"شناخت روش های آموسش محيط سيست به کودکان" ،عادتی که بايد
نهادينه شود

پظٍّـگشاى هؼتمذًذ تْتشیي ؿیَُ ًْادیٌِ وشدى ػادت ّای هثثت ،آهَصؽ ،آى ّن آهَصؽ ایي ػادت ّا اص دٍساى وَدوی اػت .حفاظت اص
هحیط صیؼت ّن ػادتی اػت وِ تایذ اص وَدوی آهَختِ ؿَد تا تِ یه تاٍس رٌّی تثذیل ؿَد .ایي تاٍس وَدن سا هَظف هی وٌذ تا اص یگاًِ
صیؼتگاّی وِ دس آى صًذگی هی وٌذ تِ تْتشیي ٍجِ هوىي پاػذاسی وٌذ.
آًچِ دس پی هی خَاًین ًىاتی ػادُ ٍ ػولی تشای آؿٌا وشدى وَدن تا هحیط صیؼت ٍ حفاظت اص آى اػت.


استفاده بهينه اس کاغذ؛

ًماؿی وشدى یىی اص ًخؼتیي هْاست ّا ٍ ػالیك وَدواى اػت .اغلة وَدواى تِ هحن آًىِ تتَاًٌذ للن تِ دػت تگیشًذً ،ماؿی هی وـٌذ.
تٌاتشایي ًخؼتیي آهَصؽ ّا تایذ اص ّویي ًمطِ آغاص تـَد .تِ وَدن تَهیح تذّین هذادی وِ تا آى ًماؿی هی وٌذ چطَس ػاختِ ؿذُ اػت.
ػپغ تِ اٍ یاد تذّین وِ تا اػتفادُ تْیٌِ اص هذاد سًگی ّا ٍ ًتشاؿیذى تی سٍیِ آًْا ،هی تَاًذ تِ حفاظت اص جٌگل ّا ٍ دسختاى ووه وٌذ.
گام تؼذی تشگِ ّای ًماؿی اػت .ػالٍُ تش دفتش ًماؿی وِ تشای اٍ هی خشین ،تشگِ ّای تاطلِ یی وِ یه سٍی آًْا ػفیذ ٍ لاتل اػتفادُ اػت
سا دٍس ًشیضین ٍ سٍی هیض وَدن ،وٌاس هذاد سًگی ّای اٍ لشاس تذّین تا تشای ًماؿی اص ایي تشگِ ّا اػتفادُ وٌذ .ؿیَُ دسػت ؿذى واغز سا تشای
اٍ تَهیح تذّین ٍ ػپغ تِ اٍ ؿشح تذّین وِ تا اػتفادُ هٌاػة اص واغزّا هی تَاًذ هاًغ اص لطغ دسختاى تشای تَلیذ واغز تـَد.



باسيافتی ها را دريابيم؛

تا جوغ آٍسی ٍػایل دٍسسیختٌی هٌضل یا ٍػایل ؿخلی فشصًذهاى ٍ اػتفادُ هجذد اص آًْا هؼالِ تاصیافت ٍ جوغ آٍسی صتالِ ّا سا تِ اٍ تیاهَصین.
تِ طَس هثال تا ووه فشصًذهاى لَطی ّای ًَؿاتِ ) (Canسا جوغ وٌین .آًْا سا تـَیین ٍ تا تشیذى دس آًْا ،اص ایي لَطی ّا جا للوی تشای سٍی
هیض تحشیش فشصًذهاى دسػت وٌین .اص ایي لَطی ّا یا ظشف ّای پالػتیىی هَاد ؿَیٌذُ هی تَاًین تِ ػٌَاى گلذاى ّن اػتفادُ وٌین.


