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به نام خدا 

نه ماه در انتظار آمدنش خانه آراستیم و لحظه شماری کردیم.
افروختیم،  شمع  زادروزش  مناسبت  به  سال  هر  پس،  آن  از 

شیرین  کام شدیم و آرزو کردیم. 
آرزو کردیم که زودتر، زودتر و زودتر بزرگ شود. 

سال های کودکی تند و سریع گذشت …
ناگاه با نوجوانی روبه رو شدیم که دیگر کودک نبود! 

در بهت و افسوس فرورفتیم که چه زود گذشت؟!
نام کودک امروز است. 
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پیش گفتار 
یادگیری به معنای افزایش توانایی از راه کسب تجربه، فرایندی ست که در سرتاسر زندگی انسان جریان دارد و نیازمند تحول بنیادی 

در ذهن، بینش، نگرش و طرزتفکر انسان است. 
بنابراین هر فّعالیتی که در کالس صورت می گیرد، نحؤه ارائٔه اطالعات، اجرای تمرین ها و فرصت هایی که به فرد یا گروه برای 
معلمی هستید، چگونه عمل  اینکه شما چگونه  براساس  دانش آموز  واقع  دارد. در  انگیزشی  اثر  دانش آموزان،  برروی  فّعالیت می دهید 

می کنید و در کالس چه احساسی دارید نسبت به شما و نحوهٔ کارتان واکنش نشان می دهند. 
با توجه به این موارد، معلمین برای درک انگیزش و نحؤه افزایش آن در دانش آموزان، شاید در ظاهر ابزار محدودی در اختیار 
یادگیری، نحؤه گسترش و درونی  کردن آن و  انگیزٔه  بیشتر، می توانند هنرجویان خود را در خصوص ماهیت  با آگاهی  اما  باشند  داشته 

باالخره افزایش شوق یادگیری و به کار بستن آن، از درک کامل تری برخوردار سازند. 
چه گروه از معلمان توانایی آشکارسازی انگیزٔه درونی دانش آموزان را دارند؟ 

معلمانی که: 
 از نیازهای تک تک دانش آموزان خود مطلع باشند. 

 نسبت به محدودیت ها، مقررات و امکانات آگاه و با  ثبات باشند. 
 آرام، صمیمی و عالقه مند به کار باشند. همچنین به کار مثبت دانش آموز و نحؤه تشویق صحیح و به موقع آنها آگاه و در عین حال 

شوخ طبع و منضبط باشند. 
به طور کلی داشتن نگاه مثبت نسبت به کار، کسب اطالعات جدید، احترام گذاشتن به دانش آموز و … بستر مناسب را برای تشویق 

دانش آموزان و دادن انگیزه به آنان مهیا می سازد. 
و  مسئولیت  پذیرش  به  را  هنرجویان  تمایالت  تا  کنید  فرصتی خلق  باید  »برانگیزاننده«  عنوان  به  گرامی  هنرآموز  این رو شما  از 

فراگیری پرورش دهید. 
اهمّیت  به  یادگیری  در  آنان  تا  می آورید  به وجود  هنرجویان  مشارکت  برای  را  فرصت هایی  یادگیری  فرایند  در  شما  واقع  در 
مسئولیت پذیری پی ببرند و الگوی مشارکت علمی خود را در داخل و حتی بیرون از کالس گسترش دهند و به طور فعال و شخصی درگیر 

فّعالیت های یادگیری شوند و خودانگیزشی آنان ارتقا یابد. 
به این ترتیب، با دادن مسئولیت یادگیری به هنرجویان از دو مشکِل انتقال اطالعات، که ناشی از رویکرد معلم مدار است، جلوگیری 

کرده اید: 
١ــ پیشگیری از افت یادگیری که نتیجٔه کم مسئولیتی هنرجویان در توسعه بخشیدن به مهارت های الزم برای پردازش اطالعات 

است؛ 



2ــ ملزم نشدن معلم به داشتن اطالعات کافی دربارٔه موضوع. 
امروزه منابع متعدد می تواند در هر لحظه که معلم احساس کرد به کمک او بشتابد و اطالعات را در اختیار او قرار دهد. از این رو 
دادن فرصت های بیشتر به هنرجو برای مسئولیت پذیری و کنترل کار خود می تواند در جهت مثبت باشد زیرا او نیز برای آگاهی بیشتر قادر 

است از منابع گوناگون )کتاب های درسی، اینترنت، کتب آموزشی، تجارب افراد دیگر( استفاده کند.
عالوه بر  این هنرآموز، باید فضای مثبت یادگیری را در کالس ایجاد کند. فضای مثبت کالس یعنی داشتن محیطی امن و منظم که 

در آن قواعد و مقررات به وضوح بیان شود و هنرجو بداند که از او چه انتظاراتی دارند.   
او باید بداند که عقاید و احساساتش مورد پذیرش است و ابداع و نوآوری اش با حق انتخابی که به او می دهند، قابل اجراست. 

هنرجو باید بداند که هنرآموز به یافته های علمی و عملی او اهمیت می دهد و از او انتظار دارد که تا حدامکان تالش کند. هنرجو باید 
یاد بگیرد که مشارکت و همکاری، رفتار دوستانه و نظم و ترتیب از اصول اصلی کالس است و باالخره فضای کالس به نحوی ست که او از 
گذراندن وقت در آن کالس، عالوه بر یادگیری، رضایت خاطر به دست می آورد و از آموخته هایش می تواند در دوره های بعدی زندگی اش 
چه در محیط کار و چه در زندگی خصوصی، لذت ببرد. زیرا انتقال آموخته ها بسیار الزم است و اگر او نتواند آنچه را که در مدرسه 
آموخته به موقعیت های دیگر منتقل کند و در بیرون از فضای مدرسه و کالس به کار گیرد این سؤال مدام ذهن او را به خود مشغول می کند 
که چرا به مدرسه آمده و از این کتاب و از سایر کتاب ها و دروسی که می خواند چگونه می تواند برای حل مسائل واقعی زندگی بهره گیرد؟ 

آموزش امروز بیش از پیش به دیدگاه »میان رشته ای١« توجه می کند، یعنی آموختن و به کار گرفتن آن آموخته ها در زندگی. 
کتاب فعالیت های آموزشی پیش دبستانی با هدف توانمند ساختن هنرجو برای آموزش به کودکان در مراکز پیش از دبستان به ارزش 

چهار واحد درسی نظری و عملی )دو واحد نظری، دو واحد عملی( تدوین شده است. 

١ــ میان رشته ای همان دیدگاه تلفیقی ست که در بخش های بعدی مفصاًل پیرامون آن صحبت می شود. 



مقدمه
با توجه به نقش کلیدی این کتاب و برای راهگشایی هر چه بیشتر در امر آموزش، کتاب راهنمای 
بخش  سه  در  کتاب  گردید.این  تألیف  و  طراحی  نیز  آن  دبستان  از  پیش  آموزشی  فعالیت های  تدریس 

طراحی شده است. 
بخش اول، آگاه شویم: 

هدف کلی این فصل آشنایی هنرآموزان گرامی با اصول تدریس است )کلیات تدریس(؛ 
بخش دوم، توجه کنیم: 

هدف کلی آشنایی با روش ها و راهکارهایی برای رسیدن به اهداف کتاب است؛ 
بخش سوم، اجرا کنیم: 

هدف کلی آشنایی هنرآموزان با نحؤه اجرای محتوای فصول کتاب در طول سال است. 



1

بخش اول 

آگاه شویم 
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فهرست بخش اول:آگاه شویم 
ــ هدف کلی 

ــ اهداف رفتاری 
ــ مقدمه 

ــ برنامه ریزی درسی 
ــ عناصر برنامه ریزی درسی:

 هدف
 محتوا

 فّعالیت های یادگیری 
 چرخٔه یادگیری 

 روش های تدریس
 زمان بندی 

 رسانه ها 
 فضای یادگیری 

 ارزشیابی

هدف کلی

بکارگیری عناصر برنامه ریزی درسی
 در مراحل آموزش
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اهداف رفتاری بخش اول
در پایان این بخش هنرآموز باید بتواند: 

1ــ برنامه ریزی درسی را تعریف کند. 
2ــ هدف را تعریف کند. 

3ــ فواید هدف را توضیح دهد. 
٤ــ انواع هدف را فهرست کند. 

٥ــ طبقه بندی اهداف رفتاری را توضیح دهد. 
٦ــ محتوا را تعریف کند. 

٧ــ معیارهای تعیین محتوا را توضیح دهد. 
٨ــ فّعالیت های یادگیری را شرح دهد. 

٩ــ مراحل یادگیری را توضیح دهد. 
1٠ــ چرخٔه یادگیری را با توجه به موضوع تدریس طراحی کند. 

11ــ مالک های سازماندهی محتوا را توضیح دهد. 
12ــ هریک از روش های تدریس را با ذکر مثال شرح دهد. 

13ــ زمان بندی را تعریف کند. 
1٤ــ معیارهای زمان بندی را توضیح دهد. 

1٥ــ رسانٔه آموزشی را تعریف کند. 
1٦ــ انواع رسانٔه آموزشی را نام ببرد. 

1٧ــ معیارهای انتخاب رسانٔه آموزشی را توضیح دهد. 
1٨ــ فضای یادگیری را توضیح دهد. 

1٩ــ مراکز رغبت را در فضاهای باز و بسته شرح دهد. 
2٠ــ فضای تختٔه کالس را براساس موضوع درس، طراحی کند. 

21ــ با توجه به موضوع درس، چیدمان کالس را طراحی کند. 
22ــ ارزشیابی را تعریف کند. 

23ــ انواع ارزشیابی را توضیح دهد. 
2٤ــ روش های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را با ذکر مثال شرح دهد. 



٤

مقدمه 
کار معلم، زمانی مفید و تأثیرگذار خواهد بود که از چهار ویژگی تعهد، حساسیت، کاردانی و توانایی سازماندهی 

برخوردار شود.)لی دوپرا 1٩٩31(
تعهد: پیمان بستن با کاری که می خواهد انجام دهد؛ 

حساسیت: آموختن دانش خاص، ادراک پذیر بودن و حساس به رفتار کودک؛ 
کاردانی: تأمین تجربیات و دستورکار با توجه به نیازها؛ 

توانایی سازماندهی: نحوهٔ طراحی برنامه  و زمان اجرای آن، چگونگی  استفاده از فضا، وسایل، مقررات و …
مطالب این فصل شما را در دستیابی به ویژگیهای یادشده، هدایت می کند. 

برنامه ریزی درسی 
ـ یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده و ارزیابی میزان تحقق  تعریف: برنامه ریزی فّعالیت های یاددهی ـ

این تغییرات است. 
برای ارائٔه بهتر و مؤثرتر درس، به یک طراحی منظم آموزشی نیاز است تا براساس آن به یادگیری پایدارتر و اثربخش تر فراگیرنده 

کمک کند و زمینه های رشد او را فراهم سازد. 
در واقع فرایند یادگیری به عوامل مختلفی نیاز دارد، که مهم ترین آنها برنامٔه درسی است. برنامه درسی نیز از عناصر خاصی 

تشکیل شده است. 
عناصر تشکیل دهندٔه برنامٔه درسی عبارت اند از: 

ــ اهداف
ــ محتوا

ــ فّعالیت های یادگیری 
ــ روش ها

ــ زمان بندی 
ـ رسانٔه آموزشی ـ

ــ فضا 
ــ ارزشیابی 

درفرایند برنامه ریزی درسی، این عناصر به صورت یک سیستم و در ارتباط متقابل با هم درنظر گرفته می شوند. در اینجا هریک 
از این عناصر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

هدف ها
آموزش،  راه و روش های  پرورشی، مشخص کردن  و  آموزشی  فّعالیت های  و  برنامه ها  تعیین و هماهنگ ساختن  هدف ها در 

ارزشیابی برنامه ها، کار و کوشش معلم و شاگرد و میزان پیشرفت، نقش اساسی دارند. 
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بنابراین برای تحقق مقاصد آموزشی و پرورشی، باید برنامه های آموزشی طرح ریزی شوند. اصالح و بهبود مستمر این برنامه ها 
و مشخص شدن هدف ها نیز بسیار ضروری ست. 

فواید تعیین هدف در برنامه ریزی درسی 
توجه به فواید کلی هدف ها در برنامه ریزی درسی در درجٔه اّول اهمیت قرار دارد و می توان آنها را در سه بخش مهم خالصه 

کرد: 
تا برای کتاب های درسی محتوا و موادی تعیین و  برنامه ریزی کمک می کند  به  ــ اولین و مهم ترین فایدٔه هدف این است که 

انتخاب کند که با تدریس آنها بهتر و سریع تر به هدف های آموزش و پرورش برسد. 
ــ دومین فایدٔه کلی تعیین هدف آن است که به برنامه ریز فرصت می دهد تا محتوای مواد درسی و فّعالیت های یادگیری را در 

دروس مختلف باهم هماهنگ سازد. 
ــ سومین فایدٔه تعیین هدف ها، ارزشیابی از مواد آموخته شده را امکان پذیر می سازد. مربی با دانستن هدف می تواند، تغییرات 

مطلوبی را که باید در فراگیرنده، پس از تدریس درس پدید آید، شناسایی کند. 
اصولی که در انتخاب هدف ها باید رعایت شود. 

در انتخاب هدف ها اصولی چند باید رعایت شود: 
ــ اصل اّول امکان انتخاب مواد درسی و فّعالیت های یادگیری برای رسیدن به هدف موجود باشد. 

ــ اصل دوم هدف ها قابل حصول باشند. هدف ها وقتی قابل حصول اند که با نیازهای فردی هنرجو، عالقه ها، تجارب قبلی و 
قدرت بدنی و ذهنی او سازگاری و تناسب داشته باشند. 

ــ اصل سوم هدف ها باید روشن باشند و هیچ گونه ابهامی در درک آنها وجود نداشته باشد. هدف ها باید به صورت رفتاری 
نوشته شوند، یعنی بدانیم که در یادگیری موضوعی مشخص چه رفتاری از فراگیرنده باید انتظار داشته باشیم. در صورت تنظیم هدف ها 

به صورت رفتاری، ارزشیابی آنها نیز آسان تر و دقیق تر خواهد بود. 
اصل چهارم هدف ها باید طوری تنظیم شوند که ارزشیابی را امکان پذیر سازد. لذا اگر هدفی قابل ارزشیابی نباشد، از لحاظ 

تربیتی نمی تواند اصوالً هدف محسوب شود. 
اصل پنجم هدف های جزئی باید طوری تنظیم شوند که با هدف های کلی تر، یعنی هدف های نهایی رابطه داشته باشند. زیرا 
غرض از حصول به هدف های جزئی تر، آن است که به تدریج به هدف های کلی و غایی نزدیک تر شود. بنابراین معلم در طرح ریزی کار 

و فّعالیت ویژه، الزم است برای فراگیران )هنرجویان( امکانات خالقٔه بسیار وسیعی فراهم آورد. 

انواع هدف
در آموزش و پرورش دو نوع هدف وجود دارد: 

١ــ هدف های کلی: 
هدف هایی کلی و آرمانی هستند که قصد و منظور از ایجاد و ادارٔه دوره های آموزشی یک جامعه )مانند دبستان، دبیرستان، 
دانشگاه و غیره( را نشان می دهند. این هدف های کلی معموالً به وسیلٔه برنامه ریزان در سطح وزارت تهیه و تدوین می شوند و به صورت 

مقاصد آرمانی دوره های آموزشی در اختیار معلمان و سایر مربیان قرار می گیرند. 
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٢ــ هدف های دقیق و عینی: 
این هدف ها را غالباً معلمان و متخصصان آموزشی، با توجه به اهداف کلی و با استفاده از محتوای درس های مختلف، تهیه 
به  با توجه  می کنند و در واقع هدف های دروس مختلف را تشکیل می دهند، همچنین در ارزشیابی آموزشی، عملکرد یادگیرندگان، 
این گونه هدف های آموزش، سنجش می شود و همین هدف ها هستند که برای قضاوت توفیق معلمان و یادگیرندگان مالک قرار می گیرد. 
یا یک مبحث منظور و مقصودی ست که معلم از آموزش خود و یادگیرنده از  یا هدف های یادگیری یک درس  هدف های آموزشی 

یادگیری خود به آن می رسند. 
هدف های رفتاری: هدف های دقیق آموزشی که به آن هدف های رفتاری نیز می گویند، بیاناتی هستند که یادگیری های مختلف 
یادگیرندگان را برحسب تغییرات حاصل در رفتار یا عملکرد آنان نشان می دهد و در واقع دربردارندٔه کارهایی ست که فراگیران با انجام 
آنها نشان می دهند که یادگیری صورت گرفته است. امتیاز مهم این گونه هدف ها آن است که به سهولت قابل شناسایی و قابل اندازه گیری 
هستند. همچنین معلم به کمک هدف های رفتاری دقیقاً منظور و مقصود خود را از آموزش موضوعات درسی مشخص می کند و 
فراگیران را به روشنی مطلع می سازد که در پایان درس چه انتظاراتی از آنان خواهد داشت. در هنگام نوشتن این اهداف رفتاری، عالوه 
بر کاربرد فعل ها و عبارت های مشخص کنندٔه رفتار باید شرایط یا وضعیتی را که رفتار در آنها انجام می پذیرد و نیز مالک و معیار توفیق 

رفتار، ذکر گردند. به این هدف های رفتاری هدف های کامل رفتاری می گویند. 
هدف های کامل رفتاری سه ویژگی دارند: 

الف( برحسب رفتاِر اندازه پذیِر فراگیرنده نوشته و انتخاب می شوند. 
ب( از شرایط و وضعیت عملکردی برخوردارند. 

ج( دارای مالک عملکردی هستند. 
وجود هدف های رفتاری کامل، کار تهیٔه سؤال های امتحانی را آسان می کند، زیرا آنها به معلم می گویند که در نوشتن هر سؤال 
چه نوع عملکردی را از فراگیران درنظر داشته باشد، چه شرایطی برای پاسخ دهی فراگیران فراهم آورد و با چه معیار و مالکی کار آنان 

را ارزشیابی کند. 

طبقه بندی هدف های آموزشی
هدف های آموزشی را می توان به طرق مختلف طبقه بندی کرد. در هر نوع طبقه بندی به بعضی از عوامل بیشتر توجه می شود و 
عواملی نیز مورد غفلت قرار می گیرند. مثالً هدف ها را براساس موضوعات درسی طبقه بندی می کنند. در این نوع طبقه بندی معموالً 
تکیه بر مطالبی ست که شاگردان باید بیاموزند و به کیفیات روانی و پرورش قدرت های ذهنی فراگیران کمتر توجه می شود. یا هدف ها 
ممکن است براساس ایجاد خصوصیات مطلوب در فراگیرنده برای زندگی بهتر در اجتماع تدوین شود. این نوع طبقه بندی تکیه بر 

رفتار دارد و نوع رفتار در فراگیرنده برای رسیدن به هدف ها مشخص نیست. 
پیشرفت  ارزشیابی  و  آموزشی  متخصصان  از  گروهی  به وسیلٔه  که  آموزشی  هدف های  طبقه بندی  مشهورترین  هرحال  به  اّما 

تحصیلی تهیه شده و سرپرستی آنان با »بنجامین بلوم« بوده به نام طبقه بندی هدف های آموزشی بلوم معروف شده است. 

طبقه بندی بلوم و همکاران 
در طبقه بندی بلوم، هدف ها به صورت رفتاری بیان شده اند و غرض از این نوع طبقه بندی این است که هدف ها به طور عملی و 
برحسب رفتار آشکار، که قرار است فراگیرنده از خود نشان دهد، بیان شوند. این نوع طبقه بندی هرگونه استنباط نادرست از هدف را 
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از بین می برد و ارزشیابی دقیق تر صورت می گیرد. 
یافته های علم روانشناسی در آموزش و پرورش استفاده شود و هدف ها،  از  بلوم و همکاران سعی شده است  در طبقه بندی 
به صورتی که ارتباط منطقی با یکدیگر داشته باشند، تنظیم گردند و در نتیجه در این طبقه بندی، هدف ها تحت عنوان سه حیطه یا حوزٔه 

کلی به شرح زیر طبقه بندی شده اند: 
الف( حیطٔه شناختی

ب( حیطٔه عاطفی
ج( حیطٔه روانی ــ حرکتی 

الف( حیطهٴ شناختی
هدف های حیطٔه شناختی به جریان هایی که با فّعالیت های ذهنی و فکری آدمی سروکار دارند مربوط می شوند. از این لحاظ، 
این حوزه مهم ترین حوزٔه یادگیری به شمار می آید، زیرا اکثریت فّعالیت های تحصیلی مدارس و غالب موضوعات درسی و هدف های 
آموزشی به این حوزه مربوط می شوند. آزمون های مورد نیاز برای سنجش هدف های  حوزٔه شناختی آزمون های توانایی های شناختی 

هستند که غالباً به صورت کتبی تهیه و اجرا می شوند. 
بلوم و همکاران هدف های حیطٔه شناختی را در شش طبقهٔ کلی طبقه بندی کرده اند. هریک از این طبقه ها یک نوع فرایند 

شناختی را توصیف می کند. 
این شش طبقه به طور سلسله مراتبی از رفتار ساده و عینی شروع و به رفتار پیچیده و انتزاعی ختم می شود. 

1ــ دانش 
2ــ فهمیدن 
3ــ کاربرد 
٤ــ تحلیل
٥ــ ترکیب

٦ــ ارزشیابی 
١ــ دانش: دانش شامل یادآوری )بازخوانی و بازشناسی( امور است. در واقع دانش عبارت است از تکرار پاسخ هایی که 

قبالً در موقعیت یادگیری تمرین و آموخته  شده اند. در این صورت فراگیرنده می تواند تعریف کند، ذکر نماید، نام ببرد و فهرست کند. 

هدف های نمونه 
بازی موازی را تعریف کند )فصل 2(.

فّعالیت هایی را برای تقویت حواس نام ببرد )فصل ٤(.
انواع دانش را نام ببرد )فصل ٩(.

تمرین و آموخته  بیشتر از آنچه قبالً  به پاسخ هایی  یا مقصود یک مطلب است. فهمیدن  ٢ــ فهمیدن: توانایی درک منظور 
یا برگردان، تغییر و تعبیر، خالصه کردن، کشف شباهت ها و تفاوت هاست.  نیاز دارد. این پاسخ های اضافی شامل ترجمه  شده اند، 

در  واقع فراگیرنده باید بتواند توضیح دهد، ترجمه نماید ذکر کند، شرح دهد. 

طبقه   های حیطهٴ شناختی 
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هدف های نمونه 
ابعاد مختلف سالمت را شرح دهد )فصل ٤(. 

نحوهٔ پاسخ به برخی مفاهیم دینی کودکان را توضیح دهد )فصل ٦(.
هدف از آموزش مفاهیم اجتماعی را توضیح دهد )فصل ٨(.

٣ــ کاربرد: توانایی استفاده از مطالب انتزاعی، قواعد و قوانین، اصول، اندیشه ها و روش های کلی در موقعیت های عینی و 
عملی. در واقع فراگیرنده باید بتواند تعیین کند، حل نماید، به کار بندد و محاسبه کند. 

هدف های نمونه 
برنامٔه غذایی را برای کودکان یک مرکز پیش از دبستان تعیین کند )فصل 1٠(.

اصول آموزش ریاضی را برای کودکان یک مرکز پیش از دبستان به کار بندد )فصل ٩(.

٤ــ تحلیل: توانایی شکستن یک مطلب یا موضوع به اجزا و عناصر تشکیل دهندٔه آن است. در واقع فراگیرنده باید بتواند 
موضوعی را تحلیل، ارزیابی، دسته بندی، جدا، منظم، مشخص و متمایز کند. 

هدف های نمونه 
فّعالیت ها و مهارت های آموزش علوم به کودکان را تنظیم کند )فصل ٧(.

مفاهیم ریاضی را دسته بندی کند )فصل ٩(.
انواع گروه های غذایی را در یک برنامٔه غذایی کودکان مشخص سازد )فصل 1٠(. 
مراکز یادگیری برای کودکان را در یک فضای آموزشی مشخص سازد )فصل ٧(. 

٥ــ ترکیب )ساختن(: توانایی کنار هم گذاشتن عناصر و اجزا برای ایجاد یک الگو یا ساختار نو است. ترکیب نامی است که 
بلوم و همکاران او برای آفرینندگی یا خالقیت به کار برده اند. در واقع فراگیرنده باید بتواند طراحی و رسم نماید، خالصه کند، تألیف 

نماید و سازمان دهد. 

هدف های نمونه 
بازی هایی ر ا برای پرورش حواس کودک طراحی کند )فصل ٤(.

جهت آمادگی کودک برای خواندن یک فّعالیت آموزشی طراحی کند )فصل ٥(. 
برخی ویژگی های روان شناختی کودکان را خالصه کند. 

٦ــ ارزشیابی: توانایی قضاوت یا داوری کّمی و کیفی دربارٔه امور، با توجه به مالک های معین است. در واقع فراگیرنده باید 
بتواند رد، تأیید، نقد و ارزیابی کند. 
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هدف های نمونه 
فّعالیت های هنری موجود در کتاب را نقد کند )فصل 3(. 

روش های آموزش ریاضی به کودکان را مورد داوری قرار دهد )فصل 11(.
طرح تنظیم فضای آموزشی در یک مرکز پیش از دبستان موجود در کتاب را ارزیابی کند )فصل ٧(.

ب( حیطۀ عاطفی
این طبقه بندی راه هایی را توصیف می کند که در آنها فراگیرندگان از ارزش ها و نگرش هایی که رفتار آدمی را هدایت می نمایند، 
آگاه می شوند و آنها را می پذیرد. طبقه های حیطٔه عاطفی نیز مانند حیطه های شناختی، به صورت سلسله مراتبی، یعنی از ساده به پیچیده، 

مرتب شده اند. این طبقه بندی شامل پنج طبقٔه اصلی به شرح زیر است: 
1ــ دریافت کردن )توجه کردن(؛ 

2ــ پاسخ دادن )واکنش(؛ 
3ــ ارزش گذاردن؛ 

٤ــ سازمان دادن به ارزش ها؛ 
٥ــ شخصیت پذیرفتن.

١ــ دریافت کردن )توجه کردن(: حساسیت نسبت به وجود بعضی پدیده ها و محرک های محیطی و میل به دریافت کردن یا 
توجه کردن به آنهاست. 

هدف های نمونه 
به نکات مهمی که والدین و معلمان دربارهٔ اهمیت شناخت طبیعت باید بدانند، توجه می نماید )فصل ٧(.

به نحوهٔ شعرخوانی برای کودکان در مرکز پیش دبستانی توجه می کند )فصل ٥(. 
هنرآموز به نحوه قصه گویی هنرجو توجه می کند )فصل ٥(.

٢ــ پاسخ دادن )واکنش(: در این طبقه یادگیرنده، عالوه بر توجه کردن به محرک ها، نسبت به آنچه می بیند یا می شنود فّعالیت 
نیز می کند، یعنی به آن فعاالنه پاسخ می دهد. 

هدف های نمونه 
با سایر هنرجویان، به صورت گروهی برای ساختن یک اسباب بازی چندکاره داوطلب می شود)فصل 2(. 

کتاب های قصه گویی برای کودکان را داوطلبانه مطالعه می کند )فصل ٥(. 
با سایر هنرجویان، به صورت گروهی برای ساختن یک آکواریم در کالس تبادل نظر می کند )فصل ٧(. 

٣ــ ارزش گذاردن: احساس یا باور پایدار حاکی از ارزشمند بودن یک چیز، یک اندیشه، یک شخص یا یک گروه، یا ابراز 
عقیده و نگرش دربارهٔ ارزش یک چیز است. 

طبقه های حیطۀ عاطفی
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هدف های نمونه 
برای دفاع از حقوق کودکان در زمینٔه برخورداری از آموزش های رسمی پیش دبستانی نظر خود را دربارٔه آن 

به صورت نامه ای جهت درج در مجلٔه رشد کودک ارسال می دارد. 
از نظر هم کالسی خود در زمینٔه آموزش رسمی ریاضی از چهارسالگی به بعد با ارائٔه نظریات منطقی دفاع می کند 

)فصل ٩(. 

٤ــ سازمان دادن به ارزش ها: دسته بندی و نظام دارکردن ارزش هاست، به گونه ای که بعضی از آنها مهم تر از بعضی دیگر 
جلوه کنند. 

هدف های نمونه 
باورهای خود را در زمینٔه آموزش تغذیٔه سالم به کودکان درهم می آمیزد و یک نظام ارزشی برای خود در همین 

زمینه به وجود می آورد )فصل 1٠(.
نیاز به یافتن نوعی تعادل بین رشد همه جانبٔه کودک و فّعالیت های آموزشی مربی را تشخیص می دهد. 

باورهای خود را در زمینٔه اهمیت طراحی فّعالیت های آموزشی برای کودکان پیش دبستانی باهم می آمیزد و یک 
نظام ارزشی برای خود به وجود می آورد. 

٥ــ شخصیت پذیرفتن: تبدیل یک نظام ارزشی به یک سبک زندگی یا یک دیدگاه فلسفی ست. این کار از درهم آمیزی 
صرف ارزش ها و تعیین روابط بین آنها فراتر می رود و نوعی فلسفٔه پایدار زندگی را شامل می شود. 

هدف های نمونه 
برای خود یک فلسفٔه کاری در زمینٔه آموزش پیش دبستانی برمی گزیند. 

در دورهٔ کارآموزی با نظام ارزشی خود در زمینٔه آموزش پیش دبستانی رفتار می کند. 

ج( حیطۀ روانی ــ حرکتی 
ـ  حرکتی  برخالف طبقه بندی حیطٔه شناختی و حیطٔه عاطفی بلوم و همکاران، ظاهرًا به طبقه بندی هدف های تربیتی در حیطٔه روانی  ـ

عالقه ای نشان نداده اند و دلیل آن را نبودن شواهد و نمونه های کافی از اهداف تربیتی در این حیطه قلمداد کرده اند. 
به طور کلی این حیطه با مهارت های حرکتی مانند نوشتن، صحبت کردن، دویدن، شنا کردن و نظایر آنها سروکار دارد و هدف آن 

است که این گونه حرکت ها با درستی، دقت، ظرافت، سرعت و مهارت مطلوب انجام شوند. 
َدِوه1، هدف های تربیتی حیطٔه روانی ــ حرکتی را در پنج طبقه تقسیم بندی کرده است. این طبقات از آسان به مشکل تنظیم 

شده اند و هر طبقه پیش نیاز طبقٔه بعدی ست و شامل طبقات زیر است: 

       متخصص تعلیم و تربیت              Dave ــ 1



1ــ تقلید 
2ــ اجرای مستقل

3ــ دقت 
٤ــ هماهنگی حرکات 

٥ــ عادی شدن 
١ــ تقلید: تقلید پایین ترین سطح مهارت های حرکتی  ست. در این سطح فرد بدون کمک و راهنمایی دیگران نمی تواند کاری 

را که جنبٔه حرکتی دارد، درست انجام دهد. 

هدف های نمونه 
نحوهٔ ساختن عروسک کاموایی را از مربی )هنرآموز( خود تقلید می کند )فصل 2(. 

طراحی مراکز رغبت را در یک فضای آموزشی از مربی )هنرآموز( خود تقلید می کند  )فصل ٧(.

٢ــ اجرای مستقل: در این سطح یادگیری مهارت اندکی از مرحلٔه قبلی باالتر است، زیرا فرد بدون کمک گرفتن از دیگران 
عملی را مستقالً انجام می دهد. 

هدف های نمونه 
برای کودکان مستقالً قصه گویی می کند )فصل ٥(. 

بدون کمک مربی خود، یک فّعالیت آموزشی را برای آموزش مفهوم طبقه بندی طراحی می کند )فصل ٩(.

٣ــ دقت: توانایی به کاربردن مهارت حرکتی ست فرد هنگامی به این سطح می رسد که بتواند با دقت، سرعت و ظرافت کافی 
عملی را به درستی انجام دهد. 

هدف های نمونه 
کارت دوخت را به درستی و با دقت طراحی می کند )فصل 2(.

با دقت، سرعت و ظرافت، برای کودک چهار ساله یک جورجورک می سازد )فصل 2(.
به درستی و با دقت از یک تصویر قطعات پازل را می سازد )فصل 2(. 

٤ــ هماهنگی حرکات: هنگامی که هنرجو به این سطح از مهارت می رسد، می تواند چند فّعالیت را به طور همزمان و هماهنگ 
انجام دهد. 

هدف های نمونه 
با مهارت، عملیات چاپ با سبزیجات را انجام می دهد )فصل 3(. 

با مهارت، یک عروسک نمایشی درست می کند )فصل 3(. 
با مهارت، طرح روی مقوا را قیچی می کند )فصل 2(. 

طبقه های حیطۀ روانی ــ حرکتی 
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٥ــ عادی شدن: این سطح باالترین مرحلٔه یادگیری و کسب مهارت در حیطٔه روانی ــ حرکتی ست و فراگیرنده، طی آن به طور 
خودکار به انجام دادن کارهای دقیق و موزون عادت می کند. 

هدف های نمونه 
با مهارت با مدادشمعی نقاشی گل می کشد )فصل 3(. 

با مهارت، یک طرح درس در زمینٔه گروه های غذایی می نویسد )فصل 1٠(.
با مهارت، از دورریختنی ها، یک اسباب بازی درست می کند )فصل 3(. 

یافته،  تشکیل  طبقه  تعدادی خرده  و  اصلی  طبقه  از شش  که  داده  ارائه  ــ حرکتی  روانی  از حیطٔه  دیگری  طبقه بندی  هارو1 
و  به  صورت مختصر در زیر به آنها اشاره می شود: 

1ــ حرکت های بازتابی2؛ 
2ــ حرکت های مقدماتی ــ اساسی3؛ 

3ــ توانایی های ادراکی٤؛ 
٤ــ توانایی های جسمانی٥؛ 

٥ــ حرکت های ماهرانه٦؛ 
٦ــ ارتباط غیرگفتاری٧.

١ــ حرکت های بازتابی: اعمالی هستند که در حضور بعضی محرک ها به طور ناخودآگاه اتفاق می افتند، مانند پلک زدن، 
پرش زانو. 

هدف های نمونه 
با دیدن لیموترش بزاق دهان کودک ترشح می شود. 

با دیدن تصویر غذا کودک احساس گرسنگی می کند. 

٢ــ حرکت های مقدماتی ــ اساسی: حرکت های اساسی تشکیل یافته از مجموعه ای از حرکت های بازتابی ست که اساس 
حرکت های ماهرانٔه پیچیده را تشکیل می دهند؛ مانند راه رفتن و دویدن. 

Harrow ــ 1
reflex movements ــ 2
basic - fundamental ــ 3
Perceptual abilities ــ 4
Physical abilities ــ 5
skilled movements ــ 6
non discursive ــ 7



13

هدف نمونه 
بتواند مسافت معینی را راه برود. 

٣ــ توانایی های ادراکی: پاسخ مناسب دادن به اطالعات دریافت شده از راه حواس است. 

هدف های نمونه 
بتواند با شنیدن سؤال معلم، پاسخ مناسبی ارائه دهد. 

بتواند با دیدن رنگ ها، نام آنها را بیان کند. 

٤ــ توانایی های جسمانی: رشد توانایی های کلی در زمینه های استقامت، قدرت، انعطاف پذیری و چاالکی ست. 

هدف نمونه 
بتواند به راحتی با قیچی، طرح را از مقوا برش دهد )فصل ها(.

٥ــ حرکت های ماهرانه: انجام دادن اعمال پیچیده با درجه ای از مهارت یا تسلط است. 

هدف های نمونه 
بتواند یک کوالژ ترکیبی درست کند )فصل 3(. 

بتواند کاردستی برای شناخت فصول درست کند )فصل ٧(. 

٦ــ ارتباط غیرگفتاری: ایجاد ارتباط از طریق حرکت های پیچیده ای که احساس، نیاز یا عالقٔه فرد را به فرد دیگر انتقال 
می دهد. 

هدف نمونه 
بتواند به وسیلٔه حرکت های سر و دست )پانتومیم( مفهوم یک شکل را به کودکان بفهماند. 

محتوا
اصطالحات،  شامل  و  می شود  تهیه  آموزش  موضوع  و  اهداف  به  توجه  با  که  یافته ای ست  سازمان  دانش  محتوا  تعریف: 

اطالعات، واقعیات، قوانین و اصول، روش ها، مفاهیم، تعمیم ها، پدیده ها و مسائل مربوط به یک مادٔه علمی ست.
به عبارت دیگر، محتوا توصیفی ست از آنچه که باید آموزش داده شود. لذا انتخاب محتوای مناسب نه تنها موجب تحقق اهداف 

برنامٔه درسی می شود بلکه باعث رشد توانایی ها، مهارت ها و نگرش های فراگیرنده )هنرجو( خواهد شد.
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معیارهای تعیین محتوای آموزشی
 هدف: در تعیین محتوای آموزشی عوامل مختلفی باید درنظر گرفته شوند که مهم ترین آنها اهداف است. تعیین محتوا در 

قالب کتاب های درسی براساس اهداف رفتاری صورت می گیرد.
 فراگیران: در تعیین محتوا شرایط رشدی فراگیران و ویژگی های آنان باید درنظر گرفته شود. همچنین نیازهای فردی، عالیق 

و تجارب قبلی فراگیران باید مدنظر قرار گیرند.
محتوا باید مطابق با سطح یادگیری فراگیران باشد و آنان قادر باشند رفتارهای مورد انتظار را ارائه دهند.

 درستی محتوا: مفاهیم، اصول و نظریه های بیان شده باید علمی و صحت داشته باشند.

فّعالیت های  یادگیری
اصطالح فّعالیت یادگیری با محتوای یک درس یا فّعالیتی که مربی انجام می دهد مترادف نیست، بلکه به کنش متقال بین یادگیرنده 

و شرایط خارجی موجود در محیط که یادگیرنده به آن واکنش نشان می دهد اطالق می شود.
فّعالیت های یادگیری مجموعه ای از وسایل اساسی و ضروری آموزش و پرورش اند که ما را به اهداف موردنظر می رسانند. 
در  واقع یادگیری در نتیجٔه رفتار فعال یادگیرنده صورت می گیرد. مربی باید با فراهم آوردن محیط مناسب و ایجاد موقعیت های انگیزش 

)موقعیت هایی که به بروز رفتار موردنظر بینجامد(، تجارب یادگیری فراگیران را کنترل کند و آنها را در مسیر درستی قرار دهد.
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اساس مراحل یادگیری عبارت اند از انجام دادن، بازتاب ها، یادگیری و کاربرد که در چرخٔه زیر شرح داده شده است.

)DO( انجام دادن
چه  است.  کرده  متوقف  را  یادگیری  آنچه چرخٔه  برای  محرکی ست  یا  انگیزه   ، مرحله  این 
نزدیک  تر شود و مشوقی  به موضوعات و عناوین  تا  به فراگیران کمک می کند  فّعالیت هایی 

برای اجرای بیشتر آن باشد؟ روند طبیعی فّعالیت ها می توانند:
بلند  مدت  حافظه  در  آن  تکمیل  موجب  این  که  دهند  افزایش  و  ببخشند  تداوم  را  توجه   

می شود.
 افزایش رضایت خاطر فراگیران که همچنان ادامه یابد و تداوم و توجه شان راباال ببرد.

در اینجا ضروری ست که مطمئن شویم فراگیرنده تنها فّعالیتی را اجرا نمی کند بلکه در مورد 
آن تفکر می کند. تشویق کنید دالیل اساسی و زیربنایی فّعالیت ها را بررسی کنند، چرا که اینها 

برای مرحلٔه بازتاب ضروری ست.

)REFLECT( بازتاب
 فراگیران برآنچه در مرحلٔه قبلی صورت گرفته و آنچه شبیه 
که  آنچه  با  چقدر  اینکه  و  شده  تجربه  گذشته  در  مورد  این 
تمرکز  داده شده  تطبیق  و  و می فهمند سازگار است  می داند 

می کنند.
 فراگیران بدون هیچ گونه راهنمایی، واکنش و بحث ممکن 
ارتباطی  اندک  دانش  با  همین طور  و  قبلی  تجارب  با  نیست 
برای  زمانی  می توانند  معلمین  چگونه  اینکه  و  کنند  خلق 
چنین  نتیجٔه  بدهند.  بازتاب  فرصت  فراگیرنده  به  واکنش ها 

بازتابی آموزش را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

ری
دگی

ۀ یا
رخ

چ

)APPLY( کاربرد
یادگیرنده  تا  اجرا در عمل کمک می کند  با  یادگیری  ارتباط 

مناسبت و مفید بودن موضوع را درک کند.
این مسئله انگیزه  جذابیِت کار را افزایش می دهد. ما چگونه 
به فراگیرانمان ارتباط بین روش های یادگیری و کاربرد آنها را 

در زندگی واقعی آموزش دهیم و به آنها کمک نماییم.
ارتباط  به خوبی  است  ممکن  یادگیری  یا  آموزش  تثبیت  این 
برقرار کند یا تحت تأثیر قرار دهد تا »انجام دادن« را که مرحلٔه 

بعدی است، انجام دهد.

