فصل هشتم
اهمیت آموزش مفاهیم اجتماعی در دورۀ پیش دبستانی
نقش و ّ

ــ مفاهیم اجتماعی

هدف کلی
طراحی ّفعالیت هایی برای توسعه مهارتهای اجتماعی در دوران پیش از دبستان
200

سخنی با هنرآموز

برنامه تدریس خود را در این فصل به گونه ای طراحی کنید که هنرجویان بتوانند ّفعالیت ها و آموخته هایشان را در جهت تهیه و
ٔ
پروژه آموزشی ،با درنظر گرفتن موضوع مربوطه ،به کارگیرند.
اجرای واحد کار یا
ٔ
فعالیت های بازی
ّ

فعالیت های هنری ،خالقیت
ّ

فعالیت های حرکتی و پرورش
ّ
جسم و حواس پنج گانه

بهداشت و تغذیه

آموزش یک مفهوم

مفاهیم ریاضی
مفاهیم علوم اجتماعی

فعالیت کالمی ،زبان آموزی
ّ

مفاهیم علوم طبیعی
مفاهیم دینی و اخالقی
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نمای کلی فصل هشتم
متغیرهای اجتماعی شدن
تفاوت های فردی

منابع انتقال ارزش ها

متغیرهای اجتماعی شدن

الگوها و ارزش های رفتاری

روش های انتقال ارزش ها

مفاهیم و مهارت های اجتماعی
شناخت خود

میان فردی
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مفاهیم و مهارت های اجتماعی
شناخت محیط

هدف های رفتاری فصل هشتم در حیطه های یادگیری براساس طبقه بندی بلوم و همکاران
در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:
ردیف

حیطۀ شناختی

طبقه

حیطۀ عاطفی

طبقه

حیطۀ روانی حرکتی

طبقه

فرایند اجتماعی شدن را
توضیح دهد.

دانش فرایند اجتماعی شدن را دریافت فرایند اجتماعی شدن را توسط اجرای
یک چارت آموزشی طراحی مستقل
مورد توجه قرار دهد.
کند.

2

ابعاد مختلف متغیرهای
اجتماعی شدن را توضیح
دهد.

دانش متغـیرهـای اجـتماعــی دریافت متغیرهای اجتماعی شدن را اجرای
توسط یک چارت آموزشی به مستقل
شدن را مورد توجه قرار
نمایش بگذارد.
دهد.

3

جنبه های مختلف یادگیری هر درک و بـه جنبه هـای مـختلف ارزش جنبه های مختلف یادگیری هر اجرای
نقش اجتماعی را با ذکر مثالی فهم یــادگیـری هـر نـقش گذاری نقش اجتماعی را در قالب یک مستقل
طرح آموزشی نمایش دهد.
اجتماعی اهمیت دهد.
شرح دهد.

4

نکاتی را که والدین و مربیان در دانش تحوالت رشد اجتماعی دریافت فواید شناخت تحوالت رشد اجرای
اجتماعی کودکان برای والدین مستقل
کودکان را مورد توجه
زمینه تحوالت رشد اجتماعی
ٔ
و مربیان را در قالب یک طرح
قرار دهد.
کودکان باید بدانند بیان کند.
آموزشی اجرا کند.

5

مهارت های اجتماعی مورد
نیاز کودکان را با ذکر مثال
توضیح دهد.

درک و به مهارت های اجتماعی دریافت مهارت های اجتماعی مورد نیاز اجرای
کودکان را توسط یک چارت مستقل
فهم مورد نیاز کودکان توجه
آموزشی ارائه دهد.
نشان دهد.

6

شیوه های آموزش مهارت های درک و به شیوه های آموزش دریافت نمونه هایی از روش های آموزش اجرای
مهارت های اجتماعی کودکان مستقل
اجتماعی کودکان را با ذکر فهم مهارت هـای اجتمـاعـی
را اجرا کند.
کـودکـان عـالقـه نشان
مثال توضیح دهد.
دهد.
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ردیف

١
٢
٣
٤

٥

اهمیت آموزش مفاهیم اجتماعی به کودکان
فصل هشتم :نقش و ّ
جدول هدف و محتوا :بودجه بندی زمان پیشنهادی

طبقه

دانش
دانش
دانش
اجرای
مستقل

حیطه

شناختی
شناختی
شناختی
روانی ــ
حرکتی
روانی ــ
حرکتی

اهمیت آموزش مفاهیم اجتماعی به کودکان
هدف کلی :آشنایی هنرجویان با نقش و ّ
هدف های رفتاری

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:
فرایند اجتماعی شدن را توضیح دهد.
نکاتی را که والدین و مربیان باید بدانند شرح دهد.
مهارت اجتماعی را تعریف کند.
نحوه آموزش مهارت اجتماعی به کودکان را ارائه دهد.
ٔ

شیوه های آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان را طراحی
و اجرا کند.

اجرای
مستقل

رئوس و ریز محتوای آموزش
ــ فرایند اجتماعی شدن
ــ نکاتی که والدین و مربیان باید بدانند.
نحوه آموزش آن به کودکان
ــ مهارت اجتماعی و ٔ
مهارت های مربوط به شناخت خود
مهارت های میان فردی
مهارت های مربوط به شناخت محیط
ــ شیوه های آموزش مهارت های اجتماعی
الگوبرداری
مربی گری
دادن فرصت سخن گویی به کودکان
خودآموزی
قضاوت و داوری
تقویت رفتار
نمایش و قصه گویی
بازی
گردش علمی

زمان

ــ

ــ

نظری عملی
20
40
30

30
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تعریف کلید واژه ها

٭ اجتماعی شدن :جریانی است که در آن هنجارها ،مهارت ها ،انگیزه ها و طرز تلقی و رفتار فرد شکل می گیرد تا ایفای نقش
کنونی یا آتی او در جامعه ،مطلوب و مناسب شناخته شود.
٭ جامعه پذیری :پذیرش اعتقادات ،باورها ،هنجارها و ارزش های مورد قبول جامعه است و کسب توانایی در تطبیق و
سازگاری با این هنجارها و یا تغییرات مطلوب در آنها.
٭ مهارت اجتماعی :توانایی های پیچیده ای برای ظاهر ساختن رفتارهایی ست که به طور مثبت یا منفی تقویت می شوند و ظاهر
نساختن توانایی هایی که توسط دیگران مورد تنبیه یا خاموشی قرار می گیرند.
٭ انواع مهارت های اجتماعی :مفاهیم و مهارت های اجتماعی موردنیاز کودکان را می توان به سه گروه مهارت های مربوط
به شناخت خود ،مهارت های میان فردی و مهارت های مربوط به شناخت محیط طبقه بندی کرد.
٭ الگوبرداری :ایجاد الگویی از رفتار اجتماعی که موجب شود فرد دیگری آن رفتار را از طریق مشاهده و تقلید فراگیرد ،الگوسازی
مشاهده رفتار همساالن یا بزرگترها و یا از طریق تأثیرپذیری از شنیدههای دیگران انجام میشود.
اجتماعی نام دارد .این الگوسازی یا از طریق
ٔ
٭ مربی گری :این روش به شکل راهنمایی کالمی به طور پیاپی و طی جلساتی صورت می گیرد و از این طریق کودک می تواند
به کودکان دیگر نزدیک شود و با آنها ارتباط برقرار کند و دوستانی بیابد.
٭ فراهم کردن فرصت برای سخن گویی کودکان :سخن گویی در برابر جمع روش مناسبی برای اجتماعی شدن است .توجه
به افراد گروه او را برای یادگیری و توانایی گوش دادن به صحبت دیگران و نهایتاً صحبت کردن با آنها آماده می سازد.
٭ خودآموزی :در این روش ،کودک در مورد یک مسئله و علت بروز آن می اندیشد و سپس نتیجه گیری می کند .آنگاه با
راهنمایی معلم و از طریق حل مسئله اندیشه های خود را در حضور دیگران بیان می کند و رفتار خود را براساس آن تغییر می دهد.
٭ قضاوت و داوری :در این روش سعی بر این است که کودک بتواند انواع واکنش های اجتماعی یک موقعیت را ،که برخی
انطباق پذیرند و یا حتی اتفاق افتاده اند ،تشخیص دهد.
٭ تقویت رفتار :اگر کودک بتواند موقعیت برقراری ارتباط را بهتر بشناسد در افزایش درک اجتماعی او مؤثر است.
نشانه ناتوانی در تغییر دقیق و تلفیق عالئم و نمادهای مختلف محیط دانست.
بنابراین نارسایی های ادراک اجتماعی را می توان ٔ

روش های پیشنهادی یاددهی و یادگیری
ــ سخنرانی
ــ ّفعالیت گروهی
ــ اجرای نمایش
ــ پرسش و پاسخ
ــ روش تقلید یا الگوبرداری

مواد و وسایل الزم:

ــ کتاب درسی
زمینه مهارت های اجتماعی
ــ فیلم های آموزشی در ٔ
ــ چارت های آموزشی
ــ عالئم راهنمایی و رانندگی
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طراحی هنرآموز از هر فصل

برنامه تدریس خود را طراحی کنید و بنویسید .قبل
چنانچه طراحی برای هر فصل برای شما مشکل است می توانید در فرم زیر ٔ
کلیه سؤاالت را بخوانید.
از پرکردن این فرم باید ٔ
هدف این مبحث چیست؟
از هنرجویان می خواهید چه چیز را یاد بگیرند؟ (خروجی تدریس)
روش و الگویی که به کار می برید چیست؟
آیا هیچ گونه مشکل یا مسئله ای مرتبط با محتوا و هنرجویان وجود دارد که باید در اینجا روی آن دقت کنید؟
اگر وجود دارد آن را مشخص کنید.
چه منابع یا آموزشی را در این مبحث به کار می گیرید؟
چگونه فضا و محیط را برای این بخش آماده می کنید؟
محل نشستن بچه ها را چگونه باید کنترل کنید؟
چگونه و با چه وسیله ای در مورد برنامه تان قضاوت خواهید کرد؟
قبل از شروع درس دانسته های مرتبط با موضوع هنرجویانتان را ارزیابی کنید.
آیا از برنامه ریزی خودتان راضی هستید ،بله یا خیر؟ چرایی آن را مشخص کنید.

