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بخش سوم 

اجرا کنیم 
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فهرست بخش سوم: اجرا کنیم
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هدف کلی

طراحی فّعالیت های آموزشی برای اجرای محتوای فصول کتاب در طول سال تحصیلی
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اهداف رفتاری بخش سوم
در پایان این بخش هنرآموز باید بتواند:

1ــ ویژگی های رشدی کودکان پیش از دبستان را برای گروه های  سنی مختلف فهرست کند.
2ــ برای هر فصل، یک طرح درس ارائه دهد.

٣ــ طرح درس هر فصل را اجرا کند.
٤ــ برای آموزش یک مفهوم یک برنامه ریزی آموزشی طراحی کند.

مقدمه
بارها تأکید شده است که سال های اولیٔه کودکی، دوران طالیی برای یادگیری است. هدف اصلی کتاب نیز توانمند ساختن هنرجو 
برای آموزش به این گروه از کودکان است. لذا هنرجو باید کلیٔه فّعالیت هایی را که برای آموزش به کودک ضروری ست، بیاموزد. 
کتاب راهنمای تدریس حاضر نیز بر همین اساس تنظیم شده است. کتاب فّعالیت های آموزشی پیش دبستانی در یازده فصل طراحی 

شده است:
فصل اول: ویژگی های کودکان پیش از دبستان

فصل دوم: نقش و اهمیت بازی در دوران پیش از دبستان
فصل سوم: نقش و اهمیت فّعالیت های هنری دوران پیش از دبستان

فصل چهارم: نقش و اهمیت سالمت در دوران پیش از دبستان
فصل پنجم: نقش و اهمیت زبان در برقراری ارتباط

فصل ششم: نقش و اهمیت آموزش مفاهیم دینی و اخالقی در دوران پیش از دبستان
فصل هفتم: نقش و اهمیت شناخت طبیعت در دوران پیش از دبستان

فصل هشتم: نقش و اهمیت آموزش مفاهیم اجتماعی در دوران پیش از دبستان
فصل نهم: نقش و اهمیت آموزش مفاهیم ریاضی در دوران پیش از دبستان

فصل دهم: نقش و اهمیت آموزش غذا و تغذیه در دوران پیش از دبستان
فصل یازدهم: برنامه ریزی و اجرای مفاهیم آموزشی

شما هنرآموز گرامی با مطالعٔه بخش اول کتاب راهنما )آگاه شویم( با اصول کلیات تدریس آشنا شده اید و نیز در بخش دوم )توجه 
کنیم( نکاتی را که اختصاصاً در راستای تدریس این کتاب باید مورد نظر باشد و عمالً اجرا شود، به خاطر سپرده اید. در بخش سوم 

)اجرا کنیم( نحوهٔ اجرای محتوای فصول کتاب در طول سال تحصیلی توضیح داده شده است.
پس باید در جلسٔه اولیٔه تدریس هدف اساسی کتاب که همانا توانمند ساختن هنرجویان برای اجرای فّعالیت های آموزشی 

به کودکان است، مطرح شود.
شما به عنوان معلم الزم است برای با انگیزه ساختن هنرجویان مجدانه تالش کنید. باید به آنها فرصت دهید تا فعاالنه درگیر 
یادگیری شوند، دست به انتخاب بزنند، تکالیف را به طور مستقیم و غیرمستقیم، در حدی که از عهدٔه آنان برمی آید، انجام دهند، حتی 
با کودکان در مراکز پیش دبستان یا در منزل اجرا کنند. به یاد داشته باشید که شما نه به عنوان کنترل کننده بلکه به عنوان برانگیزاننده 1 

در کالس حضور دارید.
ـ 1         Motivatorـ
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با توجه به هدف کتاب، می توانید تدریس را با فصل یازده، که برنامه ریزی برای آموزش است، با طرح چند سؤال ادامه دهید.
فرض کنید می خواهید مفهومی را به کودکان یاد دهید.

یادگیرنده چه سنی دارد؟ و آن سن دارای چه ویژگی هایی ست؟
برای آموزش چه محلی مناسب است؟ از چه فّعالیتی برای طراحی و آموختن استفاده خواهید کرد؟

می توانید از فرم شمارٔه 1 استفاده کنید و آن را با هنرجویان تکمیل کنید )روی تخته مراحل پر کردن را کامل کنید(. رئوس 
مطالب و نحوهٔ پرکردن آن در بخش دوم مفصالً ارائه شده است، می توانید از آن الگو استفاده کنید.

هنرجو باید از همان ابتدا بداند که تمام فّعالیت هایی که در کتاب آمده چه اهدافی را دنبال کرده است و به چه نکاتی باید توجه کند 
و به طور مستمر با تمرین، بحث، مشاهده، گفت وگو، تبادل نظر )قبل از تدریس، ضمن تدریس و در نهایت بعد از تدریس( آموخته هایش 
را به چالش بکشد. به همین منظور طرح ها، تمرین ها، بیازماییدها برای کسب تجارب بیشتر و تکمیل اطالعات ارائه گردیده است، که 
در مرحلٔه اول برای یادگیری هنرجوست، زیرا او باید چیزی را بسازد، یا طراحی کند، یا چارتی را تهیه نماید و آن را در پوشه  ای، که 

مشخصات و دالیل آن در بخش »توجه کنیم« مطرح شده است، قرار دهد.
برای ارزیابی کار کالسِی هنرجویان، فرم ارزشیابی از محتوای عملی تهیه شده است. هنرآموز باید قبل از اجرای هر تمرینی، 
شاخص های ارزیابِی فّعالیت های هنرجویان را در نحؤه نمره دهی یکبار قبل از تمرین ها برای هنرجویان توضیح دهد تا آنها از ابتدا 

بدانند بر چه اساسی ارزیابی خواهند شد.
در مرحلٔه دوم، از این نمونه ها در طراحی و برنامه ریزی آموزشی برای یک مفهوم استفاده نماید.)فرم شمارٔه 2(

تأکید کنید که این یک فرم تمرینی ست و شما در مراحل بعدی آموزش با توجه به فّعالیت های گوناگونی، چون بازی، نقاشی و 
هنر، علوم، ریاضی، مفاهیم دینی و … . در مورد جنبه های دیگر آموزِش فّعالیت ها، مفصالً بحث، گفت وگو و تمرین خواهید کرد.

بعد از این مرحله وارد گام بعدی فصل یازده می شویم که در آن آموزش یک مفهوم مدنظر است. در اینجا فرم شمارٔه 2 را مطرح 
می کنید که نهایتاً برای آموختن یک مفهوم، با توجه به مقوله های هوشی کودکان و استعدادهای درونی شان، عالوه بر شناخت رشد همه 

جانبٔه کودکان باید به تلفیق فّعالیت ها برای کاربرد آن در زندگی توجه شود.
به طور مثال برای آموزش مثالً رنگ باید از جنبه های گوناگونی که می تواند این مفهوم را بهتر آموزش دهد استفاده کنیم )در 
بخش »توجه کنید« این فرم مفصالً توضیح داده شده و جمع بندی شده است که نهایتاً کودک چه فّعالیت هایی خواهد آموخت و به چه 

مهارتی خواهد رسید(.

آموزش یک مفهوم )رنگ(

بازی ها

مفاهیم اجتماعی

 هنر

 بهداشت و تغذیه

دینی و اخالقی

علوم طبیعی

 فّعالیت کالمی )زبان آموزی(

پرورش  ــ  فّعالیت های حرکتی 
جسم و حواس پنج گانه

 ریاضیات
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از هنرآموزان بخواهید حدس بزنند که برای آموزش براساس فّعالیت ها چه پیشنهادهایی دارند، آنها را روی تخته بنویسید و 
آموزش را کامل کنید.