)LEARN( یادگیری
این مرحله ای ست که فراگیرنده از بازتاب ها نتیجه می گیرد. جایی که دانستنی هایش  ادراکاتش، 

مهارت ها و نگرش و ارزش هایش تغییر خواهد کرد. 
چه مراحل و زبانی او را برای این تغییر کمک خواهد کرد؟

چگونه می توانیم برای درک مفاهیم به او کمک کنیم؟
به او برای استفاده از ارتباطات و تکمیل این اطالعات و آموزش هایش و  چگونه می توان 

چهارچوب های بنیادی کمک کرد.
یادگیرنده در مورد … آموزش می بیند.

 موضوعات / سرفصل
 آموزش

 در مورد خود و دیگران
ارتباط و مناسبت این مسئله با یادگیری و اینکه چقدر با دنیای واقعی ارتباط دارد، مشوقی 

برای مرحلٔه بعد است.
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اجرای چرخۀ یادگیری

خواستن  بسیار،  خیال پردازی  و  خالق  روش   ــ 
ایده ها، محرکات و زمان برای عکس العمل، تفکر و 

اندیشه
ــ بحث دربارهٔ فّعالیت ها که بازتابش در تجارب دیده 

شود، شراکت در ایده ها.
ــ خواستار وضوح و شفافیت 

ــ راهکارها: بحث، بارش فکری، فریم های آماده 
از قبل، 

 استفاده از تصاویر، نمونه ها، الگوها 
 راهنماها، تمرین های شناختی برای مرور

ــ روش پر جوش و خروش )مشتاقانه( خواستن های 
مردم  و اجرای آن

تجزیه و تحلیل تقاضاها و درخواست های فراتر
خواستار امکان پذیر بودن )متحمل شدن(

تقویت  بازبینی،  و  ردگیری  و  ارزیابی  راهکارها: 
گروه ها

 استفاده از مردم برای آزمایش ایده ها
 آزمایش در موقعیت های جدید

 تنوع استفاده از تکنیک ها

ــ روش منطقی، اطالعات، تئوری ها، زمان برای 
تفسیر

مفاهیم،  به  دادن  ربط  تحلیل،  و  تجزیه  اطالعات، 
چهارچوب ها و مالک ها

مطالب با خواستار بسط دادن و شرح جزء به جزء 
نمونه های  و  منابع  مدل ها،  نوشتن،  راهکارها: 

واژه نامه ها
مجالت،  پرسش نامه ها،  تمرینات،     کامل  کردن 

دفترچه ها
 کارکردن به تنهایی و درست 

 تجزیه و تحلیل فّعالیت های قبلی

ــ روش عملی، اهداف، تکنیک، متدهای کاربردی 
تمرین و آزمایش، تجارب علمی 

خواستار: قابل استفاده و کاربردی بودن 
راهکارها: طرح های عملی

منابع مورد استفاده، راهنماها
 منابع قابل دسترسی

 موضوعات، اهداف مشخص، نشانه ها
 پروژه های اجرایی

اصول کلی انتخاب تجارب و فّعالیت های یادگیری
تجارب و فّعالیت های یادگیری مناسب برای رسیدن به هدف  ها با نوع هدف ها متفاوت اند اما اصول کلی ای در انتخاب آنها، 

بدون توجه به نوع هدف، وجود دارند که به شرح زیر مورد استفاده قرار می گیرند:
ــ برای رسیدن به هدف معین، فراگیرنده باید دارای فّعالیت ها و تجاربی باشد که به او فرصت تمرین و انجام دادن نوع رفتار 

موردنظر هدف را بدهد. مثالً فراگیرنده فرصت حل مسئله را داشته باشد.
ــ فراگیرنده از انجام دادن نوع رفتار موردنظر رضایت خاطر داشته باشد. اگر این فّعالیت های یادگیری برای او رضایت بخش 
یا موافق میل و طبیعت او نباشند، یادگیری مطلوب در او ایجاد نمی شود. در نتیجه امکان دارد یادگیرنده درست عکس هدف موردنظر 

عمل کند.
ــ واکنش های موردنظر و مطلوب این تجارب و فّعالیت ها باید در حیطٔه توانایی فراگیرنده باشند. به عبارت دیگر، تجارب و 
فّعالیت های یادگیری باید با رشد، معلومات، استعداد و توانایی کنونی او متناسب باشند. پس، برای انتخاب تجارب یادگیری متناسب با 

توانایی فراگیرنده، مربی باید اطالعات کافی دربارٔه دانسته های کنونی، استعدادها، سوابق و ساختار ذهنی او داشته باشد.

اجرای چرخۀ یادگیری

بازتاب
RELECT 

کاربرد
APPLY

انجام دادن
)do( 

یادگیری
LEARN 
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ــ برای رسیدن به اهداف آموزش و پرورش می توان از تجارب و فّعالیت های گوناگونی استفاده کرد. یعنی زمانی که تجارب 
یادگیری با مالک های یادگیری مؤثر متناسب باشند، می توان از آنها برای رسیدن به هدف های موردنظر و مطلوب استفاده کرد. در این 

صورت مربی در طرح ریزی کار و فّعالیت ویژه، امکانات خالقٔه بسیار وسیعی برای فراگیران دارد.
ــ معموالً یک تجربٔه یادگیری معین نتایج متعددی دارد. اگر یک فّعالیت یادگیری به درستی انتخاب و تنظیم شده باشد در یک 

زمان باعث دستیابی به چندین هدف می شود.

سازمان دادن فّعالیت ها و تجارب یادگیری
برای اینکه فّعالیت ها و تجارب یادگیری اثر متحد و یکپارچه داشته باشند باید آنها را چنان تنظیم کرد که همدیگر را تقویت کنند. 
بنابراین، سازمان دادن تجارب یادگیری در تنظیم برنامه های درسی مسئلٔه مهمی است، زیرا بر کارایی آموزش و میزان تغییراتی که باید، 

از نظر آموزش و پرورش دریادگیرنده به وجود آید، بسیار تأثیر دارد.
در تنظیم فّعالیت های یادگیری روابط، زمان و موضوع باید مورد توجه و بررسی قرار گیرند. این دو نوع رابطه به ترتیب رابطٔه 
عمودی و افقی درنظر گرفته می شوند. اگر فّعالیت ها و تجارب یادگیری با یکدیگر در تعارض باشند، همدیگر را خنثی می کنند، یا اگر 
ارتباط قابل توجهی با همدیگر نداشته باشند فراگیران تجاربی را کسب می کنند که هرچند رابطٔه مؤثری با هم ندارند می توان از آنها در 

زندگی روزمره استفاده کرد.
سه مالک و معیار اصلی سازمان دهی مؤثر گروهی از فّعالیت های یادگیری عبارت اند از: مداومت،  توالی و وحدت یا یگانگی. 
مداومت: تکرار عمودی عناصر اصلی برنامٔه درسی ست، به این معنا که در تمام مدت انواع مهارت های همانند باید به طور 

مداوم به کار برده شوند. در واقع مداومت تکرار مطالب است.
توالی: توالی با مداومت ارتباط دارد، ولی فراتر از مداومت است. به این ترتیب که در مداومت ممکن است یک عنصر اصلی 
به همان صورت تکرار گردد که در این صورت پیشرفت و توسعه ای در فهم و درک، مهارت ها،  بارها در یک سطح  برنامٔه درسی 
نگرش ها و یا سایر عوامل دیده نمی شود. در صورتی که در توالی، به عنوان مالک سازمان دهی فّعالیت های یادگیری، بر اهمیت تنظیم 
هر تجربه بر تجربٔه قبلی تأکید می شود، به طوری که مواد و مطالب تجربٔه بعدی از نظر عمق و وسعت از تجربٔه قبلی بیشتر است. مطالب 
باید از آسان به مشکل و از ساده به پیچیده تر تنظیم شود.معیار توالی، بر تکرار و دوباره  کاری تأکید نمی کند، بلکه تأکیدش بر این است 

که فّعالیت های یادگیری هر بار در سطحی باالتر از سطح قبلی باشد.
وحدت یا یگانگی: معیار وحدت به ارتباط افقی فّعالیت های برنامٔه درسی اطالق می شود. سازمان دهی این فّعالیت ها و تجارب 
باید چنان باشد که به فراگیرنده در به دست آوردن وحدت نظر و رفتار مرتبط با عناصری که با آنها سروکار دارد به طور فزاینده ای کمک 
کند. این معیار موجب پیوستگی و ارتباط بین مطالب یا تجارب می شود و به این ترتیب در نگرش ها، مهارت ها، گرایش ها و شیوه های 

رفتاری فراگیرندگان همانندی و وحدت ایجاد می شود.
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روش های تدریس متداول
روش های تدریس متداول شامل موارد زیر است:

روش های تدریس متداول 
1ــ روش حفظ و تکرار1

2ــ روش سخنرانی2
3ــ روش پرسش و پاسخ3

4ــ روش ایفای نقش4
5  ــ روش گردش علمی
6  ــ روش بحث گروهی

7ــ روش آزمایشی5
8   ــ روش های آموزش انفرادی

9ــ روش حل مسئله 6
10ــ واحد طرح 7

11ــ روش تلفیقی8
در زیر به شرح مختصر روش های ذکر شده می پردازیم:

1ــ روش حفظ و تکرار
این روش یکی از قدیمی ترین روش های آموزشی ست. در این روش به حافظه سپردن مطالب و تکرار و پس دادن آن مهم ترین  کار 
به شمار می رود. تدریس در این روش ارائٔه مفاهیم به صورت شفاهی یا کتبی از طرف معلم، تکرار و حفظ کردن و پس دادن آن توسط 
شاگردان است. پاداش و تنبیه از عوامل ایجاد انگیزه در این روش است. اما در هر حال این روش، کارش معنادار کردن اطالعات 

دریافتی، انبار کردن آن اطالعات در حافظه و انتقال مطلوب آنهاست.
مراحل اجرای این الگو عبارت است از:

1ــ توجه به مطلب از طریق خط کشیدن زیر مطلب اصلی؛
2ــ ایجاد ارتباط بین کلمات )استفاده از کلمات کلیدی(؛

3ــ افزایش تصاویر حسی و استفاده از مثال های خنده دار و جّذاب؛
4ــ تمرین و یادآوری )استفاده از تکرار و تمرین(.

کمبود و نارسایی: این روش، انسان خاّلق، مبتکر و کارآمد تربیت نمی کند و رغبت یادگیری را از بین می برد.

Memorizing ــ1
Lecture ــ2
Discussion - Questioning ــ3
Role Playing ــ4
ـ  5 Labaraory Approach ـ
ـ  6 Solving Problem ـ
ـ 7 The project method ـ
ـ   8 integrated curriculum ـ
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اصول،  سپردن  به خاطر  برای  روش  این  دارد.  نیاز  کمتر  تجربه  با  معلمان  به  و  آموزشی ست  روش  ارزان ترین  قوت:  نقاط 
قواعد  نگهداری، اعتقادات و تاریخ و فرهنگ و پرورش صفاتی مانند اطالعات و احترام به قوانین اجتماعی، مذهبی و شهروندی روش 

خوبی ست.
2ــ روش سخنرانی

این روش عبارت است از ارائٔه مفاهیم به طور شفاهی از طرف معلم و یادگیری آنها از طریق گوش کردن و یادداشت برداشتن 
از طرف شاگرد. در فرایند تدریس این روش تمام عوامل، تحت کنترل معلم است و یک نوع انتقال یادگیری و رابطٔه ذهنی بین معلم 
و شاگرد ایجاد می شود. لذا معلم باید خصوصیاتی مانند صدای مناسب، روش سخن گویی، روانی سخن و آرامش و نظم در تدریس 
داشته باشد. در این روش فقط از حس شنوایی دانش آموز استفاده می شود و وابستگی را در آنها افزایش می دهد، اما می توان با 

استفاده از تخته، طلق های شفاف، پاور پوینت و … کارایی را بیشتر نمود. 
کمبود و نارسایی: در این روش، معلم متکلم وحده و شاگرد غیرفعال و پذیرنده است. 

نقاط قوت: این روش بیشتر مختص کالس های پرجمعیت و نسبتاً ارزان است. همچنین بسیار انعطاف پذیر است و برای معلم 
و شاگر جذابّیت به وجود می آورد.

3ــ روش پرسش و پاسخ
در این روش، معلم شاگرد را به تفکر دربارٔه مفهومی جدید یا بیان مطلبی تشویق می کند و شاگر می کوشد با تالش های ذهنی، از 
معلوم به مجهول حرکت کند. معلم مستقیماً به بیان مطلب نمی پردازد بلکه با طرح سؤال های برنامه ریزی شده فّعالیت ذهنی شاگردان را 
در مسیر مطالب و مفاهیم جدید قرار می دهد تا خودشان به کشف مفاهیم جدید توفیق یابند. این روش معموالً در کالس هایی با اندازٔه 

مرسوم 20 تا 35 نفره اجرا می شود و نیاز به صرف وقت دارد.
کمبود و نارسایی: استفاده از این روش، به علت محدودیت زمانی برای کالس های پرجمعیت و برای همٔه دروس قابل اجرا 

نیست. 
نقاط قوت: این روش برای پرورش قدرت تفکر و استدالل شاگردان و مرور مطالب آموخته شدٔه قبلی بسیار مؤثر است و 
موجب تقویت اعتماد به نقس شاگردان و تفکر خالق در آنها می شود و نهایتاً انگیزٔه مطالعه و تحقیق و شرکت در فّعالیت های آموزشی 
را افزایش می دهد. در این روش معلم با برشمردن و فهرست کردن مطالب و گروه بندی و عنوان دهی به آنها به دانش آموز کمک می کند 

روابط را کشف کند و با تعمیم دادن آن به پیشگویی و ارزشیابی برسد.
4ــ روش ایفای نقش

این روش، به عنوان یک الگوی تدریس، از دو بُعد مورد توجه قرار دارد: بعد شخصی و اجتماعی.
در این الگو، سعی برآن است که به یادگیرندگان کمک شود تا مفهوم وجود خویش را، در درون فضای اجتماعی که در آن 

زندگی می کند بیابد و نکات مثبت تصورات خود را دربارٔه خودش، با کمک گرفتن از گروه های اجتماعی، روشن کند.
در جریان ایفای نقش، نمونٔه زنده ای از رفتار انسان مهیا می شود که به مثابه ابزاری در اختیار دانش آموز قرار می گیرد و چون 
تمرکز حواس و ارتباط عاطفی در این روش زیاد است به یادگیری بهتر و مؤثرتر می انجامد. اجرای این الگو طی مراحل زیر صورت 

می گیرد: 
1ــ آماده کردن گروه )با آشنا کردن دانش آموزان با مسئله، آماده سازی گروه، طرح سؤال برای برانگیختن تفکر(

4ــ آماده کردن تماشاگران 3ــ صفحه آرایی  2ــ انتخاب شرکت کنندگان 
7ــ اجرای دوباره 6  ــ ارزشیابی و بحث  5  ــ اجرای بازی 

9ــ تقسیم تجارب 8   ــ بحث و ارزشیابی 
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کمبود و نارسایی ها: برای تحقق هدف های پیچیده آموزشی نیست و یک روش جّدی تلقی نمی شود و اجرای آن، به هزینه و 
تجهیزات الزم نیاز دارد و هم وقت گیر است.

نقاط قوت: کمک می کند دانش آموزان احساسات خود را بروز دهند از بینش خود در نگرش ها، ارزش ها و برداشت های 
خود سود جویند، نگرش ها و مهارت های حل مسائل را به وجود آورند و گسترش دهند، از راه های مختلف مواد درسی را بررسی 

کنند، زمینٔه بحث گروهی را فراهم سازند و کم رویی برخی دانش آموزان خجالتی را درمان کنند.
5  ــ روش گردش علمی

این روش گاهی برای مطالعٔه جامعه است که با توجه به هدف های معّین آموزشی از طرف معلم و شاگرد طراحی و تنظیم می شود. 
اولین مسئله در استفاده از این روش میزان ارزش، ظرفیت و کیفیت گردش علمی ست. این روش می تواند در محدودٔه زمانی از یک 

ساعت تا یک ماه اجرا شود.
اگر انتظار داشته باشیم که از این روش نتایج خوبی حاصل شود، باید قبل از اجرا به طراحی بپردازیم تا در کسب هدف های 

آموزشی به اطمینان بیشتری برسیم.
کمبود و نارسایی: این روش برای همٔه دروس، قابلیت اجرایی ندارد. همچنین از نظر رفت و آمد و بیمه و تغذیه هزینه های 

مالی زیادی دربردارد که جز در شرایطی مقرون به صرفه نیست.
نقاط قوت: با برنامه ریزی و مشخص کردن هدف در برنامه ریزی برای بازدید )از نظر مکان، زمان، تعداد دانش آموزان، استفاده 

بهینه از همکاری والدین، معلمان، مدرسه و …( روشی مفید و جالب است.
6  ــ روش بحث گروهی

این روش گفت وگویی سنجیده و منظم دربارٔه موضوعی خاص است که مورد عالقٔه مشترک شرکت کنندگان در بحث است. این 
روش برای کالس هایی با جمعیت 6 تا 20 نفر قابل اجراست و در صورت باال بودن جمعیت کالس باید آنها را به گروه های کوچک تر 
تقسیم نمود یا از روش های دیگر تدریس استفاده نمود. در این روش شاگردان دربارٔه موضوع مطرح شده توسط معلم، مطالعه، اندیشه، 

بحث و اظهارنظر می کنند و نتیجه را اعالم می نمایند.
اجرای این الگوی تدریس طی مراحل زیر صورت می گیرد:

1ــ معلم در مقام طّراح و هدایت کننده، شرح وظایف اعضای گروه را اعالم می کند.
2ــ شاگردان به صورت نیم دایره در کالس می نشینند.

3ــ موضوع )تصویر، یک مقاله، فیلم، نمودار(، توسط معلم مطرح می شود.
4ــ جریان بحث موضوع توسط معلم به طرف هدف اساسی سوق داده می شود.

5  ــ نتیجه گیری از بحث و اعالم مفاهیم مشترک، آخرین مرحله است.
با این روش، دروسی را می توان تدریس کرد که مورد عالقٔه مشترک شرکت کنندگان باشد و شاگردان  کمبود و نارسایی: 
دربارٔه آن اطالعات الزم را داشته باشند و بتوانند نظرهای مختلف و متفاوتی دربارٔه آن اظهار کنند. این روش برای شاگردان ابتدایی و 

کالس های پرجمعیت مناسب نیست. اجرای آن مشکل است و به یک معلم با تجربه و ماهر نیاز دارد.
نقاط قوت: با اجرای این روش، افراد می توانند در عقاید و تجربیات یکدیگر سهیم شوند و خود را ارزیابی کنند، هراس افراد 

خجالتی کاهش می یابد و قدرت مدیریت و رهبری دانش آموزان تقویت می شود.
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7ــ روش آزمایشی
اساس این روش بر اصول یادگیری اکتشافی استوار است. در این روش مستقیماً چیزی آموزش داده نمی شود بلکه موفقیت و 
شرایطی فراهم می شود تا شاگردان خود از طریِق آزمایش به پژوهش بپردازند و جواب مسئله را کشف کنند. این روش نیازمند امکانات 

خاصی نیست و برای موضوعات علوم تجربی و روان شناسی و سایر علوم روشی مفید است.
بنابراین روش آزمایشی در آموزش کودکان و بزرگساالن روشی مطلوب و مؤثر است و جایگاه ویژه ای در روش های آموزشی 

دارد. اما باید به چند نکتٔه مهم توجه داشت:
ــ انتخاب فضا و ابزار برای اجرای هدف های تعیین شده )وسایل، مواد و محل دقیق(؛

ــ برنامه ریزی صحیح برای اجرای گام به گام تدریس؛
ــ آمادگی معلم برای پاسخ گویی به سؤاالت )توضیح نکات ضروری و جلسات بحث و گفت وگو بعد از آزمایش(.

کمبود و نارسایی: این روش به معلمان با تجربه و آگاه نیاز دارد، محدودیت  زمانی دارد، دسترسی نداشتن به امکانات مانع از 
کارایی آن می شود و اطالعات کمتری در اختیار دانش آموزان قرار می دهد.

نقاط قوت: این روش کیفیت یادگیری را افزایش می دهد و یک عامل بسیار برانگیزنده در فّعالیت های آموزشی است. برای 
ارضای حس کنجکاوی و تقویت نیروی اکتشاف و اختراع و پرورش تفکر انتقادی شاگردان بسیار مفید است. نظر به اینکه یادگیری از 
طریق تجارب مستقیم حاصل شده، یادگیری آن باثبات تر و مؤثرتر است. همچنین انگیزٔه مطالعه و تحقیق روی دانش آموزان را افزایش 
می دهد و اعتماد به نفس را در آنها ایجاد می کند. ضمن اینکه فّعالیت های آموزشی را برای فراگیران جّذاب و شیرین می نماید و بازده 

یادگیری آن، نسبت به سایر روش ها، بسیار باالست.
8  ــ روش های آموزش انفرادی

این روش ها بر اساس نظر روان شناسان و مربیان آموزشی است که معتقدند موفقیت در یادگیری باید چنان سازماندهی شود که 
هر دانش آموز براساس فّعالیت های خود به فّعالیت و یادگیری بپردازد. در این روش ها، دانش آموزان برحسب توانایی شان پیش می روند 
و معلم وقت کمتری صرف تدریس و زمان بیشتری را صرف رسیدگی به تک تک آنان می کند. اولین گام در راه تحقق چنین هدفی، 
پذیرفتن مفهوم »دانش آموز محوری« در طراحی و آموزش است. همچنین این روش ها باعث تقویت روحیٔه استقالل طلبی شاگردان 
می شود. اهداف این روش ها شامل رعایت تفاوت های فردی، رشد استقالل در عمل و یادگیری، عادت به مطالعه، ایجاد مهارت در 

مطالعه و مطالعه مستقل است. این روش ها شامل موارد زیر است:
1ــ یادگیری در حد تسلط؛

2ــ آموزش برنامه ای؛
3ــ آموزش به وسیلٔه رایانه؛

4ــ آموزش انفرادی تجویز شده؛
5  ــ آموزش انفرادی هدایت شده.

الف( روش یادگیری در حد تسلط
این روش توسط »بلوم« و »بالک« مطرح شده است. براساس این نظریه یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموز عمدتاً به زمان 
یادگیری بستگی دارد. بر این اساس میزان یادگیری دانش آموزان از تقسیم انگیزش ضربدر زمان منظور شده برای یادگیری بر زمان 

موردنیاز برای یادگیری حاصل می شود.

روش های آموزش انفرادی
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بنابراین شاخص اصلی استعداد تحصیلی دانش آموزان »زمان« است. بلوم و همکاران با عنایت به دادن زمان الزم به دانش آموز، 
انگیزش، کیفیت تدریس و توانایی فهم تدریس، یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را افزایش داده اند.

کمبود ونارسایی: با توجه به هزینه مالی زیاد وصرف وقت، اجرای آن همیشه امکان پذیر نیست و نیاز به توانایی و چیرگی معلم 
دارد.

نقاط قوت: اجرای این روش بر مفهوم خود در دانش آموزان اثر می گذارد و آنان به کفایت و ارزش خود پی می برند.  شناخت 
به  توجه  ارزش  این روش  از خود می شود.  اطمینان  و  نفس  به  اعتماد  قوا،  باعث تجدید  دانش آموزان  این مهارت های عمومی در 

تفاوت های فردی را به خوبی نشان می دهد.
به  باید  معلم  این روش  توانایی های شخصی شاگردان است. در  و  به زمینه ها، عالیق  توجه  این روش  نکته: اساس کار در 
مجموعه ای از عوامل تقویت کننده و مثبت مجهز باشد و با محترم شمردن دانش آموزان و ارزش قائل شدن برای آنان، محیط آموزشی 
صمیمی و گرمی را به وجود آورد و پیشرفت کارش را با فّعالیت های گذشتٔه آنان مقایسه کند و پیشرفت حتی جزئی آنها را مورد تشویق 

قرار دهد. ضمن اینکه معلم باید توانایی برقراری یک رابطٔه مثبت و دلپذیر را بین خود و دانش آموزان فراهم سازد.
ب( آموزش برنامه ای

از  براساس مجموعه ای  این روش  هماهنگ سازد.  دانش آموزان  نیازهای  با  را  یادگیری  می نماید  تدریس تالش  الگوی  این 
هدف های رفتاری پی ریزی شده و کاربردی از روان شناسی یادگیری در تدریس است.

مواد آموزشی به واحدهایی کوچک تقسیم می شوند، که آن را گام یا چهارچوب می گویند. در هر گام تکلیفی مشخص شده است 
که باید از طریق اجرای آن، به هدف رفتاری آن چهارچوب دست یافت. به عبارت دیگر، این تئوری بر این فرض استوار است که هر 
فّعالیتی می تواند به صورت رفتاری قابل مشاهده تعریف شود. تقویت و کنترل، عملکرد اصلی این تئوری ست. دانش آموز با انتخاب 

اولیٔه یک فرایند ترجیح داده شده برانگیخته می شود و در پاسخ مناسب به این فّعالیت، تقویت مثبت دریافت می کند.
گام ها و مراحل درس باید به گونه ای برنامه ریزی شوند که دانش آموز را به هدف نهایی نزدیک کنند. در این روش که معموالً 
مطالب در بسته های آموزشی تدوین شده است، در هر نوبت، توجه دانش آموز بر مقدار کمی از مطالب مورد یادگیری متمرکز می شود 
و با فعال بودن دانش آموز در پاسخ گویی به هر سؤال، یادگیری تسهیل می شود و در نتیجه دانش آموز با دریافت بازخورد قوی، تقویت 

می شود و می تواند اشتباهاتش را اصالح کند.
از  دارد گروهی  امکان  توانمند است.  و  با تجربه  معلم  نیازمند یک  و  انفرادی ست  فّعالیت  این روش یک  نارسایی:  کمبود 

دانش آموزان برنامٔه یکسانی را به کار گیرند اّما با سرعت های متفاوت پیشرفت می کنند.
نقاط قوت: این روش برای تک تک دانش آموزان فرصتی را، برای شکوفایی استعدادها و توانایی های آنان، فراهم می کند.

ج( آموزش به وسیلۀ رایانه
در این آموزش، روش تدریس برنامه ای توسط رایانه در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. بنابراین پیشرفت مطالعاتی دانش آموز در 
کنترل رایانه است و زمانی به دانش آموز اجازهٔ پیشرفت و دریافت مطالب تازه داده می شود که در یک مرحله از آموزش موفق شود. آنچه 

در این روش دارای ارزش و اهمیت است، برنامه ای ست که به رایانه داده می شود.
با دانش آموزان  کمبود و نارسائی: این روش نمی تواند جانشین معلم شود، زیرا رایانه از برقراری رابطٔه عاطفی و انسانی 

ناتوان است.
نقاط قوت: با توجه به گسترش رایانه و فناوری اطالعات، این روش می تواند روش مفید و جذابی باشد.
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د( آموزش انفرادی تجویز شده
برنامه ریزی  تدریس  برای یک جلسٔه  تقسیم می گردد. هر واحد  به واحدهای کوچک تری  این روش، هر موضوع درسی  در 
می شود. معلم موضوع مناسب خود را براساس درجٔه علمی دانش آموز معین می کند. دانش آموز فّعالیت خود را بر روی آن موضوع 
به تنهایی آغاز می کند و وقتی که یادگیری آن واحد به پایان می رسد، آزمایشی را که قسمتی از آن واحد است می گذراند و نتیجٔه آزمایش 
بالفاصله پس از تحلیل اعالم می شود و در صورت رسیدن به حد مطلوب، واحد بعدی به او ارائه می شود. این فّعالیت روزانه تکرار 
می شود و نیمی از زمان آموزش دانش آموز را پرمی کند و بقیٔه زمان آموزشی روزانٔه او صرف شرکت در بحث گروهی، ورزش، سرود 

و … می گردد.
نقاط قوت: در این روش دانش آموز براساس توانایی خود حرکت می کند و به طور فعال و کامل وظیفٔه یادگیری اش را انجام 
می دهد. معلم در این روش دارای نقشی متغیر است و از مربی گری یک کالس به یک تصمیم گیرندٔه مراحل و مسائل آموزشی فردی 

تبدیل می شود.
هـ( آموزش انفرادی هدایت شده

پیشرفت  و  تحقیقات  هدایت  می شوند،  معلم  آینده  در  که  دانش آموزانی  برنامه های  هدایت  معلمان،  آموزش  برای  روش  این 
از  یکی  در  می توانند  مختلف  دانش آموزان سطوح  و  ندارد  معمولی وجود  این روش، کالس بندی  در  می رود.  به کار  دانش آموزان 

بخش ها شرکت کنند و هر بخش به صورت آموزش گروهی یا توسط گروهی متشکّل از دو تا سه معلم اداره می شود.
نقاط قوت: این روش درکالس های بدون پایه، آموزش گروهی،  گروه های سنی متفاوت با تفاوت های فردی قابل اجرا است.

9ــ روش مسئله ای )حل مسئله(
این روش یکی از روش های فعال تدریس است، نوعی آماده کردن فراگیران برای زندگی واقعی ست. در این روش فّعالیت های 
آموزش به گونه ای تنظیم می شوند که در ذهن فراگیرنده )هنرجو( مسئله ای ایجاد شود و او با عالقه مندی برای حل مسئله تالش می کند. 

این روش به صورت فردی یا گروهی اجرا می شود و با روش های سنتی کامالً فرق دارد.
یک ضرب المثل چینی می گوید: »اگر به  فردی یک ماهی بدهی، یک وعده غذای او را تأمین کرده ای، اّما اگر به او ماهی گیری 
بیاموزی، غذای یک عمر او را تأمین کرده ای«. بنابراین باید به دانش آموزان یاد دهیم تا به مقتضای زمان، اطالعات و آموخته های خود 

را تعمیم دهند و نیروهای بالقوه را به فعل برسانند و در گسترهٔ زندگی به رفتارهای مطلوب تبدیل کنند.
اجرای این الگو دارای مراحل زیر است:

1ــ مشخص کردن مشکل یا مسئله مورد تدریس به صورت دقیق و روشن؛
2ــ جست وجوی راه حل های متعدد؛

3ــ بررسی راه حل های متعدد؛
4ــ انتخاب راه حل مناسب؛
5  ــ اجرای راه حل مناسب؛

6  ــ پیگیری نتایج به دست آمده.
هرچند روش حل مسئله دارای مدل های متفاوتی ست، اما همه در این اصل سهیم اند که به دانش آموزان یاد می دهد به اهداف شان 
دست یابند و هرچه قدرت تصمیم گیری و گزینِش راه  حل های مطلوب در دانش آموزان افزایش یابد، نیازهای روزمرٔه خود را راحت تر 
رفع  می کنند و موفق تر خواهند بود. شرایطی که فراگیرنده در این روش، باید داشته باشد عبارت اند: توجه به مسئله، قدرت درک 
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مسئله، تشخیص ویژگی های مسئله، آمادگی برای حل مسئله، قدرت تنظیم راه حل های احتمالی، قدرت گردآوری اطالعات و تحلیل 
آنها، قضاوت در مورد اطالعات گردآوری شده و تعمیم و کاربرد مسئله.

محیط و شرایط آموزشی باید به گونه ای تنظیم گردد که فراگیرنده با مشکل مواجه شود، آن را درک کند و از طریق تفکر برای 
تمامی رویدادها، راه حلی جست وجو نماید. 

کمبود و نارسایی: این روش، نسبت به روش های دیگر، به زمان بیشتر و به معلمان با تجربه و آشنا با روش تحقیق احتیاج 
دارد. اجرای آن در کالس نیز با بیش از بیست نفر به سختی انجام پذیر است و امکانات زیادی می خواهد. 

نقاط قوت: این روش فّعالیت های مدرسه را با زندگی واقعی دانش آموزان مرتبط می سازد و از بهترین روش های تربیتی برای 
ایجاد تفکر علمی در آنان است. همچنین باعث برانگیختن عالقٔه طبیعی آنان به درس می شود و روحیٔه پژوهش، انتقادگری و احساس 
مسئولیت را در آنان تقویت می کند. این روش به یادگیری پایدار آنان نیز منجر می گردد و باعث شکوفا شدن استعدادها و توانایی های 

آنان خواهد شد.
10ــ روش واحد طرح )پروژه(

مفهوم کلمٔه پروژه )طرح( تا سال 1900 م. در نزد عموم عبارت از یک مسئله وسیع و مهم بود که صرفاً جنبٔه عملی داشت. ولی 
بعدها به موضوع هدف و الهامات دانش آموزان، بیش از جنبٔه عملی آن، تأکید شد. این روش در موقعیت های طبیعی ارزش تربیتی دارد 

و جنبٔه تجربی آن زیاد است. زیرا مهارت های موردنظر را به نحو شایسته ای تقویت می کند.
در این روش، دانش آموزان مقدمات الزمه را فراهم می کنند و برای انجام دادن پروژه برنامه ریزی می نمایند و در ادامه برای 

اجرای صحیح آن به سازماندهی می پردازند و طبق اهداف و برنامٔه زمانی، موضوع موردنظر را شروع می کنند و به پایان می رسانند.
نکتٔه مهم در این روش، مورد استفاده قرارگرفتن آن در موقعیت های خارج از کالس، یعنی در فضای زندگی واقعی ست.

مراحل این پروژه عبارت است از:
1ــ تعیین موضوع و هدف: موضوع و هدف باید با استفاده از اصول روان شناسی و عالقه مندی دانش آموزان تعیین شود.

2ــ ارائهٔ طرح: با بحث و گفت وگو طرح مشخص شود، سپس به دانش آموزان فرصت طراحی می دهند.
3ــ اجرا: نقش معلم تهیه کردن وسایل الزم و مورد نیاز است و دانش آموزان،  با توجه به عالقه مندی و توانایی، فّعالیتی را 

برعهده می گیرند تا آن را در زمان تعیین شده ارائه دهند.
4ــ قضاوت و ارزشیابی: ارزشیابی صحیح و انتقادات سازنده در اصالح و تکمیل پروژه تأثیر بسزایی دارد.

کمبود و نارسایی: به معلمان باتجربه و مسلط در کارهای پروژه نیاز دارد و زمان گیر است.
قرار  فّعالیت هایشان  نقاط قوت: روحیٔه مسئولیت پذیری را در دانش آموزان می پروراند و جنبٔه  عملی و اجرایی را محور 

می دهد، انگیزهٔ درونی آنان را تقویت می کند و اعتماد به نفس را در آنان افزایش می دهد.
11ــ روش آموزش تلفیقی1

روش آموزش تلفیقی، محیط را برای یادگیری پرانگیزه و فّعال می سازد. بنابراین برای تأمین نیازهای جامعٔه امروز، که عصر 
پیشرفت سریع فناوری  است، بسیار ضروری ست. این روش فرصت می دهد تا با استفاده از یک موضوع درسی، اطالعات گوناگون 
بنگریم؛  به صورت یک کل  یادگیری را  یاددهی و  این اطالعات،  تلفیق  با  به دست آوریم و  ابعاد مختلف آن  پیرامون  و گسترده ای را 
همان طور که مصداق آن در زندگی واقعی فراوان است. روش آموزش تلفیقی که به آن »برنامٔه میان رشته ای« نیز می گویند فراگیرنده را 
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مستقیماً درگیر انجام کار می کند و با استفاده از روش های گوناگون، مفاهیم را از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار می دهد.
برای  کوتاه  تمرکز  و  زمان  مدت  موضوع،  کامل  درک  در  که  محدودیت هایی  به دلیل  کودکان،  به  مفهوم  یک  آموزش  در 
را  مثال ساعت  به طور  به کودکی،  می خواهیم  که  زمانی  زیرا  تلفیقی الزم است.  از روش  استفاده  دارند.  آموزشی  برنامه ریزی های 
آموزش دهیم، باید بین آموزش اعداد، حرکات، صدا و نمایش هنر تلفیق ایجاد کنیم. امروزه، توجه به هوش چندگانه و به کارگیری آن 

در آموزش بهتر، این تلفیق ضروری ست.

زمان بندی
یکی از عناصر مهم برنامٔه درسی در نظر گرفتن زمان آموزش است. 

تعریف: زمان بندی به توالی منطقی زمان و محتوا اطالق می شود و برای اجرای فّعالیت ها و تجارب یادگیری باید به فراگیران، 
فرصت کافی داده شود. سازماندهی زمان فّعالیت های آموزشی با عوامل مختلفی ارتباط دارد:

آنها  دادن  انجام  و  تمرین  فراگیرنده فرصت  که  درنظر گرفت  را  تجاربی  و  فّعالیت ها  باید  معین  به هدف  برای رسیدن  هدف: 
را داشته باشد. مثالً اگر هدفی ناظر بر توسعٔه مهارت در حل مسئله باشد، رسیدن به این هدف زمانی امکان پذیر است که تجارب و 

فّعالیت های یادگیری فرصت های الزم را برای حل مسئله به فراگیرنده بدهند. )تایلر، ص 80(.
محتوا: محتوا باید با زمان اختصاص یافته در سیستم آموزشی هماهنگ شود. تعداد مفاهیم، اصول، تعمیم ها و نظریه ها در 
یک واحد یادگیری یا یک کتاب درسی باید با زمانی که صرف خواندن و فهمیدن آن می شود متناسب باشد، در واقع زمان مورد نیاز برای 
خواندن و فهمیدن متن به تعداد مفاهیم بستگی دارد نه به تعداد کلمه ها و حجم کلی کتاب درسی. عواملی نظیر تراکم در ارائٔه نظریات، 
نسبت اطالعات مهم به اطالعات بی اهمیت در واحد متن و چگونگی تبیین آن در کاهش یا افزایش زمان موردنیاز برای خواندن، تأثیر 

دارد.
شرایط رشدی فراگیران: ویژگی های رشدی فراگیران، مانند سن، آمادگی جسمی، توانایی عقلی و ادراکی، تجارب قبلی، 

رشد مهارت های فرایند تفکر و توانایی ها و قابلیت های آنان در تنظیم زمان آموزش اهمیت دارد.
رویکردهای آموزشی: رویکردهای آموزشی در تعیین زمان آموزش نقش اساسی دارد.

در طراحی الگوهای جدید آموزشی، »فراگیرنده« هستٔه اصلی توجه و فّعالیت های مربوط به برنامٔه درسی ست.
باید توجه داشت که زمان آموزش در رویکرد »شاگرد محور« طوالنی تر از رویکرد »معلم محور« است.

روش تدریس: روش تدریس، عالوه بر اینکه متناسب با ماهیت و موضوع محتوا انتخاب می شود، باید زمان آموزش را نیز 
مورد توجه قرار دهد. مثالً در روش سخنرانی زمان تدریس آن با زمان تدریس روش اکتشافی بسیار اختالف دارد.

مواد و ابزار آموزشی: در هر طرح درس مواد و ابزار آموزشی نیز از عناصر تأثیرگذار در تنظیم زمان آموزش است. لذا با 
توجه به ابزار انتخابی )تخته، سی دی، فیلم …( تنظیم و برآورد زمانی اهمیت خاصی دارد.

رسانۀ آموزشی
تعریف: رسانه ها در واقع افراد، ابزار، مواد و موقعیت هایی هستند که به وسیلٔه آنها پیام ارائه می شود. فّعالیت های یادگیری 

مستلزم به کارگیری رسانٔه آموزشی مناسب برای ایجاد انگیزه و آموزش بهتر محتوای درس است.



2٦

رسانه ها را می توان به دو گروه منابع انسانی و غیرانسانی تقسیم کرد:
الف( منابع انسانی: منظور از منابع انسانی معلمان، استادان،کارشناسان و متخصصان اند. 

ب( منابع غیرانسانی: منابع غیرانسانی در واقع رسانه هایی هستند که مبنای آنها استفادٔه بهتر و مناسب تر از ویژگی های حواس 
پنج گانٔه انسان در فّعالیت های یادگیری ست. این رسانه های آموزشی را می توان به چهار طبقٔه مهم دسته بندی کرد:

1ــ رسانه های دیداری
ــ رسانه های دیداری ــ نوشتاری

ــ رسانه های دیداری ــ تابلوی )نمایشی(
ــ رسانه های دیداری ــ ترسیمی

ــ رسانه های دیداری ــ تصویری
2ــ رسانه های شنیداری

3ــ رسانه های دیداری ــ شنیداری
ــ رسانه های دیداری ــ شنیداری ساکن

ــ رسانه های دیداری ــ شنیداری متحرک
4ــ رسانه های چند حسی

ــ رسانه های سه بعدی
ــ موقعیت های آموزشی

ــ چند رسانه ای
هر کدام از این رسانه ها دارای ویژگی هایی هستند و کاربردشان در آموزش مستلزم درنظرگرفتن معیارهایی ست که براساس آنها 

انتخاب می شوند.
مالک های انتخاب یک رسانٔه یادگیری عبارت اند از:

ــ هدف های آموزشی: انتخاب رسانه های آموزشی باید مطابق با اهداف درس باشد. مثالً اگر هدف یادگیری اطالعات کالمی 
و مهارت های ذهنی ست، می توان از رسانه های شنیداری استفاده نمود.

