوام کدام ظرفها مناسبترند؟ مانند:

جلسه هفتم :هنر
در خدمت پژوهش
هم��واره هنر به کار لطاف��ت و ظرافت میدهد .در هر کار هرچند جدی و علمی اگر موازین هنری
در نظر گرفته نشود ،کار نازیبا و خسته کننده میشود.
بعد از تولید و س��اخت وس��یله ،نوبت به رنگ کردن یا تزیین آن میرسد .برای مرتبط کردن آن با
ایدههای پژوهشی میتوان دانشآموزان را به تحقیق و استفاده از رنگهای طبیعی و سازگار با محیط
زیست تشویق کرد.
مثل رنگ کردن با چای یا قهوه:
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یا روکش کردن با وسایل طبیعی برای استحکام یا زیبایی:

پژوهشهای خانوادگی
تجاربی که س��ینه به سینه منتقل شدهاند بهترین و ارزشمندترین موضوع بحث برای محفلهای
پژوهشی خانوادگیاند .موضوعی با عنوان زیر دستور کار این شماره مجله است:
طرز تهیه ........................................................
جای خالی را شما پر کنید .مانند:
ماست خانگی
پیراشکی
نان
مربای به با رنگ قهوهای
بستنی
روغن زیتون
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طرز تهیه ماس�ت در خانه:
برای اینکه ماس��ت بگیرد ،باید ش��یر آن پاس��توریزه و فاقد آنتی بیوتیک و بار میکروبی و
میزان مواد جامد آن در حد نرمال باش��د .اگر میخواهید ماست سفت شود ،بهتر است شیر را
در دمای مالیم به میزانی حرارت دهید تا حدود  10تا  20درصد آب ش��یر تبخیر شود و مواد
جامد آن افزایش یابد .دلیل ش��ل شدن ماس��ت ،پایین بودن مواد جامد شیر است .حاال دمای
ش��یر را به حدود  40درجه س��انتی گراد کاهش دهید ،به گونه ای که انگش��ت را نس��وزاند.
به ازای هر لیتر ش��یر یک تا دو قاش��ق غذاخوری ماس��ت به عنوان مایه به شیر بیفزایید و
خوب به هم بزنید .بهتر اس��ت ماس��ت را از قبل با مقدار کمی ش��یر مخلوط کنید و سپس در
حین هم زدن ش��یر عمل افزودن را انجام دهید .ظرف ش��یر مایه زدهش��ده را حدود دو تا سه
س��اعت با پتو یا مش��ابه آن بپوش��انید تا از پایین آمدن دمای شیر ممانعت شود .به این مرحله
به اصطالح گرمخانهگذاری میگویند.
کم��ی بعد از م��دت مذکور
ظرف را به آرامی داخل یخچال
بگذارید و قبل از س��رد ش��دن
کام��ل به آن دس��ت نزنید .اگر
ماس��ت زود از گرمخان��ه خارج
شود یا قبل از سرد شدن کامل
تکان بخ��ورد یا قاش��ق در آن
وارد شود ،بس��ته شدن ماست
کامل نمیش��ود و ماس��ت آب
میاندازد.
دقت کنید که اگر ماس��ت
آب انداخ��ت ،آن را دور نریزید
چون آب ماس��ت همان سرم شیر است و ارزش غذایی فراوانی داشته و سرشار از پروتئینهای
محلول و ویتامین های گروه  Bاس��ت .این آب را همراه ماس��ت استفاده کنید یا همچون شیر
بنوشید.
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دلیل ترش و شیرین شدن ماست
اگر دمای ش��یر مایه زدهشده بیش از  50درجه س��انتی گراد یعنی سوزان باشد ،مایه ماست تازه
نباشد یا میزان آن زیاد باشد ،دمای گرمخانهگذاری باال باشد ،زمان تخمیر طوالنی شود یا ماست پس
از خروج از گرمخانه به کندی سرد شود ،بدون شک ماست ترش می شود .البته بد نیست بدانید ترشی
ماس��ت از نظر تغذیه ای به جذب کلس��یم کمک میکند .حال اگر دمای شیر مایه زدهشده و گرمخانه
کمتر از دمای بدن باش��د و مایه ماس��ت تازه باشد ،احتمال اینکه ماست شیرین شود ،زیاد است و اگر
زمان تخمیر یعنی گرمخانه گذاری کوتاه باش��د ،چون مواد مولد ش��یر مایه زدهشده برای ایجاد عطر و
طعم خوشایند فرصت چندانی ندارد ،احتمال این که ماست بی مزه شود وجود دارد.
این طرز تهیه که از سایت « نمناک» تهیه شده ،مثالی از دستورالعمل و طرز تهیه میباشد
که در آن به ظرافتهای کار هم اشاره شده است.

همین ظرافتها خود بخشهای پژوهشی را شامل میشود.

محفلهای یژوهشی خانوادگی محاسن زیادی دارد .از جمله:
پیوند و ارتباط عمیقتر بین مادربزرگها و پدربزرگها ،پدرها و مادرها با فرزندان
استفاده از تجارب ارزشمند بومی
استفاده از خوراک و وسایل خانگی و مفید
تعریف پژوهشهای کاربردی و مرتبط با زندگی
قدرشناسی فرزندان با توجه به آشنایی با مراحل تولید
توصیه میش��ود پس از گفتگو و آش��نایی فرزندان با طرز تهیه  ، ...اج��ازه دهید تا فرزندتان در
تهیه یکی از موضوعاتی که در دس��ترستر اس��ت سهیم باش��د .مطمئن باشید یادگیری بسیاری در
آن نهفته است.
در مراحل بعدی بهتر است طرز تهیههای جدید و صنعتی تحقیق شوند محاسن و معایب تولیدات
صنعتی با تولیدات خانگی مقایسه شود.