شروع تدریس
پیشنهادها
١ــ چارت فرایند رشد اجتماعی شدن را ترسیم و راجع به آن با هنرجویان بحث کنید.
زمینه تأثیر خانواده ،همساالن،
٢ــ تحوالت مربوط به رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی را با ذکر مثال هایی در ٔ
همسایگان و رسانه ها در رفتار کودکان ،مورد بحث و بررسی قرار دهید.
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خالصۀ محتوا

ــ فرایند اجتماعی شدن

کودک در حال رشد

جامعه:
ــ هنجارها
ــ مهار ت ها
ــ انگیزه ها
ــ ارزش ها

شکل گیری رفتار کودک

رشد اجتماعی کودک

اجتماعی شدن یک ارتباط دوجانبه است بین فرد و جامعه.
ــ ابعاد متغیرهای اجتماعی شدن
الف) متغیرهای مربوط به تفاوت های فردی ،سن ،جنس ،شخصیت و هوش؛
دربرگیرنده فرهنگ ،ملیت ،خانواده و وسایل ارتباط جمعی ست (روزنامه ها،
ب) متغیرهای مربوط به منابع انتقال ارزش ها ،که
ٔ
مجالت تلویزیون ،ادبیات و …)؛
ج) متغیرهای مربوط به روش های انتقال ارزش ها ،مانند مراسم مذهبی ،هویت نظام ها و تجارب ناشی از چگونگی فرزندپروری؛
د) متغیرهای مربوط به الگوها و ارزش های رفتاری (نقش جنسی ،پرخاشگری ،اخالقیات ،دوستی ها و …)؛
ــ آموزش مفاهیم اجتماعی به کودکان با هدف اجتماعی کردن یا جامعه پذیری آنها صورت می گیرد.
ــ جامعه پذیری به معنای پذیرش اعتقادات ،باورها ،هنجارها و ارزش های مورد قبول جامعه ،کسب توانایی در تطبیق و سازگاری
با این هنجارها یا تغییرات مطلوب در آنهاست.
ــ متصدیان جامعه پذیری شخص را برای ایفای نقش های اجتماعی در حال و آینده آماده می کنند.
جنبه دوم،
جنبه ّاول ،یادگیری وظایف مربوط به هر نقش و حقوق مربوط به آن استٔ .
ــ یادگیری هر نقش دارای دو جنبه استٔ :
یادگیری احساسات عواطف ،نگرش ها و ارزش های مربوط به هر نقش است.
ــ نکاتی که والدین و مربیان باید بدانند
رفتار اجتماعی کودکان دارای الگو و شکل خاصی ست .این رفتار ،ضمن آنکه متأثر از خصوصیات فردی ست ،از محیط
اجتماعی نیز تأثیر می پذیرد .این محیط شامل خانواده ،همساالن ،همسایگان و رسانه ها ،به خصوص تلویزیون است.
مرحله سنی ،رفتارهای خاصی را از خود بروز می دهند که برخی غیراجتماعی و برخی
کودکان در مراحل رشد خود و در هر
ٔ
مشاهده رفتار کودکان و با توجه به جدول رشد کودکان ،در تربیت اجتماعی آنان به نکاتی چند باید توجه کنند:
اجتماعی اند .والدین و مربیان ،با
ٔ
ــ کودکان از نظر رشد اجتماعی خود پیوسته تغییراتی را پشت سر میگذرانند .با توجه به این تغییرات ،بروز رفتارهای غیراجتماعی
زمینه رشد اجتماعی او را فراهم سازند.
در کودک فرصتهایی در اختیار والدین و مربیان میگذارد تا از طریق تعامل حساب شده با کودکٔ ،
نحوه برخورد والدین و مربیان با کودک باید هماهنگ باشد تا در رشد اجتماعی او مؤثر واقع شود.
ــ ٔ
انتظارات والدین و مربیان از کودکان باید در حد توانایی آنان باشد.
کودکان از رفتار والدین و مربیان بیشتر از گفتار آنها می آموزند .بنابراین آنان باید الگوی شایسته ای برای کودکان باشند.
آموزش مهارت های اجتماعی در سنین کودکی شروع می شود .زیرا یادگیری در این سال ها عمیق تر ،آسان تر و سریع تر است.
کودکان از نظر رشد اجتماعی مانند سایر جنبه های رشد با یکدیگر متفاوت اند .باید این نکات را درنظر گرفت.
تشویق والدین در کالس های آموزشی اولیا و مربیان و مشاوره با روان شناس مهد کودک.
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مهارت های اجتماعی

قبل از تدریس :از هنرجویان بخواهید تا خاطرات دوران کودکی خود را در هنگام مهمانی رفتن ،اعیاد ،سینما رفتن ،گردش
در پارک ،مالقات بیمار ،خرید و … بیان کنند .یا از آنان بخواهید با هم گروهی خود یک نقش اجتماعی را ایفا کنند و مسائل مختلفی
را مانند رعایت آداب و رسوم اجتماعی (سالم ،احوال پرسی ،خداحافظی ،به کار بردن کلمات مؤدبانه ،احترام به دیگران ،رعایت حقوق
نحوه آموزش آنها را به کودکان تدریس کنید.
خود و دیگران ،ارائه دهند .سپس مهارت های اجتماعی و ٔ
مفاهیم و مهارت های اجتماعی موردنیاز کودکان را می توان به سه گروه عمده تقسیم کرد:
الف) مهارت های مربوط به شناخت خود :در این گروه کودک گام به گام با مهارت های اجتماعی مربوط به شناخت خود ،که
طی مراحلی صورت می گیرد ،آشنا می شود (نام خود را می شناسد ،معنی نه را می فهمد و …).
ب) مهارت های میان فردی :کودک به مرور از حالت خودمداری خارج می شود و سعی می کند با دیگران رابطه برقرار
کند .تقلید از حرکات اطرافیان ،پیروی از دستورات ،احترام به بزرگ ترها ،همکاری با همساالن ،شرکت در بازی های گروهی و …
نمونه هایی از این نوع مهارت هاست.
ج) مهارت های مربوط به شناخت محیط :ایجاد ارتباط با محیط یکی از اهداف اساسی آموزش و پرورش است .کودک
خانه مسکونی ،محیط اطراف خانه و مراکز پیش دبستانی ،شغل
الزمه این امر دانستن نشانی ٔ
باید قادر باشد محیط اطرافش را بشناسدٔ .
نحوه رفت و آمد ،آشنایی با مقررات راهنمایی و رانندگی و … است.
والدینٔ ،

شیوه های آموزش مهارت های اجتماعی

ایجاد یک رفتار یا تغییر در رفتار را می توان به طرق مختلف عملی ساخت .اما استفاده از روش ها و ّفعالیت ها به موضوع
آموزش ،شرایط مخاطب از نظر تحوالت مربوط به رشد و توانایی فردی بستگی دارد.
روش ها و ّفعالیت هایی که مربیان می توانند در آموزش مهارت های اجتماعی به کارگیرند عبارت اند از:
ــ روش الگوبرداری
ــ روش مربی گری
ــ فراهم کردن فرصت برای سخن گویی کودکان
ــ روش خودآموزی
ــ روش قضاوت و داوری
ــ روش تقویت رفتار
ــ روش نمایش و قصه گویی
ــ آموزش از طریق بازی
ــ روش گردش علمی
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فعالیت
نمونۀ آموزشی یک ّ

فعالیت :خانه سازی گروهی
موضوع ّ
هدف :تقویت مهارت های میان فردی
فعالیت :مهارت اجتماعی
نوع ّ
تأکید بر رشد :شناختی اجتماعی
محل اجرا :فضای داخل و یا خارج
تعداد کودکان 20 :نفر
مدت 45 :دقیقه
سن :چهار تا پنج ساله

مواد الزم :مقواهای رنگی ،تعدادی قوطی کبریت خالی ،کاغذ رنگی ،نخ ،ماژیک های رنگی ،آب رنگ ،مدادهای
پارچه کلفت برای چادرزدنِ ،گل رس
رنگی ،چسب ،قیچی،
ٔ

زمینه سازی قبل از اجرا :بازدید از یک ساختمان نیمه تمام،
مشاهده مصالح ساختمانی ،بحث در مورد چه کسانی
ٔ
خانه را می سازند ،تمیز نگه داشتن خانه و اتاق ها و حیاط و کالس درس ،ایمنی آب ،برق ،تلفن ،پله ها ،نرده ها و …
روش کار معلم
ــ ابتدا در مورد ّفعالیتی که می خواهیم انجام دهیم با کودکان صحبت می کنیم .سپس ،ضمن تقسیم کودکان به دو گروه
ده نفره ،از کمک مربی می خواهیم سرپرستی یک گروه را به عهده گیرد.
ــ وسایل موردنیاز را در اختیار هرگروه قرارمی دهیم.
خانه ویالیی،
ــ نوع خانه هایی را که هر گروه می خواهند بسازند با کمک کودکان مشخص می کنیم ،مانند کلبه ،چادرٔ ،
آپارتمانی.
وسیله دیگری ست ،رعایت نکات بهداشتی
ــ اگر از مقوا استفاده می شود مراقبت در برش مقوا و اگر کار با ِگل رس یا هر
ٔ
و ایمنی کامال ً ضروری ست.
ــ وظیفه هر کودک در گروه را مشخص می کنیم و آنان را به همکاری ،احترام به قوانین ،رعایت حقوق هم گروهی ها،
پیروی از دستورات ،گوش دادن به سخنان مربی ،رعایت نوبت در سخن گفتن ،احترام به دیگران ،اجازه گرفتن برای
استفاده از اشیاء دیگران ،شرکت ّفعال در گروه و … تشویق می کنیم.
عالقه کودکان ،با توجه به ذوق و طراحی خودشان ،آماده می شود .فضایی را درنظر می گیریم
ــ سپس خانه های مورد
ٔ
که خانه در آن ساخته شده است و برای شناخت محیط زندگی محیط اطراف خانه ،همسایه ها ،نشانی خانه و نشانی
نحوه رفت و آمد و برخی از مهارت های مربوط به شناخت محیط را آموزش می دهیم.
مهدکودکٔ ،
پیامد حاصل از آموزش
ــ کودکان با مهارت های میان فردی و شناخت محیط آشنا می شوند( .اجرای کارگروهی)
مفاهیم :همکاری ،احترام به قوانین و دیگران ،رعایت نوبت ،اجازه گرفتن ،گوش دادن به مربی ،پیروی از دستورات
مهارت ها :مهارت های اجتماعی (میان فردی ــ شناخت محیط)
خزانۀ لغات :خانه ،چادر ،کلبه ،آپارتمان ،مصالح ساختمانی ،نظافت ،ایمنی ،تلفن ،برق ،بنا ،مهندس ،نقاش ،لوله کش
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(راننده اتوبوس)
موضوع :بازی نقش اجتماعی
ٔ