ــ هم خوانی با محتوای درس و روش های تدریس: محتوای درس در واقع روش تدریس را تعیین می کند و براساس 
آن رسانٔه مناسب انتخاب می شود. مانند آموزش انواع ماهیچه های بدن انسان، که روش تدریس آن تلفیقی از روش های سخنرانی و 

نمایشی خواهد بود و رسانٔه مناسب رسانه های سه بعدی، مانند مانکن، موالژ، مدل و … است.
ــ ویژگی های فراگیران: ویژگی های فراگیران در انتخاب رسانه های  آموزشی بسیار مهم است. به خصوص سن فراگیرنده 
در فرایند یادگیری بسیار اهمیت دارد. مانند کودکان که یادگیری آنان باید از طریق عینی و از طریق اشیای واقعی صورت گیرد. لذا 

استفاده از رسانه های چند حسی بسیار مناسب است.
ــ ایجاد انگیزه و برانگیختن فراگیرنده به فّعالیت: رسانه های آموزشی باید برانگیزنده باشند. همچنین باید از محرک های 

موردنظر رنگ، صدا، حرکت و تصاویر مناسب برخوردار باشند و به فرایند یادگیری کمک کنند.
رسانه های دیداری ــ شنیداری از این نظر بسیار مناسب اند.

ــ شرایط عملی و سهولت استفاده: از ویژگی های رسانه های آموزشی داشتن شرایط سهل عملی است، از جمله: طرز کار 
آسان، نگه داری و به کاراندازی، قابل حمل بودن، سهولت تعمیرات و تهیٔه وسایل و هزینٔه خرید مناسب.
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ــ توانایی انتقال پیام موردنظر: یکی از ویژگی های مهم رسانٔه آموزشی توانایی آن در انتقال پیام است. لذا رسانه ای که از 
نظر کیفیت فنی و سایر جنبه ها عالی باشد ولی در موقعیت  آموزشی قادر به انتقال پیام نباشد مناسب نیست و کارایی الزم را ندارد و در 

چنین مواردی بهتر است از آن استفاده نشود.
ــ معتبر بودن رسانه: رسانٔه آموزشی باید منطبق با هنجارهای اخالقی و فرهنگی جامعه باشد. همچنین محتوای آن باید از 

نظر علمی، صحت محتوا و به  روز بودن معتبر باشد.

فضای یادگیری
فضا و محیط، معلم سوم ا ست. فضا پیام مهمی را القا می کند، در واقع حرف می زند و به ما می گوید که در اینجا می توان 
سخن گفت یا باید سکوت کرد. اینجا می توان پرید یا نشست. فضا، نور و دمای کالس هر یک به گونه ای غیرمستقیم در یادگیری 

دانش آموزان و به طور کلی بر افرادی که زیر پوشش آنها قرار دارند تأثیر می گذارند.
در اینجا فضا از دو جهت مورد بررسی قرار می گیرد. 1ــ فضایی که شما با هنرجویان خود در آن قرار گرفته اید )کالس درس، 
محیط آزمایشگاه و حیاط مدرسه( 2ــ فضایی که هنرجویان در مراحل کار و فّعالیت در مراکز پیش از دبستان در آن مشغول به کار 

می شوند که با دو عنوان فضای باز و بسته مطرح می شود.
منظور از فضای بسته کالس های مراکز پیش از دبستان است، شامِل کالس ها، کتابخانه، غذاخوری، سالن خواب و استراحت، 

خانٔه عروسکی، سالن های چند منظوره و کارگاه هنری ….
منظور از فضای باز حیاط مراکز است، شامل وسایل بازی، باغبانی و باغچه، مرکز شن، آب بازی و … این مجموعه برای 
آموزش کلیٔه مفاهیم )هنر، ریاضی، علوم و…( مورد استفاده قرار  می گیرند. از طرف دیگر، در مراکز پیش از دبستان فضا را »مرکز 
و  یادگیری  در  می تواند  خاّلق  فضای  یک  طراحی  می گیرد.  صورت  گوناگونی  فّعالیت های  آن  در  که  می کنند  نام گذاری  رغبت« 

عالقه مندی کودک به محیط، عامل مؤثری باشد.

نمونه  ای از سالن های چند منظوره
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نمای شماتیک از سالن های چند منظوره )مراکز رغبت(

خانۀ عروسکی
فّعالیت های گروهی

ساختمان سازی

هنر

محل ورودی و نشست والدین

 کتابخانه
علوم

ش فّعالیت های نمایشی
محل نمای

ش خالق
نمای

موسیقی
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حوزه های مراکز رغبت در فضای باز و بسته: فضاهایی که کودکان می توانند در آن به فّعالیتی بپردازند عبارت اند از:

فضای خارج کالسفضای داخل کالس

ــ علوم
ــ تغذیه و آشپزی

ــ هنر
ــ فضای آرام برای خواندن

ــ قصه گویی
ــ اکتشاف و دست ورزی

ــ ساختمان سازی با آجرهای پالستیکی کوچک
ــ نمایش خاّلق

ــ موسیقی و حرکت
ــ پرورش حواس

ــ کاردستی
ــ بازی های فکری

ــ آب و شن
ــ بازی های حرکتی و گروهی

ــ باال رفتن و عبور از خطوط
ــ باغبانی

ــ حیوانات دست آموز
ــ ساختمان سازی با آجر بزرگ

ــ اکتشاف محیط
ــ بازی های نمایشی

ــ فّعالیت های گروهی حرکتی
ــ آشنایی با عالیم رانندگی

ــ علوم
ــ قصه گویی در فضای باز

 
به نوع فّعالیت، وضعیت آب و هوا و منطقه، استفاده از این فضاها متفاوت است. تنوع فضا خود عامل مهمی در  با توجه 

یادگیری و امر آموزش است.
وظایف مراکز رغبت چیست؟

نوع کارمرکز رغبت

یت
ّعال

ع ف
نو

ــ هنر
ــ ادبیات

ــ موسیقی
ــ نمایش

ــ علوم
ــ ساختمان سازی

ــ باغبانی

کاوشگری 
کالم

شنیدن
خانه داری

کسب تجربه
ساختن

شناخت موجودات زنده

خلق و آفرینش
کتابخانه و کتابخوانی

شعر و قافیه
بازی های اجتماعی

پخت و پز
تجهیزات ساختمانی

حیوانات

رسانه ها
فضای آرام

حرکت
تصورکردن

اکتشاف و شناخت
کار با انواع آجرها

گیاهان

این مراکز برای کودکان سودمندی  هایی به شرح زیر دارد:

ــ کمک به کودک  جهت رسیدن به اهداف
ــ تشویق کودک به کاوشگری

ــ معرفی مفاهیم گوناگون
ــ توسعه دادن پروژه های آموزشی

ــ توسعه دادن موضوعات

ــ تشویق انفرادی کودک
ــ تشویق فّعالیت گروهی کودکان

ــ آغاز برای کسب تجارب دست اّول
ــ آفرینش برای خلق کار با گروه همساالن

ــ آماده کردن فضا برای اکتشاف و بازی
ــ تجربه برای کار و بازدید با بزرگ ساالن
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عالوه بر این، چیدمان کالس، دیوار نوشته ها، تابلوهای نمایشی، پوسترها، تصاویر نصب شده در کالس، نور و دمای کالس از 
جمله مواردی ست که در آموزش اثرگذار است.

نحؤه استفاده شما از تخته و چیدمان کالس )طرز قرار گرفتن صندلی ها و نوع نشستن هنرجوها( از جمله مواردی ست که به 
آن اشاره می شود.

استفاده بهینه از تخته: طبیعی ست که همٔه معلمین از تخته، چه سیاه و چه سبز و سفید و از گچ و ماژیک، استفاده می کنند. 
آنها ممکن است به صورت تصادفی لغاتی را بنویسند یا طرحی را بکشند یا تخته را از مطالب گوناگون پرنمایند. اما با وجود چنین 

استفاده هایی از تخته آیا نباید با دستورالعمل هایی برای استفادٔه بهینه از تخته آشنا شویم؟
قبل از شروع کار الزم است که فضای تخته را به چند قسمت تقسیم کنیم. این تقسیم بندی و نوشتن مطالب در این چهارچوب ها، 

عالوه بر جداسازی مطالب، برای یادگیرنده طبقه بندی محتوایی ایجاد می کند که برای به خاطر سپردن و یادگیری بسیار مفید است.

به نام خدا

س
 در

دی
کلی
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لغا
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ر م
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 یا 

غت
ی ل

معن

مروری بر کل محتوای آن جلسه
ــ
ــ
ــ

تصویر

سؤاالت دانش آموزان که باید به آن فکر کنند یا در جلسه بعد پاسخ 
دهند.)طرح مسئله(

توجه به نکات دیگر در همین راستا
 مدت تخته نگاری طوالنی نباشد، با توجه به اینکه هنرجویان تنها به شما نگاه می کنند و در انتظارند.

 بهتر است در صورت امکان، زمانی که شما مشغول نوشتن روی تخته هستید، هنرجویان به کار دیگری مشغول شوند )حل 
تمرین یا انجام یک کار عملی(. در این صورت، نوشتن شما که تمام شد آنها به دیدن تخته می پردازند.

 طبیعتاً وقتی روی تخته مشغول نوشتن اید، جلوی تخته می ایستید و باز هم طبیعی ست که ایستادن شما جلوی تخته مانع از 
دیدن تخته می شود، چرا که شما جلوی زاویٔه دید آنها قرار دارید. از این رو نمی توانید به راحتی با آنها صحبت کنید.

پس در حال نوشتن روی تخته تمام تخته را اشغال نکنید )کامالً پشت به بچه ها قرار نداشته باشید( و جلوی تخته نباشید تا بتوانید 
در حال نوشتن گاهی به دانش آموزان تماس چشمی و کالمی داشته باشید. این امر در حالی ممکن می شود که شما کنار تخته ایستاده 

باشید. 
تمام اینها می توانند برای تداوم بخشیدن به یک کار و فضای خوب مفید باشد.

را  پاسخ ها  و  ایده ها  تا  داد  فرصت  نیز  به شاگردان  باید  بنویسند.  تخته  روی  می توانند  که  نیستند  معلمان  تنها  باشد  یادتان   
بنویسند. تقسیم تخته برای منظم نوشتن بسیار کمک می کند. استفاده از تخته تنها به نیت صرف وقت برای نوشتن نیست، بلکه صرفاً 

وسیله ای برای یادگیری بهتر است.

تقسیم بندی فضای تخته
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چیدمان کالس: هرچند ممکن است کالس شما، با توجه به نوع صندلی های ثابت یا نیمکت های غیرقابل تغییر  و  چیدمان ثابتی 
داشته باشد اما در هر حال ضروری ست تا آنجا که می توانید بهترین چیدمان را برگزینید و به نوع کارایی آن توجه کنید.

باید در  تغییر باشند،  یا صندلی ها قابل  تغییر )فیکس( باشد  با وجود اینکه شکل کلی چیدمان کالس غیرقابل  طرز نشستن: 
خصوص چیدمان صندلی ها به این نکات توجه کرد.

 آیا بدون تغییر دادن چیزی می توانید برای نشستن، موقعیت های مختلف به وجود آورید؟
 آیا هر جابه جایی برای صندلی ها امکان پذیر است؟

 چه فضایی در کالس برای یادگیرنده ها مناسب است )برای ایستادن و همکاری و تأثیر متقابل(؟
 آیا موقعیتی وجود دارد که برای هر فّعالیتی که دارید )تدریس و کار( مفید باشد؟

 آیا جابه جایی چیدمان کالس برای فّعالیت های گوناگون ضروری ست؟
چیدمان کالس: طبیعی ست که در صورت امکان تغییر یا جابه جایی صندلی ها، می توان، باتوجه به نوع فّعالیت، اجرای آن را 

ساده تر کرد. متداول ترین نوع چیدمان عبارت اند از:

شکل 1 متداول ترین نوع چیدمان است و آن را در اغلب کالس ها می توان دید. در این سیستم ردیفی تنها تعداد ردیف ها یا 
تعداد دانش آموزان تفاوت پیدا می کند و این در صورتی ست که نور و روشنایی تنظیم شده و ثابت است و هیچ تغییری در چیدمان ممکن 
نیست. چنانچه یک  بار دیگر به چیدمان کالس توجه کنیم می توانیم آن را به صورت های دیگر نیز تغییر دهیم، که هر یک از آنها با توجه 

به نوع فّعالیت، می توانند مفید باشند.

                   الف                                                                                       ب                                                    ج 

شکل ١ــ متداول ترین نوع چیدمان

شکل ٢ــ نمونه  هایی از چیدمان کالس

معلم

معلم

معلم

معلم
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از خودتان سؤال کنید؟
شکل 2 نمونٔه الف برای چه نوع کالس ها و فّعالیت هایی مناسب است؟ و در چه صورتی ازنمونه )ب و ج ( شکل 2 استفاده 

خواهید کرد؟
 طبیعی ست که نشستن به فرم دایرٔه نمونٔه ب و نعل اسبی نمونه الف، به فراگیران فرصت می دهد تا با سایر افرادگروه ارتباط 
چشمی داشته باشند و به طور کلی همکاری آنان بیشتر شود. همچنین در این فرم باالترین حد یکسانی )هم سطح بودن( افراد وجود 

دارد. در چنین حالتی شاگردان ضعیف کمتر تمایل به مخفی شدن دارند و شاگردان قوی تر کمتر می توانند سلطه جویی کنند.
بین  تفاوت  یا درنظرگرفتن  بدون جداکردن کسی  بین همٔه شاگردان،  تا مقررات  دایره کمک می کند  معلم در وسط   حضور 

دانش آموزان، به طور یکسان اعالم و اجرا شود.
نمونه های دیگری از چیدمان متحرک وجود دارد که 

هر یک کاربرد خاص تری ارائه می دهند.
 وقتی برای فّعالیت های گروهی دو نفره یا گروه های 
بخواهید صندلی شان  بچه ها  از  کردید  برنامه ریزی  کوچک 
را تغییر دهند. در تصویر مقابل جفت بودن دو صندلی برای 
گروه های دوتایی ست که معموالً برای بحث های دو نفره یا 
مکالمات یا فّعالیت در گروه های کوچک مورد استفاده قرار 
در  و  می چرخد  در کالس  معلم  در چنین حالتی  می گیرد. 
بعدًا  فّعالیت ها  و  مباحث  نتیجٔه  و  می گیرد  قرار  کار  جریان 

برای همٔه افراد اعالم می شود.)  شکل3(

کرد،  تقسیم  گروه  دو  به  را  کالس  می توان  گاهی 
به طوری که هر یک فّعالیت جداگانه ای را به اجرا درآورند 
و سپس نتیجٔه گروه را اعالم کنند یا اینکه نشان دهند کدام 

گروه فّعالیت خود را سریع تر اجرا کرده است.)  شکل4(

به صورت دو گروه مقابل هم   در شکل 5 کالس 
قرار دارند، که می توانند مخالف یکدیگر باشند و در خالل 
تغییر دهند.  به عنوان مخالف و موافق، جایشان را  بحث، 
عالوه براین در چنین حالتی فضای وسط کالس خالی ست 

و می توان از آن به خوبی استفاده کرد.

شکل ٣ــ چیدمان دو نفره

شکل ٤ــ چیدمان متقابل گروهی برای فّعالیت  های رقابتی

شکل ٥ــ چیدمان متقابل گروهی برای بحث و تبادل نظر
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 در شکل 6 فراگیران )هنرجویان( به صورت نعلی می نشینند و گروهی، 
تحت عنوان گزارشگر، گزارش یا بحث خود را بیان می کنند. در چنین حالتی 

یکی از اعضای هیئت سه نفره می تواند وقت نگه دار باشد.
در این فرم چیدمان فراگیران با ویژگی های فضای سخنرانی هم آشنا 

می شوند.

 نمونه های دیگری مثل شکل 7 رودررو یا پشت به پشت یا چرخشی نیز وجود دارند که فراگیران، با توجه به موقعیت گروه، 
خود را تغییر می دهند و در نهایت نشستن روی زمین تمیز است که با عقب راندن صندلی ها ممکن می شود و یکی دیگر از نمونه های 

تغییر چیدمان برای اجرای فّعالیت است.

ارزشیابی
ارزشیابی عبارت  است از جمع آوری اطالعات از آموخته های فراگیران و قضاوت در مورد حدود آن آموخته ها.

این فّعالیت آموزشی جزء مهارت های آموزشِی بعد از تدریس معلم است و ابزاری ست که به وسیلٔه آن، معلم میزان موفقیت و 
شکست خود را شناسایی می کند و متوجه می شود در فرایند یاددهی ــ یادگیری شرایط آموزشی ایجاد شده مطلوب بوده است یا نه؟ 
آیا دانش  آموزان با کسب تجارب و انجام دادن فّعالیت های تعیین شده به هدف های آموزشی رسیده اند یا نه و دانش آموزان به چه کمکی 
نیازمند هستند. ارزشیابی مستمر از فرایند تدریس در یادگیری امری ضروری ست و نحؤه ارزشیابی باید براساس نوع هدف، شرایط و 

فّعالیت های انجام شده تعیین گردد.
در روش های سنتی آموزش و پرورش »امتحان« به عملی گفته می شود که در پایان هر یک از سه ماه یا نیم سال تحصیلی برای 
اندازه گیری میزان آموخته های شاگردان و تعیین قبول شدگان و مردودی ها به منظور ارتقای شاگردان از کالسی به کالس دیگر یا از 

واحدی به واحد دیگر انجام می گرفت.
بنابراین  می شود.  مربوط  شاگردان  آموخته های  اندازه گیری  به  دو  هر  زیرا  یکی ست  ارزشیابی  با  امتحان  جدید  اصطالح  در 
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی عبارت است از فرایندی منظم برای تعیین و تشخیص میزان پیشرفت شاگردان در رسیدن به هدف های 

شکل٦

شکل 7
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آموزشی. ارزشیابی از یک سو باید وسیلٔه تشخیص باشد، یعنی از جهاتی قادر باشد از میزان فّعالیت های شاگردان در طول یادگیری و 
از میزان آموخته ها، پیشرفت و عقب ماندگی آنان اطالعاتی معتبر به دست دهد و نیز بتواند آگاهی های الزم را از قدرت و ضعف روش 
تدریس معلم، ارزشمند و صریح بودن هدف های آموزشی و اعتبار محتوا در اختیار بگذارد و از سوی دیگر، ارزشیابی باید وسیلٔه 

پیش بینی باشد. بنابراین ارزشیابی دارای اهداف زیر است:
1ــ وسیله ای برای شناخت توانایی و زمینه های علمی شاگردان و تصمیم گیری برای اجرای فّعالیت های بعدی آموزشی ست. 

2ــ وسیله ای برای شناساندن هدف های آموزشی در فرایند تدریس است.
3ــ وسیله ای برای بهبود و اصالح فّعالیت های آموزشی ست.

4ــ وسیله ای برای شناخت نارسایی های آموزشی شاگردان و ترمیم آنهاست.
5  ــ وسیله ای برای ایجاد رغبت و کسب عادات صحیح آموزشی در شاگردان است.

6  ــ وسیله ای برای ارتقای شاگردان به کالس های باالتر است.
انواع ارزشیابی

یادگیری مطالب جدید  یا رفتار ورودی شاگردان را، که الزمٔه  پایه  آموخته های  این ارزشیابی  1ــ ارزشیابی تشخیصی: 
است، می سنجد. بنابراین برای قضاوت دربارٔه میزان آمادگی شاگردان به منظور شروع مرحلٔه جدید آموزشی و تصمیم گیری در این 

مورد به کار می رود.
2ــ ارزشیابی تکوینی: این ارزشیابی زمانی به اجرا درمی آید که فّعالیت های آموزشی هنوز جریان دارد و یادگیری شاگردان 
و در طول سال  تدریس شده  از مطالب  پایان هر بخش  در  به طور مستمر  که  ارزشیابی  نوع  این  یا شکل گیری ست.  تکوین  در حال 
تحصیلی انجام می گیرد و ناظر به اندازه گیری آن دسته از هدف های آموزشی ست که برای هر یک از بخش های مختلف و در فواصل 

زمانی معین پیش بینی شده است.
3ــ ارزشیابی پایانی: در پایان هر دورٔه آموزشی الزم است ارزشیابی جامعی از میزان آموخته های شاگردان به عمل آید. 
این همان ارزشیابی  پایانی )تراکمی( است که ممکن است در پایان یک ترم یا یک سال تحصیلی انجام پذیرد. هدف از ارزشیابی پایانی 
تعیین مقدار آموخته های شاگردان در طول یک دورهٔ آموزشی به منظور نمره دادن یا قضاوت دربارٔه اثربخشی کارمعلم یا برنامٔه درسی 

یا مقایسٔه برنامه های مختلف با یکدیگر است.
روش های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

1ــ ارزشیابی از طریق مشاهده؛
2ــ ارزشیابی از طریق اجرای کار؛

3ــ ارزشیابی از طریق آزمون شفاهی؛
4ــ ارزشیابی از طریق آزمون کتبی.

1ــ ارزشیابی از طریق مشاهده: وقتی که از طریق مداخلٔه حواس و به خصوص مشاهدٔه چشم دربارٔه رفتار یا عمل معین 
یک فرد به بررسی و داوری پرداخته شود، از روش مشاهده استفاده شده است. مشاهده یک روش ارزشیابی مبتنی بر واقعیت های 

زندگی و فّعالیت های مستمر روزانه است. 

روش های سنجش مشاهده ای
روش های مبتنی بر مشاهده متعدد و متنوع اند و درحوزه های فّعالیتی گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند. معروف ترین فنون 
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مشاهده در سه دسته قرار می گیرند:
ــ فهرست وارسی

ــ مقیاس درجه بندی
ــ واقعه نگاری

این  با  یا مشاهده گران است.  برای گزارش قضاوت های مشاهده گر  روش فهرست وارسی: این روش یک شیؤه نظام دار 
روش می توان معلوم نمود که ویژگی های موردنظر در عملکرد شخِص مورد سنجش موجودند یا نه.

در این روش تنها بود، نبود و کمّیت ویژگِی موردنظر، ثبت می شود. در واقع این روش تعیین می کند که ویژگی موردنظر در 
شخص حضور دارد یا نه، یا اینکه عملی انجام گرفته است یا نه.

روش مقیاس درجه بندی: این روش به روش فهرست فارسی شبیه است، اّما به عوض تعیین بود یا نبود رفتار یا ویژگی مورد 
ارزشیابی، که در روش فهرست وارسی مشخص می شود، در مقیاس درجه بندی، درجه یا مقدار رفتار یا ویژگی تعیین می گردد. در 

مقیاس درجه بندی کیفیت مورد ارزشیابی قرار می گیرد.
مربی  که  معنی داری  اتفاقات  و  از رویدادها  واقعی  به توصیف های  ثبت رویداد  یا  واقعه نگاری  روش واقعه نگاری: روش 
)مشاهده گر( در نتیجٔه مشاهده از فراگیرنده به دست می آورد گفته می شود. در این روش مربی باید هر اتفاق یا رویدادی را که در زندگی 
فراگیرنده رخ می دهد و آن را مهم می داند بالفاصله بعد از وقوع ثبت کند.توصیف رویداد را می توان در دفتر یادداشت یا در کارت های 

مخصوص وارد کرد.
برای  لزوماً  باشد،  حرکتی  ــ  روانی  حیطٔه  در  شاگرد  در  شده  ایجاد  تغییرات  اگر  کار:  اجرای  طریق  از  ارزشیابی  2ــ 
ارزشیابی چنین تغییراتی باید از ارزشیابی از طریق اجرای کار استفاده کرد. در این روش، شاگرد طبق دستور و راهنمایی معلم خود، 
کار موردنظر را انجام می دهد و معلم براساس اعمال انجام شده، تغییرات انجام گرفته و پیشرفت تحصیلی او را در زمینٔه مهارت های 

عملی ارزشیابی می کند. 
این روش از ارزشیابی را آزمون های عملکردی نیز می نامند که در ذیل به آن پرداخته می شود.

آزمون های عملکردی
از فرایندها و شیوه های  با مهارت سروکار دارند؛ مهارت در استفاده  تعریف: آزمون های عملکردی آزمون هایی هستند که 
اجرایی و نیز مهارت در تولید فراورده ها. به طور مثال در دروس علوم، باید با مهارت های آزمایشگاهی از آزمون های عملکردی استفاده 

کرد. در دروس هنر و موسیقی نیز این چنین است. 
بنابراین آزمون های عملکردی ابزارهایی هستند که به صورت مکّمِل آزمون های کتبی به کار می روند.
انواع آزمون های عملکردی: این آزمون ها انواع مختلفی دارند که به چهار دسته تقسیم می شوند:

ــ آزمون کتبی عملکردی؛
ــ آزمون شناسایی؛

ــ انجام عملکرد در موقعیت های شبیه سازی شده؛
ــ نمونٔه کار.

این روش ها را می توان جداگانه به کار برد و یا با یکدیگر مورد استفاده قرار داد. در بعضی از موارد تنها یک روش کفایت 
می کند، اما در بیشتر مواقع کاربرد ترکیب دو یا چند روش، ضروری به نظر می رسد.
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اّما در  یادگیری هدف های حوزٔه شناختی مناسب ترند.  بازده های  اندازه گیری  برای  این آزمون ها  آزمون کتبی عملکردی: 
سنجش عملکرد، استفاده از این آزمون ها مفید است. تفاوت عمدٔه بین آزمون کتبی عملکردی و آزمون های کتبی یا مداد و کاغذی این 
است که در آزمون  کتبی عملکردی عمدتاً بر کاربست دانش و مهارت در موقعیت های عملی یا شبیه سازی شده با موقعیت های عملی 

تأکید می شود.
ــ آزمون شناسایی: این آزمون ها انواع و کاربردهای مختلفی دارند. در این روش از یادگیرنده خواسته می شود تا ابزار یا 
دستگاهی را شناسایی کند. یا می توان یادگیرنده را با مشکلی مواجه ساخت تا او بتواند به وسیلٔه ابزارها و شیوه های عملی مشکل را 

شناسایی و رفع کند.
آزمون های شناسایی، هم در آموزش صنعتی کاربرد دارند، هم در علوم زیستی و هم در سایر رشته های علمی. از آزمون های 

شناسایی نیز می توان تحت عنوان »وسایل سنجش غیرمستقیم عملکرد« استفاده کرد.
انجام دادن عملکرد در موقعیت های شبیه سازی شده: در این نوع آزمون از فراگیرنده خواسته می شود تا در یک موقعیت 
به طور مثال اجرای  یا مصنوعی و خیالی، همان اعمالی را انجام دهد که در موقعیت های واقعی ضروری هستند.  شبیه سازی شده 

حرکات شنا در بیرون از آب.
انجام دادن عملکرد در موقعیت های شبیه سازی شده بیشتر برای آموزش مهارت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. از 
این روش برای ارزشیابی از توانایی ها و مهارت های یادگیرندگان در اجرای کارهای مختلف )فرایند یادگیری( و تولید بازده های مطلوب 

)فراورده های یادگیری( می توان سود جست.
نمونۀ کار: این روش نزدیک ترین روش سنجش به عملکرد واقعِی یادگیرنده در محیط های طبیعی ست. از یادگیرنده خواسته 

می شود تا اعمالی را اجرا کند که معّرف عملکرد واقعِی مورد سنجش باشد.
3ــ ارزشیابی از طریق آزمون شفاهی: در این روش پرسیدن و پاسخ دادن هر دو به صورت شفاهی انجام می گیرد. این 
روش نوعی مصاحبه است. این ارزشیابی وسیلٔه مناسبی برای سنجش معلومات، قدرت بیان، نظم فکری، فرم استدالل، تمرکز افکار 

و شناخت حاالت درونی از نظر اضطراب و ترس است.
4ــ ارزشیابی از طریق آزمون کتبی: آزمون وسیله ای برای بررسی مشاهدات منظم معلم از رفتار شاگرد و تغییر مشاهدات 
و تبدیل آن به مقیاس های عددی و طبقه بندی شده است. آزمون کتبی مجموعه ای از پرسش هایی ست که شاگرد باید به آنها کتباً پاسخ 
دهد تا معلم بتواند با بررسی آنها شاگردانش را دقیق تر بشناسد و در صورت لزوم آنان را یاری دهد. این آزمون ها از نظر ساخت به دو 

دستٔه کلی تقسیم می شوند:
1ــ آزمون های میزان شده

2ــ آزمون های معلم ساخته
1ــ آزمون های میزان شده: این آزمون ها غالباً به وسیلٔه مؤسسات یا مراکز آزمون سازی دولتی یا خصوصی یا مراکز آموزشی 
علمی برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی گروه های بزرگ شاگردان یا مقاصد ارزشیابی دوره های تحصیلی تهیه و توزیع می شوند. این 

آزمون ها از روایی و پایایی برخوردارند.
2ــ آزمون های معلم ساخته: آزمون هایی هستند که معلمان برای ارزشیابی تحصیلی شاگردان خود تهیه می کنند و در طول 
دورٔه آموزشی یا در پایان دوره به اجرا در می آورند. این آزمون ها برای تعیین توفیق شاگردان در رسیدن به هدف های دقیق آموزشی 

طرح ریزی می شوند. از این رو، در آنها معیار و مالک مطلق اندازه گیری به کار می رود.
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انواع سؤال در آزمون معلم ساخته
شخص  قضاوت  و  نظر  از  مستقل  آنها  در  نمره گذاری  که  می گویند  عینی  دلیل  این  به  را  آزمون  این  عینی:  آزمون  الف( 
تصحیح کننده انجام می گیرد. در این آزمون شاگرد پاسخ درست هر پرسش را از میان گزینه های مختلفی که توسط معلم تعیین می شود، 

پیدا می کند.این آزمون شامل انواع زیر است:
1ــ پرسش های چند گزینه ای؛

2ــ پرسش های صحیح ــ غلط؛
3ــ پرسش های جورکردنی؛

4ــ پرسش های کامل کردنی؛
5  ــ پرسش های کوتاه پاسخ.

ب( آزمون انشایی )تشریحی(: در این آزمون، سؤاالت به صورت انشایی یا تشریحی داده می شود. این نوع سؤاالت، رایج ترین 
ترجیح  عینی  پرسش های  بر  را  پرسش ها  نوع  این  معلمان  بیشتر  آنها،  تهیه  در  دلیل سهولت  به  و  است  معلم ساخته  آزمون های  نوع 
می دهند. این پرسش ها برای اندازه گیری سطوح باالی هدف های آموزشی در حیطٔه شناختی مانند تحلیل، ترکیب و قضاوت ارزشیابی 
بسیار مفیدند. در این نوع ارزشیابی شاگرد باید اطالعات را به یاد آورد، منظم سازد، سازمان دهد و تحلیل یا بیان کند. در عین حال 
برای پاسخ گویی آزادی عمل بیشتری دارد. از این نوع آزمون می توان برای اندازه گیری عملکردهای پیچیده تر یادگیری، مانند ترکیب  

یا آفرینندگی، ارزشیابی، تنظیم فکر، سازمان دادن، تحلیل محتوا، تلفیق کردن و بسط دادن مطالب استفاده کرد.
بنابراین معلم به سه شیوه می تواند سؤاالت را در برگٔه آزمون قرار دهد:

1ــ براساس نوع سؤال: در این روش، سؤاالت، با توجه به نوع آنها، دسته بندی می شوند و پشت سر هم قرار می گیرند، یعنی 
ابتدا سؤاالت بسته پاسخ و سپس سؤاالت باز پاسخ مطرح می شوند.

2ــ براساس سطح دشواری سؤال: در این روش ابتدا سؤاالت ساده و بعد به ترتیب سؤاالتی که از لحاظ درجٔه دشواری 
در سطح باالتری قرار دارند به دنبال هم قرار می گیرند.

3ــ براساس سازمان اصلی مطالب: در این روش سؤاالت باید به ترتیب مطالب درسی هماهنگ شوند.
بنابراین در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی چهار گام اساسی وجود دارد:

گام اول: استخراج اهداف آموزشی
گام دوم: بودجه بندی دروس

گام سوم: طراحی سؤال
گام چهارم: تحلیل آماری سؤاالت

البته با اجرای این روش، ممکن است وقت زیادی تلف شود که فرصت زیادی برای تمرین و فّعالیت های دسته جمعی در کالس 
وجود نداشته باشد و تقسیمات رسمی مباحث درسی را از بین ببرد. اّما شاگرد را به یادگیری تشویق می کند و باعث برانگیختن عالقٔه 
او به یادگیری می شود و حس بردباری او را نسبت به عقاید مخالف تقویت می کند، احساس مسئولیت و انضباط، جنبٔه مثبت به خود 
به مطالعه، استفاده از منابع، نوشتن و تنظیم مطالب در شاگردان تقویت  پایدار می شود همچنین تشویق  می گیرد و یادگیری عمیق و 

می شود و نقایص فردی آنان در دروس از قبیل خط و انشاء و همچنین کمبود معلومات او کشف می شود و از بین می رود.
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بازده های یادگیری غیرقابل سنجش به وسیلٔه آزمون های متداول کتبی )از گرانالندولین، 1990(، که از طریق عملکرد و مشاهده 
قابل سنجش است.

رفتارهای ُمعّرفبازده یادگیری

سخن گفتن، نوشتن، گوش دادن، خواندن شفاهی، اجرای آزمایش در آزمایشگاه، رسم کردن، نواختن آالت موسیقی، مهارت ها
ژیمناستیک، مهارت های شغلی، مهارت های مطالعه کردن و مهارت های اجتماعی.

توانایی در برنامه ریزی، استفادهٔ درست از زمان، استفاده از وسائل، استفاده از منابع، نشان دادن ویژگی هایی چون ابتکار، عادت های کاری
خالقیت، پشتکار و قابل اعتماد بودن.

عالقه مندی به رفاه دیگران، احترام گذاشتن به قانون، احترام گذاشتن به اموال دیگران، حساس بودن نسبت به مسائل نگرش های اجتماعی
اجتماعی، احترام گذاشتن به نهادهای اجتماعی، میل به کوشیدن برای پیشبرد اجتماعی.

اظهار عالقه نسبت به فّعالیت های آموزشی، مکانیکی، هنری، علمی، اجتماعی، تفریحی و شغلی.عالقه ها

ابراز رضایت و شادمانی نسبت به طبیعت، موسیقی، هنر، ادبیات، مهارت های جسمانی وخدمت های برجستٔه اجتماعی.ارج گذاری و قدردانی

رابطه با همساالن، واکنش به ستایش و سرزنش، واکنش به مرجع قدرت، ثبات هیجانی، سازگاری اجتماعی.سازگاری

خالصه بخش اول

در مورد برنامه تان فکر کنید
ساده ترین مدل برنامه ریزی

1ــ باید به چه هدف های آموزشی توجه شود؟
2ــ برای رسیدن به آن اهداف چه تجارب آموزشی را باید تدارک دید؟

3ــ این تجارب آموزشی چگونه می تواند عمالً و به طور مؤثر سازمان یافته باشد؟
4ــ چگونه می توان تشخیص داد که به این اهداف رسیده ایم و توفیق حاصل شده است؟

اهداف

محتوا و روش ها

سازمان دهی

ارزیابی و سنجش
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طرح درس پیشنهادی برای یک جلسه آموزشی

لی
ت ک

صا
شخ

تعدادهنرجو:پایه:موضوع درس:نام کتاب:شماره طرح درس:م

کالس:صفحات:منطقه:

مدت اجرا:تاریخ اجرا:مدرسه:
واحد:)دقیقه(

هنرآموز:

استادکار:

س
دری

ز ت
ل ا

ی قب
ت ها

ّعالی
1ــ هدف کلی:ف

3ــ اهداف رفتاری:2ــ اهداف جزئی:

4ــ روش های تدریس:

5  ــ رسانه های آموزشی:
6  ــ ابزارهای آموزشی
7ــ فضاهای آموزشی:

س
دری

ن ت
ضم

ی 
ت ها

ّعالی
ف

1ــ پیام روز:

زمان به دقیقه:2ــ فّعالیت های اولیه: )سالم واحوال پرسی، حضور و غیاب، بازدید تکالیف و …(

3ــ ارزشیابی تشخیصی:

زمان به دقیقه:انتظارات:4ــ آماده سازی )زمینه سازی(:

س
دری

ن ت
ضم

ی 
ت ها

ّعالی
ف

فراگیران 5  ــ ارائۀ درس: فّعالیت های معلم فّعالیت های 
)فردی ــ گروهی(

زمان به دقیقه:انتظارات:

6ــ جمع بندی و نتیجه گیری:

س
دری

ز ت
د ا

 بع
ای

ت ه
ّعالی

1ــ ارزشیابی تکوینی )مرحله ای(:ف

فردی:2ــ تعیین تکلیف

گروهی:

3ــ معرفی سایر منابع مرتبط با درس:

4ــ موضوع جلسۀ آینده و اقدامات الزم:



40

بخش دوم 

توجه کنیم 
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فهرست بخش دوم: توجه کنیم 
ــ هدف کلی 

ــ اهداف رفتاری 
ــ مقدمه 

ــ رویکرد آموزشی 
ــ ویژگی های کتاب فّعالیت های پیش دبستانی

ــ چرخٔه یادگیری کُلب 
ــ طبقه بندی فراگیران براساس چرخٔه یادگیری 

ــ تهیٔه پوشٔه کار 
ــ فرم شمارٔه 1 برنامه ریزی یک فّعالیت آموزشی

ــ راهنمای تکمیل فرم شمارٔه 1 و نمونٔه کار
ــ فرم شمارٔه ٢ برنامه ریزی مفاهیم آموزشی

ــ راهنمای تکمیل فرم شمارٔه ٢ و نمونه های کار
ــ چند عنوان برای تمرین هنرجویان 

ــ چند نمونه پروژٔه آموزشی برای تمرین 
ــ طراحی درس و ارزیابی آن 

ــ فرم های مراحل طراحی درس و ارزیابی از خود
ــ یک نمونٔه »خود را بیازمایید«

هدف کلی

کاربرد روش ها و راهکارها برای رسیدن به اهداف کتاب درسی
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اهداف رفتاری بخش دوم
در پایان این بخش هنرآموز باید بتواند: 

1ــ ویژگی های کتاب درسی را فهرست کند. 
٢ــ چرخٔه یادگیری را با مثالی توضیح دهد. 

٣ــ با توجه به چرخٔه یادگیری، فراگیران را طبقه بندی کند. 
4ــ یک نمونه پوشٔه کار ارائه دهد. 

٥ــ نمونٔه تکمیل شده ای از فرم برنامه ریزی فّعالیت آموزشی برای کودکان پنج تا شش ساله ارائه دهد. 
٦ــ نمونٔه تکمیل شده ای از فرم برنامه ریزی مفاهیم آموزشی برای کودکان چهار تا پنج ساله ارائه دهد. 

٧ــ فرم برنامه ریزی فّعالیت آموزشی تکمیل شده را ارزیابی کند. 
٨ــ فرم برنامه ریزی مفاهیم آموزشی تکمیل شده را ارزیابی کند. 

مقدمه 
آموزش و یاددهی اثربخش، مستلزم قرار گرفتن هنرآموزان و هنرجویان در دنیایی با زمینه های فرهنگی مناسب 
و مرتبط با زندگی ست. اگرچه یادگیری در ذهن صورت می گیرد ولی زمانی مؤثر است که در زندگی واقعی قابل طرح 
و اجرا باشد. در این فصل هنرآموزان با رویکرد آموزشی کتاب و نحؤه تکمیل فرم های آموزشی برای ارائٔه پروژه ها 

آشنا می شوند. 
 

رویکرد آموزشی کتاب 
انسان موجودی ست چند بُعدی و دارای نیازهای گوناگون، که برای زندگی، نیازمند برخورداری از مهارت های متنوع است. 
بنابراین ادامٔه حیات او و بهره مند شدن از نعمت های الهی و حل مسائل مربوط به زندگی واقعی، دانش و مهارت های مختلفی را می طلبد 

و نمی تواند یک بعدی باشد. 
از این رو، آموزش و پرورش نیز باید به این رویکرد آموزشی خاص تأکید کند که مدارس باید تعلیم را فرایندی جهت ایجاد 
توانایی های مورد نیاز برای زندگی در آینده تلقی نماید، یعنی تدریس و یاددهی باید کل نگر باشد، رویکردی که منتج از دنیای واقعی ست 
و دانش آموزی پرورش دهد که بتواند واجد مهارت های گوناگون )مهارت آکادمیک، مهارت عملی، مهارت حل مسئله، مهارت کار 
تیمی و گروهی( باشد و به آسانی جذب بازار کار شود )کاندی، فالکنر 1٩٩٥(. تحقق چنین امری تا حدی در یک برنامٔه درسی منسجم 

و یک پارچه ممکن می شود )لیک 1٩٩4(، که به آن روش یا برنامٔه درسی تلفیقی1 گویند. این روش برنامه ای است که: 
 به دانش آموز اجازه می دهد تا روابط درونی موضوعات درسی را مشاهده کند. 
 همکاری بین دانش آموزان و معلمان را برای طرح ریزی تیمی افزایش می دهد. 

 تغییرات از شکل سنتی به شکل راهبردهای آموزشی نوین که به جای یادگیری عادتی، فهم مطالب را تشویق می کنند، درمی آید. 
 از اقدامات مبتکرانه و خّلق حمایت می کند. 

 چندین درس را در یک پروژٔه فعال ترکیب می کند تا نشان دهد چگونه کودک از طریق دروس، با دنیای واقعی آمیخته در 
یک فّعالیت، مواجه می شود. 

Integrated Curriculum ــ 1



4٣

نوع  این  و  است  نزدیک  بسیار  مهارت ها  عملی  کاربرد  عرصٔه  به  تلفیق  اندیشٔه  آموزش  دارند،  اعتقاد  شناختی  روان شناسان 
آموزش شرایطی فراهم می کند که دانش آموز بتواند فراگرفته های خود را عملً در برخورد با واقعیت های زندگی مورد آزمایش قرار 

دهد.
کتاب فّعالیت های پیش دبستانی با چنین دیدگاهی تألیف شده است. 

