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تجربه ی كلاسی

بیا با هم شعر بخونیم
شعر درباره ی نوجوانی

نوجوانی زیباست
مثل یک شاخه ی گل

مثل پرواز پرنده
نوجوانی فصل زیبای به خود آمدن است

فصل دیدن، شنیدن، گفتن، یادگرفتن
نوجوان کاش بدانی که چقدر کوتاه است این نسیم سحری

الماِس  مثل  است،  زر  مثل  تو  ارزش  بدان  خوب  نوجوان 
درخشان، در دل آن کوه بلند …

شاعر: مهدی بازیار

   مینا رئیس زاده
آموزگار، دبستان عدالت، اصفهان

مینا رئیس زاده، همانند دیگر آموزگاران به مهارت آموزي بها می دهد. او در تدریس 
مجازي یادي از رشد آموزش ابتدایي کرده و با الهام از این مجله، با دانش آموزان 
خود در فعالیتي مهارتي، یک نشریه به سبک رشد ترتیب داده است. او یک پیام هم 
به ما داده است:»مجله ی رشد آموزش ابتدایي عزیزم! سال ها تو برای ما نوشتی و 
خواندیم. امروز بر آن شدیم تا هر چند اندک، به یاری دانش آموزان کالس چهارم 3 
از تو یادي کنیم.« در اینجا به شکل مختصر بخش هایی از این مجله را ورق می زنیم.

این آموزگار براي مجله شان فهرست هم گذاشته است:

فهرست مطالب
 مثل خدا مهربان باش 
 بیا با هم شعر بخونیم

 داستان کوتاه 
 داستان تصویری 

 مهمان ناخوانده )کرونا( 
 با لیموترش خانه را روشن کن 

رشد مجازی

مثل خدا مهربان باش
وقتی قرآن خواندن پدربزرگ تمام می شود، من قرآن را از او می گيرم، آن را 
می بوسم و سر جايش می گذارم. يک روز بعد از اينکه پدربزرگ قرآن خواند و 
آن را به من داد تا سر جايش بگذارم، حسين با توپ به اتاق آمد و ديد كه من 
دارم قرآن را می بوسم. توپ را زمين انداخت و خواست قرآن را از من بگيرد.

 من گفتم: با دست های كثيف نبايد به قرآن دست بزنی. اما حسين شروع كرد 
به گريه كردن. بعد با دست كثيف اشک هايش را پاک كرد. حاال صورتش هم 

چرک  شده بود. پدربزرگ به اتاق آمد و گفت: چی شده؟
 گفتم: حسين می خواست با دست های كثيف قرآن را بگيرد، من هم به او ندادم. 
پدربزرگ حسين را بغل گرفت و دست و صورتش را با آب و صابون شست. 

بعد گفت: حاال كه دست و صورتش را شسته، قرآن را به او بده.
 من قرآن را به حسين دادم. او قرآن را بوسيد و خنديد. پدربزرگ به سر من 
دست كشيد و گفت: خدا خيلی مهربان است. تو هم بايد مهربان باشی. من 

حسين را بوسيدم و دوتايی قرآن را سرجايش گذاشتيم.
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نقاشی یکی از بچه ها
درايــن مجلــه دربــاره ی كرونــا هم اطالع رســاني 

ــده است: ش
مهمان ناخوانده )كرونا(

شيوع ناگهانی كوويد-19سامانه های بهداشتی درمـانی 
دنـيا را با مشکالتـی روبه رو كرد و ساير حوزه ها 
از جمله حوزه ی تعليم وتربيت را نيز تحت تأثير 
قرار داد. با شروع همه گيري كوويد-19 در جهان، 
دستورالعمل های بهداشتی بر رعايت فاصله گذاری 
اجتماعی تأكيد كردند. در اين راستا در بسياری از 
كشورها و كشور ما، برای كاهش شيوع ويروس 
كرونا، آموزش های حضوری در مدرسه ها تعطيل 
شد. برای اينکه آموزش دانش آموزان در طول دوره ی 
فاصله گذاری اجتماعی دچار وقفه نشود، راهکارهای 

مختلفی از جمله آموزش مجازی ارائه شد.