راننده اتوبوس را کشف کنند.
هدف :به کودکان فرصتی داده شود تا نقش
ٔ
حوزۀ برنامه ریزی آموزشی :درک اجتماعی

تمرکز رشد :شناختی ــ اجتماعی
محل :فضای بیرون
تعداد کودکان 5 :تا  8نفر
مدت 10 :تا  20دقیقه
سن :سه تا چهار سال
مواد الزم 5 :تا  8دستگاه صندلی ،یک رادیو ترانزیستوری ،بلیت یا پول ُخرد ،یک قوطی یا لیوان خالی ،یک
نوار موسیقی
زمینه سازی برای اجرا :صندلی ها را به فضای باز ببرید و به صورت صندلی های اتوبوس مستقرکنید .یک صندلی
را جلوی بقیه صندلی ها قرار دهید (مثل ردیف اتوبوس که اولی متعلق به راننده است و بقیه برای مسافران) رادیو را
در اختیار راننده قرار دهید .تعدادی بلیت درست کنید و مقداری پول خرد برای پرداخت پول بلیت .یک آهنگ یا
سرود انتخاب کنید که ترجیحاً در مورد اتوبوس و رانندگی باشد.
روش کار معلم :بچه ها را به عنوان مسافر و یک نفر را به عنوان راننده انتخاب کنید و به بچه ها بیاموزید برای سوار
شدن باید بلیت بخرند .سپس راننده ،اتوبوس خیالی را با موسیقی حرکت دهد .آنها می توانند گروهی بخوانند و هر
وقت یکی خواست پیاده شود موسیقی قطع شود و پس از پیاده شدن او دوباره موسیقی شروع شود و این حرکت تا
پیاده شدن همه ادامه یابد.
پیامد حاصل از آموزش
مفاهیم :رانندگی اتوبوس یک شغل مهم است .پسر یا دختر می تواند در بزرگ سالی این شغل را داشته باشد .برای
تهیه بلیت پرداخت کرد.
سوار شدن یا استفاده از اتوبوس باید پول برای ٔ
توسعه مهارت اجرای نقش یک راننده و آشنا شدن با ویژگی شغلی ،آشنایی با یک
مهارت ها :مهارت ایفای نقش ــ
ٔ
ّفعالیت اجتماعی و نقش آن
راننده اتوبوس ،بلیت ،رانندگی ،نکات ایمنی
خزانۀ لغات:
ٔ
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نام
گروه نام
واحد
یا
کار
سن
پروژه کودک

فعالیت
حوزه ّ
مهارت های
مربوط به شناخت
خود

مهارت های
میان فردی

مهارت های اجتماعی

مهارت های مربوط الگوبرداری مربی گری فرصت خودآموزی قضاوت و
داوری
سخن گویی
به شناخت محیط
کودکان

تقویت
رفتار

شیوه های آموزش مهارت اجتماعی

اهمیت آموزش مفاهیم اجتماعی دردورۀ پیش از دبستان
ارزشیابی محتوایی فصل هشتم :نقش و ّ

نمایش و
قصه گویی

بازی

گردش
عملی

جمع
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فرم ارزیابی هنرآموز ،بعد از تدریس هر فصل
چگونه تدریسم را بیشتر اثرگذار کنم؟
فعالیت ها و برنامه ای را بیشتر باید انجام دهم؟
چه ّ

فعالیتهایی را باید بیشتر انجام دهند؟
هنرجویان چه نیازها و ّ

فعالیت ها و برنامه ای را کمتر باید انجام دهم؟
چه ّ

فعالیتها و نیازهایی را باید کمتر انجام دهند؟
هنرجویان چه ّ

سایر پیشنهادها:
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ارزشیابی فصل ٧
فرم ارزشیابی مستمر و پایانی

١٢نمره عملی در دو نوبت اول و دوم انجام می گیرد.
٨نمره نظری و
ارزشیابی این کتاب به صورت
ٔ
ٔ
عنوان

نمره

نظری:
ــ اجرای آزمون های شفاهی و کتبی براساس محتوای تعیین شده در قسمت پایانی نظری
نوبت ّاول و دوم.
شاخص های غیرفنی:
ارائه تحقیقات و گزارش های مرتبط با درس
ــ ٔ
ــ نقد و بررسی گزارش ها و تحقیقات ارائه شده در کالس
نوبت دوم

مستمر

عملی:
ــ اجرای ّفعالیت های آموزشی مطابق با اهداف رفتاری درس در قسمت های عملی پایانی
نوبت ّاول و دوم
ــ شناخت و کاربرد وسایل و ابزار صحیح
ــ جمع آوری ّفعالیت های انجام شده به صورت منظم و صحیح در یک پوشه
مهارت های غیرفنی:
ــ نظم و انضباط و حضور ّفعال در کارگاه
ــ سرعت و مهارت در انجام ّفعالیت های آموزشی
ــ مشارکت ّفعال در ّفعالیت های گروهی و فردی
ــ رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در انجام ّفعالیت آموزشی
ارائه ّفعالیت آموزشی
ــ
خالقیت در ٔ
ّ

نوبت دوم

پایانی

نظری:
اهمیت آموزش مفاهیم اجتماعی در دوران پیش از دبستان
نقش و ّ

عملی:
ارائه فعالیتی مناسب برای آموزش مفاهیم اجتماعی (الگوبرداری ،مربی گری و …)

0/5
1
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٭ توجه:
ارزشیابی از محتوای نظری ،با درنظر گرفتن اهداف رفتاری فصل و شاخص های غیرفنی ،که در جدول
ارزشیابی به آنها اشاره شده ،صورت می گیرد.
الف) نمونۀ ارزشیابی نظری
سؤاالت تشریحی
1ــ هدف از آموزش مهارت های اجتماعی در کودکان را بنویسید.
2ــ متغیرهای اجتماعی شدن را نام ببرید.
سؤاالت تکمیلی:
1ــ آموزش مهارت های اجتماعی از موضوعات مهم در …… و …… است.
2ــ پیروی از دستورات از مهارت های ……… است.
سؤاالت صحیح و غلط
1ــ کودکان در فرایند رشد اجتماعی خود پیوسته تغییراتی را پشت سر می گذارند .ص غ
2ــ کودکان از گفتار ما بیشتر از رفتار ما می آموزند ص غ
سؤاالت چند گزینه ای
(گزینه صحیح را با عالمت ضربدر نشان دهید).
ٔ
1ــ کدام گزینه مهارت مربوط به شناخت خود را بیشتر نشان می دهد؟
ج) شناخت شغل والدین
الف) اعتماد نداشتن به افراد بیگانه
د) رعایت نوبت بازی
ب) صرفه جویی در انرژی
2ــ مناسب ترین راه تقویت رفتار در کودک کدام است؟
ج) صحبت کردن
الف) تشویق
د) الگویی مناسب
ب) توصیف اشیاء
توجه
پروژه آموزشی و یا درنظر گرفتن مهارت های
ارزشیابی عملی ،با توجه به موضوع انتخابی واحد کار یا
ٔ
غیرفنی ،صورت می گیرد.
ب) نمونۀ ارزشیابی عملی

با توجه به موضوع انتخابی واحد کار:
1ــ با استفاده از وسایل نقاشی ،حاالت مختلف صورت و تصاویر احساسی گوناگون را طراحی کنید.
2ــ یک بازی در خصوص شناخت محیط زندگی طراحی کنید.

هنرآموزان محترم توجه داشته باشید هدف نهایی ایجاد توانمندی هایی در هنرجویان است تا آنان در پایان این فصل به خوبی
بتوانند ّفعالیت هایی را که برای تقویت مهارت های اجتماعی درنظر گرفته شده است در اجرای واحد کار ،به کار گیرند.
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جداول ارزشیابی نظری و عملی براساس شاخص ها و مهارت های غیرفنی
نمرۀ نظری:
نظری

کتبی

شفاهی تحقیق گزارش نقد و بررسی گزارش نقد و بررسی تحقیق

یادداشت هنرآموز

نام و نام خانوادگی

نمونۀ جدول ارزشیابی از محتوای نظری

نمرۀ عملی:
عملی حضور
میزان
رعایت
ارائۀ کاربرد اجرای سرعت و نوآوری نظم و
فعال در مشارکت در پوشۀ صحیح صحیح مهارت در
و
انضباط بهداشت و
ّ
نام و نام خانوادگی
کالس
فعالیت گروهی کار وسایل کار عملی اجرای کار خلّقیت
ایمنی در کار
ّ

یادداشت
هنرآموز

نمونۀ جدول ارزشیابی از محتوای عملی
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یادداشت هنرآموز

216

فصل نهم
اهمیت آموزش مفاهیم ریاضی در دوران پیش از دبستان
نقش و ّ
اشکال

رنگ ها
کتابخانه

ــ ریاضی

هدف کلی
طراحی فعالیت هایی برای آموزش مفاهیم ریاضی در دوران پیش از دبستان

217

سخنی با هنرآموز

برنامه تدریس خود را در این فصل به گونه ای طراحی نمایید تا هنرجویان بتوانند در طول سال ّفعالیت ها و آموخته هایشان را در
ٔ
پروژه آموزشی ،با درنظر گرفتن موضوع مربوطه ،به کار گیرند.
جهت تهیه و اجرای واحد کار یا
ٔ
مفاهیم ریاضی

بهداشت و تغذیه

مفاهیم علوم

فعالیت های هنری
ّ

آموزش یک مفهوم

فعالیت های حرکتی و پرورش
ّ

فعالیت های بازی
ّ

جسم و حواس پنج گانه

مفاهیم دینی و اخالقی
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مفاهیم علوم اجتماعی

نمای کلی از فصل نهم
انواع دانش از نظر پیاژه
از طریق بازتاب
بدون آموزش

اجتماعی

حسی ــ حرکتی

مفاهیم مربوط به اندازه
مفاهیم مکانی

منطقی ــ ریاضی

از طریق:
فیزیکی ــ تجربیات
ــ حواس

از طریق:
ــ آداب و رسوم
ــ محیط
فعالیت ها
ــ ّ
ــ رشد اجتماعی کودک

ــ طبقه بندی
ــ ردیف سازی
ــ مقابلۀ یک به یک
ــ درک تفاوت ها
ــ مجموعه ها
ــ درک شباهت ها
ــ اعداد
ــ اشکال
ــ ابقا (نگه داری ذهن)

مفاهیم زمانی

روش های آموزش مفاهیم ریاضی
مکاشفه ای

فعال
ّ

بازی

مفاهیم ریاضی در دوره های رشد براساس نظریات پیاژه
پیش عملیاتی ( 2تا  7سالگی)
حسی ــ حرکتی
(تولد تا  2سالگی)
(نگه داری ذهنی)

دوره های رشد شناختی کودک پیش از
دبستان در آموزش ریاضی

تفکر پیش مفهومی ( 2تا  4سالگی)
تفکر شهودی ( 4تا  7سالگی)
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هدف های رفتاری فصل نهم در حیطه های یادگیری براساس طبقه بندی بلوم و همکاران
در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:
ردیف
1

2
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حیطۀ شناختی
ریاضی را تعریف کند.