هدف اصلی این کتاب آشنا کردن هنرجو با نیازهای همه جانبٔه کودکان است و ارائٔه فّعالیت ها برای آموزش مفاهیم به کودکان، 
در جهت غنی سازی اطلعات و نیازهای آنان و کاربرد آن مفاهیم در زندگی واقعی، بنابراین کتاب با دو هدف دنبال می شود: 

)بازی،  فّعالیت ها  اهمیت  و  ضرورت  نظر  از  و  می افزاید  کودک  ویژگی های  شناخت  زمینٔه  در  را  خود  دانش  هنرجو،  ابتدا 
هنر، زبان آموزی … جمعاً ده فّعالیت( به طور کامل در مفاهیم، جست وجو و کشف می کند و در همان زمینه با تمرین به کسب تجربه 

می پردازد. 
سپس به این مفاهیم به صورت مرتبط و پیوسته نگاه می کند. زیرا که حوزه های فّعالیت هایی مانند کاردستی، بازی، نقاشی و 
هنر، علوم و … می توانند در متن یک موضوع معین مطالعه شوند و به این ترتیب آنها دانش پیشین و تجارب خود را با بازی، هنر، 
حرکات و … برای خلق روابط مختلف در حیطٔه شناختی، عاطفی و حرکتی به کار می گیرند و بین آموخته ها، جامعه و زندگی واقعی 
پیوند برقرار می کنند. در اینجا روابط معناداری بین موضوعات درسی، آنچه می دانند و آنچه باید با کوشش و جست وجو یاد بگیرند 

و سپس در مورد آن فکر کنند و در اجرای بعدی به کار گیرند، به وجود آمده است. 

ویژگی های کتاب فّعالیت های پیش دبستانی 
ویژگی های این کتاب عبارت اند از: 

 سازماندهی محتوا براساس اهداف برای تسهیل در فرایند یاددهی ــ یادگیری؛
 تلفیق مواد درسی به روش سازماندهی چند رشته ای؛ 

 تحت پوشش قرار دادن دو بعد زندگی فردی و اجتماعی؛
 فرصت برای یک تجربٔه عملی و مهارت؛ 

 صرف وقت و مشارکت بیشتر بین هنرآموز و هنرجو؛ 
 توجه به مهارت های اساسی مثل حل مسئله و خلقیت؛ 

 محدود نبودن منابع درسی و ارائٔه مطالبی برای مطالعٔه آزاد )سی دی، فیلم و …(
 انعطاف پذیری برنامه ها؛ 

 ارتباط بین مفاهیم و فّعالیت ها؛ 
 ارزش گذاشتن به فّعالیت های گروهی؛ 

 دادن فرصت برای بحث و تبادل نظر به هنرجو و هنرآموز؛ 
 امکان اجرای فّعالیت ها در فضاهای گوناگون؛ 

 پیشنهاد استفاده از وسایل ساده و قابل دسترس؛ 
 توجه به ایمنی و سلمت محیط؛ 

 تشویق و علقه مند کردن دانش آموزان به کلس درس؛ 



44

 ارزیابی مداوم در طول سال مبتنی بر اعتماد و خلقیت. 
براساس این ویژگی ها هنرآموز می تواند در طی سال، با توجه به مفاهیم گوناگونی که دانستن آنها برای کودکان ضروری است، 
گوناگون،  روش های  تلفیق  با  ترتیب  این  به  و   )1٩٨4 )کُلب  کنند  برنامه ریزی  و  کنند  فکر  کنند،  مشاهده  دهند،  انجام  را  فّعالیت ها 

موضوعات و اطلعات بیشتری کسب کند و آنها را به کار گیرد. 

گذری بر چرخۀ یادگیری 
ــ چرخۀ یادگیری کُلب1

با توجه به مراحل یادگیری، که مفصلً در بخش اول به آن اشاره شد، به معرفی چرخٔه یادگیری تجربی کُلب می پردازیم. چرا که 
در اینجا استفاده از این چرخه پاسخ دهی بهتری دارد. این چرخه براساس مراحل چهارگانه یادگیری٢، تئوری یادگیری تجربی »کُلب« 

با نگاهی کل نگر با تلفیق تجربه، ادراک، شناخت و رفتار شکل گرفته است، که شامل: 
)Do( تجارب محسوس یا ملموس یا انجام دادن 

)Observe( بازتاب مشاهدات یا مشاهده 
 )Think( مفهوم سازی انتزاعی یا تفکر 

 )Plan( فّعالیت اجرایی یا برنامه 

     kolb ــ 1
do - observe - think - plan ــ٢

تجارب ملموس

 آزمایش در موقعیت  جدید

مفهوم سازی انتزاعی )تفکر(

 مراحل یادگیری و  مشاهدات و بازتاب ها
تجربی کُلب
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چرخۀ یادگیری تجربی کُلب 

چرخٔه مراحل یادگیری تجربی کُلب نشان می دهد که چگونه اجرای یک فّعالیت، در عمل به بازتاب و واکنش در مفاهیم منجر 
می شود که این مفاهیم به نوبٔه خود موجب تجربه و شکل گیری مفاهیم جدید می گردد. 

یا اساس یادگیری تجربی، راه مفیدی ست که مراحل یادگیری را شرح می دهد. کلید اصلی دو  تئوری یادگیری تجربی کلب 
تئوری )یادگیری تجربی کلب و چرخٔه یادگیری( این است که هر دو یادگیری را نتیجه تجربه می دانند و فراگیران نیاز دارند که به این 

تجربه بازتاب نشان دهند و از این طریق مفهوم درس و نتایج کلی را بیرون کشند و تعمیم دهند. 
این تمرین های تأمل برانگیز می تواند چهارچوب و ملک هایی برای رفتارهای آینده را فراهم کند. از طرف دیگر می تواند عملً 

تبلیغ یا تشویقی باشد بسیار مثبت برای پیامد کارهای عملی که در موقعیت ها و تجارب جدید فراگیرنده رخ می دهد. 
به عنوان یک مشاور می توان به فراگیران کمک کرد که برای توسعٔه یادگیری شان، با طراحی سؤاالت باز، بهتر بتوانند نتایج 

تجربیاتی را که داشته اند در آینده تعمیم دهند تا انتصاب های آینده شان براساس درک واقعیات صورت گیرد. 
سؤاالت باز فرد را به توصیف تجارب، بازتاب ها، ادراکات و راه هایی برای آزمایش ایده های جدید تشویق و ترغیب خواهد کرد. 

در این راستا به نکاتی چند اشاره می شود: 
 تشویق فراگیران برای تشریح تجاربشان از ملقات ها و نشست های قبلی. این مسئله می تواند بر اهداف جلسٔه قبل یا بر کار 

عملی مدرسه یا حتی تشریح موقعیتی که در کلس داشته اند و آنها را خوشحال و یا ناشاد کرده است، تمرکز کند. 
 برای شرح کامل و شناخت موقعیت و … باید سؤاالتی معنی دار و جست وجوگر مطرح کرد و آنها را به پاسخ دادن تشویق 

نمود. 
 با طرح سؤاالت ترغیب کننده در زمینٔه موقعیت ها فراگیران را تشویق کنند که تجاربشان را در مورد موقعیت های مختلف 

امتحان کنند. 

از  تجربه  داشتن   / دادن  انجام 
اجرای فّعالیت ها و یا کار عملی

ب ها
زتا

و با
ت 

هدا
شا

م

تکرار ــ مرور واکنش ها و بازتاب ها 
تجدیدنظر در آنچه آگاهانه از تجارب 

کسب کرده است.

یادگیرنده مبادرت به مفهوم سازی تئوری یا درست 
کردن یا ساختن چیزی که دیده مبادرت می نماید.

 تصمیم گیری ها ــ یادگیری

ش موقعیت های جدید
 آزمای

 )تفکر( مفهوم سازی انتزاعی

  چرخۀ یادگیری تجربی کُلب

 تجارب ملموس

سعی در برنامه ریزی جدید براساس 
و  آموخته ها  و  تئوری ها  آزمایش 

تجارب گذشته
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 با فراگیران کار کنید تا نتیجٔه بازتاب هایشان را که نشئت گرفته از تجاربشان است تعمیم دهند. به آنها کمک کنید تا این تجارب 
را با سایر موقعیت های مشابه مقایسه کنند. 

 فراگیرنده نهایتاً  آنچه را در نتیجٔه تجربه آموخته است با کاربرد آن در موقعیت جدید نشان خواهد داد. 
 این مرحله می تواند شامل ملحظاتی از قبیل تنوع عملیات مختلف، بحث و گفت وگوی ضد و نقیض و باألخره موافقت و 

پذیرش در عمل باشد. 
سؤاالت زیر نمونه هایی ست که می توانید از آنها در مراحل گوناگون چرخٔه یادگیری تجربی استفاده کنید. سؤاالت بازی که 

می تواند فراگیرنده را به تفکر و تعمیم وادارد و نهایتاً به کاربرد آن مفهوم تشویق نماید. 

سؤاالت مرحله 
 آنچه را در جلسٔه گذشته اتفاق افتاد تعریف کنید. به خصوص از بهترین و بدترین تجاربتان که کسب کردید تجربه 

صحبت کنید. 
 موقعیت تجربه یا شرایطی را که داشتید شرح دهید. 

 در آن موقع چه احساسی داشتید؟ 
 چه چیزی منجر به رسیدن به این مرحله شد؟ 

 دیگران در این مورد چه گفتند، چه احساسی و چه فکری داشتند؟ بازتاب 
 قبل از این شما در چه موردی این احساس را داشتید؟ 

 آیا این اتفاق برای اولین بار برای شما افتاد؟ 
 این تجربه با تجارب قبلی شما چه تفاوت ها و مشابهاتی داشت؟ 

 چه چیزی این تجربه را خوب یا بد می کند؟ 
نتیجهٴ کلی یا حکم کلی 

)یادگیری( 
 چه عواملی منجر به این موقعیت شد؟ 

 چه مراحلی برای رسیدن به این مسئله یا عمل صورت گرفت؟ 
 چگونه می توان از اشتباه یا موقعیت بد برای برنامه های بعدی اجتناب کرد؟ 

 به چه چیزهایی نیاز دارید؟ 
 چیزهای مهم و بالعکس بی ارزش و کم اهمیت در مورد این تجربه و موقعیت چه بودند؟ 

 از این تجربه چه آموختید؟ 
 چرا این اتفاق افتاد؟ 

 چه انتخاب های متفاوتی قابل دسترسی ست؟ کاربرد 
 دالیل موافق و مخالف هریک از انتخاب ها چیست؟ 

 من چگونه می توانم برای رسیدن به این هدف کمک کنم؟ 
 ابتدا به چه نیاز داریم؟
 ابتدا باید چه کار کرد؟ 

 چنانچه طرحتان موفقیت آمیز باشد، چگونه متوجه خواهید شد؟ 
 کی و چه کاری را باید انجام دهید؟ 
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این نوع سؤاالت باید در آموزش به کودکان نیز طراحی و اجرا شود. 

طبقه بندی فراگیران براساس چرخهٴ یادگیری 
با توجه به چرخٔه یادگیری و یادگیری تجربی کُلب، فراگیران را می توان در چهار گروه تقسیم کرد: 

 همگون سازی یا جذب و درون سازی: پاسخ دادن به محیط فیزیکی بر طبق ساخت های شناختی موجود. جذب به نوعی 
درون سازی یا جور شدن ساخت های شناختی و محیط فیزیکی گفته می شود. جذب را می توان تا حدی دانستن یا بازشناسی دانست. 

بنابراین بهتر یاد می گیرد وقتی که تئوری های منطقی به او ارائه شود. 
 همگرایی: نوعی تفکر، مشخص است با ترکیب یا ادغام اطلعات و معلومات متمرکز بر راه حل مسئله ای خاص. در تفکر 
همگرا برنامه های درسی از پیش تعیین شده است و فراگرفتن آنها برای دانش آموز حتمی و بی چون و چراست. در صورتی که یادگیری 
به دانش آموز فرصت داده شود که از تمام  باید  در انسان روندی پیچیده دارد و ذهن از راه های مختلف مسائل را درمی یابد. پس 

استعدادهای ذهنی خود برای دریافت مطالب استفاده کند. 
بنابراین بهتر می آموزد وقتی تئوری ها در کاربرد واقعی عملً به آنها داده شود. 

به ساخت  آنها  قابل جذب کردن  برای  از تجربه،  ناشی  تغییر دادن ساخت های شناختی  برون سازی:  انطباق  همسازی،   
شناختی، که تقریباً معادل یادگیری ست. 

یا به طور کلی، هر حرکت یا سازگاری، خواه درونی، خواه فیزیکی، که به منظور آمادگی در مقابل محرک های ورودی صورت 
می گیرد. 

بنابراین وقتی تجربیات عملی در اختیارش گذاشته شود، بهتر یاد می گیرد. 
واگرایی: واگرایی به کار بردن رمزها و افکار است برای به دست آوردن یک سلسله وسیع از راه حل های یک مسئله یا   
مشکل. تفکر واگرا تفکری با حرکت در جهات مختلف مشخص است. و غالباً با خلقیت مربوط می شود چون به راه حل های جدید 
می رسد. در سیستم درسی باید شاگرد تشویق شود مسئله را از هر راهی که بهتر تشخیص می دهد بررسی کند. و از این طریق است که 

می توان از همٔه اطلعات در زمینه های مختلف یادگیری استفاده کرد. 
بنابراین زمانی که به او اجازهٔ مشاهده و کسب اطلعات گسترده داده شود بهتر یاد می گیرد. 

طبیعتاً هنرجو با چنین اطلعات و تجاربی، مهارت های مورد نیاز شغلی خود را فرامی گیرد و به این ترتیب فردی موفق است، 
هم به عنوان مربی کودک و هم به عنوان مادری آماده و متعهد، مسئول در ساخت آینده ای بهتر. 

تهیۀ پوشۀ کار
در همان جلسٔه اول از هنرجو بخواهید پوشه ای تهیه کند که نام و مشخصات او روی پوشه قید شده باشد. برای او توضیح دهید 
که تمرینات نمونه ها، طراحی ها و فّعالیت های عملی، که از فصل های گوناگون کتاب در طی سال انجام می دهد، با ذکر نام و تاریخ و 
فصل کتاب موردنظر در این پوشه به طور منظم درج شود، تا در مراحل بعدی برای آموزش یک مفهوم به کار رود. کار عملی هنرجویان 

در پایان هر فصل با جدول ارزشیابی سنجیده می شود. 
علوه بر این، نکات دیگری درخصوص اجرای کار عملی وجود دارد که باید برای دستیابی به اهداف، مورد توجه خاص قرار 

گیرد. 
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1ــ برای انجام کار عملی فضا1 را آماده سازید و از قبل در مورد ابزار مورد نیاز اطلع رسانی کنید.
٢ــ تشویق هنرجو مستلزم احترام به او، توجه به تفاوت های فردی و مهارت های خاص اوست، که در قبال کاری که انجام 

می دهد باید دریافت کند. 
٣ــ به هنرجو نشان دهید که کلس محیط مناسبی برای مشارکت است. پس از بی ارزش شمردن کار آنها بپرهیزید. 

4ــ هرگز کار عملی دانش آموز را به تمسخر نگیرید و آن را بی ارزش جلوه ندهید. 
٥ ــ پس از تکمیل کار عملی هنرجو باید او را از مرحلٔه برنامه ریزی اقدامات مورد انتظار آگاه ساخت )قرار دادن آن در پوشٔه 

کار عملی و استفادهٔ بهینه از آن در آموزش و برنامه ریزی نهایی(. 
٦ــ در حین فرایند ارزیابی، باید هنرجویان را از میزان پیشرفت کار عملی شان مطلع سازید و به یاد داشته باشید هنرجویان به 
صورت های گوناگون با انگیزه می شوند. گروهی با نمره، بعضی با نمایش کارشان یا برپایی نمایشگاه و بازدید از نمایشگاه ها که برای 

بعضی پاداش عظیمی است. 
٧ــ زمانی که کارهای عادی کلس جریان دارد، در مورد ملک های ارزیابی صحبت کنید )اجرای صحیح فّعالیت، کاربرد 

صحیح وسایل، نظم و انضباط، مشارکت، ایمنی و خلقیت و …(
٨ــ گاهی به هنرجو فرصت دهید که کار خود و دیگران را ارزشیابی کنند. این روش به آنها نشان می دهد که به آنها اعتماد 

دارید. 
آنها گوش دهید. شاید  پیشنهادی  به روش های  و  بپرسید  )نمره دادن(  ارزیابی متداول  نظر دانش آموز را در مورد نحوهٔ  ٩ــ 

روش های مناسب تری پیشنهاد شود. 
10ــ برپایی نمایشگاه در اردیبهشت ماه بسیار ضروری ست. 

به غیر از نمونٔه کارهای عملی، دو فرم دیگر نیز باید به مرور کامل شود و در پوشه قرار گیرد: فرم شمارٔه 1 آموزش یک فّعالیت 
و فرم شمارٔه ٢ برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی کند. لذا او، علوه بر کسب اطلعات گسترده در زمینٔه یک  باید هنرجو  به کودکان  برای آموزش یک فّعالیت 
فّعالیت و انجام کارهای عملی و کسب تجارب در هر فصل، باید بتواند برای آموزش به کودکان برنامه ریزی کند )فصل 11، ٢10 

تا ٢1٦(. 
لذا هنرجو پس از پایان هر فصل باید فرم شمارٔه 1 را برای آموزش یک فّعالیت پرکند. این فرم شامل موضوع، هدف، نوع 
فّعالیت و … است، که گام به گام مراحل آموزش را دنبال می کند. آنچه در این فرم بسیار اهمیت دارد توجه به ویژگی های رشدی 

کودک است )فصل 1( که براساس آن هنرجو باید برنامه ریزی کند. 
فرم شمارٔه 1 و راهنمای تکمیل آن و نمونٔه کامل شده آن در صفحات ٥0، ٥1 و ٥٢ آورده شده است. تمرین و کار روی این 
فرم به مرور و مرحله به مرحله هنرجو را برای برنامه ریزی آموزشی یک مفهوم آماده می سازد. زیرا در هر فصل فّعالیت جدیدی را 
می آموزد و برای تدریس آن به کودکان فّعالیتی را پیش بینی یا طراحی می کند. به طور مثال در فصل دوم، پس از اینکه هنرجوها در 
زمینٔه ویژگی های سّنی کودکان اطلعاتی کسب کردند )فصل1(باید بتوانند برای کودکان در زمینٔه آموزش یک فّعالیت )فرم شمارٔه 1( 
را پرکنند و به همین ترتیب با مطالعٔه فصول بعدی در نوشتن فّعالیت های کامل تر، آموزش بازی و هنر را در آمیزند، به طور مثال هدف، 
درست کردن یک کاردستی و استفاده آن در بازی  باشد یا یک کاردستی که بتوان آن را به صورت بازیچه برای کودک سه ساله به کار 

1 ــ چیدمان صندلی ها



4٩

گرفت و اینکه از نظر ایمنی و سلمت چه نکاتی را باید در آن منظور کرد یا کاردستی تهیه شده چگونه در زبان آموزی می تواند مورد 
استفاده قرار گیرد، الی آخر. 

به این ترتیب هنرجو با کسب اطلعات گسترده، تمرین و تجربه و مشاهدٔه عملی فّعالیتش می تواند فکر کند که برای طراحی 
آموزشی چه برنامه هایی را بنویسد تا کودک آن مفهوم را از جهات مختلف بررسی نماید و درک کامل تر و کاربردی تری پیدا کند 

)یادگیری تجربی کُلب( 
هنرجویان با پرکردن نمونه هایی از فرم شمارٔه 1 و تمرین برای پرکردن فرم شمارٔه ٢ آمادگی پیدا خواهند کرد. 



٥0

فرم شمارۀ ١ برنامه ریزی یک فّعالیت آموزشی 

موضوع فّعالیت: 

هدف: 

نوع فّعالیت:

تأکید بر رشد: 

محل اجرا: 

تعداد کودکان:

زمان:

سن: 

مواد الزم: 

زمینه سازی قبل از اجرا: 

روش کار معلم: 

پیامد حاصل از آموزش:

مفاهیم:

مهارت ها: 

خزانهٴ لغات: 



٥1

راهنمای فرم برنامه ریزی فّعالیت آموزشی 
شناخت عناصر فّعالیت ها 

 موضوع فّعالیت: نام فّعالیتی ست که برای آموزش مفاهیم درنظر گرفته می شود و محتوای موردنظر براساس هدف آن تهیه 
می شود. 

 هدف فّعالیت: هدف با توجه به موضوع شکل می گیرد و منظور از آموزش را بیان می کند. 
 تأکید بر رشد: داللت دارد برتمرکز اصلی آن بر رشد فیزیکی، هیجانی و زیباشناسی، شناختی و زبان 

 محل اجرا و یا مراکز رغبت: محل پیشنهادی برای اجرای برنامه شامل دور هم بودن )گردهمایی( فضای بیرون و داخل 
یا در مراکز رغبت، هنر، فضا برای نمایش و اجرا 

 تعداد کودکان: تعیین تعداد کودکان برای اجرای هر فّعالیت 
 مدت زمان: تخمین زدن زمان تقریبی ای که هر فّعالیتی نیاز دارد. 

 سن تقریبی یا میانگین سنی: سه تا چهار ساله ها و چهار تا پنج ساله، که به توانمندی و مناسب بودن فّعالیت کمک می کند. 
 مواد: مواد و ابزار پیشنهادی که برای اجرای فّعالیت های فهرست شده نیاز است. 

 آماده سازی و تنظیم قبل از اجرا: آماده کردن مواد مورد نیاز و پیشنهاد برای مراحل کار جهت سهولت فّعالیت ها 
و  اجرا  مراحل  این مسئله شامل  را رهبری می کند.  فّعالیت ها  که  مربی  کارهای  توصیٔه  یا استراتژی معلم:  کار  روش   

مشارکت کودکان در برنامه است. 
 پیامد حاصل از آموزش: شرح رفتارهایی که انتظار دارید، بعد از اجرای آن فّعالیت کودک به آن برسد، که شامل مفاهیم، 

خزانٔه لغات و مهارت هاست. 
 مفاهیم: منظور ایدٔه اصلی و روشی ست که از هدف نشئت گرفته است: 

 مهارت ها: رشد توانایی که در برنامه ریزی و فّعالیت روی آن تمرکز شده است. 
 خزانۀ لغات: کلمات مرتبط با موضوع و هدف را در مکالمات و انجام فّعالیت ها به کار گیرد. 



٥٢

یک نمونه تکمیل شده فرم شماره ١

موضوع فّعالیت: من رشد می کنم. 
هدف: کسب تجارب برای اندازه گرفتن و دّقت در رشد. 

تأکید بر رشد: شناختی و کلمی
محل اجرا: فضای درونی کاردستی هنر و فّعالیت های دست ورزی

تعداد کودکان: 10 نفر 
زمان: بستگی به ادامه کار کودکان دارد. 

سن: چهار تا پنج ساله ها 
مواد الزم: جورچین )پازل( وسایل ساختمان سازی، کارت اعداد، نوار اندازه گیری)1متر(، نخ، پاکت، قیچی، تعدادی کارت 

مقوایی، تصاویری از دست، پا و سر، ترازوی وزن کشی، ماژیک و مقوای بزرگ 
زمینه سازی قبل از اجرا: تمام وسایل را در سبد یا محل مخصوص قرار دهید. این ابزار را در بخشی که برای پرورش 

حواس یا کاردستی ست قرار دهید. 
روش کار مربی

1ــ مواد جدید را معرفی می کند و در مورد اندازه گیری با دست، انگشت، پا، ساق پا، نوار اندازه گیری و نخ صحبت می کند. 
٢ــ بچه ها را دو به دو تقسیم می کند تا بعد از اندازه گیری دست و پای هر یک، حتی انگشتان آنها با نخ، نخ ها را علمت بزنند 

و ببرند. 
پیامد حاصل از آموزش

مفاهیم: انگشت ها، ساق پاها و بازوها دارای اندازه های متفاوتی هستند. نوار اندازه گیری اندازٔه دقیق را به ما نشان می دهد. 
مهارت ها: اندازه گیری، مقایسه 

خزانهٴ لغات: اندازه، درازا، پهنا، سانتی متر 
همراهی بچه ها: بچه ها روی مقوا می خوابند، دورشان را با ماژیک بکشید. از آنها بخواهید این مقوا را )مو، لباس و …( را 

رنگ آمیزی و پوستر کلسی بزرگی تهیه کنند. این اندازه گیری را روی وزن، اندازه مو و … ادامه دهید. 

در فرم برنامه ریزی )شمارٔه ٢( مربی کودک و یا هنرجو، با توجه به ویژگی های سنی کودکان، برای آموزش یک مفهوم باید او را 
درگیر فّعالیت های مختلف نمود. بنابراین، علوه بر توجه به ویژگی های سنی و انواع فّعالیت ها، که محل انجام آنها می تواند در مراکز 
رغبت باشد )زیرا برای هر فّعالیتی وسایل و ابزار خاص الزم است(، به کودکان فرصت دهیم تا با توجه به تفاوت های فردی و هوش 
چندگانه زمینه برای یادگیری بهتر فراهم گردد. در اینجا پیشنهاد می شود در طراحی این فرم )فرم شمارٔه ٢( بهتر است نام مرکز رغبت 

برای هر فّعالیتی مشخص شود، ضمیمه است. 
راهنمای تکمیل فرم شمارٔه ٢ در صفحات ٥4و ٥٣ آمده است. 
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فرم شمارۀ ٢ــ فرم برنامه ریزی مفاهیم آموزشی

زمان اجرا: …/…/…                                                      نام مربی:                                                    گروه کودکان: 
نام پروژه: 

هدف اصلی: 

نوع فّعالیت ها در فضای برنامه 

هنر                                                          بازی و فّعالیت های خالق                                          سالمتی، بهداشت، تغذیه 

ارتباطات کالمی                                       ریاضی                                                                     حرکات جسمانی

موسیقی و شعر                                     علوم                                                                      مهارت های اخالقی و اجتماعی 

فّعالیت های گروهی: 

بازدید علمی: 

وسایل مورد نیاز: 

تاریخ تهیهٴ فرم: 

٭ فّعالیت ها باید با توجه به رشد همه جانبٔه کودک )جسمانی، هیجانی، شناختی، زبانی و اجتماعی( صورت گیرد. 
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راهنمای تکمیل فرم برنامه ریزی مفاهیم آموزشی )فرم شمارۀ ٢( 
براساس فّعالیت ها در مراکز رغبت 

هنر

هنر رسانه ای 

تجارب هنری 

هنرو کاردستی

فّعالیت های خّلق

شکل و فرم 

ریاضیات 

حساب و فناوری 

زمان، فضا، اعداد 

اندازه و شکل 

تجارب ریاضی 

حرکات 

حرکات 

حسی حرکتی 

ادراکات حسی 

ادراکات حرکتی 

زبان، ادبیات و ارتباطات 

ادبیات

ارتباطات کلمی 

سوادآموزی

خواندن 

دوزبانگی

هنر زبان 

ادراکات اجتماعی 

دنیای اجتماعی

کمک رسان های ارتباطی مردم جهان

نمایش های اجتماعی 

آموزش فرهنگ ها 

نمایش خالّق

تجارب نمایشی

عروسکی 

نمایش های اجتماعی 

علوم 

علوم 

علوم فیزیکی و جسمانی

زیستی 

اکتشافات 

گیاهان

حیوانات

فناوری )تکنولوژی( 

موسیقی و ریتم 

موسیقی و ریتم 

تجارب موسیقی 

ترانه و بازی های انگشتی 

آواهای موسیقیایی 

سالمت، ایمنی و تغذیه 

سلمت 

ایمنی 

تغذیه

آشپزی 



٥٥

نمونه تکمیل شده برنامه ریزی آموزشی فرم شمارۀ ٢
موضوع: معرفی حیوانات اهلی 

هدف: معرفی یک مزرعٔه حیوانات به کودکان و آشنایی آنها با مزرعه دار )کشاورز( و کاری که آنها انجام می دهند. 
٭ هنر 

ــ رنگ آمیزی با آبرنگ حیوانات مزرعه
ــ تهیٔه یک کاردستی از مزرعه )روی یونولیت( با استفاده از حیوانات پلستیکی کوچک 

ــ تهیٔه پوستر و چسباندن عکس حیوانات )کار گروهی( 
٭ موسیقی و حرکت 

ــ استفاده از صدای حیوانات و تقلید صدا و حرکات آنها 
ــ استفاده از نوارهایی با صدای حیوانات 

٭ علوم 
ــ بحث در مورد وضعیت ظاهری حیوانات )پشم و پوست و پر( 

ــ بحث در مورد غذای آنها 
ــ بحث در مورد بچه های حیوانات )کره اسب، گوساله و …(

ــ بحث در مورد تخم مرغ و مراحل تبدیل آن به جوجه 
ـ بحث در مورد موارد مصرف آنها  ـ

٭ ریاضیات 
ــ طبقه بندی حیوانات براساس شکل، رنگ و اندازه 

ــ جور کردن حیوان با بچه اش 
ـ اندازه گیری تخم پرنده ها با تخم مرغ  ـ

ــ شمردن تعداد حیوانات در پوستر و کاردستی مزرعه 
٭ سالمت و ایمنی 

ــ مزه و طعم ماست و شیر 
ــ خطرات ناشی از مسمومیت شیر 

ــ درست کردن کره 
ــ درست کردن نان 

٭ نمایش خالّق 
ــ وانمود کردن برای صدا و حرکات حیوانات 

ــ اجرای قسمتی از کتاب های خوانده شده 
٭ ارتباطات و ادبیات 

ــ کتاب هایی در مورد زندگی حیوانات مزرعه 
ــ کتاب هایی با قهرمانی حیوانات مزرعه 

ــ آشنایی با نام بچه های حیوانات )کره اسب، جوجه، گوساله، بره( 
٭ فّعالیت گروهی 

خواندن کتاب )مرغ سرخ پاکوتاه( 
٭ میهمان: مزرعه دار 

ــ ابزار برای کار در صورت امکان 
ــ آوردن حیوانات یا بردن کودکان برای بازدید

ــ تصاویر کلسی می تواند پوستر آنها بعد از اتمام باشد.
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برنامه ریزی مفاهیم آموزشی  از  نمونه تکمیل شده 
)فرم شمارۀ ٢(

موضوع درس یا آموزش: حمل و نقل 
علئم  شناخت  و  کودکان  به  نقلیه  وسایل  معرفی  هدف: 

ایمنی برای آنها 
هنر 

ــ کوالژ از تصاویر ماشین های مختلف 
ــ استفاده از الستیک ماشین اسباب بازی برای چاپ 

ــ رنگ کردن عکس ماشین 
زبان آموزی ادبیات و ارتباطات 

وانت،  )ماشین،  نقل  و  حمل  وسایل  انواع  بردن  نام  ــ 
کامیون( 

ــ گفتن مشخصات ماشین و حدس زدن نام
ــ خواندن کتاب 

علوم
ــ ابزار ماشین )چرخ، دنده و …( 

ــ فّعالیت های آهن ربا 
ــ شناخت قسمت های ماشین 

ریاضیات 
ــ اندازٔه ماشین ها 

ــ اندازٔه الستیک ها 
ــ شمردن ماشین ها و تعداد پارکینگ

ــ میزان گنجایش کامیون ها و اندازه گیری 
سالمت و ایمنی 

ــ علئم راهنمایی و رانندگی 
ــ چهارراه ها و چراغ ها 

مطالعات اجتماعی 
ــ شناخت محدوده های وسایل نقلیه 

ــ درست کردن جاده و استفاده از علئم 
ــ درست کردن جاده روی میز شن بازی و رعایت نکات 

راهنمایی 
ــ نکات مهم در حمل و نقل عمومی 

حرکات و موسیقی
ــ وانمود کردن برای رانندگی 

ــ وانمودکردن حرکت ماشین ها 
ــ وانمود کردن به عنوان چراغ راهنمایی )قرمز، سبز و زرد(

ــ ماشین بازی خیالی 
ــ نوار صدای وسایل نقلیه و حدس زدن 

فّعالیت های گروهی 
ــ فّعالیت گروهی برای حمل وسایل با واگن های بازی 

ــ بازی واگن )دو گروه که هریک به عنوان یک واگن گروه 
دوم را می کشد( 

ــ شناخت علئم ایمنی 
ــ کار وسایل نقلیٔه عمومی 

میهمان ها )واردین(
ــ رانندٔه اتوبوس

ــ نگهبان پارک اتومبیل
ــ تعمیرکار دوچرخه یا مکانیک

تصاویر کالسی 
ــ علئم رانندگی 

ــ ماشین های گوناگون 
ــ مواظب بودن و فرز بودن 
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نمونه دیگری از برنامه ریزی مفاهیم آموزشی )فرم شمارۀ ٢(
موضوع فّعالیت: زندگی حیوانات )جوندگان( موش

هدف: به کودکان فرصت دهیم تا با زندگی یکی از جوندگان )موش( آشنا شوند.
نام پروژه: موش

با تأکید بر رشد همه جانبه 
رشد جسمانی: زبان 

رشد شناختی: هیجانات و عواطف
ادبیات )کتاب ها(  ریاضیات   هنر  

ــ موش کوچولو ــ شمردن تعداد موش ها   ــ کاردستی بریدن و چسباندن تصاویر 
ــ موش و مار  ــ مفهوم بزرگ، کوچک   ــ ترکیب کردن آنها )کوالژ(  

ــ موش شهری و موش روستایی  باال و پایین    
ــ پشت دیوار چه خبر؟    

ــ پشت پستوی مشهدی باقر چه خبر؟   
ــ موش و موش کوکی    

سالمتی، بهداشت و تغذیه  علوم   درک اجتماعی  
ــ نوع خطر موش  ــ شکل موش   ــ نوعی زندگی موش ها  

ــ موادی که می خورد.  ــ انواع موش ها   ــ در شهر و روستا  
ــ موادی که آلوده می کند.  ــ موش کور   

ــ نحؤه اجتناب از موش  ــ موش خرمایی  ضرب المثل ها 
ــ تمیز نگاه داشتن محیط  ــ موش سیاه   ــ موشه آب کشیده 

ــ موش صحرایی ــ موش تو آش انداختن 
ــ ویژگی ها  

ــ محیط زندگی  
ــ مکانیزم های دفاعی  

ترانه  بازی  
ــ یک روز یک آقا خرگوشه  ــ موش و گربه  

ــ )نمایش خّلق( وانمودسازی  
اگر توجه کنید این تلفیق نگاهی به هوش چندگانه1 نیز دارد. زیرا هریک از این فّعالیت ها در راستای تقویت یکی از هوش هاست. به طور مثال: 
ـ بازی کردن )حلقه ای درست کنید یکی گربه و دیگران موش .با یک علمت از پیش تعیین شده مربی،موش ها حرکت می کنند. گربه باید  ـ

موش ها را، که حلقه را ترک می کنند، بگیرد( )هوش حرکتی و میان فردی( 
ـ  وانمود کنید که موش هستید )جویدن، حرکت، چنگ زدن( )هوش حرکتی و درون فردی(  ـ

ــ از میان تصاویری از حیوانات یا حیوانات مینیاتور پلستیکی موش ها را جدا کنید. )هوش مکانی( 
ــ عکس موش را از مجلت ببرید و به صورت کوالژ روی یک مقوا یا در دفترچه بچسبانید. )هوش مکانی و حرکتی( 

ــ شعری با سوژهٔ موش را کودکان بخوانند )یک روز یک آقا خرگوشه، دوید دنبال موشه(. )هوش موسیقیایی( 
ــ قصه ای با قهرمانان موش برای بچه ها بخوانید )داستان موش و مار( و یا قصٔه موش شهری، موش صحرایی. )هوش زبانی(

ــ تصاویری از حیوانات از جمله موش در اختیار بچه ها قرار دهید تا آنها را براساس جثه طبقه بندی کنند. سپس آنها را بشمارید. )هوش 
مکانی، منطقی و ریاضی( 

ـ انواع(. )هوش طبیعت گرا(  ــ در طبیعت النٔه موش را جست وجو کنند و یا در کتب علمی زندگی و انواع و النه سازی موش را بررسی کنید )شکلـ 
1ــ هوش چندگانه »گاردنر«
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میوه ها

 انواع

نام نحوۀ استفاده

چند عنوان برای تمرین برنامه ریزی آموزشی وآموزش فّعالیت ها فرم شمارۀ ١ و ٢
ــ سلمت دندان 

ــ دارو آب نبات نیست. 
ــ ذوب شدن یخ 

ــ دانٔه گیاهان 
ــ شناخت اعضای بدن 

ـ زندگی یک دوزیست )قورباغه(  ـ
ــ پوشش حیوانات 

ــ مشاغل )پلیس، آتش نشان، نانوا( 
ــ بچٔه حیوانات 

ــ پختن نان 
ـ وسایل حمل و نقل ـ

ــ آشنایی با آتش نشانی 
ــ آشنایی با علئم رانندگی 

ــ شناخت برگ ها 
ــ شناخت لبنیات

یک پروژۀ آموزشی )برای طراحی برنامه ریزی یک مفهوم(
این فّعالیت هنرجو را گام به گام با طراحی آشنا می کند.

١ــ انتخاب موضوع )میوه ها(
1ــ1ــ میوه ها از چند جهت قابل بررسی هستند. )از هنرجو بپرسید(
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میوه ها  

نیاز گیاه

آب 

دانه ها

کاربرد

مکان رشد

 نام

نحوۀ استفاده

 انواع

بهداشتی  مسائل 
و سالمتی   

ریز

 غیرخوراکی

 نورخاک

 درشت

خوراکی

خوراکی

 گلدان
باغ و باغچه

پرتقال مرکبات

نارنگی
 نارنج

سیب
گیالس
آلبالو

انار
انگور یاقوتی

بی دانه
ریش بابا

انجیر

 اندازه
طعم

ترش
شیرین

رنگ سبز
قرمز

زرد
نارنجی

شستن خام سمی

پخته

   خام 
 یخ زده

خشک

٢ــ1ــ شما چه نکاتی را می توانید برای این موضوع اضافه کنید؟

٣ــ1ــ باز هم کامل تر کنید )با رنگ های مختلف نشان دهید(
بگذارید هنرجویان تمام مواردی را که در خصوص میوه در ذهن دارند را به طرح اولیٔه شما اضافه کنند.

هدف  مفاهیم  این  بنویسند.  آموخت،  )میوه ها( خواهند  این موضوع  از  کودکان  نهایتاً  که  را،  مفاهیمی  بخواهید  هنرآموز  از 
آموزشی ای خواهد بود که با توجه به ویژگی های سن مورد نظر، تنظیم می شود.

٢ــ اهداف
ــ نام میوه، انواع، کاربرد، نحؤه ارائه

ــ نیاز گیاهان، محل رشد گیاه
ــ مراقبت های خاص )شستن میوه، خام نخوردن، پوست کندن(

٢ــ1ــ با توجه به اهداف، برنامه ریزی می تواند به مسائل خاص اختصاص یابد، در واقع مفاهیمی که کودکان یاد خواهند گرفت.
ــ میوه های گوناگونی وجود دارد.

ــ اغلب آنها توسط دانه  زیاد می شوند.
ــ بعضی را با پوست و بعضی را بدون پوست می خوریم.

ــ بعضی خام و بعضی پخته مصرف می شوند.
از هنرجو بخواهید اهداف و همچنین مواردی را برای آموزش اضافه کنند.

٣ــ برای آموزش مفهوم میوه، با توجه به اهداف، فّعالیت علمی طراحی کنید، مثل:
ــ نشان دادن انواع میوه ها و نام بردن و طبقه بندی کردن آنها
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ــ بریدن میوه و خوردن )طعم و مزه و بو(
ــ کاشتن دانه ها

ــ شناخت میوه های فصول مختلف
٭ از هنرآموزان بخواهید فّعالیت علمی بیشتری مطرح کنند و با پرکردن فرم شمارٔه 1 )آموزش یک فّعالیت( چندین طرح آموزش 

فّعالیت برای این پروژه تهیه نمایند.
4ــ برای آموزش همین مفهوم از هنرجویان بخواهید فّعالیت های هنری طراحی کنند، مثل:

ــ کوالژ تصاویر میوه ها
ــ کوالژ دانه ها

ــ استفاده از فیبر
٭ هنرجو را تشویق کنید فّعالیت های هنری بیشتری پیشنهاد کنند.

٥  ــ از هنرجو بخواهید چندین فّعالیت برای استفادٔه کاربردی از میوه ها طراحی کنند، به طور مثال:
درست کردن کمپوت

درست کردن مربا
٦  ــ از هنرجو بخواهید در خصوص سلمتی و بهداشت فّعالیتی را طراحی کند.

به طور مثال:
ــ طرز خوردن میوه، شستن آن و پوست کندن

ــ پرورش حواس
در این نوع فّعالیت ها می توانند از کتاب یا نمایش خّلق نیز استفاده کنند.