باسی با طبيعت؛

بسای آًىِ وَدن سا تا طثیؼت ٍ ٍجَد هَجَدات هختلف دس طثیؼت یا ًؼوت ّای طثیؼی هثل تاساى آؿٌا وٌین ،تاصی ّا ٍ آصهایؾ ّای ػادُ یی
سا ّوشاُ اٍ اًجام تذّین .هثالً ٌّگام تاسؽ تاساى ظشف ّای خالی هَاد ؿَیٌذُ ،تطشی ّای خالی ؿیش ٍ ...سا جلَی پٌجشُ یا حیاط تگزاسین تا آب
تاساى داخل ؿاى جوغ ؿَد .ػپغ اص فشصًذهاى تخَاّین تا آب تاساى جوغ ؿذُ دس ایي ظشف ّا ،گلذاى ّای هٌضل سا آتیاسی وٌذ .ایي آصهایؾ تِ
كَست ػادُ ٍ ػولی جوغ ؿذى آب تاساى دس دسیاّا ٍ الیاًَع ّا سا تِ وَدن ًـاى هی دّذ .ػالٍُ تش ایي اٍ سا تا فَایذ ًضٍالت آػواًی آؿٌا
هی وٌذ.


حفاظت اس انزژی را بياموسيم؛

چٌذ لحظِ لثل اص ؿشٍع تشًاهِ هَسد ػاللِ اٍ تلَیضیَى یا سادیَ سا اص تشق تیشٍى تىـیذ .دس جَاب اػتشام اٍ تَهیح تذّیذ وِ اگش اص اًشطی تشق
یا ّش اًشطی دیگشی تی سٍیِ اػتفادُ وٌینٌّ ،گام ًیاص هشٍسی تِ آى ،ایي اًشطی دس اختیاس ها ًخَاّذ تَد .تلَیضیَى یا سادیَ سا سٍؿي وٌیذ تا ایي
ًثَدى تشق ٍ لزت دٍتاسُ داؿتي تشق ٍ تواؿای تلَیضیَى دس رّي اٍ تواًذ .دستاسُ اًَاع اًشطی ،ؿیَُ ّای تَلیذ آى ٍ ...تشای اٍ تَهیح تذّیذ.


دانه بکاريم؛

تشای آًىِ فشصًذهاى هفَْم حفاظت اص خان ٍ آب سا تِ دسػتی دسیاتذّ ،وشاُ اٍ تاغثاًی وٌین .تا واؿتي تخن ػثضی ّا یا داًِ ّایی هثل
آفتاتگشداى دس حیاط هٌضل یا گلذاى اٍ سا تا هشاحل سؿذ گیاًُ ،یاص گیاُ تِ خان خَب ،آب ػالنًَ ،س خَسؿیذ ٍ ...آؿٌا وٌین .تشای دسن تْتش اٍ،
تْتش اػت یه ًوًَِ وَچه سا تا خان ًاهٌاػة (هثل خان آغـتِ تِ ًفت) یا آب ًاػالن (آب هخلَط ؿذُ تا هَاد ؿَیٌذُ) سؿذ تذّین تا وَدن
تِ خَتی تاثیش آلَدگی آب ٍ خان تش گیاّاى سا تثیٌذ .همایؼِ گیاُ ػالن ٍ تیواس هفاّین سا تِ خَتی تِ اٍ هی آهَصد .تاصدیذ اص گلخاًِ ّا ٍ پاسن ّا
استثاط اٍ سا تا هحیط صیؼت تیـتش هی وٌذ.


با آشغال ها باسی کنيم؛

آهَصؽ جذا وشدى صتالِ ّای خـه ٍ تش ٍ جوغ آٍسی ٍ دفغ صتالِ ّا ًىتِ دیگشی اػت وِ تایذ تِ خَتی تِ وَدن آهَختِ ؿَد .تشای ایي واس
چٌذ ویؼِ صتالِ اًتخاب وٌین ٍ آى سا دس هحل هٌاػثی تگزاسین .سٍی ّش ویؼِ تا تشچؼةًَ ،ع صتالِ یی سا وِ تایذ دسٍى آى تشیضین هـخق
وٌین .هثالً هَاد پالػتیىی ،لَطی ّای فلضی ،ظشف ّای ؿیـِ یی ٍ واغز (تشای جلَگیشی اص آلَدگی تْتش اػت فمط صتالِ ّای خـه سا تشای
ایي واس جوغ آٍسی وٌین) .ػپغ اص فشصًذهاى تخَاّین تا تشای جوغ آٍسی ٍ تفىیه صتالِ ّا ها سا ّوشاّی وٌذ .تِ ایي تشتیة اٍ سا تا هؼالِ جوغ
آٍسی ،تفىیه ٍ دفغ كحیح صتالِ آؿٌا وشدُ این.