طبقه

حیطۀ عاطفی

دانش به تعاریف متعدد ریاضی توجه
نشان دهد.

ضرورت آموزش مفاهیم درک و به ضرورت آموزش مفاهیم
ریاضی به کودکان را توضیح فهم ریاضی به کودکان اهمیت دهد.
دهد.

طبقه

حیطۀ روانی حرکتی

طبقه

دریافت تعاریف متعدد ریاضی را در اجرای
کردن قالب یک نمودار آموزشی مستقل
ارائه دهد.
پاسخ
دادن

ضرورت آموزش مفاهیم اجرای
ریاضی به کودکان را در قالب مستقل
یک نمودار آموزشی ارائه
دهد.

3

انواع دانش و جایگاه ریاضی درک و به انواع دانش و جایگاه ریاضی دریافت انواع دانش و جایگاه ریاضی اجرای
کردن در آن را به صورت نمودار مستقل
فهم در آن توجه نشان دهد.
را در بین آنها توضیح دهد.
آموزشی ارائه دهد.

4

چگونگی شکل گیری مفاهیم درک چگونگی شکل گیری مفاهیم پاسخ دادن چگونگی شکل گیری مفاهیم اجرای
ریاضی در ذهن کودکان را مستقل
ریاضی را در ذهن کودکان وفهم ریاضی در ذهن کودکان،
در قالب یک نمودار آموزشی
براساس نظریات پیاژه را
براساس نظریات پیاژه تشریح
نمایش دهد.
داوطلبانه مطالعه کند.
کند.

5

روش های آموزش مفاهیم درک و روش های آموزش مفاهیم پاسخ دادن در قالب یک طرح آموزشی ،اجرای
روش های آموزش ریاضی به مستقل
ریاضی به کودکان را شرح فهم ریاضی به کودکان را داوطلبانه
کودکان را اجرا کند.
مطالعه کند.
دهد.

6

دریافت مفاهیم آموزشی ریاضی به اجرای
کردن کودکان پیش دبستانی را در مستقل
قالب یک نمودار آموزشی
ارائه دهد.

مفاهیم ریاضی را که به کودکان دانش به مفاهیم ریاضی برای کودکان
پیش دبستانی توجه نشان دهد.
پیش دبستانی باید آموزش
دهند ،فهرست کند.

7

هر یک از مفاهیم ریاضی را درک و هر یک از مفاهیم ریاضی را پاسخ دادن برای آموزش هر یک از مفاهیم اجرای
ریاضی به کودکان پیش دبستانی مستقل
که به کودکان پیش دبستانی باید فهم که به کودکان پیش دبستانی باید
یک ّفعالیت اجرا کند.
آموزش دهد ،داوطلبانه مطالعه
آموزش دهد ،توضیح دهد.
کند.

8

نکاتی را که والدین و مربیان درک و نکات قابل توجه والدین و دریافت نکات قابل توجه والدین و اجرای
در آموزش مفاهیم ریاضی باید فهم مربیان در آموزش مفاهیم کردن مربیان در آموزش مفاهیم مستقل
ریاضی به کودکان را در قالب
ریاضی به کودکان را مورد
بدانند توضیح دهد.
یک نمودار آموزشی ارائه
توجه قرار دهد.
دهد.

٩

هر یک از مفاهیم ریاضی را که به کودکان پیش دبستانی باید
آموزش دهند ،توضیح دهد.

مفاهیم ریاضی را که به کودکان پیش از دبستان باید آموزش
دهند ،فهرست کند.

در مورد آموزش هر یک از مفاهیم ریاضیّ ،فعالیت های
مناسبی را طراحی کند.

٨

٧

٦

روش های آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان را توضیح دهد.

٥

چگونگی شکل گیری مفاهیم ریاضی براساس نظریات پیاژه را
توضیح دهد.
نکاتی را که والدین و مربیان در آموزش مفاهیم ریاضی باید
بدانند را توجه دهند.

٤

٣

اهمیت آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان پیش از
ضرورت و ّ
دبستان را توضیح دهد.

ریاضی را تعریف کند.

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

انواع دانش و جایگاه ریاضی در آن را توضیح دهد.

٢

١

ردیف

هدف های رفتاری

روانی ــ
حرکتی

شناختی

شناختی

شناختی

اجرای
مستقل

ــ مفاهیم مربوط به دانش منطقی ــ ریاضی:
مقابله یک به یک ،مجموعه ها ،درک شباهت ها،
طبقه بندی ،ترتیب،
ٔ
درک تفاوت ها ،ابقا یا نگه داری ذهنی ،یادگیری اعداد ،شناخت
اشکال

درک و فهم ــ مفاهیم مربوط به دانش فیزیکی :اندازه ،مکان ،زمان

درک و فهم ــ مفاهیم ریاضی در پیش از دبستان

دانشی

ــ روش آموزش مفاهیم ریاضی

١٠

١٠

٥

30

15

15

٥

شناختی

٥

درک و فهم ــ چگونگی شکل گیری مفاهیم ریاضی در کودکان براساس نظریات ١٠
پیاژه
درک و فهم ــ نکاتی که والدین و مربیان باید بدانند

شناختی

شناختی

درک و فهم ــ انواع دانش و جایگاه ریاضی در آن

٥

شناختی

اهمیت آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان پیش دبستانی
درک و فهم ــ ضرورت و ّ

٥

شناختی

درک و فهم ــ تعریف ریاضی

رئوس و ریز محتوای آموزش

نظری عملی

5

حیطه

طبقه

اهمیت آموزش مفاهیم ریاضی در دوران پیش از دبستان
هدف کلی :آشنایی هنرجویان با نقش و ّ

زمان (دقیقه)
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تعریف کلید واژه ها

٭ ریاضی :روشی برای فکر کردن ،ابزاری برای زندگی ،زبانی برای بیان روابط و دانش ناب بشری ست.
٭ تفکر حسی ــ حرکتی :تفکری ست که در آن ادراک و شناخت کودک از محیط پیرامون خود به کمک بازتاب ها و حواس
صورت می گیرد.
٭ تفکر پیش مفهومی :تفکری ست که در آن توانایی تجسم در کودک شکل می گیرد و کودک در غیاب اشیا می تواند آنها را
به یاد آورد .این تفکر همان تصویرسازی ذهنی در نظریه پیاژه است.
٭ تفکر شهودی :تفکری ست که در آن به دلیل رشد زبان ،حافظه ،کاربرد نمادها و تصویرسازی ذهنی کودک ،شناخت او از
رابطه بین کل و جزء را درک می کند و استدالل او براساس مشاهداتش صورت می پذیرد.
امور گسترش می یابد .در این تفکر ،کودک ٔ
٭ مفهوم مکانی :آگاهی کودک از محیط پیرامون خود و موقعیت اشیا در ارتباط با جسم خود است.
٭ مفهوم زمان :آشنایی کودک با مفهوم امروز ،فردا ،بعداً ،آخر ،اول و ساعت غذاخوردن ،ساعت آمدن و رفتن از مهد
کودک است.
٭ طبقه بندی :گروه بندی اشیا براساس یک خصوصیت مشترک است.
٭ ردیف سازی :طبقه بندی منظم یا کشف یک نظم در یک مجموعه
مقایسه اعضای دو مجموعه با یکدیگر و قراردادن آنها در کنار هم با توجه به ارتباط بین آنهاست.
٭ مقابلۀ یک به یک:
ٔ
٭ برگشت پذیری :توانایی مرتب کردن اشیا از دو جهت است.
٭ مجموعه :تعدادی از اشیا یا پدیده هاست که حداقل در یک خصوصیت با هم مشترک اند.
٭ ابقا (نگهداری ذهنی) :یعنی اگر در یک مجموعه ،اعضای آن را در شکلهای گوناگون قرار دهند ،تعداد و کمیت آن تغییر نمیکند.
٭ عدد :شمارش اعداد است که بعد از شناخت روابط کیفی حاصل می شود.

روش های یاددهی ــ یادگیری
ــ سخنرانی
ــ ّفعالیت گروهی
ــ اکتشافی هدایت شده
ــ حل مسئله
ــ پرسش و پاسخ

منابع

ــ کتاب درسی ّفعالیت های آموزشی پیش دبستان
ــ کتاب های آموزشی معتبر در زمینه آموزش مفاهیم ریاضی

مواد و وسایل الزم
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1ــ لوتوی اعداد
2ــ ابزار درست کردن کاردستی های مختلف براساس فصل

طراحی هنرآموز از هر فصل

برنامه تدریس خود را طراحی کنید و بنویسید .قبل
چنانچه طراحی برای هر فصل برای شما مشکل است می توانید در فرم زیر ٔ
کلیه سؤاالت را بخوانید.
از پرکردن این فرم باید ٔ
هدف این مبحث چیست؟
از هنرجویان می خواهید چه چیز را یاد بگیرند؟ (خروجی تدریس)
روش و الگویی که به کار می برید چیست؟
آیا هیچ گونه مشکل یا مسئله ای مرتبط با محتوا و هنرجویان وجود دارد که باید در اینجا روی آن دقت کنید؟
اگر وجود دارد آن را مشخص کنید.
چه منابع یا آموزشی را در این مبحث به کار می گیرید؟
چگونه فضا و محیط را برای این بخش آماده می کنید؟
محل نشستن بچه ها را چگونه باید کنترل کنید؟
چگونه و با چه وسیله ای در مورد برنامه تان قضاوت خواهید کرد؟
قبل از شروع درس دانسته های مرتبط با موضوع هنرجویانتان را ارزیابی کنید.
آیا از برنامه ریزی خودتان راضی هستید ،بله یا خیر؟ چرایی آن را مشخص کنید.
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شروع تدریس
پیشنهاد
از هنرجویان بخواهید به ساختمان ها ،پله ها ،کارگاه ها ،چگونگی قرارگرفتن کالس ها در زمین مدرسه ،رایانه ها،
شمارش ،خرید و پرداخت پول از فروشگاه هنرستان توجه کنند .از چند نفر بخواهید تجربیات خود را در این زمینه
تعریف کنند یا فیلمی از ساخت و سازهای مختلف انسانی مانند پل ها ،جاده ها ،ساختمان های بلند و عظیمّ ،فعالیت های
آزمایشگاهی ،خرید اینترنتی ،و خرید و پرداخت پول را پخش کنید .از هنرجویان بخواهید با دقت به فیلم توجه کنند
همه این فیلم ،چه در ساخت و سازها چه در ّفعالیت های آزمایشگاهی و فرمول های آنها
و علم مشترکی را که در ٔ
وجود دارد ،پیدا کنند .آخر فیلم تصاویری از ریاضی دانان مشهور مانند انیشتین ،فیثاغورث و … را نمایش دهید؛ اما
اطالعات دیگری ارائه ندهید.
از هنرجویان خود بخواهید علم مشترکی را که در کنار سایر علوم مانند شیمی ،زیست و مهندسی و … وجود
شیوه پرسش و پاسخ هدایت
دارد حدس بزنند و بگویند .پاسخ های آنها را ثبت کنید .نظریات آنها را به سمت ریاضی به ٔ
تخته کالس بنویسید و بخوانید.
کلمه ریاضی را درشت در وسط ٔ
کنیدٔ .