٧ــ در راستای همین پروژه از هنرجو بخواهید در خصوص مسائل اجتماعی و اخلقی نیز فّعالیتی را طراحی کند،
به طور مثال:

ــ صحبت صاحبان مشاغل )رانندٔه کامیون، باغ دار، کشاورز(
ــ صحبت مغازه دار ها )قصابی، نانوایی، میوه فروشی(

ــ بازدید از یک مرکز یا …
ــ نقش  آفرینش

ــ شکرگزاری و اسراف نکردن
٨  ــ در راستای همین پروژه چند فّعالیت برای مفاهیم ریاضی طراحی کنند، به طور مثال:

ــ ترسیم و شکل میوه )اشکال هندسی(
ــ طبقه بندی براساس رنگ، فرم، شکل

٩ــ ارائٔه کتاب های پیشنهادی برای این پروژه، همچنین شعر و سرود
ــ گفت و گوی درختان

ــ درخت بخشنده
10ــ طراحی بازی و حرکت براساس همین پروژه

ــ حدس بزن چه میوه ای هستم؟
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ــ نام بردن میوه ها براساس عروسک میله ای از میوه ها
ــ پازل یا دومینوی میوه ها.

به این ترتیب هنرجو گام به گام می تواند به هدف کلی، که نگاه همه جانبه به مفهوم میوه است، برسد. درواقع پیامد حاصل از 
آموزش، که با توجه به هدف طراحی شده است، کودکان با مفاهیم گوناگونی در مورد میوه ها  آشنا شده اند )شکل، رنگ، مزه، کاربرد 
و…(. آنها مهارت در مورد شناخت میوه ها، کاربردشان و حتی تهیٔه بعضی از آنها را یاد گرفته اند )از طریق شعر، کاردستی، کسب 

تجارب دست اول، دست ورزیده(
خزانهٴ لغات: خاک، نور، آب، پختن، خشک کردن، ریشه، ساقه، میوه، پخ زدن، باغبان و …

در اینجا با توجه به تنوع فّعالیت ها، هوش چندگانٔه »گاردنر«، تمرکز کوتاه کودک و رسیدن به تجارب دست اول نیز به خوبی 
رعایت شده است. شما می توانید از این طرح و طرح های مشابه برای کامل کردن فصل 11، که هدف اصلی کتاب است، آماده کنید و 

فّعالیت ها را به ترتیب بر اساس فصل کتاب تنظیم نمایید.
سن کودکان، بازی ها، هنر و ...، در نهایت فصل 11 را تکمیل خواهند کرد.

               یک پروژۀ آموزشی دیگر برای طراحی برنامه ریزی یک مفهوم.
پروژه    این نمونه هنرجو را گام به گام با طراحی و برنامه ریزی آموزشی یک مفهوم آشنا می کند.

               به یاد داشته باشید که در برنامه ریزی برای آموزش باید و می توان از مفاهیم ساده و ملموس 
               استفاده کرد )مثالً کاله(.

1ــ از هنرجو بخواهید آنچه را که در مورد کله می توان دانست طبقه بندی کند. پس نام پروژه »کله« است. 

کاله

جنس

افرادی  چه  برای 
کاربرد دارد

اندازه
کوچک
متوسط
بزرگ

مدل و شکل

اسکی
کاله اسب سواری
روستائی
)نمدی(
نوزادان
...کاله بزرگساالن

 کاموا و پشم
پالستیک

کائوچو
چرم

حصیری
نخ

رنگ

قرمز
زرد
آبی
سبز

سفید
سیاه

پلیس
نامه رسان

موتورسیکلت سواران
بازیکنان بعضی از ورزش ها

مراسم رسمی

اسب سواری
شنا

بخش های مختلف کاله
بند
لبه

کاسه
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٢ــ از آنها بخواهید ذیل هر موضوع آنچه را می دانند، اضافه کنند) شما می توانید این طرح را روی تخته پیاده کنید(.
٣ــ با مشارکت هنرجویان و کامل کردن طرح کله فکر می کنید کودکان از این موضوع چه یاد می گیرند؟

از هنرجو بخواهید اهداف موضوع را بنویسد:
1ــ انواع کله ها

٢ــ استفاده کنندگان از کله
٣ــ رنگ
4ــ اندازه
٥  ــ جنس

فکر کنید یک موضوع دیگر از قلم افتاده است  بله  
٦ــ قسمت های مختلف کله.

4ــ براساس اهداف موضوعی به راحتی می توانید مفاهیمی را، که کودکان از این موضوع خواهند آموخت، بنویسید، به طور 
مثال:

ــ کله یک وسیلٔه حفاظتی ست.
ــ کله برای مشاغل گوناگون قابل استفاده است.

ــ کله از جنس های گوناگون ساخته می شود.
ــ بعضی کله ها برای محافظت از سرماست.

ــ بعضی کله ها برای جشن ها مورد استفاده است.
٭ شما چه اهداف دیگری را می شناسید و مفاهیمی را که کودکان از این طرح خواهند آموخت نام ببرید.

٥  ــ هنرجویان را تشویق کنید که با کشیدن و رنگ آمیزی کله های مختلف، آنها را ببرند و یک کوالژ تهیه کنند )کودکان نیز 
می توانند این فّعالیت را انجام دهند یا از مجلت عکس کله را ببرند و بچسبانند(.

کوالژ کاله

یک پیشنهاد
هیچ می دانید که در اینجا فرصت خوبی ست که برای بچه ها داستان یا قصه ای درمورد کله بگویید، مثلً »کله های فروشی«.

خبری  کله هایش  از  می بیند  می شود  بیدار  وقتی  می برد.  خوابش  درختی  کنار  روزی  است،  دوره گرد  که  مردی کله فروش 
نیست. با نگرانی و عصبانیت کله سرش را برمی دارد و فریاد می زند که وای چه شد؟ در همین موقع چشمش به باالی درخت می افتد 
که تعدادی میمون کله های او را بر سر دارند.کله فروش ناگزیر فریاد می زند کله هایم را بدهید. میمون ها از فریاد او تقلید می کنند 
اما کله را همچنان برسردارند. کله فروش فکری به سرش می زند و این بار کله خودش را با فریاد پرتاب می کند. میمون ها نیز چنین 

می کنند. کله فروش، کله ها را جمع می کند و به راهش ادامه می دهد.1

)Esphyr Slobodkina( 1ــ کلههای فروشی ــ نویسنده اسپیر اسلوبودکینا
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گاهی عکس این فّعالیت نیز جالب است. بعد از گفتن قصه، آنها را تشویق به تهیٔه کوالژ کنید.
هنرجوی شما برای آموزش یک مفهوم یک فّعالیت هنری انجام داده است: کشیدن، رنگ آمیزی، بریدن و چسباندن )کوالژ(، 
همچنین برای بخش ادبی و ارتباطی )قصه گفته است( و حتی نمایش خّلق بچه ها )صحنٔه پرتاب کله توسط کله فروش و میمون ها(.

ــ درست کردن کله با روزنامه و مقّوا پیشنهاد دیگری ست )کاردستی(
٭ شما چه پیشنهادی دارید؟

فّعالیت  این  من.  روز کله های محبوب  مثل  بیاورند،  برای یک روز خاص هریک کلهی  بخواهید  از کودکان  ٭ می توانید 
می تواند با تصاویر یا شیئی واقعی همراه باشد. در مورد هریک از کله ها صحبت و بحث کنید. این یک فّعالیت چند جانبه است. مثل 

پروژه کلس

شکل از چی ساخته شده

کاربرد

کاله جنس

رنگ

کاموا
پالستیک

از هنرجویان بخواهید:
برای مفهوم ریاضیات

1ــ تعدادی عکس کله های مختلف را از روزنامه ها و مجلت ببرند و روی مقوا 
بچسبانند. سپس مقوا را به دو قسمت تقسیم کنند )پازل دو قطعه( از کودکان بخواهند تکٔه 

درست هر کله را انتخاب کنند و آنها را جور کنند.
٢ــ تعدادی کله در جعبه ای بگذارند تا کودکان آنها را براساس اندازه مرتب کنند. 

می توانند براساس رنگ یا جنس کله نیز طبقه بندی را انجام دهند.
٭ آنها را در همین خصوص به طراحی فّعالیت های ریاضی تشویق کنید.
از هنرجویان بخواهید برای آشنایی با مشاغل، بازی طراحی کنند، مثل:

1ــ بازی حدس بزن من کیستم؟
با گذاشتن کلهی خاص )پلیس، پستچی، پرستار و …( یا نشان دادن تصاویر این کله ها بچه ها حدس بزنند که کله متعلق به 

کیست؟
٭ آنها را تشویق کنید که فّعالیت های دیگری برای بازی طراحی کنند.

٢ــ بازدید از مغازٔه کله فروشی را پیشنهاد کنید.
ــ فّعالیتی در همین پروژه برای علوم طراحی کنید، به طور مثال:

1ــ جنس کله از چیست؟ شما چه حدس می زنید؟
مراحل تهیٔه کله پشمی را طراحی کنید.
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ــ آیا کتاب هایی را می شناسید یا قصه ای را شنیده اید که در آنها کله موضوع اصلی باشد؟
آیا شعر یا سرودی شنیده اید که مرتبط با کله باشد؟

واژه ها و خزانۀ لغات
کله، کاربرد کله، قسمت های مختلف کله )لبه و کاسه( و ……

طراحی درس و ارزیابی آن
از آنجا که برنامه ریزی اساس یک آموزِش مؤثر است. علوه بر راهنمای تدریس، که برای هر فصل منظور شده است، شما 
می توانید ساده ترین مدل برنامه ریزی درسی را برای خودتان طراحی کنید و براساس این چهارچوب تدریس را آغاز کنید. اما به یاد 
داشته باشید که با طرح سؤاالت زمینه ساِز قبل از تدریس )طرح یک موضوع روز، تهیٔه پوستر، گفتن قصه، طرح یک مسئله، نشان دادن 

فیلم و عکس و …( کلید جرقٔه فکری زده شود.
در اینجا فرمی برای طراحی برنامٔه درسی معلم پیشنهاد شده است، که با توجه به راهنمای هر فصل، می تواند آن را برای خود 
کامل کند. علوه بر این در انتهای هر فصل فرمی برای ارزیابی تدریس )معلم( طراحی شده که برای فصول بعدی یا استفاده در سال های 

آینده می تواند مفید باشد.
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طراحی درس
چنانچه طراحی برای هر فصل برایتان مشکل است می توانید در فرم زیر برنامٔه تدریس خود را طراحی کنید و بنویسید. قبل از 

پرکردن این فرم باید کلیٔه سؤاالت را بخوانید.

هدف این مبحث چیست؟

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

روش و الگویی که به کار می برید چیست؟

آیا هیچ گونه 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 یا چه آموزشی در این مبحث به کار می گیرید؟

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

ــ 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 هنرجویان را در ارتباط با موضوع ارزیابی کنید.

ــ آیا از برنامه ریزی خودتان راضی هستید، بله یا خیر. علت را مشخص کنید.
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فرم ارزیابی هنرآموز بعد از تدریس هر فصل
چگونه تدریسم را در آینده بیشتر اثرگذار کنم؟

چه نیاز و فّعالیت هایی را فراگیرانم باید بیشتر انجام چه فّعالیت ها و برنامه ای را باید بیشتر انجام دهیم؟
دهند؟

فراگیرانم چه فّعالیت ها و نیازهایی را باید کمتر انجام چه فّعالیت ها و برنامه ای را کمتر باید انجام دهیم؟
دهند؟

سایر پیشنهادها:
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هنرآموز عزیز خود را بیازمایید
لطفاً برنامٔه تدریس ریاضی را مطالعه کنید و جلوی هر ردیف بنویسید چه فّعالیتی قابل اجراست. یک برنامٔه تلفیقی برای تدریس 

ریاضی:
1ــ شمارش تعداد گام ها بچه های )٦یا    ٥ ساله(

٢ــ اندازه )کوچک، کوچک تر، کوچک ترین، سبک، سبک تر، سبک ترین، همانند و …(
٣ــ مکان )جلو، جلوتر، جلوترین، باال، باالتر، باالترین و …(

4ــ زمان ) امروز، دیرز، فردا، زود، دیر و …(
٥  ــ پرش از ارتفاع )پرش زمینی، پریدن از روی طناب و …(

٦  ــ ساختن شکل اعداد با بدن
٧ــ کشیدن شکل اعداد روی شن و ماسه

٨ ــ درست کردن شکل اعداد و اشکال هندسی با طناب
٩ــ حرکت روی زمین براساس اشکال، خطوط منحنی و زیگزاگ غیرمستقیم

10ــ استفاده از ساعت و نام بردن اعداد
11ــ توجه به صدای حیوانات و اجرای حرکات آنها و تقلید صدا

1٢ــ توجه به حرکات حیوانات و مقایسٔه حرکات آنها با دیگر حیوانات )طبقه بندی (
1٣ــ گوش کردن به ریتم موسیقی و شمارش ضرباهنگ

14ــ نقاشی کردن و کشیدن اعداد با مداد رنگی
1٥ــ بیان یک قصٔه مرتبط با اعداد

1٦ــ بازی »یک مرغ دارم«
1٧ــ خواندن شعر اعداد

1٨ــ اجرای پانتومیم ) از اشکال و اعداد و حدس زدن آنها (
1٩ــ استفاده از کوالژ ) اعداد(

٢0ــ تمرین برای گرفتن شمارٔه تلفن و آدرس
٢1ــ تعادل و باالنس و جاذبه، پارو زدن، اهرم، پرتاب و پرتاب توپ با ریتم موسیقی

٢٢ــ مرتب کردن اشیاء براساس شکل و رنگ
٢٣ــ اشاره به آسمان و شمردِن ماه، ستاره و خورشید و نقش آفریدگار.

شما می توانید با جمع بندی فّعالیت های صورت گرفته مشخص کنید برای یک مفهوم )ریاضی( از چند روش تدریس و فّعالیت 
استفاده کرده اید؟
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بخش سوم 

اجرا کنیم 
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فهرست بخش سوم: اجرا کنیم
ــ هدف کلی 

ــ اهداف رفتاری
ــ مقدمه

فصل اول: ویژگی های کودکان پیش از دبستان
فصل دوم: نقش و اهمیت بازی 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 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

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(

ــ پرورش  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 نحوهٔ 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.



7٣

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
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٣

٤
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9
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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
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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  می توان گفت شخصیت کودکان  واقع  در  دارد  اساسی  نقش  زندگی کودکان  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  کودک  فّعالیت های جسمانی 
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.

پنج سالگی از طریق  به مرور در چهار و  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  ارتباط دارد. کودک در فاصلٔه  با سن کودک  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  و  بهداشت  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
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فصل سوم

نقش و اهمیت فّعالیت های هنری دوران پیش از دبستان

هدف کلی

طراحی فّعالیت های هنری در دوران پیش از دبستان

ــ هنر
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سخنی با هنرآموز
برنامٔه تدریس خود را دراین 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 های هنری خالقیت 

فّعالیت های 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 سوم

اهداف تربیت هنری

پرورش ابتکار و خالقیت

ایجاد حس استقالل و اعتماد به نفس

بیان آزادانۀ احساسات و افکاردرک بهتر مطالب و مفاهیم

ارزش نهادن به وجود خود

اهداف هنری در جهت پرورش کودکان

مرحلۀ 

شکل سازی 

یا 

تصویرگری 

هفت تا ده 

سالگی

مرحلۀ 

طرح ریزی 

از حدود 

سه سالگی 

)شروع(

مرحلۀ 

خط  خطی 

حدود سه تا 

چهار سالگی

مرحلۀ حرکات 

عضالنی و 

اثرگذاری 

حدود یک 

سالگی

مراحل رشد هنری کودکان
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ماسکنقاشی

چاپ

خمیرکاردستی

عروسک ها

انواع فّعالیت های هنری

انواع فّعالیت های هنری
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هدف های رفتاری فصل سوم در حیطه های یادگیری بر اساس طبقه بندی بلوم و همکاران

در پایان  این فصل هنرجو باید بتواند:

طبقه حیطۀ روانی ــ حرکتی طبقه حیطۀ عاطفی طبقه حیطۀ شناختی ردیف

 اجرای
مستقل

ضرورت و اهمیت فّعالیت های 
کودکان  پرورش  در  را  هنری 
آموزشی  چارت  یک  توسط 

طراحی کند.

 ارزش
گذاری

فّعالیت های هنری  به نقش 
کودکان عالقه  پرورش  در 

نشان دهد.

 درک
 و

فهم

ضرورت و اهمیت فّعالیت های 
کودکان  پرورش  در  را  هنری 

توضیح دهد.  1

 اجرای
مستقل

اهـداف تـربـیتی فـّعالیـت هـای 
چـارت  وسیلـٔه  بـه  را  هنـری 

آموزشی طراحی کند.
دریافت

فّعالیت های  تربیتی  اهداف 
مورد  را  کودکان  هنری 

توجه قرار دهد.
دانش

فّعالیت های  تربیتی  اهداف 
هنری کودکان را بیان کند. 2

 اجرای
مستقل

نکاتی را که مربیان در آموزش 
کودکان  به  هنری  فّعالیت های 
باید بدانند به وسیلٔه یک چارت 

آموزش ارائه دهد.

 ارزش
گذاری

در  مربیان  که  نکاتی  به 
آموزش فّعالیت های هنری 
بـه کـودکـان بـایـد بـدانـند 

اهمیت دهد.

درک 
 و

فهم

نکاتی را که مربیان در آموزش 
کودکان  به  هنری  فّعالیت های 

باید بدانند، توضیح دهد. 3

 اجرای
مستقل

مراحل رشد هنری کودکان را 
آموزشی  چارت  یک  به وسیلٔه 

اجرا کند.

 ارزش
گذاری

هـنـری  رشد  مـراحـل  بـه 
کودکان توجه نشان دهد.

درک
 و

فهم

مراحل رشد هنری کودکان را 
توضیح دهد. 4

 اجرای
مستقل

را  کودکان  هنری  فّعالیت های 
تدریس  مناسب  روش  یک  با 

کند.
دریافت

هنر  آموزش  روش های  به 
به کودکان اهمیت دهد.

درک
و

فهم

به  هنر  آموزش  روش های 
کودکان را توضیح دهد. 5

 اجرای
مستقل

را  هنری  فّعالیت های  انواع 
آموزشی  چارت  یک  به وسیلٔه 

اجرا کند.
دریافت

به انواع فّعالیت های هنری 
عالقه نشان دهد.

درک
و

فهم

را  هنری  فّعالیت های  انواع 
توضیح دهد. 6

 اجرای
مستقل

برای  هنری  فّعالیت های  تأثیر 
یـک  قـالب  در  را  کـودکـان  

چارت آموزشی طراحی کند.
دریافت

هنری  فّعالیت های  تأثیر  به 
بر کودکان توجه کند.

درک
و

فهم

بر  را  هنری  فّعالیت های  تأثیر 
کودکان توضیح دهد. 7
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ش از دبستان
ت فّعالیت های هنری دوران پی ش و اهمّی

        فصل سوم: نق
ف و محتوا:  بودجه بندی زمانی پیشنهادی

        جدول هد
       

ش و اهمیت سالمت
ف کلی: آشنایی هنرجویان با نق

هد
زمان

ردیف
ف های رفتاری

هد
حیطه

طبقه
نظری

)دقیقه(
عملی

)دقیقه(

123456

 در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:
ضرورت و اهمیت فّعالیت های هنری را در 

ــ 
ش کودکان توضیح دهد.

پرور
ــ اهداف تربیتی فّعالیت های هنری کودکان را بیان 

کند.
ش فّعالیت های 

ــ نکاتی را، که مربیان در آموز
هنری به کودکان باید بدانند، توضیح دهد.

ــ مراحل رشد هنری کودکان را توضیح دهد.

ش هنر به کودکان را توضیح 
ش های آموز

ــ رو
دهد.

ــ طراحی انوع فّعالیت های هنری را ارائه دهد.

شناختی

شناختی

شناختی

شناختی

"شناختی

شناختی

روانی
حرکتی

ش
دان

ش
دان

ش
دان

ش
دان

ش
دان

ش
دان

اجرای
مستقل

 
ــ ضرورت استفاده از هنر، به منزلٔه  ابزاری برای 

ش.
آموز

ــ اهداف تربیت هنری.

ش فّعالیت های هنری 
مربیان در آموز ــ نکاتی را که 

به کودکان باید بدانند.

ــ مراحل رشد فّعالیت های هنری کودکان

ش هنر به کودکان
های آموز ش 

ــ رو

انواع فّعالیت های هنری:
ــ نقاشی
ــ چاپ

ــ کوالژ
ــ کار با دور ریختنی ها

ک ها و شکل  سازی
ــ ماس

ک های نمایشی
ــ عروس

ک
ــ انواع عروس

2015151060
120
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تعریف کلید واژه ها
٭ اثر گذاری:  در یک سالگی کودکان با هر وسیله ای که در اختیار دارند روی زمین یا هر سطح دیگری که در برابرشان قرار دارد 

شروع به اثرگذاری می کنند. در این مرحله از رشد نقاشی قدرت و انرژی هیجانی کودکانی در اثر ضربه زدن به هر سطحی، بسیار است.
٭ خط خطی: دومین مرحله از رشد نقاشی در کودکان است که از دو تا چهار سالگی ادامه دارد. کودک ابتدا خطوطی را که 

می کشد، کنترل شده نیست و نظمی ندارد، اما به تدریج خطوط بهتر کنترل می شوند و نظم مشخصی پیدا می کنند.
٭ طرح ریزی: سومین مرحله از رشد نقاشی در کودکان است که از حدود سه سالگی شروع می شود. در این مرحله کم کم از 
میان خط خطی های کودکان، اشکالی پدیدار می شود که شباهت کمی با اشیای واقعی دارند و اگر خود نگویند چه کشیده اند، تشخیص 

آنها برای ما دشوار است. 
با  شکل سازی )تصویرگری(: چهارمین مرحله از رشد نقاشی در کودکان است که تصاویر کشیده شده توسط کودکان  ٭ 

واقعیت شباهت دارد، به طوری که اگر نقاشی خود را تعریف نکنند، برای ما قابل تشخیص است، اما این شباهت کامل نیست.
٭ سبک نقاشی: به نحوهٔ کاربرد رنگ، خط، فضا و شکل در نقاشی »سبک« می گویند که شامل دو سبک احساسی و عقالنی ست.

٭ حس گرا: انسان های حس گرا، درون گرایند و نسبت به حرکات عاطفی و فشارهای ناخودآگاه درونی بسیار حساس اند. آنها 
بر احساسات خود بیشتر تأکید می کنند و در نقاشی های خود از رنگ های خالص و گرم، خطوط پر پیچ و خم، باال و پایین رفتن مداوم 

حرکت قلم مو و موضوعات ساده استفاده می کنند.
٭ خردگرا: این افراد برون گرا هستند و با مسائل، منطقی کنار می آیند و حاالت احساسی خود را به سادگی نشان نمی دهند و از تجربه، 

سکون،استحکام و وقار لذت می برند. در نقاشی های خود از خطوط صاف، طرح های منظم و رنگ های سرد و سکون استفاده می کنند.
این معناست که کودکان  به  بینایی ست و  نقاشی کودکان در مرحلٔه واقع گرایی  بعد  به  پنج سالگی  از  بینایی:  واقع گرایی  ٭ 

واقعیت را آن چنان که هست در نقاشی  های خود تصویر می کنند.
٭ تغییر نمادین: از ده سالگی به بعد، بسیاری از تصاویر و َاشکالی که کودکان رسم می کنند جنبٔه نمادین )سمبلیک( دارد. پسرها بیشتر 

با اتومبیل و هواپیما و تانک یعنی با سرعت و قدرت سرگرم اند و دختران با اسب ها و گل ها یعنی با ظرافت و آزاد اندیشی مشغول می شوند.

روش های آموزش یاددهی
ــ سخنرانی

ــ پرسش و پاسخ
ــ بحث گروهی

ــ فّعالیت های گروهی و فردی

مواد و وسایل الزم
ــ کتب مرتبط با فّعالیت های هنری

ــ پاور پوینت های مرتبط با فّعالیت های هنری
ــ فیلم های آموزشی

ــ ابزار مورد نیاز فّعالیت های هنری، مانند انواع مداد و قلم مو، انواع رنگ، انواع خمیر، انواع ماژیک، ظروف مخصوص 
رنگ، انواع کاغذ، انواع قیچی، انواع چسب، پیش بند و روپوش.
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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 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 در خصوص 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 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 هنرجویانتان را در خصوص موضوع ارزیابی کنید.

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

چند پیشنهاد برای مربی )قبل از تدریس(
ــ ارائٔه تعدادی ابزار نقاشی، مانند انواع مداد رنگی و شمعی، آبرنگ، قیچی، ماژیک و ...، توسط مربی

ـ ارائٔه چند نمونه کاردستی ـ
ــ ارائٔه چند کتاب تصویری کودکان و نشان دادن سبک ها و انواع ابزار آنها

خالصۀ محتوا
ضرورت استفاده از هنر به منزلۀ ابزاری برای آموزش

آموزش به کودکان از طریق هنر امری ضروری ست. در واقع هنر خود یک سرگرمی سازنده است و به تنهایی می تواند کودک  
را سرگرم نماید و او را مشغول به کاری کند که نتایج خالقه و سازندهٔ فراوانی در پی داشته باشد و او را به آفرینش گری برساند.

در جریان فّعالیت های هنری از سوی کودکان باید توجه داشت که هنر )نقاشی، کاردستی، شعر و سرود، نقاشی و ...(یک وسیلٔه 
سرگرمی برای کودکان است و اصل »لّذت« و »آزادی« از اصول بسیار مهم و اساسی این فّعالیت هاست. در اثر آزادی و لذت ناشی از 

پرداختن به هنر است که احساسات مثبت در کودکان بیدار و استعدادهای نهفتٔه آنان به کار گرفته می شود.
کودکان از طریق این سرگرمی کارآمد، یعنی هنر به بیان افکار، احساسات، نیازها، خصوصیات اخالقی، حرکات بدنی، آفرینندگی 

و خالقیت می پردازند.
اهداف تربیت هنری

ــ پرورش ابتکار و خالقیت؛
ــ ایجاد حس استقالل و اعتماد به نفس؛

ــ درک بهتر مطالب و مفاهیم؛
ــ بیان آزادانٔه احساسات و افکار؛

ــ ارزش نهادن به وجود خود.
مواردی که والدین باید برای ایجاد توسعهٔ فّعالیت هنری کودکان رعایت کنند:

ــ فراهم آوردن وسایل و موقعیت های مناسب تا کودک از یک سالگی، که میل به عالمت گذاری دارد، برایش کسب تجربه 
امکان پذیر شود.

ــ محل مناسبی را برای فّعالیت های هنری کودک فراهم آورند.
ــ نقاشی او را تصحیح نکنند و او را در مورد نقاشی ها و خط خطی کردن ها مورد سؤال قرار ندهند. 

ــ فّعالیت های هنری او را با ذکر تاریخ در پوشه ای قرار دهند.
ــ به کودک فرصت دهند تا آنان )والدین( را در هنگام نقاشی و درست کردن کاردستی مشاهده کند.

ــ کودک را برای دیدن نمایشگاه های هنری همراهی کنند.
نکاتی که مربیان باید رعایت نمایند

1ــ فضای فّعالیت های هنری: فضای مناسبی برای فّعالیت های هنری درنظر بگیرند تا کودکان به راحتی وآزادانه بتوانند فّعالیت 
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کنند. برای این منظور مواردی مانند نور، صدا، وسیع بودن فضا، چیدمان کالس، وسایل مورد نیاز فّعالیت های هنری و دست شویی 
برای شستن دست ها بعد از فّعالیت هنری الزم است. 

2ــ توجه به تفاوت های فردی کودکان
3ــ توجه به خستگی کودکان

4ــ توجه به اهمیت قضاوت بر روی نقاشی کودکان
5ــ تحسین و تشویق

6ــ تأکید بر جمع آوری کارها
7ــ برخورداری مربی هنر از ویژگی های الزم )داشتن عالقه، پشتکار، روحیٔه شاد و خاّلق(

8 ــ توجه به نکات ایمنی و بهداشتی

مراحل رشد هنری کودکان
و  آنهاست  کلی  تابع رشد  اجتماعی  و  نظر جسمی، ذهنی، روانی  از  آنان،  فّعالیت های  مانند سایر  فّعالیت  های هنری کودکان، 
به تدریج و در سنین مختلف شکل می گیرد. در این میان نقاشی از اهمیت بیشتری برخوردار است و پژوهشگران برای آن مراحلی در 

نظر گرفته اند:
با هر وسیله ای که در دستشان باشد،  ــ حرکات عضالنی و اثرگذاری: کودکان، از حدود یک سالگی بر روی سطوح، 

اثرگذاری می  نمایند.
ــ مرحلۀ خط  خطی: این مرحله حدود دو سالگی شروع می شود و تا چهار سالگی ادامه دارد. خط خطی آنها، ابتدا نامنظم 

است اما به تدریج خطوط بهتر کنترل می شود و نظم مشخصی پیدا می کنند.
پدیدار  َاشکالی  کودکان  خطی های  خط  میان  از  کم کم  و  می شود  شروع  سالگی  سه  از  مرحله  این  طرح ریزی:  مرحلۀ  ــ 

می شودکه شباهت کمی با اشیای واقعی دارند و تنها خود کودک باید توضیح دهد که چه کشیده است.
ــ شکل سازی یا تصویرگری: در این مرحله، کودکان تصاویر مشخصی می کشند که با واقعیت شباهت دارد و حتی اگر 

نقاشی را تعریف نکنند تصاویر برای ما قابل تشخیص است. اما این شباهت کامل و منطبق با واقعیت نیست.

روش های آموزش هنر به کودکان
نباید  آموزش هنر تنها برای طی مسیر طبیعی و آزادانٔه تکامل کودک مطرح می شود و از هیچ مدل، تعلیم و القای سلیقه ای 

استفاده نمود.
آموزش هنر از طرق زیر امکان پذیر است:

ــ توسعٔه دید کودکان در تماس مستقیم با اشیاء، موجودات، مکان ها و غیر آنها؛
ــ توسعٔه دید کودکان از طریق نمایش فیلم و اسالید؛

ــ توسعٔه دید کودکان با دعوت از یک هنرمند؛
ــ استفاده از روش های هنری و فراهم کردن ابزارهای مختلف هنری و آموزش کاربرد آنها.
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انواع فّعالیت های هنری ترسیمی
فّعالیت های هنری ترسیمی به صورت انفرادی و گروهی در کالس توسط هنرجویان اجرا می شود. طریقٔه طراحی و اجرای آنها 

در کتاب توضیح داده شده است.
جدول شمارٔه 1 موارد اصلی فّعالیت های هنر نقاشی و کاردستی را نشان می دهد و جدول شمارٔه 2 نوع فّعالیت ها را مشخص 

می کند.

جدول شمارۀ 1ــ مواد اصلی فّعالیت های هنر نقاشی و کاردستی

مورد استفاده در فّعالیت هامواد

ــ خمیر

ــ کوالژ

ــ مدادهای رنگی

ــ گچ

ــ مدادها / ماژیک  ها

ــ چسب

ــ رنگ

ــ کاغذ

ــ چاپ

ــ قیچی

دست ورزی ومدل سازی

با موضوعات متفرقه مثل تصاویر روزنامه، اشیا، سنگ، حبوبات

کشیدن ومالیدن و پاک کردن

کشیدن، فرو کردن در نشاسته و کشیدن

کشیدن، نوشتن، اثر گذاشتن

ترکیب کردن، چسباندن

انواع نقاشی: نقاشی با انگشتان، غلتاندن رنگ، نقاشی با اسفنج، 
نقاشی با نخ، نقاشی با فوتک

کوالژ، بریدن، چسباندن، رنگ کردن

گوناگون  اشیاء  مختلف،  مهرهای  چوب،  اسفنجی،  َاشکال  با 
)سیب زمینی، پیاز(

بریدن
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جدول شمارۀ 2ــ انواع فّعالیت های هنری

کار با کوالژانواع چاپانواع نقاشی
خمیر

کار با دور 
ریختنی ها

انواع ماسک ها
 و شکل سازی

انواع 
عروسک های 

نمایشی

نقاشی خیالی آزاد
با استفاده از 

اسباب بازی و اجسام 
گوناگون

درست حبوبات
کردن 

و  اشکال 
اشیاء

قوطی های مخلتف 
کوچک و بزرگ

با استفاده از پاکت 
کاغذی

عروسک های 
متحرک

بریده با استفاده از نخ و پرنقاشی با انگشت
روزنامه

کاردستی با قوطی 
خالی پالستیکی

با استفاده از 
جعبه های مقوایی

عروسک های 
میله ای

سیب زمینی، هویج و نقاشی لکه
سبزیجات دیگر

با استفاده از کاغذ و کاردستی با سنگ هاعکس
خمیر

عروسک های 
مقوایی

از قالب )شابلن(نقاشی با فوتک
کاردستی با شانه سنگ

تخم مرغ

با استفاده از 
بشقاب های مقوایی یا 

کاغذی

عروسک های 
کاموایی

کاردستی با وسایل چوبقوطی کبریتنقاشی حرکتی
عروسک های با استفاده از مقوابی مصرف

انگشتی

مخلوط غلتکنقاشی با مرکب سیاه
با استفاده از خمیر کارتن های خالیمواد

روزنامه

ظروف پالستیکیلوله های کاغذیاستفاده از برگنقاشی با شن

پوست درختنقاشی با قطره چکان

قرقرٔه خالینقاشی با گلوله های کاغذی

نقاشی با حباب

نقاشی با مسواک وتور سیمی

نقاشی با خط و نقطه

نقاشی با شانه

نقاشی با مداد شمعی و اتو

نقاشی با قطره های مداد شمعی

نقاشی گروهی
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فرم شمارۀ 1ــ آموزش یک فّعالیت

موضوع فّعالیت: انواع رنگ
هدف: آشنایی با انواع رنگ

نوع فّعالیت: آموزش هنر
تأکید بر رشد: همه جانبۀ کودک

محل اجرا: فضای باز و بسته
تعداد کودکان: 20 تا 15 نفر

زمان: یک هفته
سن: چهار ساله

مواد الزم: پودررنگ، مداد رنگی، پارچه های رنگی، میوه های رنگی، کارت های شناخت رنگ.
وسایل نقاشی )قلم مو، کاغذ و…(

زمینه سازی قبل از اجرا: وسایل مورد نیاز را قبل از اجرا آماده می کنیم و آنها را در فضای مناسب فّعالیت های 
هنری قرار می دهیم.

روش کار معلم
ــ ابتدا از کودکان می خواهیم در مورد رنگ ها هر چه می دانند بیان کنند.

ــ سپس از پودر رنگ برای درست کردن انواع رنگ استفاده می کنیم و از کودکان می خواهیم با لمس و دستکاری 
و مشاهدٔه با رنگ ها آشنا شوند.

ــ انواع مدادهای رنگی را در اختیار کودک قرار می دهیم و نام رنگ هر کدام را تمرین می کنیم.
ــ میوه های رنگی، مانند سیب، پرتقال، انگور و… را روی میز قرار می دهیم تا کودکان با رنگ آنها آشنا شوند.

ــ از کارت هایی که بر روی آنها نقاشی شده است استفاده کنیم و از کودکان بخواهیم نقاشی را رنگ کنند.
ــ پارچه های رنگی را در اختیار کودکان قرار دهیم و از آنان بخواهیم هر کدام از پارچه های رنگی را ببرند و بر 

روی مقوا بچسبانند و رنگ آنها را بیان کنند.
پیامدهای حاصل از آموزش:

مفاهیم: کودک می تواند انواع رنگ را بیان کند. با روش درست کردن رنگ آشنا شود.
مهارت: کودک می تواند، عالوه بر شناخت رنگ ها، آنها را با یکدیگر مقایسه و از آنها انتخاب کند.

خزانۀ لغات: نام رنگ های مختلف، پارچه های رنگی، میوه های رنگی، کارت های رنگی.
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ش از دبستان
ش و اهمیت فّعالیت های هنری دوران پی

   فصل سوم، نق
   فرم ارزشیابی محتوای فصل 3

انواع
ک

عروس
ک ها و 

ماس
شکل سازی

دور ریختنی ها
کوالژ

چاپ ها
 انواع
نقاشی

حوزۀ فّعالیت

ک
سن کود

نام واحد کار 
یا پروژه

اسامی 
هنرجویان و 

نام گروه
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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 پیشنهاد ها:
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ارزشیابی فصل سوم:
فرم ارزشیابی مستمر و پایانی

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

نمرهعنوان

وم
و د

ّول 
ت ا

نوب

تمر
مس

نظری:
ــ اجرای آزمون های شفاهی وکتبی براساس محتوای تعیین شده در قسمت پایانی نظری نوبت اّول و دوم

شاخص های غیر فنی:
ــ ارائٔه تحقیقات و گزارش های مرتبط با درس

ــ نقد و بررسی گزارش ها و تحقیقات ارائه شده در کالس

عملی: 
ــ اجرای فّعالیت های هنری مطابق با اهداف رفتاری درس در قسمت های عملی پایانی نوبت اّول و دوم

ــ شناخت و کاربرد وسایل و ابزار های صحیح
ــ جمع آوری فّعالیت های هنری انجام شده به صورت منظم و صحیح در یک پوشه

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

هنری و خالقیت در ارائٔه فّعالیت های هنری

ّول
ت ا

نوب

نی
پایا

نظری: 
نقش و اهمیت فّعالیت های دوران پیش دبستانی

2نمره

عملی: 
ارائٔه فّعالیت های هنری ترسیمی )انواع نقاشی، چاپ، کوالژ، خمیر، عروسک ها(

4/5 نمره
ّوم

ت د
نوب

نی
پایا

نظری: 
نقش و اهمیت فّعالیت های هنری دوران پیش دبستانی

0/5 نمره

عملی: 
ارائٔه فّعالیت های هنری ترسیمی

3نمره
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٭ توجه:

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

الف( نمونۀ ارزشیابی نظری:
 سؤاالت تشریحی

1ــ تأثیر فّعالیت های هنری بر کودکان را توضیح دهد.
2ــ مهم ترین دلیل پرهیز از آموزش مستقیم تکنیک های نقاشی به کودکان رابنویسید.

 سؤاالت تکمیلی
1ــ دو اصل مهم و اساسی در فّعالیت های هنری اصل ... و اصل ... است.

در مرحلٔه .......... از مراحل رشد نقاشی، نام گذاری تصاویر اغلب با توضیح و داستان همراه است.
 سؤاالت صحیح و غلط                                                                    ص        غ

1ــ روش های هنری باید در جهت گسترش دید کودک صورت گیرد.            
2ــ استفاده از رنگ های روشن، خالص و گرم در سبک نقاشی افراد   ص         غ

حس گرا دیده می شود.                                                                                      
 سؤاالت چهار گزینه ای

گزینٔه صحیح را با عالمت ضربدر مشخص کنید:
1ــ نقاشی کودکان با کدام عوامل رشد ارتباط مستقیم دارد؟

الف( عضالنی ـ عصبی          ب( عضالنی ـ ذهنی     
ج( عصبی ـ ذهنی            د( عاطفی ـ  ذهنی

2ــ کدام فّعالیت  هنری قوهٔ تخیل کودک را بیشتر تحریک می کند؟
ب( ماسک  الف( نقاشی حرکتی   

ج( خمیرسازی                                     د( چاپ

توجه:
ارزشیابی عملی، با توجه به موضوع انتخابی واحد کار یا پروژٔه آموزشی و با در نظر گرفتن مهارت های غیر فنی، صورت می گیرد.

ب( نمونۀ ارزشیابی عملی:
با توجه به موضوع انتخابی واحد کار، فّعالیت های هنری زیر را انجام دهید:

1ــ یک نقاشی انگشتی بکشید.
2ــ یک ماسک با استفاده از پاکت کاغذی بسازید.
3ــ عملیات چاپ را با استفاده از پیاز انجام دهید. 

 هنرآموزان محترم توجه داشته باشند هدف نهایی ایجاد توانمندی هایی در هنرجویان است تا آنان در پایان این فصل بتوانند 
فّعالیت های هنری موجود را به خوبی انجام دهند و 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:

یادداشت 
هنرآموز

 نقد و بررسی
و تحقیق

 نقد و بررسی
گزارش

گزارش تحقیق شفاهی کتبی
                   نظری

نام ونام خانوادگی

نمونۀ جدول ارزشیابی از محتوای نظری

نمرۀ عملی:

                     عملی

نام و نام خانوادگی

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 

کار

یادداشت
هنرآموز

نمونۀ جدول ارزشیابی از محتوای عملی
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یادداشت هنرآموز
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فصل چهارم

نقش و اهمیت سالمت در دوران پیش از دبستان

هدف کلی

طراحی فّعالیت هایی برای پرورش حواس و توسعه مهارت های جسمانی در دوران پیش از دبستان

 

شنوایی

بینایی

حواس پنج گانه

المسهبویایی

ــ سالمت

چشایی
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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 های هنری ــ خالقیت

فّعالیت های بازی

 بهداشت و تغذیه

مفاهیم ریاضی

  مفاهیم علوم اجتماعی

مفاهیم علوم طبیعی

 مفاهیم دینی و اخالقی   

فّعالیت کالمی زبان آموزی

فّعالیت های حرکتی ـ پرورش 
جسم و حواس پنج گانه
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غیر جا به جایی
خم شدن، چرخیدن، بلند کردن 

دست ها، خم کردن پاها و …

نمای کلی فصل چهارم

پرورش حواس 
پنج گانه

بینایی
 شکل، رنگ و اندازه

شنوایی 
تفاوت و تشابه صداها 

المسه 
کوچکی،  سفتی،بزرگی،  نرمی، زبری،  لمس: 

پهنی و باریکی

چشایی
طعم: شیرینی، تلخی، شوری و تندی

بویایی
تشابه و تفاوت بوها

فّعالیت های مربوط به پرورش مهارت های حواس پنج گانه

پرورش مهارت های جسمانی

                   دستکاری
کنترل اشیاء  به وسیلۀ حرکات بدنی

جا به جایی
پریدن،  خوردن،  سر  رفتن،  دویدن،  راه 

جهیدن، خزیدن و لی لی کردن

فّعالیت های مربوط به پرورش مهارت های جسمانی
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هدف های رفتاری فصل چهارم در حیطه های یادگیری بر اساس طبقه بندی بلوم و همکاران

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

1
شرح  را  سالمت  مختلف  ابعاد 

دهد.
دریافتبه ابعاد سالمت توجه کند.دانش

یک  وسیلٔه  به  را  سالمت  ابعاد 
چارت آموزشی طراحی کند.