این آموزش ها به صورت فّعالیت ها در فرم شمارٔه 2 مطرح شده است و در طول سال چندین بار روی این فرم ها کار می شود. 
اما باز هم تأکید شود که هدف اصلی، آموزش به کودکان است، از طریق فّعالیت هایی که به کّرات روی آن بحث خواهد شد و در طول 
سال هر یک از این فّعالیت ها و حیطٔه کاربرد آن به صورت تمرین اجرا خواهد شد. نهایتاً در پایان سال تحصیلی، هنرجو باید بتواند 
برای فّعالیت های کودکان طراحی آموزشی کند، سپس براساس طراحی هایی که تهیه کرده و در پوشه قرار داده است )ساختن، کشیدن، 

کامل کردن و …(، برای آموزش برنامه ریزی کند.
آموزش، شناخت  امر  در  مسئله  اولین  زیرا  کنید.  مطرح  است،  یادگیرنده  ویژگی های  با  آشنایی  برای  که  را  کتاب  اول  فصل 
مخاطب یا یادگیرنده است. این فصل باید همیشه مدنظر باشد. در نتیجه هدف حفظ کردن این فصل نیست بلکه با یکسری فّعالیت هایی 
که در کتاب راهنما آمده است و هنرآموزان باید آنها را در کالس اجرا کنند. تأکید نمایید که این فصل همیشه در طراحی آموزشی باید 
مدنظر باشد. و گهگاه در البه الی فصول آن را مرور کنید. زیرا نشناختن مخاطب، یادگیری را با شکست روبه رو می نماید. او باید بداند 

کودکی که می خواهد یاد بگیرد، چه ویژگی ها و توانایی هایی دارد.
هنرآموزان گرامی در اجرای بقیٔه فصول با توجه به اهداف فصل نمای کلی و … طرح آموزش خود را در فرم طراحی هنرآموز 

باید با توجه به محتوای فصل پیاده و گام به گام اجرا نمایید.
در انتهای هر فصل فرم ارزیابی هنر آموز از نحؤه تدریس آمده است که بایدها و نبایدهای تدریس از نیازهای شما و هنرجویانتان 
است و نهایتاً راهگشای تدریس فصول بعدی ست و در سال های آینده باید مدنظر قرار گیرد و الزم است نسبت به تکمیل آن اقدام 

نمایید.
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فصل اّول

ویژگی های کودکان پیش از دبستان

هدف کلی

شناخت ویژگی های گروه های سنی کودکان پیش از دبستان
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سخنی با هنرآموز
برنامٔه تدریس خود را در این فصل به گونه ای طراحی کنید که هنرجویان بتوانند فّعالیت ها و آموخته هایشان را براساس ویژگی های 

مختلف کودکان از نظر جسمی، اجتماعی، عاطفی، شناختی و زبانی در گروه های گوناگون سنین پیش از دبستان تنظیم و اجرا کنند.

هدف های رفتاری فصل اول در حیطه های یادگیری براساس طبقه بندی بلوم

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:
طبقهحیطۀ روانی ــ حرکتیطبقهحیطۀ عاطفیطبقهحیطۀ شناختیردیف

فّعالیت های موجود در هر فصل از کتاب 1
را براساس ویژگی های مختلف کودکان 
کند. طراحی  سالگی  یک  تا  تولد  از 

اجرای 
مستقل

از 2 فصل  هر  در  موجود  فّعالیت های 
کتاب را براساس ویژگی های مختلف 
کودکان یک تا دو ساله طراحی کند.

اجرای 
مستقل

از ٣ فصل  هر  در  موجود  فّعالیت های 
کتاب را براساس ویژگی های مختلف 
کودکان سه تا چهار ساله طراحی کند.

اجرای 
مستقل

از ٤ فصل  هر  در  موجود  فّعالیت های 
کتاب را براساس ویژگی های مختلف 
کودکان پنج تا شش ساله طراحی کند.

اجرای 
مستقل

کلیٔه فّعالیت های مطرح شده در کتاب به منظور کسب مهارت است.
به یاد داشته باشید:

توانایی تبدیل به مهارت می شود:
به طور مثال کودک با توانایی سخن گفتن متولد می شود، او در محیط، این توانایی را به مهارت صحبت کردن به زبان های 

گوناگون تبدیل می کند. بنابراین:
توانایی ← مهارت

توسعۀ  و  رشد  یعنی  مهارت  کسب  بدن؛  حرکات  توانایی های  توسعۀ  و  رشد  یعنی  مهارت  کسب 
توانایی های رفتار اجتماعی و عاطفی؛ کسب مهارت یعنی رشد و توسعۀ توانایی تفکر.

کسب مهارت از طریق تمرین و تکرار، با توجه به توانایی همه جانبٔه سنی کودک و سن بالندگی1، که به آن مراحل بالندگی رشد نیز 
می گویند، از کودکی آغاز و تا پایان هم ادامه دارد. دانستن سن کودک و مهم تر از آن تمرکز بر سن بالندگی می تواند عالئم و نشانه های 
درستی برای جور کردن برنامه های آموزشی درخور آن فرد مهیا کند. چرا که سن بالندگی توانایی ها، استعدادها، مهارت ها و آمادگی 

 developmental age ــ1
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برای تغییرات جدید را توضیح می دهد. سن بالندگی متأثر از مجموعه عوامل زیر است: 
طبیعت فرد، سرعت رشد، واکنش های عاطفی، سطح فّعالیت، توانایی عالقه مندی و محیط.

این عوامل تأثیرگذار در رشد به نوبٔه خود می توانند مانع یا عاملی مثبت برای یادگیری باشند. از این رو فصل 1 )جدول رشد 
کودکان( باید به دقت مطالعه شود. برای تمرین پیشنهاد می شود کالس را به پنج گروه )جسمانی، اجتماعی، عاطفی، شناختی و زبان( 
تقسیم کنید و به گروه ده دقیقه فرصت بدهید که یک گروه سنی، مثالً از تولد تا یک سالگی، را مطالعه کنند سپس از هر گروه بخواهید 
ویژگی آن گروه را اعالم کنند. به همین ترتیب این برنامه را برای سنین دیگر نیز اجرا کنید )10 دقیقه فرصت برای مطالعٔه سن دیگر(.

به طور مثال گروه اول ویژگی های جسمانی تولد تا یک سالگی را بیان کند،
گروه دوم ویژگی اجتماعی، گروه سوم ویژگی عاطفی و الی آخر.

در مرحلٔه بعد از گروه جسمانی، که  مثالً با رنگ قرمز مشخص شده اند، مراحل ویژگی جسمانی از تولد تا شش سالگی را بیان 
کنند یا گروه سوم در مورد رشد عاطفی بگویند یا تهیٔه جدول تحول زبانی در کودکان را بنویسند.

هدف رفتاریسطح سن

پاسخ به صداتا شش ماهگی

بازی های صوتی

تقلید صداشش تا دوازده ماهگی

پاسخ به حرکات

استفاده از حرکت و صدا توأمان

سه سالگی تا چهار سالگی
خواندن سرود

جمالت طوالنی تر

الی آخر

می توانید آنها را روی تخته بنویسید یا به صورت شفاهی توسط یکی از افراد گروه بیان شود. به همین ترتیب جداول دیگر ...   . 
مثل تهیٔه جدول حرکت ماهیچه های کوچک و بزرگ

حرکت ماهیچه های بزرگحرکت ماهیچه های کوچک
چنگ زدن، پاره کردن،
در دست گرفتن مداد
خط خطی، تا کردن و

نقاشی با انگشتان
ــ

خزیدن، غلتیدن، گرفتن،
هل دادن، پرتاب، کوبیدن،
کشیدن، لی لی، راه رفتن

 ــ
ــ

 ..
..
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یا طبقه بندی رشد عاطفی کودکان سه تا چهار و پنج تا شش سال

ویژگی های رشد عاطفی
سه تا چهار سال

• شروع به طنز و خنده
• رشد کنترل رفتار
• کمتر منفی بودن

• شروع ترس
:

پنج تا شش سال
• توان بیان اندیشه
• اجتماعی تر شدن
• رشد قؤه ابتکار

• آگاهی از هویت جنسی
• مسئولیت پذیری

• شرکت در بازی ها
:

به همین ترتیب این فّعالیت گروهی را به هنرجوها در راستای جداول رشد ادامه می دهید. با تأکید بر اینکه هدف، شناخت است 
نه حفظ کردن جداول.