در قســمت علمــي و هيجان بخــش مجلــه، 
ــز  ــرش ني ــا ليمو ت ــپ ب ــن كردن الم ــرز روش ط

ــت: ــده اس ــوزش داده ش آم

با لیموترش خانه را روشن كن
آزمايش روشن كردن المپ با ليموترش اصاًل كار 
سختی نيست. می توان با استفاده از وسايل كمی، 
يک ال ای دی كوچک را روشن كرد. برای تهيه ی 

اين لوازم می توانيد از بزرگ ترها كمک بگيريد.

وسايل الزم: چند عدد ليموترش آبدار، ميخ، چند 
عدد تشتک مسی، ولت  سنج، سيم رسانا

شرح آزمایش
ابتدا در دو طرف ليمو شيار نازكی ايجاد كنيد. سپس 
در يکی از شيارها تشتک مسی و در شيار ديگر ميخ 

را قرار دهيد. ميخ و تشتک با هم در تماس نباشند.
در اين باتری، ميخ و تشتک »الکترود« و آب ليمو 
دو  دارای  باتری  هر  می شود.  ناميده  »الکتروليت« 
الکترود مثبت و منفی است كه در آن جريان الکتريکی 
توسط يک رسانا از الکترود منفی به الکترود مثبت 
می رود. برای اندازه گيری ميزان ولتاژی كه باتری 
توليد می كند، از ولت سنج استفاده كنيد. توجه داشته 
باشيد كه سر مثبت ولت سنج به سر مثبت باتری و 
سر منفی آن به سر منفی باتری وصل شود. عدد ولت 
سنج را بخوانيد و يادداشت كنيد )مثالً 0/96 ولت(. 
ولتاژی كه اين باتری توليد می كند، بسيار پايين است 
و قادر به تأمين انرژی الزم برای روشنايی يک المپ 

دست ورزي  فعاليت  يک  همچنين  رئيس زاده 
الکترونيک را به دانش آموزانش معرفي كرده است، 
زيرا آن ها در فضاي مجازي تيم رباتيک دارند و 

تجربه هايشان را با هم به اشتراک می گذارند.

ساخت ربات )مخلوط  کن(
دنيای امروز ما كه به شدت و با سرعت هر چه 
تمام تر رو به پيشرفت است، هميشه نيازمند ايده ها 
و استعدادهای تازه است. از عمده فناوری  هايی كه 
به سرعت در حال رشد است، علم رباتيک است. 
نه چندان  آيـنده ای  در  رباتيک  علم  پيشرفت  با 
امور محاسباتی و كارهای  دور، ربات ها كليه ی 
بـدنی را به عهده خواهند گرفـت و جايـگزين 
نــيروی انسـانی خـواهد شد. همـان گونه كـه 
امروزه در بسياری از خطوط توليد انواع خودرو، 

حبابی نيست. برای تأمين ولتاژ باالتر الزم است از 
تركيب تعدادی از باتری ها استفاده كنيم. به همين 
منظور با سيم رسانا آن ها را به هم متصل می كنيم. 
توجه داشته باشيد، سيم رسانا را از سر مثبت يک 

باتری به سر منفی باتری ديگر وصل كنيد.
اختالف پتانسيل حاصل از دو باتری را اندازه بگيريد 
و يادداشت كنيد. همانند تصوير زير می توانيد با 
اتصال تعداد بيشتری از باتری ها، اختالف پتانسيل 
بيشتری توليد كنيد. حال چهار باتری را با هم تركيب 

كنيد و اختالف پتانسيل ايجاد شده را اندازه بگيريد.

اعضای  الکترونيک،  قطعات  برقی،  دستگاه های 
مصنوعی بدن و ديگر صنايع شاهد به كارگيری 

علم رباتيک هستيم.

مزایای کلی آموزش شامل موارد زیر هستند:
 فعال ســازی ذهن کودکان برای پیداکردن 
راه حــل در آموزش رباتیک؛  پرورش حس 
هم فکری و کارگروهی در کالس های رباتیک؛
 پرورش قوه ی خالقیت و اختراع با آموزش 
رباتیــک؛  افزایــش عالقه  بــه ریاضیات و 
الکترونیــک؛  افزایش هدفمندی و کســب 
موفقیــت در آینده. بســیاری از ربات  های 
ساده را می توان در خانه و با اندکی وسایل و 
حتی لوازم دور ریختنی ساخت. برای نمونه، 
ما برای شــما عزیــزان مخلوط کن را انتخاب 
کرده ایم کــه در ادامه روش ســاخت آن به 

تصویر کشیده می شود.