اجرای 
مستقل

2
نقش و اهمیت سالمت و ایمنی در 

آموزش کودکان را بیان کند.
دانش

در  ایمنی  و  سالمت  نقش  به 
آموزش کودکان اهمیت دهد.

ارزش گذاری
در  را  ایمنی  و  سالمت  نقش 
نمایش  آموزش کودکان در گروه 

دهد.

اجرای 
مستقل

3
منزلٔه  به  بدن  شناخت  ضرورت 
را  سالمت  حفظ  برای  گامی 

توضیح دهد.
درک و فهم

جهت  بدن  شناخت  ضرورت  به 
حفظ سالمت توجه کند.

دریافت
جهت  در  که  را  فّعالیت هایی 
حفظ  با  بدن  شناخت  ارتباط 

سالمت است، طراحی کند.

اجرای 
مستقل

4
باید  مربیان  و  والدین  که  را  نکاتی 
توضیح  بدانند  سالمت  زمینه  در 

دهد.
درک و فهم

باید  به نکاتی که والدین و مربیان 
توجه  بدانند  سالمت  زمینه  در 

نشان دهد.
دریافت

نکاتی را که والدین و مربیان باید 
توسط  بدانند  سالمت  زمینه  در 
نمایش  به  خود  گروهی های  هم 

بگذارد.

اجرای 
مستقل

5
مهارت های  پرورش  راه های 

دیداری را نام ببرد.
دانش

مهارت های  پرورش  راه های  به 
دیداری در کودکان توجه کند.

دریافت
پرورش  جهت  را  فّعالیت هایی 
طراحی  دیداری  مهارت های 

کند.

اجرای 
مستقل

6
راه های پرورش مهارت شنیداری 

را نام ببرد.
دانش

برای  فّعالیت هایی  طراحی  به 
در  شنیداری  مهارت  پرورش 

کودکان عالقه نشان دهد.
دریافت

پرورش  جهت  را  فّعالیت هایی 
مهارت شنیداری طراحی کند.

اجرای 
مستقل

7
راه های پرورش مهارت المسه را 

نام ببرد.
دانش

برای  فّعالیت هایی  طراحی  به 
در  المسه  مهارت  پرورش 

کودکان عالقه نشان دهد.
دریافت

پرورش  جهت  را  فّعالیت هایی 
مهارت المسه طراحی کند.

اجرای 
مستقل

8
چشیدن  مهارت  پرورش  راه های 

را نام ببرد.
دانش

برای  فّعالیت هایی  طراحی  به 
در  چشیدن  مهارت  پرورش 

کودتان توجه نشان دهد.
دریافت

پرورش  جهت  را  فّعالیت هایی 
مهارت چشیدن طراحی کند.

اجرای 
مستقل

9
بویایی را  راه های پرورش مهارت 

نام ببرد.
دانش

برای  فّعالیت هایی  طراحی  به 
توجه  کودکان  در  بویایی  مهارت 

کند.
دریافت

پرورش  جهت  را  فّعالیت هایی 
مهارت بویایی طراحی کند.

اجرای 
مستقل

10
مهارت های  پرورش  راه های 

جسمانی  را نام ببرد.
دانش

برای  فّعالیت هایی  طراحی  به 
مهارت های جسمانی عالقه نشان 

دهد.
دریافت

پرورش  جهت  را  فّعالیت هایی 
طراحی  جسمانی  مهارت های 

کند.

اجرای 
مستقل
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ف و محتوا:  بودجه بندی زمانی پیشنهادی
     جدول هد

 
ش از دبستان

ش و اهمیت سالمت در دورۀ پی
ف کلی: آشنایی هنرجویان با نق

هد
زمان

ردیف
های رفتاری ف 

هد
حیطه

طبقه
ش

س و ریز محتوای آموز
رئو

نظری
)دقیقه(

عملی
)دقیقه(

12345678910111213

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:
ــ ابعاد مختلف سالمت را شرح دهد.

ش کودکان 
ش و اهمیت سالمت و ایمنی در آموز

ــ نق
را بیان کند.

ــ ضرورت شناخت بدن را به منزلٔه گامی برای حفظ 
سالمت، شرح دهد.

ــ نکاتی را که والدین و مربیان باید در زمینه سالمت 
بدانند،توضیح دهد.

ش مهارت های دیداری را بیان کند.
ــ راه های پرور

ــ فّعالیت های مربوط به کسب مهارت های دیداری  را 
ارائه دهد.

ش مهارت شنیداری را نام ببرد.
های پرور ــ راه 

های  مربوط به کسب مهارت شنیداری را  ــ فّعالیت 
ارائه دهد.

ش مهارت المسه را نام ببرد.
ــ راه های پرور

های مربوط به کسب مهارت المسه را ارائه  ــ فّعالیت 
دهد.

های مربوط به کسب مهارت چشیدن را ارائه  ــ فّعالیت 
دهد.

های مربوط به کسب مهارت بویایی را ارائه  ــ فّعالیت 
دهد.

های مربوط به کسب مهارت های جسمانی  ــ فّعالیت 
را ارائه دهد.

شناختی

شناختی

شناختی

شناختی

شناختی
روانی حرکتی

شناختی
روانی حرکتی

شناختی
روانی حرکتی

روانی حرکتی

روانی حرکتی

روانی حرکتی

ش
دان

ش
دان

ش
دان

ش
دان

ش
دان

اجرای مستقل

ش
دان

مستقل اجرای 

ش
دان

اجرای مستقل

اجرای مستقل

اجرای مستقل

اجرای مستقل

ــ مقدمه: 
ش سالمت فردی در 

تعریف سالمت، ابعاد سالمت، اهمیت سالمت، نق
ایجاد خانواده وجامعٔه سالم

ش کودکان
ش و اهمیت سالمت و ایمنی در آموز

ــ نق

ــ ضرورت شناخت بدن به منزلٔه گامی برای حفظ سالمت بدن

ــ نکاتی که والدین و مربیان باید در این زمینه بدانند.

ش داد؟
ــ چگونه می توان مهارت های دیداری را پرور

ــ فّعالیت های مربوط به کسب مهارت های دیداری

ش داد؟
توان مهارت شنیداری را پرور ــ چگونه می 

ــ فّعالیت  های مربوط به کسب مهارت های شنیداری

ش داد؟
ــ چگونه می توان مهارت المسه را پرور

ــ فّعالیت های مربوط به کسب مهارت المسه

ش داد؟
ــ چگونه می توان مهارت چشایی را پرور

ش داد؟
ــ چگونه می توان مهارت بویایی را پرور

ش داد؟
ــ چگونه می توان مهارت های جسمانی را پرور
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تعریف کلید واژه ها
٭ سالمت: دستیابی به وضعیت کامل و سالم از نظر جسمی، روانی و اجتماعی

٭ ابعاد سالمت: سالمت دارای سه بعد جسمی، روانی و اجتماعی ست.
٭ حواس پنج گانه: اطالعات از پنج راه به مغز انسان وارد می شود، از راه حواس بینایی، شنیداری، المسه، چشایی و بویایی.
٭ مهارت های جسمانی: استفاده کودک از توانایی های جسمانی خود است، شامل سه مهارِت حرکتی »جا به جایی«، »غیر 

جا به جایی« و« دستکاری« )کنترلی(.
٭ مهارت  جا به جایی: در این نوع مهارت کودک از یک نقطه به نقطٔه دیگر جا به جا می شود. از این مهارت به صورت ترکیبی 
در همٔه ورزش ها استفاده می شود، مانند راه رفتن، دویدن، جهیدن، لی لی بازی کردن. به این نوع مهارت ها، مهارت انتقالی نیز گفته 

می شود.
٭ مهارت غیرجا به جایی: در این نوع مهارت ها، کل بدن جا به جا نمی شود و تنها بخش هایی در بدن، سر، تنه، کمر و گردن 

حرکت می کنند، مانند خم شدن، چرخیدن و خم کردن پاها
٭ مهارت دستکاری )کنترلی(: این نوع مهارت ها به کودک کمک می کند تا با استفاده از حرکات بدن شیئی را کنترل کند. 

این مهارت به وسیلٔه دست ها یا پاها به وسیلٔه یک چوب یا راکت اجرا می شود، مانند بازی توپ و دیوار و بولینگ.

روش های پیشنهادی یاددهی ــ یادگیری
ــ سخنرانی

ــ فّعالیت گروهی 
ــ اجرای نمایش
ــ پرسش و پاسخ

مواد و وسایل الزم
ــ کتاب های مرتبط با سالمتی

ــ فیلم های آموزشی
ــ ابزار مورد نیاز هر موضوع، با توجه به فّعالیت های مرتبط، در کتاب ذکر شده است.
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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 هنرجویان 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 هنرجویان وجود دارد که باید اینجا روی آنها دقت کنید. اگر وجود 
دارد آن را مشخص کنید.

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

چگونه فضا و محیط را برای این بخش آماده 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 هنرجویانتان را در خصوص موضوع ارزیابی کنید.

آیا از برنامه ریزی خودتان راضی هستید؟ بله یا خیر؟ چرایی آن را مشخص کنید.



127

شروع تدریس

پیشنهاد
قبل از شروع مبحث، از هنرجویان بخواهید عکس یا پوستری در خصوص سالمت و جنبه های مختلف آن به 

کالس بیاورند.

خالصۀ محتوا
 مقدمه

سالمت به معنای دستیابی به وضعیت کامل و سالم، از نظر جسمی، روانی واجتماعی ست. بنابراین سالمت سه بعد اساسی 
توانایی  روانی،  و  جسمی  سالمت  از  برخورداری  بر  عالوه  که،  فردی ست  سالم  انسان  کامل اند.  ارتباط  در  یکدیگر  با  که  دارد 
سازگاری با دیگران و مشارکت فعال در جامعه را داشته باشد. بنابراین سالمت مهم ترین عامل در ایجاد خانواده و جامعه ای سالم 

به شمار می آید.
نقش و اهمیت سالمت و ایمنی در آموزش کودکان

 نقش سالمت و ایمنی در آموزش کودکان در سطوح قبل از دبستان بسیار با اهمیت است. کودکان در این دوران بیشتر در 
معرض بیماری ها و حوادث مختلف قرار می گیرند. بنابراین مربیان باید به چهار جنبٔه سالمت و ایمنی، که شامِل پیشگیری از بیماری 
و حوادث، تشخیص بیماری، آگاهی از دانش کمک های اولیه و آموزش کودک جهت ایجاد عادات خوب برای سالمت و ایمنی ست 

توجه داشته باشند.
ضرورت شناخت بدن؛ گامی برای حفظ سالمت

کودکی که از سالمت جسمی و روانی مناسبی برخوردار است، طبیعتاً یادگیری در او آسان تر خواهد بود. جامعٔه سالم نیازمند 
افراد سالمی ست که آن جامعه را تشکیل می دهند. برای تأمین و حفظ سالمت، باید بهداشت به صورت فردی و اجتماعی رعایت شود. 
از این رو آگاهی و شناخت نیازهای بدنی امری ست که فرد را در مقابل بیماری ها و صدمات محافظت می کند و در ایجاد جامعه ای 

سالم مؤثر است.
 نکاتی که والدین و مربیان باید در این زمینه بدانند:

نکاتی که والدین و مربیان باید در زمینٔه سالمت بدانند عبارت اند از:
ــ توجه به رشد جسمانی از طریق کنترل رشد قدی و وزنی کودک، جهت پیشگیری از سوء تغذیه و کاهش رشد، به همین منظور 

مراجعٔه سالیانه کودک به پزشک جهت بررسی، معاینه و انجام واکسیناسیون ضروری ست.
ــ تحت نظر داشتن رشد جسمی و حرکتی کودک از طریق وضعیت تغذیه و شرایط عمومی بدن و ایجاد فرصت هایی برای حرکت 

و تمرینات ورزشی، همچنین توجه به رشد اجتماعی و روانی کودک.
ــ ایجاد محّرکات محیطی جهت کوشش در جهت کنجکاوی و یادگیری کودک، فراهم آوردن فّعالیت های گوناگون ومتنوع 

جهت تحرک و استفاده از ماهیچه های مختلف بدن و رشد هماهنگ بین آنها.
ــ نظارت بر زمان استراحت کودک و فّعالیت های بیش از حد او و پیشگیری از خستگی.
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ــ پیشگیری از بروز سوانح و حوادث در هنگام بازی و ممانعت از دست زدن و یا خوردن مواد سمی و غیر خوراکی و آشنایی 
کودکان با خطرات محیط پیرامون خود، مانند پریز و سیم های برق.

ــ آموزش بهداشت فردی و عمومی به کودکان.

قبل از تدریس:
 پوسترهایی مرتبط با حواس پنج گانه، از نظر ساختمان فیزیکی و عمل هر یک از آنها، به کالس بیاورید.

 هدف از تقویت مهارت های گوناگون دیداری، شنیداری، المسه، چشایی و بویایی را فهرست کنید.
 از هنرجویان بخواهید فواید کسب این مهارت ها را با ذکر مثال هایی شرح دهند و سپس نظرات آنان را طبقه بندی کنید.

 چگونه می توان مهارت های دیداری را پرورش داد؟
کودک به وسیلٔه حس بینایی با دنیای خارج ارتباط برقرار می کند. او باید بتواند به آنچه می خواهد، نگاه کند و به طور ارادی نگاه 
خود را از جایی به جای دیگر متمرکز سازد و آنچه را که در میدان دیدش قرار دارد به هم ارتباط دهد و روابط بین آنها را درک کند و 

به خاطر بسپارد و در نهایت توان به کارگیری ادراکات خود را داشته باشد. 
به این منظور پرورش مهارت های دیداری از طریق 1ــ نگاه کردن جهت تقویت بینایی و درک اشیاء 2ــ تشخیص تفاوت ها  و 
تشابهات تصاویر از طریق جورکردن براساس شکل، رنگ و بزرگی و کوچکی 3ــ و حافظٔه بینایی و شناخت محرک های بینایی از طریق 

شناخت رنگ و اندازه امکان پذیر است.
کسب این مهارت ها کودک را برای تشخیص شکل حروف و اعداد نیز آماده می کند.

 چگونه می توان مهارت شنیداری را پرورش داد؟
کودکی که به خوبی قادر به شنیدن است، تفاوت و تشابه صداها را دریافت و درک می کند. با اجرای تمرین و درنظر گرفتن فّعالیت های 

آموزشی مناسب می توان ادراک و حس شنوایی کودک را تقویت کرد. فّعالیت های مناسب برای پرورش مهارت شنیدن شامل:
1ــ گوش دادن به صداها: در اجرای این فّعالیت ابتدا صداهای بلند برمی خیزد و به تدریج به صداهای کوتاه خاتمه می یابد.
2ــ تشخیص تفاوت و تشابه صداها: ابتدا کودک باید نام صداها رابیاموزد. برای شروع باید از دو صدای کاماًل متفاوت 

استفاده شود، ماننِد صدای طبل و صدای دست زدن.
3ــ شناخت صداها: صداهایی که در محیط زندگی کودک وجود دارند، ماننِد صدای ماشین، هواپیما، آژیر، بوق و حیوانات

 چگونه می توان مهارت المسه را پرورش داد؟
کودکان از طریق لمس کردن و دستکاری، اشیای محیط پیرامون خود را درمی یابند. بنابراین فّعالیت های مناسب برای تقویت 

حس المسه به شرح زیرند:
1ــ لمس کردن: از طریق دستکاری اشیایی مانند انواع کاغذ، پارچه، قطعات صاف و کنگره دار، انواع شیشه و اسنفج؛

2ــ تشخیص تفاوت و تشابه: برای این منظور فّعالیت هایی را باید تدارک دید تا کودک بتواند تشابه و تفاوت اشیا را از 
طریق حس المسه درک کند.
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3ــ شناخت اشیا: منظور از شناخت برخی ویژگی های اشیایی ست که با استفاده از حس المسه قابل درک اند، مانند مفهوم 
نرمی، زبری و سفتی، بزرگی و کوچکی، پهنی و باریکی. در این زمینه چنین فّعالیت هایی را می توان تدارک دید.

 چگونه می توان مهارت چشایی را پرورش داد؟
کودک از طریق حس چشایی از پیرامون محیط خود اطالعاتی کسب می کند، که عملکرد آن به زمینٔه شناخت مزه مربوط می شود. 

تقویت این حس، توانایی کودک را در تشخیص مزه ها افزایش می دهد. فّعالیت های مناسب برای تقویت مهارت چشایی به شرح زیرند:
1ــ چشیدن: هدف تحریک حس چشایی ست و هدف، آموزش نام مزه ها نیست. از مواد مختلفی مانند شکر، آب لیمو، نمک 

و فلفل می توان استفاده کرد تا کودک با مزٔه شیرینی، ترشی، شوری و تندی آشنا شود.
2ــ تشخیص تفاوت، تشابه و شناخت مزه ها: هدف تشخیص تشابه و تفاوت مزه ها و شناخت آنها بدون استفاده از حواس 
دیگر، به خصوص حس بینایی ست خوراکی هایی را در این زمینه در نظر می گیریم که کودک قباًل با مزٔه آنها آشنایی دارد و با چشیدن 

آنها، مزٔه همانند آن خوراکی را باید از بین گروه مقابلش تشخیص دهد. 
باید توجه داشت در اجرای فّعالیت های درنظر گرفته شده از تعداد کم خوراکی ها شروع کنیم و پس از کسب مهارت کامل بر 

تعداد آنها بیفزاییم.

 چگونه می توان مهارت بویایی را پرورش داد؟
تشخیص بوهای مختلف، از نظر ایمنی و پیشگیری از وقوع حوادث و مسمومیت های احتمالی، بسیار اهمیت دارد. لذا تقویت 
حس بویایی در کودکان بسیار مّهم تلقی می شود. بنابراین تقویت مهارت بویایی، نه تنها به شناخت مواد کمک می کند، بلکه کودکان را 

از خطراتی که ممکن است در محیط زندگی شان ایجاد شود، حفظ می کند.
پرورش این حس به چند طریق زیر امکان پذیر است:

1ــ بوییدن: هدف تحریک حس بویایی با محرک های بویایی ست، مانند گل، عطر، گالب، سیر، دارچین، خیار، نفت و بنزین.
2ــ تشخیص تفاوت و تشابه و شناخت بوها: کودک باید بدون استفاده از حواس دیگر، به خصوص حس بینایی، قادر 

باشد بوها را از یکدیگر تشخیص دهد.
مواد بودار را باید یک به یک در محیطی طبیعی به کودک آموزش داد، مانند بوی نفت، ظرف حاوی نفت را به کودک نشان 
می دهیم تا او با بوی نفت آشنا شود، سپس نام آن را به او می گوییم. یا با بوییدن گالب به او می گوییم این بوی گالب است. در مرحلٔه 

بعد کودک باید تفاوت بوی گالب و نفت را تشخیص دهد.

 چگونه می توان مهارت های جسمانی را پرورش داد؟
کودکان در بدو تولد از نظر جسمی نیاز به مراقبت و توجه دارند.

ابتدا کودک  بنابراین در مراحل اولیه،  انتهای بدن است.  به سمت  پاها و از مرکز  به سوی  توالی رشد کودکان از طرف سر 
توانایی کنترل سر، سپس گردن، تنه، دست ها و پاها را کسب می کند. مهارت های حرکتی کودک از حرکات ماهیچه های بزرگ به سمت 

ماهیچه های ظریف صورت می گیرد.
فّعالیت های مربوط به کسب مهارت های حرکتی را می توان در سه دستٔه زیر طبقه بندی نمود:
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1ــ مهارت های جابه جایی: که به آن مهارت انتقالی نیز می گویند. مانند دویدن، راه رفتن، ُسر خوردن، پریدن، جهیدن، خزیدن 
و لی لی کردن.

2ــ مهارت های غیرجابه جایی: در این نوع  مهارت ها کل بدن جابه جا نمی شود، بلکه تنها بخش هایی از بدن سر، تنه، کمر و 
گردن حرکت می کند، مثل خم شدن، چرخیدن، بلند کردن دست ها و پاها.

3ــ مهارت های دستکاری یا کنترلی: این نوع مهارت به کودک کمک می کند تا با استفاده از حرکات بدن شیء را کنترل 
کند. این نوع مهارت معمواًل به وسیلٔه دست ها و پاها توسط یک چوب یا راکت اجرا می شود.

  نمونۀ آموزش یک مفهوم

موضوع فّعالیت: چشیدن
هدف: تحریک حس چشایی

نوع فّعالیت: پرورش حس چشایی
تأکید بر رشد: شناختی و پرورش حس چشایی

محل: فضای درون کالس
تعداد کودکان: 10 نفر

زمان: 35 دقیقه
سن: سه سال
مواد الزم:

ــ قاشق چایخوری ــ شکر، آب لیمو، فلفل و نمک 
ــ ظروف نشکِن در دار                ــ دستمال کاغذی

ــ آب
زمینه سازی: مواد و وسایل کار را آماده کنید و آنها را در ظروف مناسب قرار دهید.

روش کار: هدف از این مرحله، صرفاً تحریک حس چشایی با محرک های مختلف است. البته در این مرحله هدف 
آموزش نام مزه ها نیست بلکه تقویت حس چشایی است.

ابتدا مواد مختلفی مانند شکر، آب لیمو و فلفل و نمک را که به ترتیب دارای مزه شیرین، ترش، تند و شورند، آماده 
می کنید و سپس شناخت مزه ها را یک به یک آموزش دهید. پس از حصول اطمینان از یادگیری یک مزه به آموزش 

مزٔه دیگر بپردازید.
پیامد حاصل از آموزش:

مفاهیم: کودک می تواند طعم های مختلف را تشخیص دهد
مهارت ها: شناخت مزه شکر، آب لیمو، فلفل و نمک

خزانۀ لغات: شیرینی، ترشی، تندی، شوری، شکر، آب لیمو، فلفل و نمک، طعم ها و محرک ها
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نمونۀ آموزش یک مفهوم

موضوع فّعالیت: لمس کردن، پرورش مهارت های المسه
هدف: تقویت حس المسه

نوع فّعالیت: پرورش حس المسه
تأکید بر رشد: جسمانی شناختی

محل: فضای درون کالس
تعداد کودکان: 10 نفر

زمان: 40 دقیقه
سن: سه سال

وسایل و مواد الزم:
ــ اشیا در اندازه ها و حجم های مختلف )انواع بشقاب، توپ، مداد و…(

ــ پارچه های مخمل، ساتن، پشمی و گونی
وسایل اجرا: یک کیسه یا جعبٔه متوسط

زمینه سازی قبل از اجرا: وسایل و مواد مورد نیاز را آماده کنید و آنها را در محل مناسب قرار دهید.
روش کار: هدف از این مرحله، به کار گرفتن حس المسه است. باید شرایطی ایجاد نمود که کودک حواس دیگر 

خود را، به خصوص حس بینایی را به کار نگیرد.
و  لمس  با  تا  دهید  قرار  کودکان  اختیار  در  یک  به  یک  کرده اید  آماده  قبالً  که  را  مختلف  مواد  و  وسایل  ابتدا: 

دستکاری آنان با مفاهیم نرمی، زبری، سفتی، بزرگی، کوچکی، پهنی، باریکی و … آشنا شوند.
سپس وسایل را در کیسه ای قرار دهید که دیده نشود. سپس از کودک بخواهید یک وسیله را از کیسه بیرون بیاورد 

و وضعیت آن را از نظِر نرمی، زبری، سفتی و … بیان کند.
پیامد حاصل از آموزش: کودک بدون استفاده از حس بینایی با لمس اشیا، آنها را تشخیص می دهد.

مفاهیم: کودک می تواند نرمی، زبری، سفتی، بزرگی، کوچکی، پهنی و باریکی را به وسیلٔه حس المسه درک کند.
مهارت: پرورش مهارت های حس المسه

خزانۀ لغات: حس المسه، وسایل و مواد استفاده شده، ماننِد انواع پارچٔه مخمل ساتن و … و وسایل، مانند بشقاب، 
توپ، مداد …
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نمونۀ آموزش یک فّعالیت

موضوع فّعالیت: پرورش مهارت های دیداری )تشخیص تفاوت و تشابه(
هدف: تشخیص تفاوت و تشابه

نوع فّعالیت: پرورش حواس
تأکید بر رشد: جسمانی و شناختی

محل: فضای درون کالس
تعداد کودکان: پنج کودک

زمان: 15 دقیقه
سن: چهار و پنج ساله

مواد الزم: اشیای مختلف مثل توپ، قاشق و میوه های مختلف، تصاویر بریده شده از سیب در رنگ ها و اندازه های 
مختلف

زمینه سازی: تهیٔه وسایل الزم باال و جلب توجه کودکان، از هر کدام دو تا سه و بیشتر
روش کار معلم:

ــ معرفی اشیا و میوه ها با روش پرسش و پاسخ به کودکان اولین مرحله از اجراست.
ــ انتخاب دو شیء مثل توپ، سیب

ــ از دو شیء یکی را در مقابل کودک قرار می دهد.
ــ از کودک درخواست می کند شیء یا میوهٔ مشابه را در کنار شیء یا میؤه مقابل خود قرار دهد.

ــ مربی می تواند، بعد از اطمینان از این آموزش، به تعداد اشیا یا میوه ها اضافه کند.
٭ فّعالیت فوق با کارت تصاویر قابل اجراست )شکل 3ــ4 کتاب(.

بلندی و  بزرگی،  و  یا رنگ، کوچکی  براساس شکل  را  میوه ها  یا  اشیا  فّعالیت،  این  آموزش  می تواند جهت  مربی 
کوتاهی، این تمرین را اجرا کند )شکل 5  ــ4 و شکل 6  ــ4( و سپس شکل های دیگر را.

پیامد حاصل از آموزش: کودک به تفاوت و تشابه اشیا، از نظر دیداری آشنا می شود.در این صورت همانندی یا 
ناهمانندی های اشیا و تصاویر را براساس شکل به رنگ و اندازه تشخیص می دهد.

مفاهیم: تفاوت، تشابه، شکل، رنگ، بزرگی، کوچکی، بلندی و کوتاهی
خزانۀ لغات: کوچک و بزرگ، رنگ ها، بلندی و کوتاهی

مهارت: تقویت مهارت های دیداری )تشخیص تفاوت و تشابه(
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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 چهارم:
فرم ارزشیابی مستمر و پایانی

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

نمرهعنوان

وم
و د

ّول 
ت ا

نوب

تمر
مس

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

نظری نوبت اّول و دوم
شاخص های غیرفنی:

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

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

عملی پایانی نوبت اّول و دوم
ــ شناخت و کاربرد وسایل و ابزار صحیح

ــ جمع آوری فّعالیت های انجام شده به صورت منظم و صحیح در یک پوشه
مهارت های غیرفنی:

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 اجرای فّعالیت آموزشی و خالقیت در ارائٔه فّعالیت آموزشی
ّول

ت ا
نوب

نی
پایا

نظری:
نقش و اهمیت سالمت در دوران پیش از دبستان

1/5

عملی:
اجرای فّعالیت هایی در جهت پرورش حواس پنج گانه )جورکردن براساس شکل، 

رنگ، اندازه …(

2

وم 
ت د

نوب

نی
پایا

نظری:
نقش و اهمیت سالمت در دوران پیش از دبستان

0/5

عملی:
اجرای فّعالیتی آموزشی در جهت پرورش حواس پنج گانه در خصوص موضوع 

واحد کار

1



٭ توجه:
ارزشیابی از محتوای نظری، با توجه به اهداف رفتاری فصل و شاخص های غیرفنی ای که در جدول ارزشیابی  

به آنها اشاره شد، صورت می گیرد.

الف( نمونۀ ارزشیابی نظری:

الف( سؤاالت نظری
 سؤاالت تشریحی

1ــ عوامل مؤثر در رشد جسمی ــ حرکتی کودک را نام ببرید.
2ــ ارتباط ابعاد سالمت رابا ذکر مثالی توضیح دهید.

 سؤاالت تکمیلی
و  تصاویر  تشابهات  و  تفاوت ها  تشخیص  زمینٔه ……….،  در  فّعالیت هایی  باید  بینایی  پرورش حس  برای  1ــ 

……… در برنامٔه آموزشی گنجاند.
2ــ توانایی سازگاری با دیگران و مشارکت فعال فرد در جامعه بیانگر سالمت ……… است.

 سؤاالت صحیح و غلط
1ــ رشد مفاهیم درکودک از سه سالگی شروع می شود.                           

2ــ پس از هر دورٔه فّعالیت شلوغ و پرجنب وجوش یک                
دورهٔ استراحت برای کودکان تدارک ببینید.                                                 

 سؤاالت چند گزینه ای
گزینٔه صحیح را با عالمت ضربدر مشخص کنید:
1ــ کدام فّعالیت زیر، مهارت غیرجابه جایی است؟

ــ چرخیدن                        ــ پریدن
ــ لی لی کردن                    ــ راه رفتن

2ــ کدام فّعالیت زیر، مهارت جابه جایی ست؟
الف( ُسرخوردن                    ج( بلند کردن دست ها
ب( خم شدن                         د( ضربه زدن به توپ

٭ توجه:
با درنظر گرفتن مهارت های غیرفنی  آموزشی و  یا پروژهٔ  با توجه به موضوع انتخابی واحد کار  ارزشیابی عملی 

صورت می گیرد.

ب( نمونۀ ارزشیابی عملی

با توجه به موضوع انتخابی واحد کار:
1ــ برای تقویت تشخیص تفاوت و تشابه دیداری در کودک یک فّعالیت آموزشی طراحی کنید.

2ــ برای تقویت حافظٔه شنیداری در کودک یک فّعالیت آموزش طراحی کنید.
3ــ برای کودک پنج ساله یک بازی از نوع مهارت های کنترلی طراحی کنید.

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 فّعالیت هایی را که برای تقویت مهارت های جسمانی و حواس پنج گانه درنظر گرفته شده است در اجرای واحد کار به کار گیرند.

جداول ارزشیابی نظری و عملی براساس شاخص ها و مهارت های غیرفنی
نمرۀ نظری:

نظری

نام و نام خانوادگی

یادداشت هنرآموزنقد و بررسی تحقیقنقد و بررسی گزارشگزارشتحقیقشفاهیکتبی

نمونۀ جدول ارزشیابی از محتوای نظری

نمرۀ عملی:

عملی

نام و نام خانوادگی

حضور 
فعال در 

کالس

میزان 
مشارکت در 

فّعالیت گروهی

ارائۀ 
پوشۀ 

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

نمونۀ جدول ارزشیابی از محتوای عملی
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یادداشت هنرآموز
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فصل پنجم

نقش و اهمیت زبان در برقراری ارتباط

هدف کلی

طراحی فّعالیتهایی برای توسعه مهارتهای کالمی در دوران پیش از دبستان

کتابخانه

ــ زبان آموزی
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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، با درنظر گرفتن موضوع مربوط، به کار گیرند.

آموزش یک مفهوم

ریاضی 

فّعالیت کالمی

حرکات جسمانی

بازی های فکری

بهداشت و تغذیه

مفاهیم اجتماعی

 مفاهیم اخالقی   

فّعالیت هنری

فّعالیت ریاضی

گردش های علمیفّعالیت علمی
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ب( راه های فراگیری زبان دوم در کودکان

نمای کلی فصل پنجم

نظریۀ شناختی و 
رشدی )تکلم خود 
مرکزگرا وتکلم 
اجتماعی شده(

فرایند آکادمیک پس از زبان اول

همراه با آموختن زبان اول

فرایند اختیاری پس از زبان اول

ج( مهارت های کالمی
مهارت های کالمی

صحبت کردن

شنیدن

آمادگی برای خواندن

آمادگی برای نوشتن

الف( نظریه های مختلف رشد زبان

نظریۀ رفتارگرایان 
)تقویت، مشاهده و 

تقلید(

نظریۀ طرفداران 
ویگوتسکی )مناسبات 

کودک با محیط 
اطراف(

نظریۀ نهادگرایان 
)طبیعت ودستگاه 

فراگیری زبان(

نظریه های مختلف 
رشد زبان

فراگیری زبان دوم
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هدف های رفتاری فصل پنجم در حیطه های یادگیری براساس طبقه بندی بلوم و همکاران
در پایان این فصل هنرجو باید بتواند

طبقهحیطۀ روانی حرکتیطبقهحیطۀ عاطفیطبقهحیطۀ شناختیردیف

ضرورت و  اهمیت زبان آموزی 1
کودکان را توضیح دهید.

درک و 
فهم

به اهمیت و ضرورت زبان آموزی 
درکودکان توجه کند.

ضرورت و اهمیت زبان آموزی را توسط دریافت
یک چارت آموزشی نمایش دهد.

روانی 
حرکتی

مراحل رشدکالمی کودکان را بیان 2
کند

درک و 
فهم

به مراحل رشد کالمی کودکان 
اهمیت دهد.

ارزش  
گذاردن

مراحل رشد کالمی کودکان را توسط یک 
چارت آموزشی ارائه دهد.

روانی 
حرکتی

نظریه های مختلف در زمینٔه رشد 3
کالمی را توضیح دهد.

درک و 
فهم

به نظریه های مختلف رشد کالمی 
توجه کند.

نظریه های مختلف در زمینٔه رشد کالمی را دریافت
در قالب یک طرح آموزشی نشان دهد.

روانی 
حرکتی

دو زبانگی در کودکان را توضیح 4
دهد.

درک و 
فهم

به روش های دو زبانه شدن توجه 
کند.

روش های دو زبانه شدن را در قالب طرح دریافت
آموزشی نمایش دهد.

روانی 
حرکتی

5
نکاتی را که والدین و مربیان درامر 

زبان آموزی باید بدانند، توضیح دهد.
درک و 

فهم
به نکاتی که والدین و مربیان در 

امر زبان آموزی کودکان باید بدانند 
اهمیت دهد.

ارزش  
گذاردن

نکاتی را که والدین و مربیان در امر 
زبان آموزی کودکان باید بدانند به وسیلٔه 

یک چارت آموزشی نمایش دهد.

روانی 
حرکتی

عوامل مؤثر در رشد مهارت های 6
کالمی کودکان را نام ببرد.

درک و 
فهم

به عوامل مؤثر در رشدمهارت های 
کالمی کودکان توجه کند.

عوامل مؤثر در رشد مهارت های کالمی دریافت
را در قالب طرح آموزشی نمایش دهد.

روانی 
حرکتی

7

فّعالیت های مناسب برای صحبت 
کردن کودکان را نام ببرد.

فّعالیت های مناسب صحبت کردن دانش
کودکان را از طریق کتاب های 

خاص کودکان، قصه وشعر به طور 
داوطلبانه مطالعه کند.

پاسخ 
دادن

فّعالیت های مناسبی را برای صحبت کردن 
کودکان به کمک هم گروهی های خود 

اجرا کند.

روانی 
حرکتی

مراحل اجرای قصه گویی برای 8
کودکان را توضیح دهد.

درک و 
فهم

مراحل اجرای قصه گویی برای 
کودکان را مطالعه کند.

پاسخ 
دادن

مراحل اجرای قصه گویی برای کودکان را 
با گفتن یک داستان نمایش دهد.

روانی 
حرکتی

9
فّعالیت های شنیداری )گوش دادن( 
رابا توجه به سطوح شنیدن توضیح 

دهد.

درک و 
فهم

فّعالیت های شنیداری مناسبی را برای دریافتبه سطوح شنیدن توجه نشان دهد.
کودکان طراحی کند.

روانی 
حرکتی

10
چگونگی انتخاب شعر برای کودکان 

را توضیح دهد.
درک و 

فهم
به شعر و سرود کودکان عالقه نشان 

دهد.
پاسخ 
دادن

نکاتی را که در انتخاب شعر کودکان باید 
رعایت شود، توسط چارت آموزشی 

نمایش دهد.

روانی 
حرکتی

نحؤه شعرخوانی برای کودکان را 11
شرح دهد.

درک و 
فهم

به نحؤه شعرخوانی برای کودکان 
اهمیت دهد.

ارزش  
گذاردن

روانی برای کودکان یک شعر بخواند.
حرکتی

راه های ترغیب کودکان به شعر 12
خواندن را بیان کند.

درک و 
فهم

به راه های ترغیب کودکان به شعر 
خواندن اهمیت دهد.

راه های ترغیب کودکان به شعرخواندن را دریافت
در قالب یک فّعالیت آموزشی ارائه دهد.

روانی 
حرکتی

نحؤه آمادگی برای خواندن در 13
کودکان را توضیح دهد.

درک و 
فهم

به نحؤه آمادگی برای خواندن در 
کودکان توجه نشان دهد.

فّعالیت هایی را در مورد آمادگی برای دریافت
خواندن کودکان اجرا کند.

روانی 
حرکتی

نحوهٔ آمادگی برای نوشتن در کودکان 14
را توضیح دهد.

درک و 
فهم

به نحؤه آمادگی برای نوشتن در 
کودکان توجه نشان دهد.

فّعالیت هایی را در مورد آمادگی برای دریافت
نوشتن اجرا کند.

روانی 
حرکتی
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تعریف کلید واژه ها
٭ واژگان درکی: تعداد کلماتی ست که کودک مفهوم آنها را درک می کند.

٭ واژگان تولید: تعداد کلماتی ست که کودک می تواند بگوید.
٭ بیش گستری: زمانی که کودک از یک واژه برای موارد متعدد استفاده می کند، مثالً کلمٔه »هاپو« را برای گربه، سگ و گاو 

استفاده می کند.
٭ کم گستری: با افزایش سن کودک، کاربرد واژه محدودتر می گردد و از یک همواژه برای یک مورد استفاده می شود، مثالً 

کلمٔه »هاپو« را برای سگ استفاده می کند.
٭ تکلم خود مرکزگرا: کودک به هر چه می اندیشد آن را بیان می کند. حتی اگر برای دیگران بی معنا باشد. اساسی ترین شکل 

این نوع تکلم، تکرار است.
٭ تکلم اجتماعی شده: این نوع تکلم با افزایش سن کودک و تماس بیشتر او با دیگران در حدود پنج و شش سالگی ظاهر 

می شود و کودک می تواند با دیگران ارتباط کالمی برقرار سازد.
٭ تک گویی: کودک چه تنها و چه در جمع باشد با خودش حرف می زند. این شکل تکلم در بازی های موازی کودک دیده 

می شود.
٭ دوزبانگی: از ابتدای سه سالگی کودک قادر است دو سیستم زبانی را به طور هم زمان توسعه دهد و در مدرسه نیز برای 
یادگیری زبان رسمی آماده است. زبان دوم یا هم زمان با آموختن زبان اّول یا به صورت یک فرایند اختیاری یا آکادمیک، پس از زبان 

اّول، آموخته می شود.
٭ سطوح شنیدن: شنیدن دارای چهار سطح حاشیه ای )منفی(، التذاذی )فعال(،  دقیق و تحلیلی ست.

روش های پیشنهادی یاددهی و یادگیری
ــ سخنرانی

ــ فّعالیت های گروهی )تیمی(
ــ اجرای نمایش
ــ پرسش و پاسخ

ــ فّعالیت انفرادی

منابع و ابزار الزم:
منابع:

1ــ کتاب درسی
2ــ کتاب های آموزشی مرتبط

3ــ کتاب راهنمای برنامه ریزی دورٔه پیش دبستانی
4ــ اینترنت و سایر رسانه های آموزشی

ابزار:
لوازم التحریر، مقوا و کاغذ رنگی، کتاب های شعر و قصه، وسایل نقاشی و کارت قصه گویی
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فرم طراحی هنرآموز

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 پرکردن این فرم باید کلیٔه سؤاالت را بخوانید.

هدف این مبحث چیست؟

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

روش و الگویی را که به کار می برید چیست؟

آیا هیچ گونه مشکل یا مسئله ای در خصوص 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 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 مرتبط با موضوع هنرجویانتان را ارزیابی کنید.

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

پیشنهاد
با هنرجویان در مورد اهمیت و ضرورت زبان آموزی در زندگی با شیؤه پرسش و پاسخ  تبادل اطالعات نمایید. 

مثالً با طرح سؤاالت زیر می توانید این کار را انجام دهید:
1ــ زبان چه نقشی در زندگی فردی ما دارد؟

2ــ زبان چه تأثیری در تعامالت اجتماعی ما دارد؟
3ــ اهداف زبان آموزی به کودکان خردسال چیست؟

بعد از جمع آوری و نوشتن نظرات هنرجویان در تابلوی کالس، مطالب را به شیؤه سخنرانی جمع بندی کنید.