در ادامه می توانید با نوشتن یکی از ویژگی های یک گروه سنی، از هنرجو بخواهید سن را حدس بزنند. برای این فّعالیت کالس 
را به دو گروه زرد و آبی تقسیم کنید و با تهیه تعدادی کارت آبی و زرد هنرجو را تشویق کنید در مسابقٔه شما شرکت کنند پاسخ صحیح 
هر گروه به دریافت کارت منجر می شود و در نهایت گروهی که تعداد کارت هایش بیشتر بود در این فّعالیت رفاقت برانگیز برندٔه کالس 

خواهد بود. سؤاالت باید از جدول رشد تهیه شده باشد، مثالً:
ــ گرایش به بازی های دو یا سه نفره در چه سنی به وجود می آید؟

ــ انداختن توپ در یک سطل خالی برای چه گروهی مناسب است؟
ــ در چه سنی کودک از حمام رفتن لذت می برد؟
ــ معموالً در چه سنی دندان کودکان لق می شود؟

ــ تا کردن یک دستمال یا کاغذ در چه سنی بهتر صورت می گیرد؟
ــ از چه سنی می تواند واقعیات را از خیال جدا کرد؟

باألخره با استفاده از تصاویر، هنرجویان را به تهیٔه یک کالژ تصویری در مورد فّعالیت کودکان تشویق کنید. استفاده از جداول 
رشد و تکرار آن در روزهای گوناگون و طی فّعالیت های هر فصل باعث شناخت بیشتر کودکان می شود و هنرجو با این شناخت برای 
آموزش یک مفهوم، به خوبی می تواند برنامه ریزی کند. چرا که برنامه ریزی باید براساس جدول رشد صورت گیرد. پس در طول سال 

تحصیلی، مراجعه به این فصل ضروری ست و در کتاب بارها به این مسئله اشاره شده است.
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یادداشت هنرآموز
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فصل دوم

نقش و اهمیت بازی در دوران پیش از دبستان

هدف کلی

طراحی بازی و ساخت اسباب بازی در دوران پیش از دبستان

ــ بازی
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سخنی با هنرآموز
برنامٔه تدریس خود را در این فصل به گونه ای طراحی کنید که هنرجویان بتوانند فّعالیت ها و آموخته هایشان را در جهت تهیه و 

اجرای واحد کار یا پروژهٔ آموزشی با در نظر گرفتن موضوع مربوطه به کار گیرند.

آموزش یک مفهوم

فّعالیت هنری

فّعالیت بازی

 بهداشت و تغذیه

مفاهیم ریاضی

  مفاهیم علوم اجتماعی

مفاهیم علوم طبیعی

 مفاهیم دینی و اخالقی   

فّعالیت کالمی زبان آموزی

فّعالیت های حرکتی پرورش 
جسم و حواس پنج گانه
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نمای کلی فصل دوم

روانی

   عاطفیاخالقی

شناختی

جسمانی  اجتماعی

 ابعاد گوناگون ارزش بازی

جنسیت و بازی

سن کودک بازی هوش و بازی

 عوامل درونی مؤثر در بازی

الف( عوامل درونی مؤثر در بازی

 همبازیاطرافیان

محیط زندگی فضای بازی

   اسباب بازی

عوامل بیرونی مؤثر در بازی

 ب( عوامل بیرونی مؤثر در بازی

 عوامل مؤثر در بازی

ابعاد گوناگون ارزش بازی
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فصل دوم: جدول حیطه های یادگیری براساس طبقه بندی بلوم و همکاران

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:
طبقهحیطۀ روانی ــ حرکتیطبقهحیطۀ عاطفیطبقهحیطۀ شناختیردیف

ضرورت و اهمیت بازی را بیان 1
کند.

ارزش و اهمیت بازی را درک دانش
کند.

به دریافت را  بازی  اهمیت  و  ضرورت 
آموزشی  چارت  یک  وسیلٔه 

طراحی کند.

اجرای 
مستقل

نکاتی را که والدین و مربیان باید 2
رعایت  کودکان  بازی  دربارٔه 

کنند، بیان کند.

به نکاتی که والدین و مربیان باید دانش
در بازی کودکان رعایت کنند، 

توجه نشان دهد.

نکاتی را که والدین و مربیان باید دریافت
کنند  رعایت  کودکان  بازی  در 
را توسط هم گروه های خود به 

نمایش بگذارد.

اجرای 
مستقل

ارزش همه جانبٔه بازی کودکان ٣
را بیان کند.

بازی دانش جانبٔه  همه  ارزش  به 
کودکان توجه نشان دهد.

در دریافت را  مناسبی  فّعالیت های 
جانبٔه  همه  ارزش  خصوص 

بازی طراحی کند.

اجرای 
مستقل

بازی ٤ در  مؤثر  بیرونی  عوامل 
کودکان را توضیح دهد.

به عوامل بیرونی مؤثر در بازی درک و فهم
اهمیت دهد.

در ارزش گذاری را  مناسبی  فّعالیت های 
مؤثر  بیرونی  عوامل  خصوص 

در بازی کودکان طراحی کند.

اجرای 
مستقل

بازی 5 در  مؤثر  درونی  عوامل 
کودکان را توضیح دهد.

به عوامل درونی مؤثر در بازی درک و فهم
اهمیت دهد.

در ارزش گذاری را  مناسبی  فّعالیت های 
مؤثر  درونی  عوامل  خصوص 

در بازی طراحی کند.

اجرای 
مستقل

خصوص 6 در  را  والدین  نقش 
بازی کودکان بیان کند.

خصوص دانش در  والدین  نقش  به 
بازی کودکان توجه نشان دهد.

خصوص ارزش گذاری در  را  والدین  نقش 
گروه های  هم  با  کودکان  بازی 

خود به نمایش بگذارد.

اجرای 
مستقل

اسباب بازی 7 یک  ویژگی های 
مفید را توضیح دهد.

در طراحی یک اسباب بازی به درک و فهم
نشان  توجه  مناسب  ویژگی های 

دهد.

ویژگی های ارزش گذاری با  اسباب بازی  یک 
مناسب بسازد.

اجرای 
مستقل

شرایط ایمنی وسایل را توضیح 8
دهد.

یک درک و فهم ساخت  و  طراحی  در 
اسباب بازی به شرایط ایمنی آن 

توجه نشان دهد.

ساخت ارزش گذاری در  را  ایمنی  شرایط 
یک  به وسیلٔه  اسباب بازی  یک 

چارت آموزشی ارائه دهد.

اجرای 
مستقل

در 9 را  بازی  جانبٔه  همه  ارزش 
چند نمونه بازی های سنتی بیان 

کند.

در دانش بازی  جانبٔه  همه  ارزش  به 
نشان  توجه  سنتی  بازی های 

دهد.

با ارزش گذاری را  سنتی  بازی  نمونه  چند 
توجه به ارزش همه جانبٔه بازی 

طراحی کند.

اجرای 
مستقل

از 10 نمونه  چند  ویژگی های 
را  کودکان  اسباب بازی های 

توضیح دهد.

اسباب بـازی های درک و فهم ساخـت  بـه 
کودکان اهمیت دهد.

اسباب بازی ارزش گذاری از  نمونه  چند 
کودکان را بسازد.

اجرای 
مستقل
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نقش و اهمّیت بازی دوران پیش از دبستان

جدول هدف و محتوا: بودجه بندی زمانی پیشنهادی

زمانهدف کلی: آشنایی هنرجویان با نقش و اهمیت بازی دوران پیش از دبستان
عملینظریرئوس و ریز محتوای آموزشیطبقهحیطههدف های رفتاریردیف

1
2

٣

٤

5
6

7
8

9
10

11
12

1٣
1٤

15
16

ضرورت و اهمیت بازی را شرح دهد.
کودکان  بازی  دربارٔه  باید  والدین  که  را  مواردی 

رعایت کنند بیان کند.
باید در بازی کودکان رعایت  مواردی را که مربیان 

کنند بیان کند.
ارزش بازی را بیان کند.

ارزش جسمانی بازی را شرح دهد.
جسمانی  ارزش  خصوص  در  را  مناسبی  فّعالیت 

بازی طراحی و اجرا کند.
ارزش اجتماعی بازی را شرح دهد.