خالصۀ محتوا

ریاضی روشی برای فکرکردن ،ابزاری برای زندگی ،زبانی برای بیان یافته های علمی ،مطالعه و بیان روابط و دانش ناب
بشری ست.
اهمیت آموزش ریاضی به کودکان پیش دبستانی بپردازید .چرا باید ریاضی را از
با طرح سؤالی مانند سؤال زیر به بحث پیرامون ّ
دوره پیش دبستانی به کودک آموزش داد؟
ٔ
دالیل هنرجویان را یادداشت کنید.
اهمیت آموزش ریاضی به کودکان پیش از دبستان
ضرورت و ّ
ــ آموزش ریاضی مثل سایر علوم در این دوره آسا ن تر ،عمیق تر و سریع تر صورت می گیرد.
ــ آموزش ریاضی در رشد شناختی کودک در این دوره مورد تأکید مربیان تربیتی (پستالوزی ،فروبل ،مونته سوری و
پیاژه) است.
ــ آموزش ریاضی در این دوره کودک را برای یادگیری این آموزش در دوران ابتدایی و بزرگ سالی آماده می سازد.
ــ آموزش ریاضی در زندگی
روزانه کودکان مانند میزان خوراکی ،شمردن پول و … مورد استفاده قرار می گیرد.
ٔ
ــ آموزش ریاضی به کودکان باعث نظم فکری ،دقت و تمرکز ،تجزیه و تحلیل ،استدالل و … آنان می شود.
ــ آموزش ریاضی به نظر دوبونو در پرورش خالقیت در کودکان تأثیر فراوان دارد.
توسعه علمی و صنعتی جامعه تأثیرگذار است.
ــ آموزش ریاضی به کودکان در
ٔ
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پیشنهاد
اهمیت ریاضی در زندگی روزمره ،از هنرجویان خود سؤال کنید:
با مروری به مطالب درس قبل و ّ
کودکی که تازه متولد شده و هنوز در هیچ کالس رسمی شرکت نکرده است ،چگونه باید زندگی کند؟ مکیدن و
خوردن شیر از مادر را از کجا یاد گرفته است؟ از کجا می داند که برای اعالم نیازهای خودش باید گریه های متفاوت
داشته باشد؟
یا این کودک وقتی بزرگ تر شود نام رنگ ها و اشیا و اعالم نیازهای خود با استفاده از کالم را چگونه می داند؟
این کودک از کجا یاد می گیرد که در جواب لبخند دیگران ،لبخند بزند و دست برایشان تکان دهد؟ … پاسخ ها را
روی تخته یادداشت کنید و با جمع بندی آنها و طرح این موارد هنرجویان را به سمت تفاوت های دانش ها هدایت کنید.
تخته کالس بکشید و از آنها بخواهید موارد باال را به هر یک از دانش ها مربوط
نمودار انواع دانش را روی ٔ
سازند .با جمع بندی نظرات ،بحث خود را پیرامون انواع دانش شروع نمایید.
ادامه بحث ،سؤال زیر را با آنها مطرح کنید.
در ٔ
ریاضی جزء کدام نوع دانش است؟
با ثبت نظرات هنرجویان روی تخته ،بحث خود را پیرامون جایگاه ریاضی ادامه دهید.

انواع دانش و جایگاه ریاضی در آن

پیاژه چهار دانش زیر را معرفی و جایگاه ریاضی در آن را مشخص کرده است:
1ــ دانش حسی ــ حرکتی :این دانش بدون آموزش و به صورت بازتاب در انسان حاصل می شود ،مانند تنفس ،کارکرد
حواس و غرایز در سایر موجودات (مهاجرت و النه سازی در پرندگان).
2ــ دانش فیزیکی :این دانش به صورت مستقیم و از راه حواس دریافت می شود و شامل شناخت خصوصیات اشیا مانند
رنگ ،شکل ،اندازه ،جنس و … است .این دانش پیش نیاز آموزش مفاهیم ریاضی است.
3ــ دانش اجتماعی :این دانش شامل آشنایی با آداب و رسوم اجتماعی ،آشنایی با محیط اجتماعی ،آشنایی با مناسبت ها و
سنت های اجتماعی و آشنایی با جنبه های رشد اجتماعی کودکان است.
مقابله یک به یک ،مجموعه ها ،درک شباهت ها ،درک
4ــ دانش منطقی ــ ریاضی :این دانش شامل طبقه بندی ،ترتیب،
ٔ
تفاوت ها ،القا یا نگه داری ذهنی ،یادگیری اعداد و شناخت اشکال است.
نتیجه گیری :مفاهیم ریاضی شامل دانش فیزیکی و دانش منطقی ــ ریاضی است.
فیزیکی

حسی ـ حرکتی

انواع دانش براساس نظریات
پیاژه
اجتماعی

منطقی ــ ریاضی
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پیشنهاد
تخته کالس بکشید.
نمودار زیر را روی ٔ
حسی ــ حرکتی (تولد تا دو سالگی)
دوره های رشد شناختی کودک
پیش از دبستان در آموزش ریاضی
پیش عملیاتی (دو تا هفت سالگی)
تفکر پیش مفهومی (دو تا چهار سالگی) :توانایی تجسم،
تصویر سازی ذهنی ،کاهش خود محوری)
تفکر شهودی (چهار تا هفت سالگی) :آغاز آموزش
رسمی ریاضی ،گسترش کاربرد نمادها ،حافظه و
تصویرسازی ذهنی

با مروری به فصل سوم کتاب اصول و مفاهیم آموزش و پرورش پیش از دبستان سال دوم و فصل چهارم کتاب
دوره بلوغ ،بحث را در
بهداشت روانی سال سوم ،در مورد نظریات پیاژه پیرامون رشد شناختی کودکان از تولد تا ٔ
دوره پیش عملیاتی ،با توجه به نمودار باال و آموزش ریاضی از این دوره ،ادامه دهید.
خصوص ٔ

مفاهیم ریاضی
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چگونگی شکل گیری مفاهیم ریاضی در کودکان براساس نظریات پیاژه

دوره مهم در آموزش ریاضی عبارت اند از:
به نظر پیاژه دو ٔ
1ــ دورۀ حسی ــ حرکتی (تولد تا دو سالگی) :تفکر کودک در این دوره حسی ــ حرکتی و پیش کالمی ست و مفهوم
رابطه آن می سنجد.
پایداری شیء را درک می کند .کودک خود را مرکز جهان می پندارد و همه چیز را در ٔ
2ــ دورۀ پیش عملیاتی (دو تا هفت سالگی) :این دوره به دو مرحله تقسیم می شود:
الف) مرحلۀ تفکر پیش مفهومی (دو تا چهار سالگی) :در این مرحله توانایی تجسم در کودک شکل می گیرد و بازی های
نمادین و تخیلی را انجام می دهد؛ تصویرسازی ذهنی کودک از طریق بازی ،تقلید ،رشد کالمی و شناختی گسترش می یابد ،اشیا را
برحسب ویژگی مشترک آنها طبقه بندی می کند .آموزش هدفمند ریاضی به کودکان در پایان این مرحله آغاز می شود.
ب) مرحلۀ تفکر شهودی (چهار تا هفت سالگی) :در این مرحله شناخت کودک به دلیل رشد زبان ،حافظه و کاربرد نمادها و
رابطه بین کل و جزء را درک می کند اما هنوز به ادراک
تصویرسازی ذهنی گسترش می یابد .رشد ترسیمی او به تصویرگری می رسدٔ .
حسی خود وابسته است .طبق آزمایش های انجام شده ،مفهوم برگشت پذیری و القا را در پنج تا شش سالگی درک می کند.