خالصۀ محتوا
ضرورت و اهمیت زبان آموزی

تکلم آفریننده و نمایندٔه زندگی اجتماعی انسان هاست. زبان بخش معّین و اساسی تکلم انسان و مهم ترین زمینٔه یادگیری و آموزش 
کودکان خردسال است و شامل چهار مهارت صحبت کردن، گوش دادن، خواندن و نوشتن است.

برنامه های مهارت های زبانی در سال های اّول کودکی اهداف زیر را دنبال می کند:
1ــ پیشرفت در مهارت های ارتباط کالمی؛
2ــ افزایش محتوای فکری به کمک زبان؛

3ــ افزایش قدرت تکلم در اثرگذاری و اثرپذیری؛
4ــ افزایش رضایت شخصی و تحسین زیبایی با زبان.

پیشنهاد
هنرجویان  از  کنید.  اجرا  دیگر(  خوردنی  )هر  بیسکویت  یک  کردن  تعارف  موضوع  با  را  پانتومیم  یک  1ــ 

بخواهید موضوع پانتومیم و آنچه را از مشاهدهٔ آن درک کرده اند، به صورت شفاهی و نوشتاری بیان کنند.
مجموعٔه گفته ها را دسته بندی کنید. سپس همان موضوع را به صورت کالم گفتاری به صورت یک نمایش و با 
کمک هنرجویان اجرا کنید. از آنان همان خواستٔه قبلی را طلب کنید و بخواهید توضیحات خود را به صورت شفاهی  و 

نوشتاری اعالم کنند.
با دسته بندی گفته های این قسمت و مقایسٔه هر دو شیؤه تعامل و بیان خواسته های درس، اهمیت و ضرورت 

کالم گفتاری را برای هنرجویان خود آغاز نمایید.
نکته: از این قسمت نیز می توانید در توضیح ارتباطات کالمی کر و الل ها بهره ببرید.

٢ــ با پخش یک فیلم در مورد صحبت کردن کودکان از ابتدا تا پنج سالگی، مراحل رشد کالمی را در کودکان 
نمایش دهید و از هنرجویان بخواهید ویژگی های کالمی کودکان را در سنین مختلف یادداشت کنند، یا در صورت 
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نبودن فیلم، با استفاده از شیوهٔ مصاحبه با مادر یا مربی یک مرکز پیش از دبستان یک تحقیق تهیه کنند و مراحل رشد 
کالمی کودکان را با ذکر ویژگی های هر مرحله بیان نمایند یا به صورت یک تحقیق کتابخانه ای، موضوع موردنظر را 
برای جلسٔه آموزش گزارش دهند یا حاصل تحقیق خود را با درست کردن ماسک هایی از صورت کودکان در سنین 

تولد تا پنج سالگی، به طرح ویژگی های رشد کالمی هر مرحله اختصاص دهند.
قبل از شروع، هر یک از موارد باال را، که انجام شده است اجرا کنید و با نتیجه گیری، موضوع رشد کالمی 

را تدریس نمایید.

مراحل رشد کالمی کودکان
رشد زبان کودک، یکی از مهم ترین خصوصیات رشد آدمی ست. زبان کودک در طی مراحل زیر ویژگی های مختلفی کسب 

می کند:
1ــ گریه کردن، جهت برقراری ارتباط با دیگران از بدو تولد؛
2ــ آغاز رعایت نوبت به هنگام گفت وگو از دو تا سه ماهگی؛

3ــ تولید و تکرار صداها از سه تا شش ماهگی؛
4ــ ایجاد صداهای متنوع با ترکیب آواهای مصّوت از شش ماهگی؛

5  ــ غان و غون کردن از شش تا 12 ماهگی؛
6  ــ تولید اولین کلمات واقعی در فاصلٔه 9 تا 12 ماهگی )نسبت پنج به یک واژگان درکی به واژگان تولیدی(؛

7ــ بیان تک کلمه ای همراه با حرکات یک تا دو سالگی؛
8   ــ مرحلٔه بیش گستری و کم گستری در دو سالگی؛

9ــ گفتار تلگرافی از هجده ماهگی تا بیست وچهار ماهگی؛
10ــ بیان جمالت ساده )چرا؟( در سه سالگی؛

11ــ تسلّط بر قواعد دستور زبان چهار و پنج سالگی.

پیشنهاد
با مروری گذرا بر نظریه های مطرح شده در کتاب اصول و مفاهیم پیش از دبستان، جهت یادآوری با سؤالی مانند 

مورد زیر، بحث خود را پیرامون نظریه های رشد زبان شروع کنید:
با توجه به آنچه شما در مورد نظریات مشهورترین روان شناسان می دانید، زبان کودک چگونه رشد می کند؟

سپس، ضمن یادداشت و جمع بندی نظریات هنرجویان درس را شروع کنید.

نظریه های مختلف زبان
مهم ترین نظریه های زبان به شرح زیرند:

 1ــ نظریۀ رفتارگرایان: به نظر طرفداران این نظریه، وجود عوامل تقویت کننده، مشاهده و سرمشق تعیین کننده های مهمی 
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برای رشدزبان کودک اند. هرچند به نظر منتقدین، ِصرف عامل تقویت، رشد حیرت آور زبان را توجیه نمی کند.
 2ــ نظریۀ طرفداران ویگوتسکی: به نظر ویگوتسکی، رشد زبان نتیجٔه مناسبات کودک با محیط اطراف است و دورٔه 

پیش از دبستان مرحلٔه رشد زبان کودک است، زیرا در این مرحله، عملکردهای منظم و طرح های زبانی او رشد می کند.
 3ــ نظریۀ شناختی و رشدی: به نظر پیاژه و پیروانش رشد شناختی، فراگیری زبان را هدایت می کند و کودک دانش خود 
را از ابتدا از راه تجربیات حسی اش در محیط کسب می کند. دو نوع تکلم خودمرکزگرا و تکلم اجتماعی در کودک وجود دارد. تکلم 

خودمرکزگرا در بازی های موازی کودک قابل مشاهده است و تکلم اجتماعی او در پنج و شش سالگی ظاهر می شود.
 4 ــ نظریۀ نهادگرایان: این نظریه بر تأثیر طبیعت در رشد زبانی تأکید دارد. نوام چامسکی معتقد است در مغز انسان دستگاه 

فراگیری زبان وجود دارد. این نظریه به نظریٔه مادری بودن زبان معروف است.

پیشنهادها
1ــ با نموداری نظریه های مختلف را روی تخته بنویسید و نکات مهم هر نظریه را با کمک هنرجویان کنار آن 

یادداشت کنید.
2ــ یک کلمه را به گویش های مختلف مثل لری، کردی، ترکی، بلوچی برای هنرجویان بیان کنید. و از آنها 
بخواهید با توجه به تجربه ها و دانسته های خود، معنی آنها را بگویند. نظر هر هنرجو را در مقابل کلمٔه مطرح شده روی 

تخته سیاه بنویسید. سپس، خود معنای فارسی آن را بیان کنید.
از هنرجویانی که معنی آن را درست گفته اند راجع به چگونگی آشنایی با لهجه و گویش موردنظر سؤال کنید و 

نظرات آنها را روی تخته یادداشت کنید. در ادامه، سؤال زیر را با آنها مطرح کنید:
چند نفر از شما به غیر از زبان فارسی، که زبان معیار است، به زبان دیگری مثل ترکی، کردی، گیلکی، انگلیسی، 
عربی یا سایر زبان ها آشنایی دارید؟ آنگاه از آنها راجع به چگونگی یادگرفتن آن زبان سؤال کنید. بعد از جمع آوری 
نظرات، روی تخته سیاه واژٔه »دوزبانگی« را به عنوان کلید واژهٔ درس امروز بنویسید و بحث خود را پیرامون دوزبانگی 

آغاز نمایید.

دو زبانگی
انواع دوزبانگی از روش های زیر ایجاد می شود:

1ــ زبان دوم را کودک هم زمان با یادگیری زبان اول می آموزد؛
2ــ کودک با ورود به مدرسه با زبان دوم آشنا می شود؛

3ــ کودک به صورت خود به خودی در اثر تماس دائم با جامعه، زبان دوم را می آموزد؛
4ــ کودک زبان دوم را به صورت آکادمیک )معموالً از سه سالگی( می آموزد.

نکات مهم در زمینۀ آموزش زبان دوم
1ــ مناسب ترین سن برای آموزش زبان دورٔه پیش از دبستان است؛

2ــ فراگیری زبان دوم در اوان کودکی مبتنی بر زیر بنای زبان اول است؛
3ــ به کاربردن زبان مادری کودک در مراحل اّول فرایند آموزشی الزم است؛
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4ــ در دورٔه پیش از دبستان به فّعالیت های زبانی کودک توجه خاص شود؛
5  ــ به سؤاالت کودک به طور کامل پاسخ دهید؛

6  ــ در برنامه ریزی آموزشی، گنجینٔه لغات کودک را افزایش دهید؛
7ــ موضوعات موردنظر را در قالب جمله های گوناگون تکرار کنید؛

8  ــ به جمالت و کلمات کودکان بازخورد خوب نشان دهید.

پیشنهاد
یک جملٔه کامل مانند »من در حال مطالعٔه کتاب فّعالیت های آموزشی پیش دبستانی هستم« را برای هنرجویان 
خود روی تخته بنویسید و آن را با صدای بلند بخوانید. سپس از آنها بخواهید جملٔه نوشته شده را بخوانند و یک بار 

نیز آن را روی ورقه بنویسند. آنگاه از آنان بپرسید:
از بیان جمله تا نوشتن آن چند مهارت را به کار بردید؟ سپس آنان را با شیؤه پرسش و پاسخ به سمت مهارت های 

کالمی هدایت کنید.
در ادامه، با جمع بندی نظرات، بحث خود را پیرامون مهارت های کالمی و راه های توسعه آنها آغاز نمایید و 

نمودار مهارت کالمی را، که به ترتیب پشت سر هم نوشته شده اند، روی تختٔه کالس بکشید.

انواع مهارت های کالمی و راه های توسعۀ آنها
کودکان صحبت کردن را با صحبت کردن می آموزند اما برای صحبت کردِن کامل باید به سایر جنبه های یادگیری زبان، یعنی 

گوش کردن، آمادگی برای خواندن و نوشتن نیز توجه کنند.
1ــ صحبت کردن: پیشرفت در روانی کالم، که نیاز به لغات جدید دارد.

راه های توسعۀ صحبت کردن: اجرای فّعالیت هایی با هدف درک کردن و صحبت کردن دربارٔه افعال، به کار بردن جمالت 
کامل برای توضیح یک شیء، شناخت و توصیف یک شیء، به کار بردن یک جملٔه کامل برای توصیف یک فّعالیت، شناخت رنگ و 

یادگیری اسم رنگ ها، نام گذاری و توصیف اشیای مفرد و جمع و آموزش اعضای بدن.
2ــ گوش کردن: آموزِش توجه به مکالمات، مفاهیم و قدرت تشخیص بین صداهاست.

راه های توسعه گوش کردن: این مهارت دارای چهار سطح حاشیه ای، التذاذی، دقیق و تحلیلی ست. اجرای فّعالیت هایی با 
هدف تشخیص صدا، شنیدن صدا و تکرار آن، حدس زدن صدای اشیاء، آموزش زیر و بم سازی و کم و زیاد کردن شّدت صدا، آشنا 

کردن کودکان با کتاب های کودکان، گوش کردن به شعر و ترغیب کردن کودکان به خواندن شعر.

سطوح شنیدن

حاشیه ای )منفی(

التذاذی )فعال(

دقیق

تحلیلی

١

٢

٣

٤
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نمادهای دیداری و دنبال کردن مراحل داستان ها و توسعه  3ــ آمادگی برای خواندن: تشخیص حروف و صدا، اعداد، 
مهارت  های ادراکی ست.

با  لغات هم قافیه، آشنایی  با  یادگیری مفاهیم چپ و راست، آشنایی  با هدف  فّعالیت هایی  راه های توسعۀ خواندن: اجرای 
صدای اول کلمات، جمله سازی با یک کلمه، شناخت آدرس ها، توصیف یک تصویر، بیان مراحل اجرای یک فّعالیت به ترتیب و تمرین 

برای سخنرانی در برابر جمع.
4ــ آمادگی برای نوشتن: توسعٔه مهارت های حرکتی و آشنایی با نوشتن است.

راه های توسعۀ نوشتن: اجرای فّعالیت هایی با هدف هماهنگی چشم و دست، تقویت دقت و مهارت های حرکتی دست، تطابق 
چشم و دست و حرکت چشم از راست به چپ، تقویت ماهیچه های ظریف و تشخیص َاشکال.

پیشنهاد
با هنرجویان خود سؤال زیر را مطرح کنید:

با توجه به آنچه بیان شد در بازدیدی که هفتٔه گذشته در درس مشاهده از مرکز پیش از دبستان داشتید، برای 
توسعٔه مهارت های کالمی، مربیان چه فّعالیت هایی را انجام می دادند؟ پاسخ ها را یادداشت کنید و در آخر نظرات را به 

محتوای درس خود مرتبط نمایید.
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فرم شمارۀ 1 ــ آموزش یک فّعالیت

موضوع فّعالیت: گفتن قصه
هدف: به بچه ها فرصت بدهیم تا قصه بگویند.

نوع فّعالیت:  قصه گویی
تأکید بر رشد: شناختی و کالمی

محل: فضای داخل کتابخانه یا محلی آرام
تعداد کودکان: انفرادی ست و بستگی به فّعالیت دارد.

مدت: 5 تا 10دقیقه
سن: سه و چهار سال

مواد الزم: مداد یا ماژیک پهن، تخته های سفید قابل کشیدن ماژیک )مغناطیسی(
زمینه سازی قبل از اجرا: قرار دادن محلی برای کاغذها روی تخته چسبان

روش کار معلم: 
1ــ معلم از یک کودک دعوت می کند تا قصه ای بگوید و معلم آن را می نویسد یا ضبط می کند.

2ــ کودک نوشتن آن قصه را توسط معلم می بیند.
3ــ معلم باید نوشته را برای بچه بخواند.

پیامد حاصل از آموزش:
مفاهیم: من قصه گو هستم )کلمٔه من نوشته می شود(.

مهارت ها: توسعٔه کالمی )توسعٔه ادبیات و توسعٔه تصورات و خالقیت(
خزانۀ لغات: قصه، گفتن، نوشتن، دیکته کردن

درست کردن کتاب از قصه ها و نقاشی آن
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فرم شمارۀ 1 ــ آموزش یک فّعالیت

موضوع فّعالیت: یادگیری مفهوم چپ و راست
هدف: به کودکان فرصت دهیم تا مفهوم چپ و راست را بیاموزند.

نوع فّعالیت:  آموزش چپ و راست
تأکید بر رشد: رشد شناختی و رشد کالمی )آمادگی برای خواندن(

محل: فضای داخل یا خارج مرکز پیش از دبستان
تعداد کودکان: 5 تا 10 نفر

مدت: 10دقیقه
سن: چهار و پنج ساله

مواد الزم: ابزار خاصی نیاز نیست، لوازم التحریر، کاغذ رنگی
زمینه سازی قبل از اجرا: تهیه دو نوار قرمز و سبز، نقاشی آماده )مثل یک مزرعه( که با خانه به دو قسمت تقسیم 

شده است. 
روش کار معلم: 

1ــ فّعالیت را با یک بازی شروع کنید. از کودکان بخواهید حرکات شما را تقلید کنند.
2ــ هنگام انجام حرکات، نام حرکات را بگویید مانند پریدن، راه رفتن و …

3ــ از کودکان بخواهید به صورت یک نیم دایره بایستند.
4ــ شما در جلوی کودکان، در حالی که پشتتان به طرف کودکان است، بایستید.

5  ــ به سمت راست بچرخید و اعالم کنید: به سمت راست بچرخید، بعد از حداقل پنج بار تکرار، از آنها بخواهید 
به سمت چپ بچرخند.

6ــ بعد از کودکان و با نمایش خودتان و اعالم  این مطلب، بازی را ادامه دهید: دست راست روی پای راست، دست 
چپ روی پای چپ تکرار کنید. دست راست و دست چپ رابا تأکید بر چپ و راست بودن آنها روی سر، پا و به طور 

معکوس قرار دهید  از کودکان بخواهید این حرکات را با شما تکرار کنند.
7ــ دست راست را با نوار قرمز و دست چپ را با نوار سبز مشخص کنید. ابتدا نام رنگ ها و بعد مفهوم راست و 

چپ را بگویید و حرکات مختلف را با دست راست و چپ انجام دهید.
پیامد حاصل از آموزش:

مفاهیم: من طرف راست و چپ را یاد گرفتم.
مهارت ها: من طرف راست و چپ خود را نشان می دهم. می توانم طرف راست و چپ دیگران را نیز نشان دهم. 

من با دست راستم قلم را می توانم بگیرم.
خزانۀ لغات: چپ، راست
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ّعالی

ف

4

ت 
ّعالی

ف

5

ت 
ّعالی

ف

6

ت 
ّعالی

ف

1

ت 
ّعالی

ف

2

ت 
ّعالی

ف

3

ت 
ّعالی

ف

4

ت 
ّعالی

ف

5

ت 
ّعالی

ف

6

ت 
ّعالی

ف

7

ت 
ّعالی

ف

8

ت 
ّعالی

ف

9

ت  
ّعالی

ف

10

ت 
ّعالی

ف

1

ت 
ّعالی

ف

2

ت 
ّعالی

ف

3

ت 
ّعالی

ف

4

یت
ّعال

ی ف
ه ها

وز
ح
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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 را باید کمتر انجام دهند؟چه فّعالیت ها و برنامه ای را کمتر باید انجام دهم؟

سایر پیشنهادات:
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ارزشیابی فصل پنجم:
فرم ارزشیابی مستمر و پایانی

ارزشیابی این کتاب به صورت ٨ نمرٔه نظری و 12 نمرٔه عملی در دو نوبت اّول و نوبت دوم انجام می گیرد. 

نمرهعنوان

وم
و د

ّول 
ت ا

نوب

تمر
مس

نظری: 
ــ اجرای آزمون های شفاهی و کتبی براساس محتوای فصل

شاخص های غیرفنی:
ــ ارائٔه تحقیقات و گزارش های مرتبط با کالس

ــ نقد و بررسی گزارش ها و تحقیقات ارائه شده در کالس
عملی:

ــ اجرای فّعالیت های آموزشی تعیین شده در محتوای فصل
ــ شناخت و کاربرد وسایل و ابزار صحیح

ــ جمع آوری فّعالیت های انجام شدٔه فصل به صورت منظم و صحیح در یک پوشه
شاخص های غیرفنی:

ــ نظم و انضباط و حضور فعال در کارگاه 
ــ سرعت و مهارت در اجرای فّعالیت های آموزشی

ــ مشارکت فعال در فّعالیت های گروهی و فردی
ــ رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در اجرای فّعالیت های آموزشی 

ــ خالقیت در ارائٔه فّعالیت آموزشی

ول
ت ا

نوب

نی
پایا

نظری:
نقش و اهمّیت زبان در برقراری ارتباط در دوران پیش از دبستان

3

عملی:
ارائه فّعالیتی مناسب برای صحبت کردن، شنیدن با آمادگی برای خواندن و نوشتن )کارت قصه، 

سازها و...(
3

وم
ت د

نوب

نی
پایا

نظری:
نقش و اهمّیت زبان در برقراری ارتباط در دوران پیش از دبستان

1

عملی:
ارائه فّعالیتی آموزشی برای خواندن و نوشتن )کارت قصه، سازها و....(

2
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  نمونه ارزشیابی نظری فصل پنجم
الف( سؤال تشریحی

مفهوم بیش گستری و کم گستری در کودکان را با بیان یک مثال توضیح دهید.
ب( سؤال تکمیلی

اساسی ترین شکل تکلم خودمرکز گراست.
ج( سؤال صحیح و غلط

1ــ در نظریٔه نهادگرایان بر عوامل تعیین کنندٔه فطری و زیست شناختی زبان تأکید دارند.    
2ــ به اعتقاد پیاژه، رشد زبان نتیجٔه مناسبات کودک با محیط اطراف است.                     

د  ( سؤال جورکردنی
ارتباط بین موارد الف را با موارد ب مشخص کنید.

»ب«»الف«
ــ نمایندٔه زندگی اجتماعی

ــ عامل تقویت کننده و مشاهده در رشد زبان مهم هستند
ــ با دقت کامل گوش دادن

1ــ شنیدن تحلیلی
2ــ زبان

3ــ رفتارگرایان

  نمونۀ ارزشیابی عملی فصل پنجم
1ــ برای یادگیری اسم رنگ ها به کودکان چهار ساله، یک فّعالیت طراحی کنید.

2ــ جهت ایجاد آمادگی برای خواندن در کودک پنج ساله با هدف یادگیری مفهوم چپ و راست، یک فّعالیت طراحی کنید.
3ــ فّعالیتی را، با هدف گفتن داستان براساس کارت های قصه با موضوع مراحل غذا خوردن، طراحی کنید.

ص                  غ
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جداول ارزشیابی نظری و عملی براساس شاخص ها و مهارت های غیرفنی

نمرۀ نظری:

نظری

نام و نام خانوادگی

یادداشت هنرآموزنقد و بررسی تحقیقنقد و بررسی گزارشگزارشتحقیقشفاهیکتبی

نمونۀ جدول ارزشیابی از محتوای نظری

نمرۀ عملی:

عملی

نام و نام خانوادگی

حضور 
فعال در 

کالس

میزان 
مشارکت در 

فّعالیت گروهی

ارائۀ 
پوشۀ 

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

نمونۀ جدول ارزشیابی از محتوای عملی
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یادداشت هنرآموز
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فصل ششم

نقش و اهّمیت آموزش مفاهیم دینی و اخالقی در دوره پیش از دبستان

هدف کلی

طراحی فّعالیتهایی برای آموزش مفاهیم اخالقی و دینی در دوران پیش از دبستان 
 



160

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 )پروژٔه آموزشی( با درنظر گرفتن موضوع مربوط، به کار گیرند. 
 

آموزش یک مفهوم

فّعالیت بازی

مفاهیم اخالقی و دینی

 مفاهیم علوم طبیعی

فّعالیت ریاضی

 بهداشت و تغذیه

مفاهیم علوم اجتماعی

 فّعالیت کالمی

فّعالیت حرکتی ــ جسمی

 فّعالیت هنری
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ب( راهکارهای رشد عاطفی و اخالقی کودکان 

بهره گیری از بازی

پاسخ به سؤاالت کودکان

آموزش مبتنی بر عادات

سؤال کردن از کودکان

 راهکارهای رشد عاطفی و اخالقی

ج( آموزش برخی مفاهیم مذهبی در پیش از دبستان 

خدا
وحی

معجزه

  مکان های عبادی و مقدس

شیطان

مرگ

بهشت و دوزخ
فرشته

کتاب الهی

دعا و راز و نیاز

پیامبر

  رحمانیت خدا 

مفاهیم مذهبی  

نمای کلی فصل ششم
الف( ویژگی های روان شناختی کودک 

خودمحوری

 ساخته پنداری

جاندارپنداری

 ویژگی های روان شناختی کودکان
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هدف های رفتاری فصل ششم در حیطه های یادگیری براساس طبقه بندی بلوم و همکاران 

در پایان  این فصل هنرجو باید بتواند:

طبقه حیطۀ روانی ـ حرکتی طبقه حیطۀ عاطفی طبقه حیطۀ شناختی ردیف 
ضرورت و اهّمیت تعلیم و تربیت ١

دینی کودکان را توضیح دهد 
درک 
و فهم 

به ضرورت و اهّمیت تعلیم و 
تربیت دینی کودکان توجه کند.

دریافت 
کردن

ضرورت و اهّمیت تعلیم و تربیت 
را  آموزشی  فّعالیت های  دینی 
آموزشی  طرح  یک  بر  و  درک 

ارائه دهد.

اجرای 
مستقل

برخی ویژگی های روان شناختی ٢
کودکان را به طور مختصر 

توضیح دهد. 

درک 
و فهم

به برخی ویژگی های 
روان شناختی کودکان توجه 

کند. 

دریافت 
کردن

شناختی  روان  ویژگی های 
فّعالیت های  در  را  کودکان 

آموزشی ارائه دهد. 

اجرای 
مستقل

نکات مهم در تعلیم و تربیت دینی ٣
کودکان را توضیح دهد. 

درک 
و فهم

نکات مهم در تعلیم و تربیت دینی 
کودکان را داوطلبانه مطالعه کند. 

پاسخ 
دادن

تربیت  و  تعلیم  در  مهم  نکات 
فّعالیت های  در  را  کودکان  دینی 

آموزشی ارائه دهد. 

اجرای 
مستقل

نحؤه پاسخ به برخی مفاهیم دینی ٤
کودکان را توضیح دهد. 

درک 
و فهم

نحؤه پاسخ به برخی مفاهیم 
دینی کودکان را از طریق کتب و 
مجالت خاص داوطلبانه مطالعه 

کند. 

پاسخ 
دادن

دینی  مفاهیم  به  پاسخ  نحؤه 
طرح  یک  قالب  در  را  کودکان 

آموزشی اجرا کند. 

اجرای 
مستقل

نقش سؤال و جواب را در تربیت ٥
دینی کودکان تشریح کند. 

درک 
و فهم

نقش سؤال و جواب را در تربیت 
دینی کودکان فعاالنه مطالعه کند. 

پاسخ 
دادن

نقش سؤال و جواب را در تربیت 
فّعالیت های  در  کودکان  دینی 

آموزشی طراحی و اجرا کند. 

اجرای 
مستقل

مهم ترین وظایف مربی را در ٦
تعلیم و تربیت دینی کودکان 

توضیح دهد. 

درک 
و فهم

به مهم ترین وظایف مربی در تعلیم 
و تربیت دینی کودکان توجه کند. 

دریافت 
کردن

در فّعالیت های آموزشی، وظایف 
دینی  تربیت  و  تعلیم  در  را  مربی 

ارائه دهد. 

اجرای 
مستقل

اصول تربیت دینی کودکان را ٧
توضیح دهد. 

درک 
و فهم

اصول تربیت دینی کودکان را 
داوطلبانه مطالعه کند. 

پاسخ 
دادن

اصول تربیت دینی کودکان را در 
اجرا  آموزشی  طرح  یک  قالب 

کند. 

اجرای 
مستقل

پایه های تربیت دینی کودکان را ٨
توضیح دهد. 

درک 
و فهم

پایه های تربیت دینی کودکان را 
داوطلبانه مطالعه کند. 

پاسخ 
دادن

را  کودکان  دینی  تربیت  پایه های 
ارائه  آموزشی  فّعالیت های  در 

دهد. 

اجرای 
مستقل

شیوه ها و روش های مناسب ٩
برای تعلیم و تربیت دینی کودکان 

را توضیح دهد. 

درک 
و فهم

شیوه ها و روش های مناسب 
برای تربیت دینی کودکان را 

داوطلبانه مطالعه کند. 

پاسخ 
دادن

با استفاده از شیوه ها و روش های 
مناسب برای تربیت دینی کودکان 

فّعالیت آموزشی طراحی کند. 

اجرای 
مستقل

راهکارهای رشد عاطفی و ١٠
اخالقی کودکان را تشریح کند. 

درک 
و فهم

راهکارهای رشد عاطفی و 
اخالقی کودکان را داوطلبانه 

مطالعه کند. 

پاسخ 
دادن

و  عاطفی  رشد  راهکارهای 
اخالقی کودکان را در قالب یک 

نمودار آموزشی ارائه دهد. 

اجرای 
مستقل
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جدول هدف و محتوا: بودجه بندی زمان پیشنهادی    فصل ششم: نقش و اهّمیت آموزش مفاهیم دینی و اخالقی در دوران پیش از دبستان

زمان)دقیقه(هدف کلی: آشنایی هنرجویان با نقش و اهّمیت آموزش مفاهیم دینی و اخالقی در دوران پیش از دبستان
عملینظریرئوس و ریز محتوای آموزشطبقهحیطههدف های رفتاریردیف

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند: 
ضرورت و اهّمیت تعلیم و تربیت دینی ١

کودکان را توضیح دهد. 
درک شناختی

وفهم
ــ مقدمه 

ــ ضرورت و اهّمیت تربیت دینی و اخالقی
٥

برخی ویژگی های روان شناختی کودکان 2
را به طور مختصر توضیح دهد. 

درک شناختی
وفهم

ــ مختصری دربارٔه ویژگی های روان شناختی کودکان
)خودمحوری، جاندارپنداری، ساخته پنداری( 

٥

نکات مهم در تعلیم و تربیت دینی کودکان 3
را توضیح دهد. 

درک شناختی
وفهم

ــ نکات کلی ای که در تعلیم و تربیت دینی کودکان باید درنظر 
داشت:

٥

پایه های تربیت دینی کودکان را توضیح 4
دهد.

درک شناختی
وفهم

ایمان به خدا، یادگیری برخورداری از ایمان 
ــ تربیت دینی کودکان بر چه پایه هایی استوار است؟ 

الف( مهم ترین وظیفه تربیت دینی، پرورش ایمان بچه هاست.
ب( پرورش تفکر خالق از بهترین شیوه ها و پایه های تربیت دینی 

است. 
ج( بهره گیری از الگوها بهترین شیوه برای تربیت دینی کودکان.

٥

راهکارهای رشد اخالقی و عاطفی 5
کودکان را شرح دهد. 

درک شناختی
وفهم

راهکارهایی  چه  کودکان  اخالقی  و  عاطفی  رشد  برای  ــ 
پیشنهاد می شود؟

الف( بهره گیری از بازی 
ب( تربیت اخالقی به تنهایی کافی نیست

ج( سؤال کردن از کودکان
د( پاسخ به سؤاالت کودکان

٥

نقش سؤال و جواب را در تربیت دینی 6
کودکان تشریح کند.

درک شناختی
وفهم

٥٥ــ سؤال کردن از کودکان

نحوهٔ پاسخ به برخی مفاهیم دینی کودکان 7
را توضیح دهد.

درک شناختی
وفهم

٥٥ــ پاسخ به سؤاالت کودکان

مهم ترین وظایف والدین و مربیان را در 8
تعلیم و تربیت دینی کودکان توضیح دهد.

درک شناختی
وفهم

باید  کودکان  دینی  تربیت  و  تعلیم  در  مربیان  و  والدین  آنچه  ــ 
رعایت کنند. 

10

اصول تربیت دینی کودکان را توضیح 9
دهد.

درک شناختی
وفهم

٥ــ اصول تربیت دینی

شیوه ها و روش های مناسب برای تعلیم و 10
تربیت کودکان را توضیح دهد. 

درک شناختی
وفهم

ــ برخی شیوه ها و روش های مناسب برای تعلیم و تربیت دینی 
کودکان؛ 

٥

فّعالیت هایی برای آموزش برخی مفاهیم 11
دینی، به کودکان در دورهٔ پیش از دبستان 

طراحی کند.

روانی ــ 
حرکتی

اجرای 
مستقل

30ــــ یک الگوی عملی: کاربرد مفاهیم دینی در واحدهای کار

تعریف کلید واژه ها
٭ خودمحوری یا خودمداری1: خود را دوست داشتن و منافع و مصالح دیگران را نادیده گرفتن، در واقع آن دوره از رشد 

و تکامل روانی کودک است که نمی تواند آنچه را به خودش تعلق دارد از آنچه به دیگران مربوط است، تمیز دهد. 
اولیه و در کودکان دیده  بشر  میان  اعتقاد در  این  بی جان  به اشیای  یا جاندارپنداری2: نسبت دادن حیات  ٭ جان گرایی 

egocentrism ــ1
     animism ــ2
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بر چوبی سوار می شود و آن را اسب جاندار  اولیٔه زندگی خود، جمادات را جاندار تصور می کند.  می شود. کودک در سال های 
می پندارد. یا وقتی به زمین می خورد به زمین لگد می زند و آن را سرزنش می کند. در بزرگ سالی نیز این حالت گاه دیده می شود، به طور 

مثال در را نمی تواند باز کند به آن دشنام می دهد. 
٭ ساخته پنداری1: اصطالح پیاژه برای تمایل کودک به این طرز فکری ست که اشیا ساخته و پرداختٔه انسان هاست و پدیده های 
طبیعی )ستارگان، خورشید، باران( حاصل اعمال انسان است. آثار این نوع تفکر را هرچند نه در تمام فرهنگ ها، در اکثر آنها می توان 

یافت. 
٭ تفکّر خاّلق2: فرایندی ذهنی ست که به تولید جواب های متعدد، مبتکرانه و تازه به سؤاالت منجر می شود. این تفکر در کنار 

تفکر منطقی قرار دارد که با همکاری یکدیگر، در خدمت حل مسائل بشر هستند. 
٭ رحمانیت: نعمت ها و رحمت و محبت خدا شامل هر انسانی می شود و خداوند به همه انسان های خوب و بد و حیوانات، 

برخی نعمت ها را می بخشد و محبت خود را به هر انسانی عرضه می دارد.
 

روش های یادگیری ــ یاددهی
ـ سخنرانی  ـ

ــ فّعالیت های گروهی 
ــ اجرای نمایش

ــ پرسش و پاسخ 
ــ انفرادی 

ــ تلفیقی

مواد و وسایل الزم
ــ کتاب درسی فّعالیت های آموزشی پیش دبستانی

ــ کتاب های مرجع در مورد تعلیم و تربیت دینی 
ــ ابزار و لوازم التحریر و وسایل هنری

ــ کارت های قصه و کتاب قّصه
ــ فیلم و عکس و اسالید

ــ وسایل تزئینی 
ــ گردش علمی

artificialism ــ1
creactivity ــ2
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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 پرکردن این فرم باید کلیٔه سؤاالت را بخوانید. 

هدف این مبحث چیست؟ 

از هنرجویان می خواهید چه چیز را یاد بگیرند. )خروجی تدریس( 

روش و الگویی را که به کار می برید چیست؟ 

آیا هیچ گونه مشکل یا مسئله ای درخصوص محتوا و هنرجویان وجود دارد که باید در این جا 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 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 

پیشنهادها
از هنرجویان بپرسید: 

1: ایمان به خدا یعنی چه؟ چرا باید خدا را عبادت کرد؟ 
پس از جمع آوری پاسخ های آنها و ثبت در تابلوی کالس، سؤال دوم پرسیده شود. 

چرا باید پرورش ایمان به خدا را از کودکی شروع کرد؟ 
با جمع آوری پاسخ ها و ثبت آنها، نتیجه گیری را با کمک هنرجویان انجام دهید. 

2: دین دار چه کسی ست؟ وقتی صحبت از دین می شود چه لغاتی به ذهن شما می آید؟ 
٣: دین داری انسان ها چه فایده ای برای اجتماع دارد؟ 

جواب سؤاالت را روی تخته بنویسید و با جمع بندی آنها و ارتباط دادن به موضوع درس، درس را شروع 
کنید. 

خالصۀ محتوا
مهم ترین برنامٔه تربیتی انسان ها از طریق پیامبران الهی برای هدایت انسان ها فرستاده شده است. تعلیم و تربیت دینی، که وظیفٔه 
مهم پیامبران بوده است، به فعلیت درآوردن استعدادهای درونی آدمی ست و مربی برای اجرای این مهم باید چهار توانایی زیر را داشته 

باشد: 
و  کودکان  دینی  تربیتی  ابزارهای  و  با شیوه ها  آشنایی  آن،  آموزه های  و  دینی  معارف  با  آشنایی  ویژگی های کودک،  از  آگاهی 

برخورداری از هنر معلمی. 
ضرورت و اهّمیت تربیت دینی و اخالقی کودکان 

١ــ تنها راه سعادتمند شدن انسان ها، ایمان آوردن به خداوند از طریق هدایت پیامبران است. 
٢ــ دورٔه کودکی، مهم ترین بخش از حیات آدمی و مقدمٔه بزرگ سالی ست. 

٣ــ کودک دارای بهترین و ناب ترین خصوصیات انسانی ست. 
٤ــ پایه های اساسی زندگی بزرگ سالی به کیفیت دوران کودکی بستگی دارد. 

امور  دیدن  و تک بعدی  مانند »خودمحوری«، »جاندارپنداری«، ساخته پنداری  ویژگی های روان شناختی  دارای  ٥ــ کودک 
است. وجود این دالیل، اهّمیت پرداختن به آموزش مذهبی را در این دوره نشان می دهد. 

حضرت علی )ع( فرمودند: هرکس در دوران کودکی تعلیم نبیند، در بزرگ سالی روی تکامل و پیشرفت را نخواهد دید. 
در تعلیم و تربیت دینی کودکان باید به دو نکتٔه مهم توجه نمود: 

١ــ ایمان به خدا یعنی روی آوردن انسان به آفریننده اش که باالتر و برتر از همه کس و همه چیز است. 
٢ــ آموزش صحیح یعنی در آموزش خداگرایی به کودکان باید برفهم عمیق کودک، توانایی های شناختی و مهارت او، میزان 

ذخیرٔه واژگان، توانایی به کارگیری آنها و معانی مختلفی که در ذهن او نگه داری می شود، توجه نمود. 
بنابراین شرط الزم برای تربیت دینی کودکان، عالوه بر انتقال اطالعات، ایجاد تصحیح و تغییر نگرش و افزایش توانایی اوست.
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پیشنهاد
با نتیجه گیری از بحث قبل به شیؤه پرسش پاسخ داستانی مانند نمونٔه زیر نقل نمایید و موضوع درس جدید را 

با توجه به آن مطرح کنید. 
در یکی از روزهای بهاری فرشته کوچولوی خانواده با مادر جهت گردش به یکی از باغات اطراف شهر رفت. 
مادر او وقت را مناسب دید و به دخترش گفت: خوب به همه چیز نگاه کن، وقتی به خانه رسیدیم از آنچه دیده ای یک 

نقاشی با مداد رنگی هایت می کشی تا به مهدکودکتان ببری. 
فرشته کوچولو جواب داد این همه رنگ اینجاست. فکر نمی کنم همٔه رنگ ها را داشته باشم. بعد مادر توجه 
فرشته را به یک ردیف مورچه که پشت سرهم راه می رفتند جلب کرد و پیشنهاد داد که دنبالشان بروند تا النٔه آنها را 
ببینند. به النٔه خاکی آنها که رسیدند نگاه فرشته کنجکاوتر شده بود. مادر از زندگی دسته جمعی مورچه ها گفت و فرشته 
سؤاالتی پشت سرهم مطرح می کرد: این ها چگونه راه النٔه خود را یادمی گیرند؟ چگونه در زیرزمین غذای خود را 
انبار می کنند؟ مادر کنجکاوی فرشته را که دید از او پرسید: راستی چه کسی به مورچه ها یاد داده است چگونه زندگی 
کنند؟ مادر به دنبال سکوت فرشته گفت: خدای مهربان محبت خود را به همٔه موجودات نشان داده است و به آنها یاد 

داده چگونه بخورند، غذا ذخیره کنند، النٔه خود را پیدا کنند، بدون اینکه حتی کالس رفته باشند! 
فرشته کوچولو هنوز در فکر مورچه ها و زندگی آنها بود. از مادرش خواست که داستان مورچه ها را برای او 

تعریف کند. مادر داستان زندگی مورچه ها را برای بار دوم تعریف کرد. 
با موضوع مورچه  نقاشی  بعد از رفع خستگی، مادر فرشته از او خواست یک  به خانه رسیدند و  غروب که 
بکشد. وقتی نقاشی او تمام شد به مادرش گفت مادر رنگ های مداد رنگی من شبیه مورچه های واقعی نیست، چه کار 
کنم؟ مادر گفت هیچ نقاشی نمی تواند مانند خداوند نقاشی کند. وقت نماز شده بود مادر با صدای بلند گفت: وقت 
حمد و ستایش خدای مهربان است می روم وضو بگیرم. فرشته دنبال مادرش رفت و گفت مادر من هم می خواهم از 
خدای مهربان به خاطر همٔه هدیه هایی که به من داده است تشکر کنم و به دنبال مادر به تقلید از او وضو گرفت و آماده 

نماز خواندن شد. 
با نقل داستان باال یا داستانی مشابه، سؤال زیر را با هنرجویان خود در میان بگذارید و با جمع بندی نظرات آنان 

درس را به شیوهٔ پرسش و پاسخ و به صورت مشارکتی شروع کنید: 
به نظر شما، با توجه به داستان،

١ــ پدر و مادر و مربیان چگونه می توانند کودکان خود را مذهبی تربیت کنند؟ 
٢ــ چه عواملی در تعلیم و تربیت مذهبی کودکان تأثیر دارد؟ 

پایه های تربیت دینی کودکان 
الف( مهم ترین وظیفٔه تربیت دینی، پرورش ایمان کودکان با درنظر گرفتن نکات زیر است: 

٭ ایمان با تعقل منافات ندارد. 
٭ برای رشد ایمان کودک، اعتماد به دیگران یک شرط اساسی ست. 
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٭ ایمان هم گام  و متناسب با آگاهی های کودک رشد می کند. 
٭ ایمان منطق و شیؤه استدالل خاص خود را دارد. 

ب( پرورش تفکر خالق از بهترین شیوه ها و پایه های تربیت دینی، با درنظر گرفتن نکات زیر است: 
٭ قوهٔ تخیل فراتر از گمان یا باور ساختگی ست. 

٭ تفکر خالق از راه های مختلفی فعال می شود و باید این راه ها را شناخت. 
٭ برای تربیت تخیل کودک باید او را به همیاری و مشارکت دعوت کرد، چون تخیل روندی فعال دارد. 