اجتماعی  ارزش  خصوص  در  را  مناسبی  فّعالیت 
بازی طراحی و اجرا کند.

ارزش اخالقی بازی را بیان کند.
و  طراحی  بازی  اخالقی  ارزش  با  مناسب  فّعالیتی 

اجرا کند.
ارزش شناختی بازی را شرح دهد.

و  طراحی  بازی  شناختی  ارزش  با  مناسب  فّعالیتی 
اجرا کند.

عوامل مؤثر در بازی را بیان کند. )درونی ــ بیرونی(
)درونی  دهد.  شرح  را  اسباب بازی  اهمیت  و  نقش 

ــ بیرونی(
معیارهای انتخاب اسباب بازی ها را توضیح دهد.

اسباب بازی های برگزیده را، از تولد تا پنج سالگی با 
توجه به فواید آنها، توضیح دهد.

شناختی
شناختی

شناختی

شناختی

شناختی
روانی 
حرکتی
شناختی
روانی 
حرکتی
شناختی
روانی 
حرکتی
شناختی
روانی 
حرکتی
شناختی
شناختی

شناختی
شناختی

دانش
دانش

دانش

دانش

دانش
اجرای 
مستقل
دانش

اجرای 
مستقل
دانش

اجرای 
مستقل
دانش

اجرای 
مستقل
دانش
دانش

دانش
دانش

ــ مقدمه
ــ ضرورت و اهمیت بازی

کودکان  بازی  دربارٔه  باید  والدین  که  مواردی  ــ 
رعایت کنند.

کودکان  بازی  دربارٔه  باید  مربیان  که  مواردی  ــ 
رعایت کنند.

ــ ارزش بازی
ــ ارزش جسمانی بازی

ــ فّعالیت مربوط به ارزش جسمانی بازی
ــ ارزش اجتماعی بازی

ــ فّعالیت مربوط به ارزش اجتماعی بازی
ــ ارزش اخالقی بازی

ــ فّعالیت مربوط به ارزش اخالقی بازی
ــ ارزش شناختی بازی

ــ فّعالیت مربوط به ارزش شناختی بازی
ــ عوامل مؤثر در بازی

ــ اسباب بازی
• معیارهای انتخاب اسباب بازی ها

• اسباب بازی های برگزیده از تولد تا پنج سالگی

20

15

10
5

5

5

10

٣0

5
10
٤5

15

15

15

تعریف کلید واژه ها
٭ ارزش بازی: بازی از فّعالیت های اساسی کودکان است که بر رشد همه جانبٔه آنان تأثیر دارد. از این رو ارزش بازی در 

ابعاد جسمانی، عاطفی، شناختی، اخالقی و روانی کودکان مورد توجه قرار می گیرد.
٭ بازی جبرانی: نوعی بازی است که کودک از طریق آن قادر می شود تا عمل ناخوشایندی را از ذهن خود پاک کند و آن 

حالت ناخوشایند را تعدیل نماید، مثال بازی های نقش.
٭ خود محوری: کودک نمی تواند خود را به جای دیگران بگذارد و از چشم آنها به مسائل بنگرد. او خود را محور کائنات 
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می پندارد و تصور می کند همه چیز فقط در حول و حوش او اتفاق می افتد.
٭ بازی موازی: کودکان تا دو سالگی در کنار یکدیگر بازی می کنند، بدون آنکه الزاماً ارتباطی با یکدیگر داشته باشند و از 

درکنار دیگری بودن لذت ببرند در این جا همبازی برای او به معنای هم جواری ست.

٭ روش های یاددهی یادگیری:
ــ سخنرانی

ــ پرسش و پاسخ
ــ فّعالیت گروهی
ــ اجرای نمایش

مواد و وسایل الزم:
ــ کتاب درسی

ــ کتب مرتبط با بازی و اسباب بازی
ــ سی دی های مرتبط با بازی و اسباب بازی

ــ سی دی های مرتبط با بازی کودکان
ــ سی دی های مرتبط با اسباب بازی ها

ــ مقاالت و تحقیقات مرتبط با بازی و اسباب بازی
ــ مجالت مرتبط با بازی و وسایل بازی

ــ وسایل بی مصرف برای طراحی اسباب بازی و تمرین ها
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طراحی هنرآموز از هر فصل
چنانچه طراحی برای هر فصل برای شما مشکل است می توانید در فرم زیر برنامٔه تدریس خود را طراحی کنید و بنویسید. قبل 

از پر کردن این فرم باید کلیٔه سؤاالت را بخوانید.

هدف این مبحث چیست؟

از فراگیران می خواهید چه چیز را یاد بگیرند؟ )خروجی تدریس(

روش و الگویی که به کار می برید چیست؟

آیا مشکل یا مسئله ای در خصوص محتوا و فراگیران وجود دارد که باید در اینجا روی آن دقت کنید. اگر 
وجود دارد آن را مشخص کنید.

چه منابع و چه آموزشی را در این مبحث به کار می گیرید؟

ــ چگونه فضا و محیط را برای این بخش آماده کنید؟

محل نشستن بچه ها را چگونه باید کنترل کنید؟

ــ چگونه و با چه وسیله ای در مورد برنامه تان قضاوت خواهید کرد؟

ــ قبل از شروع درس دانسته های هنرجویانتان را در خصوص موضوع ارزیابی کنید.

ــ آیا از برنامه ریزی خودتان راضی هستید، بله یا خیر؟ علت را مشخص کنید.
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شروع تدریس

پیشنهاد
1ــ یک بازی متداول مانند »گرگم به هوا« یا »توپ بازی« را مطرح کنید و نام آن را روی تخته بنویسید.

سپس از بچه ها بخواهید مشخص کنند، این بازی چه هدف ها و فّعالیت هایی را می طلبد؟ سپس فّعالیت ها را 
طبقه بندی کنید. درس را آغاز کنید.

2ــ هنرجویان در فضایی بزرگ تر از کالس بازی های مطرح شده در کتاب را اجرا کنند.

خالصۀ محتوا
مقدمه

بازی زمینه های رشد همه جانبٔه کودک را فراهم می آورد. امروز، برنامه های درسِی بازی محور مورد توجه خاص قرار گرفته 
است و بیشتر برنامه های پیش دبستانی بر این اساس بنا شده اند. بازی در زندگی کودکان نقش اساسی دارد. آنان نیازها و احساسات 

خویش را از این طریق آشکار می سازند.
اهداف  با  مناسب  فّعالیت های  انتخاب  بنابراین  آنان کمک می شود.  یادگیری  به  و همین  می برند  لذت  بازی کردن  از  کودکان 

آموزشی می تواند به نیازهای روحی، روانی، اجتماعی و جسمانی کودک پاسخ دهد.

ضرورت و اهمیت بازی
بازی  می گیرد.  بازی شکل  همین  در  کودکان  می توان گفت شخصیت  واقع  در  دارد  اساسی  نقش  کودکان  زندگی  در  بازی 
موجب رشد اندام ها می شود و مهارت های جنبشی آنان را تقویت می کند. فّعالیت های بازی گونٔه نوزادان و کودکاِن نوپا، که به ظاهر 
بسیار ساده و تکراری ست، به کشف توانمندی و شناخت محیط منجر می شود. شواهد نشان می دهد که بازی با رشد شناختی رابطه 
دارد. افزایش مهارت در برنامه ریزی، توانایی حل مسئله، آفرینندگی، دست یافتن به دوراندیشی و رشد زبان در بازی کودکان تجلی 
می یابند. زبان بازی، زمان به دست آوردن دانش و تجربه است. به تدریج که کودک بزرگ می شود قوانین وارد بازی می شود و این امر 
موجب افزایش مهارت های اجتماعی می گردد. در واقع بازی درس زندگی، تجربه، مهارت، به کارگیری ذهن و هوش و سازگاری و 

همکاری ست. بنابراین برای بازی کودکان باید اهمیت ویژه ای قایل شد.