نکات قابل توجه والدین و مربیان در آموزش مفاهیم ریاضی

1ــ توجه به رشد شناختی کودکان :آموزش مفاهیم ریاضی به کودک از ساده به مشکل و با توجه به مراحل رشد شناختی
آنان صورت می گیرد .از چهار سالگی آموزش این مفاهیم به صورت برنامه ریزی شده آغاز می شود.
2ــ توجه به عالیق کودکان :با استفاده از بازی ها و روش های جذاب آموزشی می توان عالیق آنها را تقویت کرد.
3ــ ایجاد انگیزه در کودکان برای یادگیری :انگیزه ،محرکی قوی برای کودکان در امر یادگیری ست .با کاربرد روش های
انگیزه یادگیری را در آنان تقویت کرد.
مناسب و بادرنظرگرفتن میل طبیعی کودکان به یادگیری می توان
ٔ
4ــ توجه به درک مفاهیم ریاضی :مفاهیم ریاضی از راه تجربه و عمل کشف می شوند و به کمک حافظه ،توضیحات شفاهی
و تصویر نمی توان آنها را به کودکان آموزش داد.
  5ــ توجه به پیوستگی فرایند یادگیری :آموزش مفاهیم ریاضی با یکدیگر ارتباط و پیوستگی دارند و آموزش آنها به
کودکان باید از ساده به مشکل انجام گیرد.
6ــ توجه به تفاوت های فردی :در آموزش مفاهیم ریاضی باید به تفاوت های فردی کودکان در یادگیری توجه کرد.
7ــ تمرین و تکرار :برای تثبیت آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان ،تمرین و تکرار ضروری ست اما تکرار ّفعالیت ها باید با
تنوع همراه باشد تا برای کودکان خسته کننده نباشد.
پیشنهادها
١ــ بازدیدی از یک مرکز پیش دبستانی با هدف آشنایی هنرجویان با روش های آموزش مفاهیم مختلف ریاضی
ِ
گزارش مصوری تهیه کنند و در
به کودکان تدارک ببینید .از هنرجویان بخواهید از بازدید خود ،با توجه به موضوع،
کالس درس ارائه دهند.
ارائه گزارش ها ،از هر هنرجو بخواهید به مدت پنج دقیقه گزارش را به طور خالصه برای سایر
بعد از بازدید و ٔ
همکالسی های خود بازگو کند .سپس با جمع بندی نظراتشان و هدایت آنها به مفاهیم موردنظر ،تدریس را آغاز کنید.
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بحث را با ارائه سؤال زیر ادامه دهید.
ساله یک مرکز پیش از دبستان بودید ،با توجه به آشنایی شما با
اگر شما مربی یک گروه از کودکان چهار ٔ
استفاده خود از روش یا
روش های آموزش ریاضی ،از کدام روش برای آموزش خود استفاده می کردید؟ علت
ٔ
روش های موردنظر را با دلیل ارائه دهید.
٢ــ نمونه ای از بازی های ریاضی مانند «یک مرغ دارم ،چند تا پاداره؟» یا «بازی یک قل دو قل» را در کالس
با هنرجویان خود انجام دهید .از آنها بخواهید بازی ها را با دوستان خود تکرار کنند .از آنها بخواهید برای
جلسه بعد
ٔ
با مراجعه به منابع اطالعات مانند کتاب ها ،اینترنت و … بازی های دیگری را که برای آموزش ریاضی مناسب اند جهت
اجرا در کالس ،جمع آوری کنند.

روش های آموزش مفاهیم ریاضی

ارائه محرک های متنوع ،حواس کودک را
1ــ روش مکاشفه ای :برای اجرای این روش ،با ایجاد محیطی مناسب و ٔ
تحریک کنید تا این مفاهیم برای او قابل درک شود.
2ــ روش فعال :در این روش کودک به تجربه و دست ورزی می پردازد زیرا عمل ،ابزاری برای تفکر اوست و از طریق
اجرای یک ّفعالیت عملی ،به درک یک مفهوم ریاضی دست می یابد.
همه مفاهیم ریاضی را می توان با طراحی در قالب بازی های مناسب ،به کودکان آموزش داد.
3ــ بازیٔ :
نمونۀ  ١روش مکاشفهای :تصویر یک مزرعه را با حیوانهای مختلف تهیه کنید .تصویر را به کودک نشان دهید و از او بخواهید
درباره مفهومهایی مثل دوری ،نزدیکی ،بزرگی ،داخل ،بیرون و … باشد.
با دیدن تصویر به پرسشهای شما جواب دهد .پرسش شما
ٔ
نمونۀ  :2انواع قاشق ها را در یک سینی بریزید از کودک بخواهید قاشق های شبیه به هم را پیدا کند و …
مهره رنگی تهیه کنید؛ یا از حبوبات و وسیله های مختلف استفاده کنید .آنها را با نظم خاصی در
نمونۀ  ١روش فعال :تعدادی ٔ
کنار هم قرار دهید و آن نظم راتکرار کنید .از کودک بخواهید ،براساس نظم شما ،آن را تکرار کند:
نمونۀ  :2ــ از کودک بخواهید ،از یک حیوان مجسمه ای درست کند که در لیوان جا بگیرد (مفهوم وزن).
ــ از کودک بخواهید مجسمه ساخته شده را در لیوان و روی ترازو قرار دهد .از او بپرسید :آیا از  5سکه سنگین تر است؟)
از  10سکه چطور؟ …
نمونۀ  ١بازی« :بازی تو چند تا … داری؟» (آموزش مفهوم صفر تا سایر (اعداد)
مثال :تو چند تا دم داری؟ تو چند تا شاخ داری؟ یا در این اتاق چند تا فیل هست؟ ……
نمونۀ  ٢بازی :کوچکم ،پیدایم کن…
از هر شیء یا اسباب بازی کودک در دو اندازه بزرگ و کوچک تهیه کنید .سپس بزرگ هر شیء یا شکل را نام ببرید و از کودک
بخواهید کوچک آن را به شما بدهد.

چند بازی پیشنهادی برای مفاهیم دانش فیزیکی
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مفهوم مکانی
داستان زیر را برای هنرجویان بخوانید و از آنها بخواهید خوب به داستان گوش کنند تا بتوانند به سؤاالتی که مطرح می شود

جواب درست بدهند.
یک روز بهاری توی یک شهر قشنگ داشتم قدم می زدم ،به نظر شما من در داخل شهر چه چیزی دیدم؟
پاسخ آنان :یک خانه
خوب توی این خانه چه چیزهایی بود؟
پاسخ آنان :آشپزخانه ،تلویزیون ،اتاق و …
داخل این آشپزخانه چه چیزی بود؟
پاسخ آنان :یک گاز
گاز کجا بود؟
پاسخ آنان :باال کمد آشپزخانه
روی گاز چه بود؟
پاسخ :ظرف غذا
داخل ظرف چه غذایی بود؟
پاسخ آنان :مثال ً ماکارونی
داخل آشپزخانه دیگه چی بود؟
پاسخ آنان :یک یخچال
و…
مفهوم زمانی
بازی «االن چه روزی ست؟» (مفهوم زمان)
ــ روی یک مقوا ،روزهای هفته را با طرحی از میوه های مختلف برای هر روز بکشید.
ــ شنبه را به آنان نشان دهید؟ این میوه نامش موز است .روزی که موز می خورید ،روز شنبه است و به همین ترتیب سایر روزها
و با تکرار آن ،با گفتن نام میوه ،روزهای هفته را به ترتیب بگوید.
مفهوم اندازه
بازی اندازه :به تعداد کودکان در اندازه های مختلف سیب تهیه کنید .از آنان بخواهید سیب ها را مقابل خود قرار دهند .از
آنان بپرسید سیب کدام یکی از شماها بزرگ است؟ همه باید سیب های دوستان را نگاه کنید.
بعد سؤال راجع به سیب های کوچک ،سیب های همانند و … ادامه یابد.
مفهوم طبقه بندی
تعدادی گوش ماهی های جور واجور را داخل یک ظرف بریزید و از هنرجویان خود بخواهید در ظرف هایی که کنار ظرف
گوش ماهی هاست انواع گوش ماهی ها را براساس شکلشان بریزند.
مفهوم ردیف ،طبقه بندی ،تفاوت ها ،شباهت ها
با گوش ماهی های ذکر شده در باال ،بازی مرتب کردن گوش ماهی ها را انجام دهید .از آنان بخواهید گوش ماهی ها را با یکی از
روش های زیر مرتب کنند:
ــ از بزرگ به کوچک
ــ از رنگ تیره به رنگ روشن
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ــ از شکل گرد به شکل صاف
ــ از حالت ساده به تزیینی
نکته :این بازی می تواند مفهوم طبقه را به شکل زیر نمایش دهد:
ــ گوش ماهی های کوچک را در ظرف کوچک و گوش ماهی های بزرگ را در ظرف بزرگ بریزید.
ــ گوش ماهی های تیره را در ظرف تیره و گوش ماهی های روشن را در ظرف روشن بریزید.
نکته :این بازی ها مفهوم تفاوت و تشابه را نیز به هنرجویان معرفی می کند.
مفهوم تناظر یک به یک
1ــ به تعداد گوش ماهی های موجود ،یک تصویر ماهی تهیه کنید از آنان بخواهید هر گوش ماهی را به تصویر یک ماهی
بچسبانند.
2ــ در ادامه یکی از تصویر ماهی ها را بردارید و سپس از آنان بخواهید هر گوش ماهی را به یکی از تصویرهای ماهی ها بچسباند.
اینجا مفهوم باقی مانده را در تناظر یک به یک می فهمند.
مفهوم عدد
گیره بزرگی دارند ،تهیه کنید .یک نخ بلند و یک چوب بلند و باریک را که انتهایش
الف)  9تصویر ماهی بریده شده را که هر کدام ٔ
یک آهن رباست نیز ،تهیه کنید.
نقطه کاغذی
شماره  1تا  9شماره گذاری کنید و با توجه به
ب) ماهی ها را از
شماره هر کدام از ماهی ها روی قسمت انتهایی ماهی ٔ
ٔ
ٔ
شماره  8باید دارای  ٨نقطه کاغذی قرمز باشد .ماهی گیری را شروع کنید.
قرمز بگذارید .مثال ً ماهی
ٔ
ج) هر هنرجو که ماهی را می گیرد باید تعداد نقطه ها را بشمرد و با صدای بلند اعالم کند .این کار با همکاری سایر افراد انجام
می شود.
شماره آن یا شمارش تعداد نقطه ها شناسایی کنید (ابقا).
مرحله بعدی هر ماهی را با خواندن
د) در
ٔ
ٔ
پیشنهاد
نمودار مفاهیم دانش ریاضی را برای هنرجویان خود روی تخته بکشید .با یادآوری بازدید از مرکز پیش
از دبستان و مفاهیم مختلف ریاضی ،از هنرجویان خود بخواهید مفاهیمی را که در قسمت آموزش ریاضی در زمان
بازدید مشاهده کرده اند ،بیان کنند.
نمونه تصاویری که مفاهیم فیزیکی (مکان ،اندازه) را نشان می دهند روی تخته نصب کنید.
مفاهیم فیزیکیٔ :
مفاهیم فیزیکی مربوط به این دو را با هنرجویان مطرح کنید .از آنها بخواهید شعرها یا ترانه هایی را که بیانگر این دو
مفهوم اند در کالس ارائه دهند .از آنان بخواهید تصاویر دیگری را با توجه به این دو مفهوم ترسیم کنند.
یک تقویم هفته با قابلیت حرکت روزهای هفته در آن تهیه کنید .از آنان بخواهید برای فصل ها و ماه های آن
این تقویم را به صورت گروه های سه نفره یا چهار نفره درست کنند.
مفاهیم منطقی ــ ریاضی :از هنرجویان بخواهید با کمک گرفتن از ّفعالیت های هنری و خالقیت خود،
نمونه ّفعالیت های کتاب را برای آموزش هر مفهوم طراحی کنند و در کالس ارائه دهند.
ٔ
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مفاهیم ریاضی در دورۀ پیش از دبستان