کاردستی بساسيم؛

اتتذا تشای فشصًذهاى تَهیح تذّین وِ پاسچِ ،چَب ،واغز ٍ ...چطَس تْیِ هی ؿًَذ .ػپغ تا اػتفادُ اص پاسچِ ّای اهافی تشای اٍ ٍػایل
هختلفی هثل ػشٍػه ،جاجَساتی ،جاهذادی ٍ ...تؼاصینّ .ش چمذس تا اػتفادُ اص هَاد تِ ظاّش دٍسسیختٌی هثل واغز ،پاسچِ ،چَب ،پالػتیه (هثل

ظشف ّای خالی هَاد ؿَیٌذُ )ٍٍ ...ػایل جذیذ تؼاصین تِ ّواى ًؼثت اسصؽ هَاد سا تِ فشصًذهاى آهَختِ این .اص طشفی تِ اٍ هی آهَصین وِ تِ
جای آؿغال ػاصی هی تَاى اص هَادی وِ تِ ظاّش دٍسسیختٌی تِ ًظش هی سػٌذٍ ،ػایل لاتل اػتفادُ ػاخت.


يک روس بدون انزژی؛

هاّی یه تاس ،سٍص تذٍى اًشطی دس هٌضل اػالم وٌین .دس ایي سٍص خاف تاصی تا اػثاب تاصی ّا یا اػتفادُ اص ٍػایل تشلی یا تاتشی یی ،تواؿای
تلَیضیَى ٍ ...اػتفادُ اص تلفي ّوشاُ ٍ ...هوٌَع اػت .دس ایي سٍص فمط تایذ اص ٍػایلی وِ تا اًشطی واس ًوی وٌٌذ ،اػتفادُ وٌین (هثالً تاصی تا
اػثاب تاصی ّای غیشتشلی ٍ تاتشی یی ٍ .)...تا ایي واس فشصًذهاى اسصؽ ٍ اّویت اًشطی ّا ،جایگاُ آًْا دس صًذگی اهشٍص ٍ هشٍست حفظ ایي
هٌاتغ ٍ جلَگیشی اص تِ ّذس سفتي ایي هٌاتغ تا اسصؽ سا هی آهَصد.


گزدش علمی؛

ّفتِ یی یه تاس گشدؽ ػلوی تشتیة تذّین یا ایٌىِ دس تشًاهِ ّای تفشیحی خاًَادُ ،آهَصؽ ّای ػلوی سا تِ طَس غیشهؼتمین تگٌجاًین.


مطالعه؛

تا خشیذ وتاب ّای ػلوی دستاسُ طثیؼت ،حیات ٍحؾ ،حفاظت اص هحیط صیؼت ،صتالِ ّا ٍ ساُ ّای تاصیافت ٍ دفغ صتالِ ٍ ...اٍ سا تِ طَس
غیشهؼتمین تِ ػَی آؿٌایی تا هفاّین ػلوی ٍ ؿیَُ ّای حفاظت اص هحیط صیؼت ػَق هی دّین .فشاهَؽ ًىٌین تشای هطالؼِ فشصًذهاى سا
اجثاس ًىٌین؛ ّویي وِ وتاب ّا سا دس هؼشم دیذ اٍ تگزاسین ٍ ّوشاُ اٍ تشای خشیذ وتاب تِ وتاتفشٍؿی تشٍین ،وافی اػت.
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