مواردی که والدین و مربیان باید دربارۀ بازی کودکان رعایت کنند
کلیٔه موارد درج شده در کتاب حائز اهمیت اند و والدین و مربیان باید به آنها توجه کافی داشته باشند. به خصوص والدین تشویق 
شوند تا در کالس های آموزشی مهد شرکت نمایند و در جلسات اولیا و مربیان در مورد آن بحث کنند. نکات مهمی که باید برای والدین 
و مربیان در نظر گرفت آگاهی دادن به آنان در خصوص ضرورت بازی و اهمیت آن است. آنان باید فرصت های مناسبی را برای بازی 
کودکان در نظر بگیرند و به آزادی عمل، ایمنی، دخالت مستقیم نداشتن در بازی، راهنمایی مناسب و عالقٔه کودکان در بازی توجه 

داشته باشند.
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ارزش بازی
بازی یکی از فّعالیت های اساسی کودکان است. آنان از این طریق دنیای اطرافشان را می شناسند، دیدگاه ها و احساساتشان را 

بروز می دهند و به توانایی های جسمی، شناختی، عاطفی، اجتماعی و اخالقی خود پی می ببرند.
و  داد  قرار  توجه  مورد  اجتماعی  و  اخالقی  شناختی،  عاطفی،  مختلف جسمانی،  ابعاد  در  می توان  را  بازی  ارزش  بنابراین 

فّعالیت های مناسبی را در این خصوص طراحی و اجرا نمود.

ارزش جسمانی بازی
قبل از تدریس: قبل از شروع این مبحث چند بازی سنتی را نام ببرید، مانند:

ــ گرگم و گله می برم ــ دست رشته ــ لی لی
از هنرجویان بخواهید برای هر یک از این بازی ها ارزش جسمانی آنها را بیان کنند، مثالً در »لی لی« پریدن، تطابق پا با سنگ 
و خط یا در »دست رشته« دویدن، گرفتن توپ، تطابق توپ و دست و چشم و … یا در »فوتبال« تطابق و هماهنگی توپ و پا، تقویت 

عضالت و دقت و تمرکز شوت کردن. 
ایجاد  را  بازی  که  برتری ست  فّعالیت ها هدف  این  بودن  لذت بخش  می گردد.  آغاز  تولد  بدو  از  فّعالیت های جسمانی کودک 
می کند، کودک از آن لذت می برد و از آن احساس رضایت می کند. فّعالیت های جسمانی رشد اندام ها، افزایش قدرت بدنی، هماهنگی 

و تعادل بین اندام ها، ظرافت حرکات، افزایش استقامت و مقاومت بدن در مقابل بیماری ها و خطرات محیطی را در پی دارد.
برنامه ریزی تجاِرب حرکتی برای کودکان باید با توجه به ویژگی های رشدی هر گروه سنی باشد و فضا، مکان، تجهیزات و نوع 

بازی ها براساس آن انتخاب شوند. در عین حال به تنوع، زیبایی، مقاومت و ایمن بودن تجهیزات بازی توجه گردد.
بازی های دوران کودکی، ماننِد دویدن، پریدن، خم شدن، سرخوردن، باال رفتن و … در رشد جسمانی و سالمت اندام های 

کودک بسیار حائز اهمیت است.

ارزش اجتماعی بازی
بازی را  بنویسید و از هنرجویان بخواهید قوانین هر  بازی را روی تخته  این مبحث چند  از تدریِس  قبل  قبل از تدریس: 

فهرست کنند، مانند:
یه قل دو قل تاپ بازی   

ــ ــ   
ــ ــ   
ــ ــ   

با مطرح شدن قانون در بازی، رعایت شدن قوانین اجتماعی نیز باید آموزش داده شود، از جمله در انتظار نوبت بودن، سکوت، 
رعایت نوبت و حقوق دیگران و توجه به فرهنگ ها. سپس تدریس آغاز گردد.

آدلر می گوید: »بازی پیش از هر چیز یک تمرین اشتراکی ست و کودک در طی این تمرین ها فرصت می یابد احساسات اجتماعی 
خود را ارضا کند«.

انسان موجودی اجتماعی ست و نیاز به گروهی دارد تا خود را متعلق به آن بداند. کودک با بازی کردن، نخستین گام ها را برای 
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اجتماعی شدن برمی دارد. او ابتدا قوانین سادٔه بازی را یاد می گیرد، سپس در بازی های گروهی از حالت خود محوری خارج می شود 
و پس از ارتباط با دیگران، رعایت حقوق آنان، رعایت آداب و رسوم، همدردی و همدلی، قواعد بازی را درمی یابد.

شکست،  پیروزی،  همکاری،  مانند  است،  نیازمند  آنها  به  که  می آورد  به دست  مفیدی  تجربه های  بازی  در  کودک  بنابراین 
برتری طلبی، رقابت، ایجاد رابطٔه انسانی و دوستانه، حس تعاون و احترام و طریقٔه استفاده از وسایل بازی.

ارزش اخالقی عاطفی بازی
قبل از تدریس: قبل از تدریس این مبحث می توانید از هنرجویان بخواهید صفات خوب و بد قهرمانان ورزشی را فهرست کنند.

چند بازی را روی تخته سیاه بنویسید و از هنرجویان بخواهید ارزش های اخالقی هر بازی را فهرست کنند.

دکتربازی طناب بازی لی لی کردن عموزنجیرباف گرگم به هوا
        نام بازی                

ارزش اخالقی

رفاقت

رقابت

مهرورزی

همکاری

خودخواهی

مسئولیت پذیری

صداقت

وفاداری

حقیقت طلبی

رعایت حقوق دیگران

مسلط به خود

حسادت

کودکان در بازی ها با بسیاری از مفاهیم اخالقی ازجمله خوب، بد، حق، ناحق، درست، نادرست و نظایر آنها آشنا می شوند.
بازی یکی از مهم ترین عوامل در تربیت اخالقی کودک به شمار می آید. کودک در خانه و مدرسه یاد می گیرد که چه چیز  خوب 

و چه چیز بد است. ولی تثبیت معیارهای اخالقی در این دو )خانه و مدرسه( هرگز به اندازٔه بازی قوی نیست.
کودک در بازی درمی یابد که اگر بخواهد در بازی پذیرفته شود، باید درستکار، حقیقت طلب، مسلط به خود، عادل، صادق، 
وفادار، مسئولیت پذیر و دارای رفتاری پذیرفتنی باشد. اگر صادق نباشد همبازی ها خیلی زود او را طرد خواهند کرد و جایگاهی در 
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گروه نخواهد داشت. بازی این فرصت را به کودک می دهد تا در نقش یک قهرمان رفتارهای اخالقی خوب و شایسته را تجربه کند.
بازی، ارزش های اخالقی را شکوفا می سازد و مسائل و ابعاد آن را پیش چشم کودک قرار می دهد. از این طریق می توان، 

فّعالیت ها و اندیشه های نادرست کودک را اصالح کرد و آنها را به سوی صالح و خوبی سوق داد.
کودک در بازی درس دفاع از خود، تالش برای احیای حق، پاک سازی محیط و... را یاد می گیرد، همچنان که مهرورزی، 

همکاری، حق جویی، تعاون و .... را می آموزد.  

ارزش روانی بازی
قبل از تدریس: با هنرجویان در مورد احساس شان در موقع پیروزی تیم محبوب شان بحث کنید. یا در هنگام  دویدن، پرش، 

خمیربازی یا آب بازی چه احساسی دارند؟
حاالت آرامش، تنش، هیجان، صبوری و بردباری می توانند نشان دهندٔه ارزش روانی بازی باشند.