الف) مفاهیم مربوط به دانش فیزیکی
ب) مفاهیم مربوط به دانش منطقی ــ ریاضی
الف) مفاهیم مربوط به دانش فیزیکی
آموزش این مفهوم پیش نیاز آموزش مفاهیم ریاضی ست .مفاهیم این دانش شامل سه مفهوم است:
١ــ مفاهیم مربوط به اندازه :درک این مفهوم از طریق تشخیص ،تخمین و مقایسه انجام می شود .برخی از موارد این
مفهوم مثل بزرگ ،بزرگ تر ،بزرگ ترین یا سبک ،سبک تر ،سبک ترین ،یا بیش ،بیشتر ،بیشترین است .درک مفاهیم اصلی مانند
بزرگ ،سبک و بیش ساده تر از درک مفاهیم نسبی مانند بزرگ تر ،بزرگ ترین و هم اندازه است.
برای آموزش این مفهوم از ّفعالیت های عملی ،بازی و نمایش می توان استفاده کرد .بازی با توپ در اندازه های مختلف و
تشخیص بزرگ یا کوچکی آنها ّفعالیتی مناسب در آموزش این مفهوم است.
٢ــ مفاهیم مکانی (فضایی) :آگاهی کودک از محیط پیرامون خود و موقعیت اشیای در آن در ارتباط با جسم خود
درک مفهوم مکان و فضاست .مثل «باال ،باالتر ،باالترین»« ،داخل و خارج»ّ ،اول ،وسط ،آخر «چپ و راست» و «عقب ،عقب تر،
عقب ترین».
درک مفاهیم اصلی مکانی مانند باال به پایین ،سادهتر از مفاهیم سنی مانند باالتر ،پایینترین است .برای آموزش این مفاهیم از
ّفعالیتهای عملی ،بازی ،تجربه و … میتوان استفاده کردّ .فعالیت ،ورزش ،موسیقی و کشیدن نقاشی در آموزش این مفهوم مفید است.
3ــ مفاهیم زمانی :زمان یک مفهوم انتزاعی است .درک مفاهیمی مانند امروز ،دیروز و فردا برای کودک سه ساله دشوار
است .در شش سالگی ،ساعت را می شناسند اما قادر به درک آن نیستند .روزهای هفته ،ماه و فصل را در قالب شعر و تصویر یاد
می گیرند .کودک پیش دبستانی می تواند گذشت زمان را احساس کند .هرچند درک مفهوم زمان برای او سخت است .مفاهیمی مثل
شب ،روز ،صبح ،عصر ،ظهر ،امروز ،فردا ،دیروز ،دیر ،زود ،تند ،آهسته از جمله مفاهیم زمانی است .مفاهیم زمانی را می توان با
استفاده از نشانه های ملموس و ّفعالیت های روزانه آموزش داد .از شعر ،بازی ،داستان و نمایش نیز می توان استفاده کرد .آشنایی با
مفهوم روز و هفته برای کودک   ٦ــ   ٥ساله و استفاده از ساعت شنی در آموزش این مفهوم سودمند است.
ب) مفاهیم مربوط به دانش منطقی ــ ریاضی
این مفاهیم شامل  ٧مورد است.
١ــ طبقه بندی :گروه بندی اشیا براساس یک خصوصیت مشترک است مانند طبقه بندی اشیا براساس رنگ یا شکل .می توان
از طریق ّفعالیت های عملی هدفمند و برنامه ریزی شده این مفهوم را به کودکان چهارساله آموخت .کودک ابتدا یک ویژگی را در
گروه بندی خود در نظر می گیرد اما بعد ًا می تواند طبقه بندی چند گانه انجام دهد .ساختن آلبوم و طبقه بندی براساس شکل و رنگ از
جمله ّفعالیت های آموزش برای این مفهوم است.
2ــ ترتیب (ردیف سازی) :طبقه بندی منظم یا کشف یک نظم در مجموعه است .این مفهوم ّفعالیتی اساسی برای یادگیری
مفهوم اعداد استّ .فعالیت هایی مثل ساختن ردیف از روی الگو یا مرتب کردن تصاویر مربوط به رشد یک گیاه می تواند در آموزش
این مفهوم استفاده شود .برگشت پذیری (توانایی مرتب کردن اشیا از دو جهت) برای انجام ردیف سازی ست.
مقایسه اعضای دو مجموعه با یکدیگر و قراردادن آنها در کنار هم است ،با توجه به ارتباطی که بین
3ــ مقایسۀ یک به یک:
ٔ
آنها وجود دارد .برای آموزش این مفهوم می توان ّفعالیتی با  ٥برگ و  ٥گل و اجرای تناظر یک به یک بین آنها و وصل کردن تصاویر
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مربوط به هم استفاده کرد.
4ــ مجموعه ها :تعدادی از اشیا یا پدیده ها که حداقل در یک خصوصیت با هم مشترک اند ،مجموعه را تشکیل می دهند.
ّفعالیتی مثل قراردادن گل ها یا اشکال هندسی که از نظر شکل یا رنگ مانند هم اند در یک جا ،یک مجموعه را تشکیل می دهند.
  5ــ درک شباهت ها :کودک با مشاهده و مقایسه ،شباهت بین اشیا و پدیده ها را تشخیص می دهدّ .فعالیتی مانند قراردادن
دکمه هایی شبیه هم در کنار هم یا پیدا کردن تصویرهای مشابه هم برای آموزش این مفهوم قابل استفاده است.
  ٦ــ درک تفاوت ها :کودکان تفاوت بین اشیا یا پدیده ها را مانند شباهت های آنها با مشاهده و مقایسه تشخیص می دهند.
ّفعالیتی مانند جدا کردن کارت ها یا َاشکالی که مثل هم نیستند از اشکال یا کارت های مشابه و پیدا کردن تصویرهای متفاوت در اشکال
از جمله ّفعالیت های مناسب برای آموزش این مفهوم است.
٧ــ ابقا یا نگه داری ذهنی :اگر در یک مجموعه ،شکل ظاهری آن تغییر کند ،تعداد و کمیت آن تغییر نمی کند .تحقیقات
زمینه «ابقای طول (خط)»« ،ابقای سطح»
انجام شده نشان داده است که کودکان شش ساله توانایی درک مفهوم ابقا را دارند .ابقا در سه ٔ
و «ابقای حجم» انجام می گیرد.
ّفعالیت هایی مانند دو قطعه چوب مساوی که به صورت باال پایین در کنار هم قرار گرفته اند و در نهایت با هم مساوی خواهند بود،
(ابقای طول) یا دو چهارگوش مساوی که یکی از آنها به دو سه گوش تقسیم می شود و در نهایت مساوی بودن آن با چهار گوش دیگر
(ابقای سطح) یا ریختن آب با یک پیمانه مساوی در سه لیوان با اندازه های بلند ،متوسط و پهن و در نهایت مساوی بودن مقدار آب در
سه لیوان برای آموزش این مفهوم مفید است.

یادگیری اعداد

کمی مانند اعداد ،بعد از شناخت روابط کیفی در کودکان حاصل می شود .شمارش اعداد و گفتن
یادگیری و درک مفاهیم ّ
اولیه کودکی ،که به سبب تکرار و تقلید صورت می گیرد ،شمارش واقعی و درک مفهوم اعداد به حساب
اسامی آنها در سال های ٔ
نمی آید .برای یادگیری اعداد از شعر ،تصاویر ،اشیا و وسایل گوناگون می توان استفاده کرد .همچنین برای آموزش شکل اعداد
می توان ازلوگوی اعداد استفاده کرد یا برای نوشتن اعداد ،طرز نوشتن درست آنها را به کودکان آموخت.

شناخت اَشکال

هندسه توپولوژیک است .به نظر پیاژه کودکان ابتدا هندسه توپولوژیک را درک
هندسه شامل دو نوع هندسه اقلیدسی و
ٔ
می کنند .کودکان بین منحنی های باز و بسته تفاوت قائل می شوند اما شکل های اقلیدسی مانند سه گوش و چهارگوش تا حدی برای
آنها یکسان است .به نظر پیاژه ،کودکان ابتدا حجم و سپس سطح را می شناسند .برای شناخت َاشکال به کودکان می توان از ّفعالیت
جعبه اشکال و از المسه برای تشخیص َاشکال و بازی با َاشکال استفاده کرد.
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فعالیت
فرم شمارۀ  1ــ آموزش یک ّ
فعالیت :آموزش روزهای هفته
موضوع ّ

هدف :به کودکان فرصت دهیم تا با مفاهیم زمان آشنا شوند.
فعالیت :ریاضی
نوع ّ

تأکید بر رشد :شناختی و رشد (دانش فیزیکی) شناختی و کالمی
محل :فضای داخل کالس
تعداد کودکان ١٠ :نفر
زمان ٢٠ :دقیقه
سن :سه و چهارساله
مواد الزم :مقواهای رنگی ،قیچی و چسب ،کاغذ رنگی
زمینه سازی :از روز قبل به والدین اطالع دهید که هر کودک وسایل الزم را به مرکز پیش از دبستان بیاورد .وسایل
الزم مربی نیز در کالس آماده شود.
روش کار معلم
ــ با پرسش و پاسخ مفهوم روز و هفته با کودکان بحث می شود.
ــ برای کاردستی هفته ،هر کودک مقوا ،کاغذ رنگی ،چسب و قیچی کودکانه همراه داشته باشد.
دایره کامل که بیانگر روزهای هفته است به هفت قسمت تقسیم می شود.
ــ با کمک مربی یک ٔ
ــ برای هر روز هفته یک برش از کاغذ رنگی آماده می شود که رنگ آن با کمک کودکان انتخاب می گردد( .می توان
آنرا با نقاشی هم انجام داد).
عقربه متحرک و یک چوب صیقل داده شده در مرکز دایره قرار داده می شود.
ــ یک ٔ
ــ برش ها به روی مقوای زمینه با کمک مربی چسبانده می شود.
عقربه متحرک روی هر رنگ که نام روز هفته در آن نوشته شده است ،قرار گیرد .نام آن توسط کودک و با کمک
ــ ٔ
مربی بیان می شود.
ــ هر روز صبح ،عقربه روی روز مربوط قرار داده می شود.
ــ هر کودک یک تقویم هفته برای خود درست کرده است که با خود به خانه می برد.
پیامد حاصل از آموزش:
مفاهیم :من می توانم روزهای هفته را بگویم .من می توانم نام امروز را براساس روزهای هفته بگویم ،من می توانم
روزهای هفته را تشخیص دهم.
مهارت :فهرست کردن روزهای هفته ،نام بردن روزهای هفته براساس زمان
خزانۀ لغات :اسامی روزهای هفته
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فعالیت
فرم شمارۀ  1ــ آموزش یک ّ
موضوع :اندازه گیری و ریختن
زمینه اندازه گیری و ریختن
هدف :فرصت دادن به کودکان برای کاوش در ٔ
فعالیت :ریاضیات
نوع ّ

