
ماموریت گرده افشان!
گل ها در اندازه ها ، شکل ها و رنگ های مختلف رشد می کنند آنها برای رشد یک دانه یا میوه به 

کمک کمی احتیاج دارند.
این کمک کننده ها  را گرده افشان می نامند. هنگامی که انواع مختلف گل را در اطراف خود 

کاوش می کنید ، به این فکر کنید که  کدامین گرده افشان ها به سمت تین گاها می آیند.
دانشمندانی که گرده افشانی را مورد مطالعه قرار می دهند ، آنتیولوژیست نامیده می شوند.

مراحل تکمیل این مأموریت:
1( فضای باز پیدا کنید. این می تواند در یک پارک ، صحرا ، پشت یک پنجره یا حیاط خلوت شام 

باشد. شام انتخاب می کنید!
2( یک گل برای مشاهده پیدا کنید. زمینه های زیر را با یافته های خود پر کنید.

تاریخ:

محل:

زمان:

آب و هوا )دور  یکی را خط بکشید(:

چه نوع گل مشاهده می کنید؟ اندازه ، شکل و رنگ گل چیست؟

آیا به نظر می رسد سوراخ )یا غار( دارد؟ به نظر شما چه نوع 
گرده افشان ها از این گل بازدید می کنند و چرا؟

در فضای زیر ، گل را بکشید.



مأموریت شام ، اگر تصمیم دارید آن را بپذیرید ، بیرون رفنت است! ممکن 

است شام شگفت زده شوید که یک لحظه مترکز ساده بر طبیعت تا چه حد 

رسگرم کننده است . لطفاً با خانواده و دوستان به اشرتاک بگذارید!

عکس هایی از اماکن اورنج کانتی که در فیس بوک ، توییتر یا 
اینستاگرام ارسال شده واجد شرایط است. برندگان هر سه ماه 

انتخاب می شوند.

برای لیست کامل پارک ها و مناطق بازی رسگرم کننده و بی خطر در اورنج 

کانتی، به این آدرس مراجعه کنید:

www.funorangecountyparks.com 

این مأموریت توسط بنیاد Inside the Outdoors طراحی شده. از آن لذت 

بربید، و از حامیت شام سپاسگزاریم! 

عکس های طبیعت پارک ها و حیاط خلوت خود را ارسال کنید و آنها را با 
NatureSceneInvestigator# برچسب بزنید تا جوایز

 Inside the Outdoors Foundation را بدست آورید.