کودک در بازی فرصت می یابد تا به راحتی احساسات و ایده های خود را بیان کند. او بین عواطف و امیال متضادش تعادل 
ایجاد می کند. پیاژه این کار را »بازی جبرانی« می نامد. مثالً کودک به عروسک خود دارو می دهد و به او گوشزد می کند که باید بخورد 

زیرا برای سالمتی اش ضروری ست. )درواقع به فشارهایی که به او در هنگام خوردن دارو وارد شده است اشاره دارد(.
کودک در زندگی روزمره نیاز دارد تا از نقش هایی که محدودیت های محیطی به او تحمیل می کند رهایی یابد. بازی نقش به 
کودک فرصت می دهد تا عمل ناخوشایندی را که موجب ناراحتی او شده است تعدیل نماید. در واقع انرژی تحت فشار خود را به 
گونه ای بیرون می ریزد. مانند زمانی که عروسک خود را کتک می زند یا زمانی که کودک از حیواناتی مانند سگ و گربه می ترسد با 

درآغوش گرفتن سگ و گربه پارچه ای بر ترس خود غلبه می کند و به بازی نقش می پردازد.
کودک در بازی احساساتش را صادقانه و به راحتی بیان می کند و بازی هایی مانند عروسک بازی، خانه بازی، ماشین بازی، 
نمایش های عروسکی و ساختن ماسک ها، براساس قصه های شنیده شده، به کودک فرصت می دهند تا امیال، گرایش ها یا عالیق و 

عکس العمل های عاطفی خود را به نمایش بگذارد و بر آنها غلبه کند و در واقع فرصت خود بودن را به او می دهند.

ارزش شناختی بازی
قبل از تدریس: نام یک وسیلٔه بازی را روی تخته بنویسید و از دانش آموزان بخواهید تا بگویند چه فّعالیت هایی را با این  وسیله 

می توانند انجام دهند و هر بازی چه شناختی را برای آنها ایجاد می کند. مثالً توپ:

نوع شناخت وسایل بازی فضای بازی تعداد افراد نوع فّعالیت

فوتبال

دست رشته

والیبال

بسکتبال

 تنیس

پینگ پنگ
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پینگ پونگ تنیس بسکتبال والیبال دست رشته مشخصات توپ در هر بازی

شکل

اندازه

رنگ

جنس

وزن )سبک یا سنگین(

سپس در زمینٔه ارزش شناختی بازی، درس را شروع کنید.
و...  زدن  حدس  اطالعات،  دسته بندی  جمع آوری،  دقیق،  مشاهدٔه  مانند  شناختی  مهارت های  توسعٔه  و  رشد  در  بازی 
می یابند.  دست  آنها  نظایر  و  وزن  شکل،  حجم،  اندازه،  مفاهیم  از  درستی  درک  به  بازی  طریق  از  کودکان  دارد.  مهمی  نقش 
کودک از راه عمل و تجربه، در محیط به ابداع می پردازد و با پدیده ها و مسائل جدید آشنا می شود. می کوشد به دقت مشاهده 
به دست  اطراف خود شناخت صحیح تری  از محیط  و  کند  را کسب  راه حل  بهترین  انتخاب  قدرت  و  آورد  به دست  تجربه  کند، 

آورد.
کودک در هنگام بازی، استدالل می کند، به قضاوت می پردازد، مسائل را حل و در نهایت از فّعالیت های خود نتیجه گیری 

می کند. این فّعالیت ها به او یاری می دهد تا در آینده بتواند متکی به نفس، مستقل و در حل مشکالت توانمند باشد.
بین بازی و رشد شناختی رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد. بررسی های انجام شده نشان دهندٔه رابطه ای مثبت بین بازی و نمرٔه 

آزمون های هوشی کودکان است. این بررسی ها به نکات زیر اشاره دارد:
ــ افزایش مهارت ها در برنامه ریزی

ــ توانایی حل مسئله یا مشکل
ــ مهارت در وضعیت تحصیلی

ـ آفرینندگی و تفکر واگرا ـ
ــ دست یافتن به دوراندیشی

ــ رشد حافظه
ــ رشد زبان

بنابراین ارتباط بازی با رشد شناختی موضوعی مهم است.
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پیشنهاد
1ــ با ترسیم جدولی بر روی تخته، از هنرجویان بخواهید تا ویژگی های بازی مطرح شده را در ستون های آن 

قرار دهند.

ویژگی ها
نام بازی

فضای بستهفضای بازاجتماعیروانیعاطفیجسمانیاخالقیشناختیگروهیفردی

2ــ پیشنهاد می شود هنرجویان در فضایی بزرگ تر از کالس بازی های مطرح شده در کتاب را اجرا کنند.

عوامل مؤثر در بازی
قبل از تدریس: یک بازی شناخته شده را مطرح کنید. به طور مثال »دکتر بازی«. در این بازی سن کودک و همچنین هوش او 
بسیار اهمیت دارد. در این بازی کودک در نقش دکتر به معاینٔه عروسک خود یا همبازی خود می پردازد و کلمات خاصی را تقلید می کند. 
نقش اطرافیان و محیط زندگی کودک در این بازی کامالً  مشهود است. اگر کودک را از آمپول یا دکتر  ترسانده باشند کودک رفتار و 
گفتار اطرافیان را ادا خواهد کرد. بنابراین عوامل متعددی در بازی کودکان تأثیر دارند. این عوامل را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

الف( عوامل درونی شامِل جنس، هوش، سن
ب( عوامل بیرونی شامِل اطرافیان، محیط زندگی، اسباب بازی

الف( عوامل درونی
جنس: جنسیت یکی از عوامل مهم از نظر نحوهٔ بازی، انتخاب اسباب بازی و همبازی در بازی کودکان است.

به مرور در چهار و پنج سالگی از طریق  اما  ناقص است.  تا سه سالگی شناخت کودک از هویت جنسی  بین هجده ماهگی 
همانندسازی  با والدین این مسئله بارزتر و کامل تر می شود و به همین ترتیب بازی دخترها با پسرها تفاوت پیدا می کند.

عمده ترین عوامل تفاوت میان بازی دختران و پسران عبارت اند از:
 گرایش طبیعی کودک به بازی ها. بعضی از دختران طبیعتاً به بازی های خاصی عالقه  نشان می دهند که پسران به آن بازی ها 

کم توجه اند.
 انتظارات و توقعات والدین و جامعه از دختر و پسر نیز کم کم آنان را به سوی تفاوت میان بازی های دخترانه و پسرانه سوق 
می دهد. بازی های مورد عالقٔه دختران عروسک بازی، خانه داری، کاردستی، بازی های کالمی و بازی های نمایشی ست. بازی های 

پسران بیشتر حالت تهاجمی دارد. آنان بازی های رقابتی و مسابقه ای و نیز نقش های قدرتمند برای اثبات خود را دوست دارند. 
هوش: چنانچه »هوش« را توانایی یادگیری و انطباق فرد برای ادامٔه زندگی بدانیم بازی با »هوش« کودک رابطه دارد. به طور 
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مثال کودکی به دلیل نداشتن توپ، چندین جوراب را درون هم قرار می دهد و با آنها یک توپ تهیه می کند. یا کودک دیگر با قرار دادن 
یک قطعه سنگ درون یک قوطی خالی فلزی برای برادر یا خواهر کوچکش جغجغه می سازد. در چنین حالتی »هوش« بر نحؤه بازی 

و نوع انتخاب اسباب بازی تأثیر می گذارد. 
کودکان تیز هوش سعی می کنند وسایل و اسباب بازی هایی را انتخاب کنند که بتوانند با آنها به ابتکار و ابداع دست بزنند و برای 
آنها قوای ذهنی خود را به کار گیرند. کودکان باهوش تر مدت کمتری به یک بازی مشغول می شوند، زیرا خواهان تنوع اند و از تنوع 
لذت می برند. کودکان باهوش در سنین باالتر به بازی هایی که مستلزم فّعالیت های ذهنی و جسمی ست می پردازند، مانند جمع آوری اشیا 

که برای آنان جذاب و لذت بخش تر است.
کودکان تیزهوش به دلیل داشتن توانایی های بیشتر، به انجام دادن بازی های انفرادی تمایل نشان می دهند و معموالً انرژی بدنی 
ناتوانی،  به علت  به سبب توانایی زیاد، و کودکان کم هوش،  به نظر می رسد که کودکان تیزهوش،  را در حد زیادی مصرف نمی کنند. 