تأکید بر رشد :شناختی و اکتشاف
محل اجرا :فضای باز و یا بسته
تعداد کودکان :از  ١تا  ٥نفر
مدت 5 :تا  10دقیقه
سن :سه و چهار سال
مواد الزم :تشت یا لگن بزرگ که روی میزی قرار گرفته باشد.
مقداری برنج ،قاشق و لیوان اندازه گیری
زمینه سازی قبل از اجرا :برنج را داخل تشت یا لگن بزرگی که روی میز قرار گرفته است بریزد و قاشق و
لیوان های اندازه گیری را روی آن قرار دهد.
روش کار معلم
ــ بچه ها برنج را لمس می کنند .سپس طی ریختن آن با قاشق در لیوان ها تعداد قاشق های برنج را در لیوان ها
می شمارند و یا با عالمت گذاری روی لیوان های پرشده از برنج آنها را مقایسه می کنند.
ــ آنها با مفهوم اندازه گیری و مقدار از طریق اجرای ّفعالیت و ابزار آشنا می شوند.
ــ معلم در ارتباط با کودکان می تواند به کسب تجارب جدید آنها کمک کند.
پیامد حاصل از آموزش:
مفاهیم :من می توانم اندازه بزنم و برنج را بریزم.
تجربه مربوط به المسه ،همکاری متقابل
مهارت ها :توسعه مهارت ریاضیات،
ٔ
خزانۀ لغات :برنج ،اندازه گیری ،ریختن (خالی کردن)
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فرم شمارۀ ٢
فعالیت :یادگیری شکل اعداد
موضوع ّ

هدف :به کودکان فرصت داده شود تا شکل اعداد را مشاهده کنند و آنها را یاد بگیرند.

فعالیت :ریاضی
نوع ّ

تأکید بر رشد :شناختی و ریاضی
محل :فضای داخل مرکز پیش از دبستان
تعداد کودکان ٥ :نفر
زمان15 :
سن :پنج و شش ساله
مواد الزم :مواد الزم برای درست کردن لوتوی اعداد (مقوا ،ماژیک ،مداد رنگی ،چسب ،قیچی و …)
تهیه وسایل الزم در کالس
زمینه سازی :وسایل الزم برای کودکان با اطالع رسانی به والدینٔ ،

روش کار معلم
ــ روی یک صفحه اعداد  ١تا  ٩نوشته می شود (با نظارت و کمک مربی برای هر کودک این کار انجام می شود).
ــ با استفاده از مقوا ٩ ،کارت کوچک تهیه می شود.
ــ روی هر  ٩کارت کوچک ،به تعداد هر عدد ،دایره های کوچک کشیده می شود (کارت  ١ ،١دایره ،کارت ٢ ،٢دایره
و …).
شماره عدد قرار می دهند.
صفحه اعداد براساس تعداد دایره و
ــ هر کارت را کودکان برمی دارند و آن را روی
ٔ
ٔ
ــ با کودکان در مورد اعداد و شکل آنها ،پرسش و پاسخ انجام می شود.
شماره عددها استفاده کرد.
ــ می توان به جای دایره های کوچک از َاشکال گیاهان یا حیوانات به تعداد
ٔ
پیامد حاصل از آموزش:
مفاهیم :من می توانم شکل اعداد را نشان دهم .من می توانم اعداد را با شکل بشمارم.
مهارت ها :شمارش اعداد ،شکل اعداد ،تجربه های دیداری
خزانۀ لغات :نام اعدادَ ،اشکال ،بریدن و چسباندن اشکال و اعداد
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حوزه های ف ّعالیت

نمرۀ

نظری

مکان

مفاهیم دانش فیزیکی

اندازه
(فضا)

زمان طبقه بندی

ترتیب
(ردیف سازی)
یک

یک به

مقابلۀ
مجموعه ها

درک

شباهت ها تفاوت ها

درک

مفاهیم دانش منطقی ــ ریاضی

اهمیت آموزش مفاهیم ریاضی در دوران پیش از دبستان
ارزشیابی فصل  :٩نقش و ّ

اسامی

هنرجویان نام واحد

کار

سن

کودک

ابقا (نگه داری ذهنی)

ابقا طول ابقا سطح ابقا حجم

شمارش
اعداد

یادگیری اعداد

شکل
اعداد

شناخت َاشکال

از جعبه
اشکال

طرز
نوشتن
اعداد

استفاده
استفاده از المسه
در
تشخیص
اشکال

بازی با
اشکال

فرم ارزیابی هنرآموز بعد از تدریس هر فصل
چگونه تدریسم را بیشتر اثرگذار کنم؟
چه ف ّعالیت ها و برنامه ای را باید بیشتر انجام دهم؟

هنرجویان چه نیاز و ف ّعالیت هایی را باید بیشتر انجام
دهند؟

چه ف ّعالیت ها و برنامه ای را کمتر باید انجام دهم؟

هنرجویان چه ف ّعالیت ها و نیازهایی را باید کمتر انجام
دهند؟

سایر پیشنهادها:
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ارزشیابی فصل :٩
ارزشیابی مستمر و پایانی

دوم انجام می گیرد.
نمره عملی در دو نوبت ّاول و ّ
نمره نظری و ٔ ١٢
ارزشیابی این کتاب به صورت ٔ ٨
عنوان

دوره

نمره

نظری:
اجرای آزمون های شفاهی و کتبی براساس محتوای فصل
شاخص های غیرفنی

ارائه تحقیق و گزارش در خصوص درس های فصل
ــ ٔ
ــ نقد و بررسی گزارش ها و تحقیقات ارائه شده در کالس

دوم
نوبت ّ

مستمر

دوم
نوبت ّ

پایانی

عملی:
ــ اجرای ّفعالیت های آموزشی محتوای فصل
ــ شناخت و کاربرد وسایل و ابزار صحیح
ــ جمع آوری ّفعالیت های آموزشی به صورت منظم و صحیح در یک پوشه

ــ نظم و انضباط و حضور ّفعال در کالس
ــ سرعت و مهارت در اجرای ّفعالیت های آموزشی

شاخص های غیرفنی ــ مشارکت فعال در ّفعالیت های گروهی و فردی
ــ رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در اجرای ّفعالیت های آموزشی
ــ خالقیت در ارائه ّفعالیت آموزشی
نظری:
نقش و اهمیت مفاهیم ریاضی در دوران پیش از دبستان
١/٥

عملی:
ارائه ّفعالیتی مناسب برای آموزش مفاهیم ریاضی (مفاهیم مربوط به دانش فیزیکی ــ مفاهیم مربوط به دانش منطقی ریاضی)
١/٥
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نمونۀ سؤاالت فصل نهم

الف) سؤاالت نظری
١ــ سؤال تشریحی
٭ چرا آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان پیش دبستانی ضرورت دارد؟ (چهار دلیل)
٭ روش ّفعال در آموزش مفاهیم ریاضی را معرفی کنید.
٭ هندسه توپولوژیک را با ذکر مثالی ،توضیح دهید.
٢ــ سؤال تکمیلی
٭ دانشی را که شامل شناخت خصوصیات اشیا مانند رنگ ،اندازه و … است دانش …… می گویند.
٭ آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان به صورت هدفمند از سن …… آغاز می شود.
٭ پیش نیاز آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان ،دانش …… است.
3ــ سؤاالت چهارگزینه ای
٭ کدام دانش به صورت مستقیم و از راه حواس دریافت می شود؟
4ــ منطقی ــ ریاضی
3ــ اجتماعی
2ــ فیزیکی
١ــ حسی ــ حرکتی
مرحله رشد شناختی ست؟
٭ براساس نظریات پیاژه ،تصویرسازی ذهنی کودک مربوط به کدام
ٔ
4ــ تفکر پیش مفهومی
3ــ تفکر شهودی
2ــ پیش عملیاتی
١ــ حسی ــ حرکتی
٭ کدام یک از ّفعالیت اساسی برای درک مفهوم عدد است؟
4ــ ردیف سازی
3ــ ابقا
مقابله یک به یک
طبقه بندی
2ــ ٔ
ب) سؤاالت عملی
١ــ برای آموزش مفهوم اندازهّ ،فعالیتی را برای کودک سه ساله طراحی کنید.
٢ــ برای آموزش مفهوم داخل و خارج ّفعالیتی را برای کودک چهارساله طراحی کنید.
٣ــ برای آموزش روزهای هفتهّ ،فعالیتی را برای کودک چهارساله طراحی کنید.
٤ــ برای آموزش مفهوم مجموعه ها به کودکان سه ساله ّفعالیتی را طراحی کنید.
  ٥ــ برای آموزش مفهوم مقابله یک به یک به کودکان پنج ساله ّفعالیتی را طراحی کنید.
  ٦ــ برای آموزش مفهوم َاشکال غیرهندسی به کودکان سه ساله ّفعالیتی را طراحی کنید.
٧ــ برای آموزش طرز نوشتن اعداد به کودکان پنج ساله ّفعالیتی را طراحی کنید.
  ٨ــ برای آموزش شکل اعداد به کودکان پنج ساله یک لوتوی اعداد درست کنید.
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جداول ارزشیابی نظری و عملی براساس شاخص ها و مهارت های غیرفنی
نمرۀ نظری:
نظری کتبی شفاهی تحقیق گزارش نقد و بررسی گزارش نقد و بررسی تحقیق یادداشت هنرآموز
نام و نام خانوادگی

نمونۀ جدول ارزشیابی از محتوای نظری

نمرۀ عملی:
عملی حضور میزان مشارکت در ارائۀ کاربرد اجرای سرعت و مهارت نوآوری نظم و رعایت یادداشت
و انضباط بهداشت هنرآموز
فعالیت گروهی پوشه صحیح صحیح در اجرای کار
ف ّعال در
ّ
و ایمنی
خالقیت
کار وسایل کار عملی
نام و نام خانوادگی کالس
ّ
در کار

نمونۀ جدول ارزشیابی از محتوای عملی
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یادداشت هنرآموز
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