معموالً به راحتی در گروه پذیرفته نمی شوند.
سن: سن کودک نه تنها با نوع بازی ارتباط دارد بلکه در انتخاب اسباب بازی، همبازی، مدت زمان بازی و همچنین نحؤه 

بازی نیز تأثیر می گذارد.
کودکان با افزایش سن، تمرکزشان در بازی بیشتر می شود و برای یک بازی یا اسباب بازی مدت بیشتری را صرف می کنند. 
به  به اسباب بازی هایش توجه دارد و  بیشتر  تا 1٣ ماهگی  بین 9  با سن کودک ارتباط دارد. کودک در فاصلٔه  نیز  انتخاب همبازی 
همبازی هایش مانند یک اسباب بازی نگاه می کند و ممکن است به همبازی خود صدمه بزند. اما از چهارده ماهگی به بعد، به تدریج به 
همبازی خود توچه می کند و دیگر همبازی برایش در حکم اسباب بازی نیست. همبازی برای او به معنای »هم جواری ست که ممکن 
است کودک یا بزرگ سال باشد. او از بودن در کنار آنها لذت می برد، ولی دوست ندارد آنها در وسایل بازی اش شریک شوند یا با او 

ارتباط کالمی برقرار کنند«. 
بنابراین کودکان در کنار یکدیگر بازی می کنند، بدون آنکه الزاماً ارتباطی با یکدیگر داشته باشند. اما زمانی که یکی از آنها محل 
را ترک می کند، دیگری اعتراض می کند. به این نوع بازی »بازی موازی« می گویند. از سال دوم زندگی نشانه هایی از همیاری و همدلی 
در کودک دیده می شود و کودک به دنبال »همبازی واقعی« می گردد. او با همبازی خود در اسباب بازی شریک می شود و با هم حرف 

می زنند. 
و  می کند  پیدا  گرایش  گروه  به  دبستان  دورٔه  در  و  می شود  بیشتر  تدریجاً  هم ساالن،  به  وابستگی اش  کودک  افزایش سن،  با 

بازی های گروهی را ترجیح می دهد.
ب( عوامل بیرونی بازی

قبل از تدریس: از هنرجویان بپرسید وقتی در کودکی بازی می کردند، کجا، با کی و با چی بازی می کردند. از پاسخ های آنها 
فهرستی تهیه و آنها را طبقه بندی کنید.

با چی با کی  کجا   
عروسک مادرم  درون اتاق   

ماشین خواهرم  پارک   
لوازم خانه دوستم  زیرمیز   
گل یا پوچ دوستم  پشت میز   

اال کلنگ   دوستم  در مهد   
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فهرست آنها را در سه طبقه )اطرافیان، محیط، اسباب بازی( قرار دهید و دربارٔه آنها صحبت کنید، ازجمله: کدام مطلوب تر 
بود؟ کی مؤثرتر بود؟ کدام اسباب بازی محبوب بود؟

عوامل بیرونی مؤثر در بازی عبارت اند از:
  اطرافیان  

  محیط زندگی
  اسباب بازی

  اطرافیان: روش های تربیتی والدین در بازی های کودکان تأثیر دارد. کودکانی که با روش های مستبدانه پرورش می یابند 
به علت اینکه شدیدًا تحت سلطٔه والدین هستند اغلب ساکت و مطیع اند و بازی های آنان فاقد خالقیت و نوآوری ست. آنها در نقش 

همبازی بیشتر تحت تسلط دیگران اند. 
کودکانی که خانواده کنترلی بر رفتارشان ندارند، یاد نمی گیرند که در بازی همکاری داشته باشند، لذا از قوانین سرپیچی می کنند، 

عقاید خود را تحمیل می نمایند و رفتاری پرخاشگرانه دارند.
کودکانی که در خانواده یادگرفته اند به عقاید دیگران احترام بگذارند و حرف شنوی داشته باشند، قوانین را می پذیرند و قدرت 

نوآوری، همراهی و همکاری دارند. کودکان نیز دوست دارند با آنها بازی کنند.
  محیط زندگی: از آنجا که محرکات  محیطی  در رشد هوشی کودک تأثیر قابل توجهی دارد، بازی کودکان نیز تحت تأثیر 
تنوع و تحریکات محیطی قرار می گیرد. البته محرک های محیطی باید در حد متعادل و قابل قبول باشند وگرنه، نه تنها اثر مثبتی ندارد، 
بلکه ممکن است به اختالل در یادگیری کودک نیز بینجامد. عالوه بر محرکات محیطی فضای بازی نیز در شکل گیری بازی و نوع 

بازی بسیار تأثیر دارد. 
تحقیقات انجام شده نشان می دهد که عوامل محیطی و فرهنگ جامعه در شکل گیری و نوع بازی اثر می گذارد. این امر در 
کشورهای مختلف و حتی در شمال و جنوب یک کشور به وضوح دیده می شود. در واقع می توان گفت بازی کودکان به نوعی انعکاس 
دهندٔه فرهنگ آن جامعه است. در مناطق محروم به دلیل اینکه توانایی اقتصادی افراد جهت خرید وسایل و اسباب بازی برای کودکان 
کافی نیست، به کودکان خود آن دسته از بازی های سنتی را که نیاز چندانی به وسایل و اسباب بازی ندارند می آموزند. در این جوامع 
کودکان یاد می گیرند که برای خود اسباب بازی بسازند. این تولید و سازندگی خود، برای کودکان گونه ای بازی و فّعالیت دلچسب 

به شمار می آید و به خالقیت و آفرینندگی آنان کمک می کند.
  اسباب بازی

قبل از تدریس: یک جلسه قبل از تدریس اسباب بازی ها از هنرجویان بخواهید در صورت امکان هرکدام یک اسباب بازی  
موجود در منزل را به کالس بیاورند یا تصاویری از اسباب بازی ها را جمع آوری کنند و به صورت کوالژ روی مقوا بچسبانند. سپس 
با معرفی اسباب بازی ها و نشان دادن تصاویر، در مورد ویژگی های هریک صحبت کنید. آن گاه از این اطالعات فهرستی تهیه کنید و 

درس را شروع نمایید.
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کاربرد رنگ شکل جنس ویژگی ها
نام اسباب بازی

 تولید صدا، پرورش حس شنوایی، افزایش دقت
و هوشیاری، افزایش مهارت انگشتان و دست ها

الوان، 
شفاف

غیرسمی

 اشکال مختلف
 قابل تکان دادن

ــ پالستیک )خشک و نرم( 
ــ فلزی
ــ چوبی

1ــ جغجغه

2ــ فرغون یا کالسکه

3ــ جعبه های آهنگ

4ــ عروسک

5ــ وسایل نقلیه

6ــ خانه عروسکی

و نظایر آنها

اسباب بازی در یادگیری و شکل دهی به شخصیت و رفتار کودکان نقش دارد. بازی و اسباب بازی برای کودکان بسیار مهم 
است. آنان بیشترین اوقات خود را به بازی و فّعالیت می پردازند. کودکان زمان بازی را بسیار دوست دارند و این زمان را بر هر چیز 

دیگری مقدم می شمارند.
انتخاب اسباب بازی مناسب برای کودکان در هر سنی بسیار حائز اهمیت است. مناسب ترین و بهترین اسباب بازی، به ویژه 
برای کودکان پیش دبستانی، اسباب بازی های آموزشی ست. این گروه از اسباب بازی ها موجب پرورش تفکر، تخیل، سرگرمی، لذت 

و مهم تر از همه موجب یادگیری در کودک می گردند و او را با مفاهیم و دنیای پیرامون آشنا می سازند.
نمود. همچنین معیارهای  به ویژگی های رشد جسمی، عقلی، عاطفی و اجتماعی کودک توجه  باید  بازی  انتخاب اسباب  در 
با  ایمنی، هم خوانی  بهداشت و  بازی، رعایت  نوع جنس و مواد ساخت اسباب  مانند  قرار می گیرد.  آنها مدنظر  انتخاب  دیگری در 
فرهنگ جامعه، نزدیک بودن اسباب بازی با واقعیت زندگی کودک و اثرگذاری اسباب بازی بر رشد فکری و آفرینندگی و سازندگی 

که باید به همٔه آنها توجه نمود. 

پیشنهاد
از هنرجویان بخواهید براساس محتوای تدریس شده، نمونٔه آموزش یک فّعالیت برای بازی را طراحی کنند. 

این نمونه، آنها را برای فرم شمارٔه 2 برنامه ریزی مفاهیم آموزشی آماده می کند.
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نمونۀ آموزش یک فّعالیت

موضوع فّعالیت: بازی

هدف: ارزش شناختی بازی 

نوع فّعالیت: تشخیص با چشم بسته

تأکید بر رشد: شناختی

محل: فضای باز یا بسته

تعداد کودکان: حداکثر 10 نفر

زمان: ده دقیقه برای هر بازیکن

سن: پنج ساله

 وسایل الزم: وسیلٔه بازی خاصی ندارد. تنها یک روسری یا پارچه تمیز برای بستن چشم ها الزم است و صندلی و زیرانداز برای فضای باز

زمینه سازی: کودکان در صندلی های خود یا در فضای باز به صورت دایره روی زیراندازی که قبالً انداخته شده است، می نشینند.

روش کار
آموزی. زبان  تشخیص،  ذهنی،  مفاهیم  با  آن  تطابق  و  لمس  طریق  از  شناخت  تمرکز،  شادی،  و  نشاط  بازی:  هدف از این 
مراحل اجرا: این بازی در حیاط  مهد  یا  در کالس درس قابل اجراست. ابتدا محیط را آماده می کنیم و کودکان در سر جایشان قرار می گیرند. 
سپس یکی از کودکان انتخاب می شود. چشم او را با یک پارچٔه تمیز می بندیم و از او می خواهیم دور خودش بگردد تا جهت را تشخیص 
ندهد. حال جای کودکان را با یکدیگر عوض می کنیم. کودک چشم بسته باید با دست و از راه لمس کردن، اسم هم کالسی خود را بگوید.

پیامد حاصل از آموزش:
کودک از طریق جست و جو، تمرکز، لمس و تطابق با مفاهیم ذهنی می تواند با چشم بسته دوستش را تشخیص دهد. 

خزانۀ لغات: اشیای مختلف، اسامی هم کالسی ها

مهارت: کودک می تواند با ارزش شناختی بازی آشنا شود.
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فرم ارزیابی هنرآموز بعد از تدریس هر فصل
چگونه تدریسم را بیشتر اثرگذار کنم؟ 

هنرجویان چه نیاز و فّعالیت هایی را باید بیشتر انجام دهند؟چه فّعالیت ها و برنامه ای را بیشتر باید انجام دهم؟

هنرجویان چه فّعالیت ها و نیازهایی باید کمتر انجام دهند؟چه فّعالیت ها و برنامه ای را کمتر باید انجام دهم؟

سایر پیشنهادها:
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ارزشیابی فصل دّوم:
فرم ارزشیابی مستمر و پایانی

ارزشیابی این کتاب به صورت 8 نمرٔه نظری و 12نمرٔه عملی در دو نوبت اّول و دّوم انجام می گیرد.

نمرهعنوان

وم
ود

ّول 
ت ا

نوب

تمر
مس

نظری:
پایانی  تعیین شده در قیمت  براساس محتوای  اجرای آزمون های شفاهی و کتبی 

نظری نوبت اّول و دوم
شاخص های غیر فنی:

ــ ارائٔه تحقیقات وگزارش های مرتبط با درس
ــ نقد و بررسی گزارش ها و تحقیقات ارائه شده در کالس

عملی: 
عملی  قسمت های  در  رفتاری  اهداف  با  مناسب  آموزشی  فّعالیت های  اجرای  ــ 

پایانی نوبت اول و دوم 
ــ شناخت و کاربرد صحیح وسایل و ابزار : این مبحث به وسایل مورد نیاز بازی ها 

براساس اهداف و کاربرد صحیح اسباب بازی ها اختصاص دارد.
ــ جمع آوری فّعالیت های انجام شده به صورت منظم و صحیح در یک پوشه

مهارت های غیر فنی:
ــ نظم و انضباط و حضور فعال در کارگاه، سرعت و مهارت در اجرای فّعالیت های  
آموزشی، مشارکت فعال در فّعالیت های گروهی و فردی، رعایت نکات بهداشتی و 

ایمنی در انجام فّعالیت آموزشی و خالقیت در ارائٔه فّعالیت های آموزشی
ّول

ت ا
نوب

نی
پایا

نظری:
نقش و اهمیت بازی در دوران پیش از دبستان

1 نمره

عملی: 
طراحی یک بازی، با توجه به ارزش های بازی، ساختن یک اسباب بازی )پازل، 

روی هم چیدنی و ...(

2/5 نمره

وم
ت د

نوب

نی
پایا

نظری:
نقش و اهمیت بازی در دوران پیش از دبستان

1 نمره

عملی: 
طراحی یک بازی، با توجه به ارزش های بازی، ساختن یک اسباب بازی )پازل، 

روی هم چیدنی، مینیاتوری و ...( مرتبط با واحد کار

1 نمره 
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٭توجه:

ارزشیابی از محتوای نظری، با توجه به اهداف رفتاری فصل و شاخص های غیرفنی که در جدول ارزشیابی به آن 
اشاره شد، صورت می گیرد.

الف( نمونۀ ارزشیابی نظری:

 سؤاالت تشریحی
1ــ مفاهیم بازی های گروهی را نام ببرید.

2ــ ارزش همه جانبٔه بازی »گرگم و گله می برم« را مشخص کنید.
 سؤاالت تکمیلی

1ــ به بازی ای که کودک از طریق آن می تواند عمل ناخوشایندی را از ذهن خود پاک کند بازی ..... 
می گویند.

2ــ جنسیت، هوش و سن از عوامل .... مؤثر در بازی هستند.
 سؤاالت صحیح و غلط

1ــ شناسایی کودک از جهان پیرامونش در بازی ها متجلی می شود.                    

2ــ داشتن همبازی های متعدد برای جبران کمبود اسباب بازی کافی است.           
 سؤاالت چند گزینه ای:

1ــ گزینٔه صحیح را با عالمت ضربدر مشخص کنید:
1ــ بارزترین ارزش بازی »انداختن توپ در سبد« کدام است؟

الف( جسمانی                 ب( شناختی              ج( عاطفی                 د( اجتماعی
2ــ کدام بازی کودک بین عواطف و امیال متضادش تعادل ایجاد می کند؟

الف( جبرانی                   ب( تقلیدی                ج( موازی               د( نمادین
٭توجه:

با درنظر گرفتن مهارت های غیرفنی،  پروژٔه آموزشی و  یا  انتخابی واحد کار  به موضوع  با توجه  ارزشیابی عملی، 
صورت می گیرد.

ب( نمونۀ ارزشیابی عملی:

با توجه به موضوع انتخابی واحد کار:
1ــ یک بازی، با توجه به ارزش جسمانی آن، برای کودک چهار تا پنج ساله طراحی کنید.

2ــ یک جورجورک برای کودک سه ساله درست کنید.
٣ــ برای کودکان دو تا سه ساله پازل 2تکه بسازید.

ص     غ

ص     غ
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 هنرآموزان محترم توجه داشته باشند هدف نهایی ایجاد توانمندی هایی در هنرجویان است تا آنان در پایان این 
فصل به خوبی بتوانند بازی هایی را، با توجه به ارزش های آن، سن کودک و درنظر گرفتن واحد کار، طراحی و اجرا 

کنند. همچنین در این رابطه قادر شوند اسباب بازی های ابتکاری با وسایل موجود در کارگاه درست کنند.

جداول ارزشیابی نظری و عملی براساس شاخص ها و مهارت های غیر فنی

نمرۀ نظری:

 نظری 
نام و نام خانوادگی

 نقد و بررسیگزارشتحقیقشفاهیکتبی
گزارش

 نقد و بررسی
تحقیق

 یادداشت
هنرآموز

نمونۀ جدول ارزشیابی از محتوای نظری

نمرۀ عملی:

عملی
حضور 
فعال

در کالس

میزان 
مشارکت در

فّعالیت 
گروهی

ارائۀ 
پوشه
کار

کاربرد
صحیح
وسایل

اجرای
صحیح کار

عملی

سرعت و 
مهارت 

در اجرای 
کار

نوآوری
و

خالقیت

نظم
و

انضباط

رعایت
بهداشت و
ایمنی در 

کار

یادداشت
هنرآموز نام و نام 

خانوادگی

نمونۀ جدول ارزشیابی از محتوای عملی
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یادداشت هنرآموز