ج( بهره گیری از الگوها )استفاده از تمثیل( بهترین شیوه برای تربیت دینی کودکان، با درنظر گرفتن نکات زیر است: 
٭ والدین و مربیان بهترین الگو و نمونٔه رفتاری برای کودکان هستند. 

٭ الزم است کودکان را با الگوهای شایسته آشنا کرد. 
٭ باید به کودکان نمونه های عینی و عملی معرفی نمود. 

راهکارهایی برای رشد عاطفی و اخالقی کودکان 
الف( بهره گیری از بازی: بازی ها فرصت مناسبی را برای ارائٔه الگوهای مناسب و رفتاری کودکان در اختیار مربی قرار 

می دهد. مانند بازی های تقلیدی و نمایشی که با درست کردن ماسک ها و اجرای نقش های قصه انجام می شود. 
نکته: می توان قصه های هنرجویان را با درست کردن ماسک های آنها و با موضوع خداشناسی و مذهبی در قالب یک نمایش 

ارائه داد. 
مانند  است.  دبستان  از  پیش  دورٔه سنی  در  اخالق  آموزش  شیؤه  تنها  آموزشی  شیؤه  این  عادات:  بر  مبتنی  آموزش  ب( 
پرسیدن و مشاوره گرفتن از فیل دانا در داستان فیل کوچولو یا احترام به طبیعت، احترام به بزرگ ساالن، آزار ندادن حیوانات و … 

در داستان های مختلف. 
ج( پاسخ به سؤاالت کودکان: دین باید به عنوان مطمئن ترین منبع پاسخ گویی درسی به سؤاالت اساسی انسان و کودکان معرفی 

شود، مانند بزرگ ترین نقاش طبیعت کیست؟ در داستان فیل کوچولو آفرینندهٔ میوه ها و آب، برای ادامٔه حیات انسان ها کیست؟ …
در این راستا می توان از فّعالیت هایی مانند موارد زیر استفاده کرد: 

ــ بازگو کردن داستان هایی برای دادن پاسخ مناسب به سؤال »از کجا آمده ام؟« 
ــ نقل داستان هایی از عاقبت مردم با ایمان و با اعتقاد؛ 

ــ نقل مثال ها و داستان هایی با موضوع محدودیت درک انسان از ذات خدا؛ 
ــ آگاهی دادن به کودکان دربارٔه واقعیت های تلخ زندگی، مثل مرگ؛ 

ــ همراهی با کودکان در تماشای طبیعت برای مشاهدٔه آیات و نشانه های خدا. 
د( سؤال کردن از کودکان: با طرح سؤاالت برانگیزنده به کودک فرصت یادگیری داده می شود. روش های سؤال کردن از 

کودکان متعدد است، از جمله: 
1ــ سؤاالت کاربردی: حس پویایی چه سودی برای انسان دارد؟ اگر خداوند این حس را در ما خلق نمی کرد چه می شد؟ 

2ــ سؤاالت ارزیابی کننده: نام پیامبر خود و تاریخ تولد آن حضرت را می دانی؟ آنها را بیان کن. 
٣ــ سؤاالت استداللی: چرا خداوند مهربان میوه های مختلف برای انسان ها خلق کرده است؟ چرا دروغ گو، دشمن خداست؟

٤ــ سؤاالت تفسیری: چگونه با مشاهدهٔ طبیعت و زندگی گیاهان و جانوران می توان خدا را شناخت؟ 
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٥  ــ سؤاالت اعتقادی: آیا به خدا و کتاب او ایمان داری؟ چه کسی را می پرستی و خالق هستی می دانی؟
٦  ــ سؤاالت یادآورنده: بنابراین فهمیدیم، بزرگ ترین نقاش طبیعت کیست. 

پیشنهاد
داستانی با موضوع شناخت خدا )مانند فیل کوچولوی کتاب( را به صورت کارت قصه طراحی کنید و آن را 

برای هنرجویان بخوانید. قبل از خواندن داستان، توجه آنها را به نکات زیر جلب نمایید. 
ــ داستان را خوب گوش کنید و مراحل آموزش مفهوم خدا را یادداشت کنید. 

در داستان چه ویژگی هایی از خدا برای کودکان معرفی می شود. 
ــ بعد از اتمام داستان، آن را در قالب یک نقاشی نمایش دهید. 

ــ بعد از اتمام داستان، در قالب گروه های خود، یک نمایش طراحی کنید. 
ــ یک بازی نمایشی اجرا کنید. 

ــ سؤال زیر را پاسخ دهید: 
از چه روش هایی برای آموزش این مفهوم استفاده شده است؟

سپس با جمع بندی نظرات، تدریس خود را کامل کنید. 

پیشنهاد
سایر مفاهیم را به این شیوه می توانید آموزش دهید. الزم به یادآوری است در آموزش برخی مفاهیم مانند دعا 
و راز و نیاز، از روش مشاهده و بازدید از مرکز پیش دبستانی استفاده کنید یا در آموزش کتاب الهی با آوردن رحل و 
قرآن، چگونگی احترام به کتاب الهی را نمایش دهید یا مفهوم مکان های مذهبی قبل از اجرا حتماً بازدیدی زیارتی از 
مکان مذهبی انجام شود یا در غیراین صورت، قبل از روز تدریس، هنرجویان خاطرات خود را از زیارت این اماکن 
مذهبی به صورت یک داستان با خود به کالس بیاورند و نمونه هایی از آنها خوانده شود و سپس به شیوه باال نتیجه گیری 

انجام گیرد. 
توجه: 

١ــ در آموزش مفاهیم از روش های ادبیات )شعر و داستان(، هنرهای تجسمی )نقاشی، حجم سازی(، فیلم و 
عکس و نقاشی متحرک، گردش علمی، بازدید دسته جمعی، حضور در اجتماعات و مراسم خاص و انواع بازی ها 

)نمایشی، گروهی، ورزشی( استفاده نمایید. 
٢ــ مفاهیم مذهبی را در قالب یک واحد کار ارائه دهند. 

٣ــ در آموزش مفاهیم مذهبی )وحی، معجزه، مرگ، شیطان و …( توضیحات بیشتر به کودکان ارائه نشود و به 
راهنمای آموزش این مفاهیم توجه شود. 
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آموزش برخی مفاهیم دینی در دوران پیش دبستان 
٭ خدا: کودک خدا را مادی و دارای دست و پا و رفتارها و احساسات انسانی تلقی می کند. تصور او از خدا آمیخته ای از 

تخیل و تجسم است. 
برای آموزش مفهوم خدا به کودک باید بیشتر گفت وگوها دربارٔه زیبایی، مهربانی و دوست داشتنی بودن او باشد. 

٭ رحمانیت خدا: منظور عالقه و توجه خدا به انسان هاست. کودک تا ده سالگی این مسئله را که رحمت و محبت خدا شامل 
هر انسانی می شود، قبول ندارد. به نظر کودک عدل خدا یعنی وقتی کار خوبی انجام داد، توقع دارد که خداوند تالفی کند و او را 

بالفاصله یاری دهد. 
برای آموزش مفهوم رحمانیت خدا به کودکان، باید: 

١ــ خدا را موجودی مهربان معرفی کند. 
٢ــ کودک را برای اجرای کارهای نیک هدایت کند. 

٭ پیامبر: تلقی کودکان از پیامبر و امامان، انسان هایی خوب، مهربان و مفیدند که فداکارتر و خوش اخالق تر و مهربان تر از 
همه اند ولی ظاهر آنها به دیگران شبیه نیست. 

برای آموزش مفهوم پیامبر و امامان به کودکان، باید داستان های ساده و شیرین از مهربانی آنها با انسان ها، کودکان و با حیوانات 
نقل کرد و در مراسم جشن والدت آنها و عزاداری آنها، کودکان را شرکت داد. 

٭ وحی: به نظر کودکان، وحی مشابه گفت وگوی عادی دو نفر با یکدیگر است. به نظر آنها خدا حرف می زند و پیامبر می شنود. 
درک کودک از مسئله وحی متأثر از خداشناسی آنهاست. 

برای آموزش مفهوم وحی همین که آنها بدانند پیامبران با خداوند ارتباط نزدیک داشته و به تمام فرمان و دستورات خداوند عمل 
می کرده اند، کافی ست. 

٭ معجزه: به نظر کودکان )تا ١١ سالگی( معجزه، دخالت فیزیکی و ماّدی خداوند در امور است. برای تقویت ایمان کودکان 
نسبت به خداوند و پیامبران نباید از مفهوم معجزه استفاده نماییم و بر آموزش آن تأکید کنیم. 

دوستانه  نوع  و  روحانی  دعاهایی  سمت  به  ماّدی  شکل  از  بزرگ ترها  از  تقلید  به  کودکانه  دعاهای  نیاز:  و  راز  و  دعا  ٭ 
پیش می رود. مضامین دعاهای آنها ساده و مربوط به نیازهای روزمره است. در سنین پیش دبستانی، مضامین دعاها خودمحورانه و 

برای رفع حوائج مادی ست. 
و  دعا  به  آنها  دادن  عادت  و  کردن  دعا  آداب  و  کرد  یاد  بخشنده  از خداوند  باید  کودکان  به  نیاز  و  راز  و  دعا  آموزش  برای 

شکرگزاری به پاس نعمت های خدا را آموخت. 
ـ قرآن(: کودکان کتاب الهی را محترم می شمارند و تفاوت آن را با سایر کتاب ها تشخیص می دهند  ٭ کتاب الهی )در اسالمـ 

که برگرفته از احترام مربیان و والدین به آن است. 
در آموزش مفهوم کتاب الهی الزم است که کودکان آداب احترام ظاهری به قرآن را فراگیرند و داستان های شیرین قرآن را به 

زبان کودکانه برای آنها تعریف کنند و بعضی از سوره های کوتاه و آهنگین را جهت حفظ کردن به آنها آموخت. 
٭  مکان های عبادی و مقدس )مسجد، زیارتگاه ها(: کودکان از بودن در چنین مکان هایی لذت می برند. تفاوت عمدٔه این 

مکان ها با جاهای دیگر در ظاهِر کامالً متفاوت و معماری ویژٔه آنهاست.
و  لذت بخش  زمزمٔه  و  فضا  آینه کاری ها،  سقف،  بلندی  مثالً  عواملی  داشت.  توجه  باید  کودکان  به  مفهوم  این  آموزش  در 

خاطره آفرین آنها باعث دوست داشتن آنها می شود و حضور در این مکان ها برای آنها آموزنده خواهد بود.
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٭ شیطان: به نظر کودکان شیطان موجودی انسان گونه و قابل رؤیت است که آن را بد، خبیث، وحشتناک و بد شکل و دارای 
قدرت های جادویی می دانند.

بلکه در عین خبیث و  تاریک معرفی کنند  نباید محل زندگی او را مکان های خلوت و  به کودکان  در آموزش مفهوم شیطان 
زشت دانستن شیطان باید او را ضعیف و رانده شدٔه از درگاه خدا بدانند و هرکس باید مسئولیت کارهای خود را بپذیرد و اشتباهات را 

به گردن شیطان نیندازد و بداند خداوند آنها را از شر شیطان حفظ می کند.
آموزش  در  دارند.  دوست  را  او  همه  که  است  یاری دهنده  و  مهربان  زیبا،  موجودی  کودکان  ذهن  در  فرشته  فرشته:  ٭ 
مفهوم فرشته به کودکان باید از او به عنوان موجودی آسمانی که در قرآن هم آمده است نام برد و او را مراقب و نگاه دارنده معرفی 

کرد.
٭ بهشت و دوزخ: کودک بهشت را مانند پارکی پر از امکانات و خوردنی ها می داند و جهنم را توده ای از آتش که آدم های 

بد داخل آن قرار می گیرند.
در آموزش این مفاهیم به کودکان باید توجه داشت که بهشت را جایی بدانند که انسان های خوب، مهربان و نیکوکار آنجا هستند 

ولی تا پایان دورٔه ابتدایی، طرح مسئله قیامت، جهنم و عذاب مفید نخواهد بود.
و  از دیدن کفن و دفن مردگان شگفت زده می شوند  آنها  بسیار محدود است.  باور کودک دربارٔه مرگ،  مفهوم مرگ:  ٭ 

سؤاالت فراوانی مطرح می کنند، اما بعد از پنج سالگی آرام آرام مرگ را باور می کنند اما آن را مخصوص بزرگ ترها می دانند.
در آموزش این مفهوم به کودکان نباید بر آن تأکید کرد و کودکان را از آن ترساند و وادار به عمل نیک کرد تا به یاد قیامت و 

مرگ بیفتند.

پیشنهاد
بعد از اتمام تدریس مفاهیم مذهبی از هنرجویان خود بخواهید موضوع زیر را به عنوان یک فّعالیت فردی در 

قالب یک مقاله نوشتاری برای جلسٔه پایانی تدریس ارائه دهند.
شما، به عنوان یک مربی، برای آموزش مفاهیم مذهبی چه نکاتی را یاد گرفتید؟ مطالب خود را در قالب یک 
مقاله تهیه نمایید و در پوشٔه کار خود بایگانی کنید. با اجرای این بخش، شما موضوع درس خود را آموزش داده اید.

مربی در زمینٔه تعلیم و تربیت دینی کودکان باید بداند:
ــ در دورهٔ پیش از دبستان، مخاطبان خود را به دین جذب می کند.

ــ تجربیات کودک دربارهٔ مفاهیمی چون خوبی، راستی و زیبایی، خداشناسی او را شکل می دهد.
ــ در برنامه ریزی آموزشی خود به زمان، موضوع و شیوهٔ تدریس توجه کند.

ــ به کودکان کمک کند تا از راه های گوناگون و با دیدگاه های مختلف به رابطٔه خدا و پدیده ها بنگرد.
ــ مطالعٔه تاریخ ادیان نوعی اعتماد و اطمینان نسبت به آینده را ایجاد می کند و موجب تحکیم پیوندهای اجتماعی می شود.

ــ اعتقادات بنیادی یک سنت مذهبی، زمانی برای کودک معنی دار می شود که به زندگی روزمرٔه وی ارتباط داشته باشد.
ــ یادگیری زندگی معنوی از طریق مشاهده و اطالع از زندگی معنوی دیگران تسهیل می شود.

ــ »طبیعت« کتاب بزرگ آفرینش خداست و باید از آن به بهترین وجه استفاده کرد.
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فرم شمارۀ 1 ــ آموزش یک فّعالیت

موضوع فّعالیت: به باال نگاه کنید
هدف: کودک مفهوم قدرت مهربانی و رحمانیت خدا را مشاهده کند.

نوع فّعالیت: شناخت ویژگی های خداوند
تأکید بر رشد: شناختی اخالقی و مذهبی کودکان

محل: فضای داخلی و خارج از کالس
تعداد کودکان: ١٠ نفر

زمان: ١٠ دقیقه
سن: پنج ساله

مواد الزم: لوازم نقاشی، تلسکوپ، تلویزیون، سی دی، کامپیوتر
زمینه سازی: تلسکوپ را در بالکن یا پنجرٔه کالس به طرف آسمان تنظیم کند، کامپیوتر و سی دی آسمان را 

آماده سازد، وسایل نقاشی کودکان را آماده کند.
روش کار معلم

ــ از کودکان بخواهید تا از  بالکن یا حیاط یا از پنجرهٔ کالس به آسمان نگاه کنند.
ــ از کودکان بخواهید با دقت به آسمان نگاه کنند و مشاهداتشان را بازگو کنند.

ــ به نوبت کودکان در پشت تلسکوپ قرار گیرند و با راهنمایی مربی، آسمان را طور دیگر ببینند.
ــ از کودکان بخواهید با دقت به آسمان نگاه کنند و مشاهداتشان را برای سایر کودکان بازگو نمایند.

ــ سی دی انیمیشنی یا فیلم کوتاه واقعی از دنیای آسمان را برای کودکان نمایش دهید.
ــ از کودکان بخواهید راجع به آنچه در فیلم راجع به آسمان دیده اند، صحبت کنند.

ــ از کودکان سؤال نمایید چه قدرتی باعث شده است که ماه، خورشید، ستارگان و حتی پرندگان بدون هیچ 
مشکلی، ثابت در آسمان باشند.

ــ کودکان را راهنمایی کنید تا به کمک مشاهداتشان به قدرت مهربانی و رحمانیت خداوند پی ببرند.
ــ ازکودکان بخواهید آنچه را در آسمان مشاهده کرده اند، نقاشی کنند.

ــ ازکودکان بپرسید آیا می توانند ماه و ستاره و خورشید را نقاشی کنند و قصه ای در این مورد تعریف کنند.
پیامد حاصل از آموزش:

مفهوم: من می توانم هرچه را در آسمان هست ببینم و راجع به آنها با دیگران صحبت کنم. من، به مفهوم 
قدرت برتری در آسمان پی بردم.

من می توانم ستاره ها و ماه را در آسمان به دیگران نشان دهم.
مورد  در  آگاهی  باال بردن  و  فعال داشتن  مقایسه کردن، کنجکاوی، همکاری،  و گفت و گو،  بحث  مهارت: 

آسمان 
خزانۀ لغات: ماه، خورشید، ستارگان، خداوند مهربان، آسمان، درخشندگی و روشنایی
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فرم شمارۀ 1 ــ آموزش یک فّعالیت

موضوع فّعالیت: تولد پیامبر )ص(
هدف: پرورش شناخت کودک از پیامبر گرامی اسالم محمد مصطفی )ص(

نوع فّعالیت: شناخت مشاهیر دینی
تأکید بر رشد: اخالقی شناختی

محل: فضای داخلی مرکز پیش از دبستان
تعداد کودکان: ١٠ نفر

زمان: ٢٠ دقیقه
سن: چهار ساله

شعر  سی دی  شکالت،  و  شیرینی  تزئینی،  وسایل  هنری،  فّعالیت  ابزار  و  وسایل  داستان،  کتاب  الزم:  مواد 
مولودی خوانی

زمینه سازی: وسایل الزم را برای نقاشی کودکان آماده کنید. کتاب داستان تصویری تولد پیامبر )ص( را تهیه کنید. 
تزیینات الزم را برای کالس تهیه و نصب کنید. وسایل الزم را برای درست کردن کارت تبریک تولد با هماهنگی 

قبلی والدین کودکان تهیه کنید. 
روش کار معلم

ــ بحث و گفت وگو راجع به پیامبر )ص( با کودکان 
ــ آماده کردن کودکان برای شنیدن داستان تولد پیامبر )ص(

ــ خواندن داستان تولد پیامبر )ص(
ــ کمک به کودکان در آماده کردن وسایل نقاشی 

ــ کمک به کودکان در درست کردن یک کارت تبریک تولد پیامبر )ص( و ارسال برای والدین 
ـ برگزاری مراسم جشن و شادی )مولودی( برای کودکان  ـ

ــ تزیین کالس با درست کردن دنباله یا سایر تزیینات کاغذی 
ــ تهیه و درست کردن تزیینات کالس 

پیامد حاصل از آموزش:
مفهوم: من می توانم روز تولد پیامبر )ص( را بگویم، من می توانم راجع به ویژگی های رفتاری و اخالقی پیامبر )ص( 

صحبت کنم. می توانیم محل زندگی پیامبر )ص( را بگویم. 
مهارت: مهارت گوش دادن، توسعٔه حرکات ظریف، اجرای نمایش

خزانۀ لغات: پیامبر )ص(، اسالم و حضرت محمد )ص(، شادی و خوشحالی، عید اسالمی
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ش مفاهیم دینی و اخالقی 
ش و اهّمیت آموز

فصل ٦: نق
ش از دبستان ــ فرم ارزشیابی محتوای فصل
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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 باید بیشتر انجام دهم؟

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

سایر پیشنهادات:
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ارزشیابی فصل 6:
فرم ارزشیابی مستمر و پایانی

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

نمرهعنواندوره

وم
ت د

نوب

تمر
مس

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

ــ ارائٔه تحقیقات و گزارش ها به کالس
ــ نقد و بررسی گزارش ها و تحقیقات ارائه شده به کالس

عملی:
ــ انجام فّعالیت های آموزشی تعیین شده در محتوای فصل

ــ شناخت و کاربرد وسایل و ابزار صحیح
ــ جمع آوری فّعالیت های آموزشی به صورت منظم و صحیح در یک پوشه

شاخص های غیرفنی:
ــ نظم و انضباط و حضور فعال در کارگاه، 

ــ سرعت و مهارت در اجرای فّعالیت های آموزشی
ــ مشارکت فعال در فّعالیت های گروهی و فردی

ــ رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در انجام فّعالیت های آموزشی
ــ خالقیت در ارائٔه فّعالیت آموزشی

وم
ت د

نوب

نی
پایا

نظری:
1نقش و اهّمیت مفاهیم دینی و اخالقی در دوران پیش از دبستان

عملی:
1ارائه فّعالیتی مناسب برای آموزش مفاهیم دینی )شعر، کارت قصه و …(
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  نمونه سؤاالت فصل ٦
الف( سؤاالت نظری 
1ــ سؤال تشریحی 

٭ منظور از ویژگی ساخته پنداری کودکان چیست؟ توضیح دهید. 
٭ چگونه تفکر خالق با آموزش مفاهیم دینی ارتباط پیدا می کند؟ 

2ــ سؤال تکمیلی 
٭ مهم ترین وظیفٔه تربیت دینی کودکان …… است. 

٭ مهم ترین روش آموزشی اخالق به کودکان، آموزش مبتنی بر …… است. 
٣ــ سؤاالت جورکردنی 

ارتباط موارد »الف« با موارد »ب« را مشخص کنید. 
ب( الف( 

١ــ سؤاالت کاربردی  ١ــ سؤاالتی هستند که با چرا شروع می شوند.  
٢ــ سؤاالت استداللی  ٢ــ سؤاالتی هستند که در ماورای استدالل، در جست وجوی  

پاسخ هایی هستند که حکایت از خواسته های قلبی دارد. 
٣ــ سؤاالت اعتقادی  ٣ــ سؤاالتی هستند که به کودک کمک می کنند تا درک خود  
٤ــ سؤاالت تفسیری را از خدا در زندگی خویش محقق سازد.  

٤ــ … 
ب( سؤاالت عملی 

١ــ در قالب کارت های قصه و با بهره گیری از فّعالیت هنری، داستانی با موضوع تولد پیامبر )ص( طراحی کنید. 
٢ــ در قالب یک طرح آموزشی، احترام به کتاب الهی را به کودکان آموزش دهید. 

٣ــ در قالب یک طرح آموزشی، مفهوم دعا و راز و نیاز به کودکان را آموزش دهید. 
٤ــ با بهره گیری از هنرهای تجسمی و گردش علمی، مفهوم مکان های مذهبی را به کودکان آموزش دهید. 
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جداول ارزشیابی نظری و عملی براساس شاخص ها و مهارت های غیرفنی
نمرۀ نظری:

نظری

نام و نام خانوادگی

یادداشت هنرآموزنقد و بررسی تحقیقنقد و بررسی گزارشگزارشتحقیقشفاهیکتبی

نمونۀ جدول ارزشیابی از محتوای نظری

نمرۀ عملی:

عملی

نام و نام خانوادگی

حضور 
فعال در 

کالس

میزان 
مشارکت در 

فّعالیت گروهی

ارائۀ 
پوشۀ 

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

نمونۀ جدول ارزشیابی از محتوای عملی
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یادداشت هنرآموز
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فصل هفتم

نقش و اهّمیت شناخت طبیعت در دوران پیش از دبستان

هدف کلی

طراحی فّعالیت هایی برای شناخت طبیعت در دوران پیش از دبستان

ــ شناخت طبیعت
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سخنی با هنرآموز
برنامٔه تدریس خود را در این فصل به گونه ای طراحی کنید که هنرجویان بتوانند در طول تدریس آن، فّعالیت ها و آموخته هایشان 

را در جهت تهیه و اجرای واحد کار یا پروژٔه آموزشی با موضوع مربوط برنامه ریزی کنند. 

آموزش یک مفهوم

مفاهیم دینی و اخالقی فّعالیت کالمی
 )زبان آموزی(  

  فّعالیت های بازی

مفاهیم علوم طبیعی

مفاهیم ریاضی

 فّعالیت های حرکتی و پرورش   مفاهیم اجتماعی 
جسم و حواس پنج گانه

بهداشت و تغذیه

فّعالیت هنری و خالقیت

آموزش یک مفهوم
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ب( فّعالیت ها و مهارت های آموزش علوم

نمای کلی فصل هفتم
الف( مواد آموزشی علوم عبارت اند از شناخت:

مواد آموزش علوم 
در پیش دبستان

طبقه بندی اشیا

 مواد )جامد، مایع، گاز(

رنگ ها، اندازه ها و شکل ها

انسان، جسم و حواس او

شرایط اقلیمی )آب و هوا( 

 گیاهان و حیوانات

 نور و صدا
 ماشین های ساده، حرکت

بوهای متفاوت

 )سختی، سفتی، نرمی، زبری( 
خصوصیات اشیا

 فّعالیت ها و مهارت های آموزش علوم

مقایسه

 برقراری ارتباطمشاهده

 طبقه بندی
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هدف های رفتاری فصل هفتم در حیطه های یادگیری براساس طبقه بندی بلوم و همکاران

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

طبقهحیطۀ روانی ــ حرکتیطبقهحیطۀ عاطفیطبقهحیطۀ شناختیردیف

1
دانشمندان  نظریه های  به  توجه  با 
شناخت  اهّمیت  تربیت،  و  تعلیم 

طبیعت به کودکان را بیان کنید. 

به دانش طبیعت  شناخت  اهّمیت  به 
دانشمندان  نظریه های  و  کودکان 

در این زمینه توجه نشان دهد. 

دریافت 
کردن

اهّمیت شناخت طبیعت به کودکان 
آموزشی  فّعالیت  یک  طریق  از  را 

ارائه دهد. 

اجرای 
مستقل

2

نکات مهمی را که والدین و مربیان 
باید در شناخت طبیعت به کودکان 

بدانند توضیح دهد. 

درک و 
فهم

نکات مهمی را که والدین و مربیان 
باید در شناخت طبیعت به کودکان 

بدانند داوطلبانه مطالعه کند. 

پاسخ 
دادن

نکات مهم را برای والدین و مربیان 
در  کودکان  به  طبیعت  شناخت  در 
ارائه  آموزشی  نمودار  یک  قالب 

دهد. 

اجرای 
مستقل

3
روش آموزش علوم به کودکان را 

توضیح دهد. 
درک و 

فهم
به  علوم  آموزش  روش  به  نسبت 

کودکان توجه نشان دهد. 
در قالب یک طرح آموزشی، روش دریافت

اجرا  را  کودکان  به  علوم  آموزش 
کند.

اجرای 
مستقل

4

از  قبل  علوم  در  که  را  مفاهیمی 
دبستان می توان آموزش داد، بیان 

کنند.

از دانش قبل  علوم  در  که  مفاهیمی  به 
داد،  آموزش  می توان  دبستان 

توجه نشان دهد.

از دریافت قبل  علوم  در  که  را  مفاهیمی 
در  داد  آموزش  می توان  دبستان 
ارائه  آموزشی  نمودار  یک  قالب 

دهد. 

اجرای 
مستقل

5

تنظیم یک فضای  چگونگی طرح 
آن  در  یادگیری  مراکز  و  آموزشی 

را شرح دهد. 

درک و 
فهم

آموزشی  فضای  یک  تنظیم  طرح 
توجه  را مورد  در کالس کودکان 

قرار دهد. 

ارزش  
گذاردن

آموزشی  فضای  یک  تنظیم  طرح 
با مشخص  را  کودکان  در کالس 
کردن مراکز یادگیری آن به نمایش 

بگذارد. 

اجرای 
مستقل

6
مورد  مهارت های  و  فّعالیت ها 
توضیح  را  کودکان  به  آموزش 

دهد. 

درک و 
فهم

مورد  مهارت های  و  فّعالیت ها  به 
آموزش کودکان توجه نشان دهد. 

مورد دریافت مهارت های  و  فّعالیت ها 
قالب  در  را  کودکان  به  آموزش 

یک نمودار آموزشی ارائه دهد. 

اجرای 
مستقل

7

چگونگی آموزش زندگی حیوانات 
به کودکان را توضیح دهد. 

درک و 
فهم

به  حیوانات  زندگی  آموزش  به 
کودکان توجه نشان دهد. 

آموزش دریافت برای  نمونه  درس  یک 
در  کودکان  به  حیوانات  زندگی 
اجرا  آموزشی  طرح  یک  قالب 

کند. 

اجرای 
مستقل

8
چگونگی آموزش زندگی گیاهان به 

کودکان را توضیح دهد. 
درک و 

فهم
به  گیاهان  زندگی  آموزش  به 

کودکان توجه نشان دهد. 
آموزش دریافت برای  نمونه  درس  یک 

زندگی گیاهان به کودکان در قالب 
یک طرح آموزشی اجرا کند. 

اجرای 
مستقل

9
به  هوا  و  آب  آموزش  چگونگی 

کودکان را توضیح دهد. 
درک و 

فهم
به آموزش آب و هوا به کودکان 

توجه نشان دهد. 
یک درس نمونه برای آموزش آب دریافت

یک  قالب  در  کودکان  به  هوا  و 
طرح آموزشی اجرا کند. 

اجرای 
مستقل

10
چگونگی آموزش فصول به کودکان 

را توضیح دهد. 
درک و 

فهم
به  فصول  آموزش  چگونگی  به 

کودکان توجه نشان دهد. 
آموزش دریافت برای  نمونه  درس  یک 

یک  قالب  در  کودکان  به  فصول 
طرح آموزشی اجرا کند. 

اجرای 
مستقل

11

فیزیکی  مفاهیم  آموزش  چگونگی 
)نور، صدا، حرکت( به کودکان را 

توضیح دهد. 

درک و 
فهم

مفاهیم  آموزش  چگونگی  به 
به  حرکت(  صدا،  )نور،  فیزیکی 

کودکان توجه نشان دهد. 

آموزش دریافت برای  نمونه  درس  یک 
صدا،  )نور،  فیزیکی  مفاهیم 
طرح  یک  قالب  در  حرکت( 

آموزشی اجرا کند. 

اجرای 
مستقل
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جدول هدف و محتوا فصل هفتم: نقش و اهمّیت شناخت طبیعت در دوران پیش از دبستان ــ بودجه بندی زمان پیشنهادی

زمان به هدف کلی: آشنایی هنرجویان با نقش و اهّمیت شناخت طبیعت در دوران پیش از دبستان
دقیقه

عملینظریرئوس و ریز محتوای آموزشطبقهحیطههدف های رفتاریردیف
در پایان این فصل هنرجو باید بتواند: 

ــ با توجه به نظریه های دانشمندان تعلیم و ١
تربیت، اهّمیت شناخت طبیعت به کودکان 

را بیان کند.

درک شناختی
وفهم

10ــ ضرورت و اهّمیت شناخت طبیعت به کودکان

ــ نکات مهمی را که والدین و مربیان در 2
شناخت طبیعت به کودکان باید بدانند، 

توضیح دهد. 

درک شناختی
وفهم

ــ نکاتی که مربیان و والدین باید بدانند. 
آب مایٔه حیاتی ست.

٥

٭ برای نفس کشیدن نیاز به هوا داریم. 
٭ جنگل ها بخشی از اکسیژن مورد نیاز ما را فراهم می سازد. 

٭ صرفه جویی در مصرف انرژی 

٥

ــ مفاهیمی را که در علوم قبل از دبستان ٣
می توان آموزش داد، بیان کند. 

درک شناختی
وفهم

٥ــ مواد آموزش علوم در پیش دبستان

ــ طرح تنظیم یک فضای آموزشی در ٤
کالس کودکان را بکشد.

روانی 
حرکتی
شناختی

اجرای 
مستقل

٥٥ــ چگونگی تنظیم فضای آموزشی 

ــ روش آموزش علوم به کودکان را ٥
توضیح دهد.

درک شناختی
وفهم

10ــ روش آموزش علوم

ــ فّعالیت ها و مهارت های آموزش علوم به ٦
کودکان را توضیح دهد. 

پایه شناختی
حرکتی

٥ــ فّعالیت ها و مهارت های آموزش علوم

ــ برای آموزش زندگی گیاهان و حیوانات ٧
یک درس نمونه اجرا کند.

روانی 
حرکتی

اجرای 
مستقل

1020ــ فّعالیت هایی برای آشنایی با زندگی گیاهان و حیوانات

ــ برای هریک از شرایط اقلیمی )آب و ٨
هوا، فصول سال( یک درس نمونه اجرا 

کند. 

روانی 
حرکتی

اجرای 
مستقل

ــ  هوا  و  )آب  اقلیمی  شرایط  با  آشنایی  برای  فّعالیت هایی  ــ 
فصول(

1020

ــ برای هریک از مفاهیم فیزیکی )نور، ٩
صدا، حرکت( یک درس نمونه اجرا کند. 

روانی 
حرکتی

اجرای 
مستقل

ــ علوم فیزیک: ــ خورشید و سایه 
                        ــ صدا 

                        ــ حرکت و کشش 

1020

کلید واژه ها
٭ روش آموزش: روشی ست که به شیؤه غیرمستقیم و فعال به کودکان پیش دبستان آموزش می دهد و کودک آزادانه می تواند 

از فّعالیتی به فّعالیت دیگر بپردازد. 
٭ مشاهده: با دقت به چیزی نگاه کردن را »مشاهده« می گویند. این توانایی یکی از مهم ترین فّعالیت های الزم در آموزش علوم 

به کودکان پیش از دبستان است. 
٭ برقراری ارتباط: کودک با محیط اطراف خود ارتباط برقرار می کند و این توانایی از طریق توصیف، کشیدن شکل و 

صحبت کردن دربارهٔ آنها در کودک ایجاد می شود و جزء مهارت اساسی آموزشی کودک پیش از دبستان است. 
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براساس  را  آنها  و  می شناسد  را  هریک  خصوصیات  طبیعت،  در  موجود  پدیده های  و  اشیا  مشاهدٔه  با  کودک  مقایسه:  ٭ 
خصوصیات مشترک یا متفاوت آنها دسته بندی می کند. این توانایی نیز از مهارت های اساسی آموزش علوم به کودکان پیش از دبستان 

است. 
از  توانایی  این  را طبقه بندی می گویند.  گروه  آنها در یک  و مشابه  آشکار  براساس خصوصیات  اشیا  تقسیم  طبقه بندی:  ٭ 

مهم ترین مهارت های آموزش علوم کودکان پیش از دبستان است. 
٭ مراکز یادگیری: فضای آموزشی در هر مرکز پیش دبستانی براساس موضوعات مختلف آموزشی به مراکزی تقسیم می شود 
یا مراکز یادگیری گفته می شود. در روش های جدید آموزشی، در این فضاهای آموزشی، کودک آزادانه و  به آنها کانون رغبت  که 

براساس عالقٔه خود از فّعالیتی به فّعالیت دیگر می پردازد. 

روش های یاددهی ــ یادگیری 
ــ سخنرانی

ــ فّعالیت گروهی
ــ پرسش و پاسخ 
ــ اجرای مستقل

ــ تلفیقی

منابع آموزشی
ــ کتاب درسی پیش از دبستان 

ــ کتاب های مرتبط با طبیعت و فیزیک
ــ فیلم و سی دی های آموزشی

ابزار و وسایل الزم 
ــ لوازم التحریر

ــ مقوا و کاغذ رنگی 
ــ تخم گیاهان و خاک و گلدان 

ــ موجودات زنده؛ مثل ماهی، پرنده 
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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 پرکردن این فرم باید کلیٔه سؤاالت را بخوانید. 

هدف این مبحث چیست؟ 

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

روش و الگویی را که به کار می برید چیست؟ 

آیا هیچ گونه مشکل یا مسئله ای درخصوص محتوا و هنرجویان وجود دارد که باید در اینجا روی آن دقت کنید؟ 
اگر وجود دارد آن را مشخص کنید. 

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

چگونه فضا و محیط را برای این بخش آماده 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 خود بخواهید راجع به خاطرات کودکی، مثل دنبال کردن پروانه، دیدن یک مار در باغ، نیش زدن 
و  پارک ها  در  دویدن  مختلف،  فصول  در  هوا  درجٔه  و  درختان  و  گیاهان  مشاهدٔه  ِگل بازی،  خاک بازی،  زنبورها، 
چمن ها، بازی های مخصوص آنها و نقش آب و هوای آن سال ها، صحبت کنند، سپس نظرات آنان را به بحث دربارٔه 

اهّمیت شناخت طبیعت در یادگیری بعدی هدایت کنید و مواد آموزش علوم به کودکان را معرفی نمایید.  

خالصۀ محتوا
با جمع بندی مطالب و نظرات مطرح شدٔه هنرجویان و همچنین با توجه به نظریات بلوم )منحنی واژگون(، مونته سوری، پیاژه و 
فروبل )نظریه سازی، عناصر آموزشی( که، سال گذشته در کتاب اصول و مفاهیم آموزش و پرورش پیش از دبستان مطالعه کرده اند، 

سؤاالت زیر را برای بحث در مورد محتوای درس، مطرح کنید:
١ــ طبق نظریات این دانشمندان، کودکان چگونه یاد می گیرند؟ 

٢ــ محیط چه نقشی در یادگیری کودکان دارد؟ 
نظریات هنرجویان را روی تختٔه کالس یادداشت و پاسخ ها را به سمت شناسایی کودکان، به عنوان دانشمندان کوچک، هدایت 

کنید. 
بعد از این مرحله، ضرورت و اهّمیت شناخت طبیعت را به روش پرسش و پاسخ و با استناد به نظریات آنها، مطرح کنید. 

خالصۀ محتوا
ضرورت و اهّمیت شناخت طبیعت به کودکان 

روان شناسان تعلیم و تربیت )فروبل، مونته سوری، پیاژه( معتقدند کودکان از طریق تجربٔه مستقیم با جهان اطراف خود و همراه 
با کاربرد حواس مختلف و از طریق فّعالیت و آزمایش به یادگیری فعاالنه می پردازند. 

همچنین روسو و بلوم معتقدند الگوهای یادگیری کودک، سال ها پیش از آغاز مدرسه رفتن او شکل می گیرد. کودک از تفکر 
منطقی و مولد در مورد اشیا و پدیده های واقعی لذت می برد. دوست دارد به تفکر، استدالل و سپس نتیجه گیری بپردازد و برای بیان 

هریک از آنها دالیل منطقی بیاورد، یعنی درست مانند یک دانشمند کوچک عمل می کند. 
والدین و مربیان باید بدانند کودکان در سنین پیش از دبستان در جنبه های مختلف )جسمی، شناختی، اجتماعی، اخالقی، زبانی 

و …( سریعاً در حال رشد هستند. از این رو باید دو نکتٔه مهم را درنظر داشته باشند: 
١ــ با روان شناسی کودک و روان شناسی تربیتی آشنا باشند. 

٢ــ محیط اجتماعی، شرایط خانوادگی، اقتصادی و محل زندگی کودک را بشناسند. 
مواد آموزش علوم در دورۀ پیش از دبستان 

١ــ طبقه بندی اشیا 
٢ــ شناخت خصوصیات اشیا 

٣ــ شناخت مواد 
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٤ــ شناخت بوهای متفاوت
٥ــ شناخت رنگ ها، اندازه ها و شکل ها 

٦ــ آشنا شدن با ماشین های ساده، حرکت و نور و صدا 
٧ــ آشنایی با انسان و پرورش جسم و حواس آنها 
٨ــ آشنایی با گیاهان، حیوانات و خصوصیات آنها

٩ــ آشنا شدن با شرایط اقلیمی 

پیشنهاد 
١ــ بازدید از مرکز پیش از دبستان، برای هنرجویان خود با هدف آشنایی آنها با فضای آموزشی و مراکز رغبت 

در مرکز پیش از دبستان، تدارک ببینید. 
از هنرجویان خود بخواهید از مربیان آن مرکز، راجع به چگونگی تنظیم فضای آموزشی و زمان آموزش مواد، 

گزارشی تهیه کنند و از مراکز مختلف آموزشی مرکز، عکس بگیرند. 
٢ــ از هنرجویان خود بخواهید برای جلسٔه بعدی گزارش تنظیمی خود را همراه با تصویر، با موضوع تنظیم 
ترتیب دادن نمایشگاهی کوتاه در کالس، در  با  بیاورند. سپس گزارش های تهیه شده را  به کالس  فضای آموزشی، 

معرض دید سایر هنرجویان قرار دهند. 
٣ــ از هنرجویان بخواهید راجع به گزارش های خود )تنظیم فضای آموزشی، زمان آموزش هر مادٔه درسی( 

مطالبی را به طور خالصه ارائه دهند. 
٤ــ قبل از شروع درس، تصویر ٢ــ٧ )ص١٤٤کتاب( را روی کاغذ بزرگ بکشند و در کالس در معرض دید 
هنرجویان قرار دهند. اجرای این فّعالیت ها به صورت گروهی نیز امکان پذیر است. حال می توانید درس را با استناد به 

نظریات و گزارش ها و بهره گیری از تصاویر تهیه شدٔه هنرجویان آغاز نمایید. 

چگونگی تنظیم فضای آموزشی 
روش آموزش در مورد کودکان سنین پیش از دبستان غیرمستقیم و فعال است. کالس در این روش آموزشی به مراکز مختلف 
یادگیری تقسیم می شود. یکی از این مراکز، مرکز آموزش علوم است که شامل وسایلی مانند مجموعه ای از سنگ ها، آکواریوم، چرخ 
و ماشین های ساده، مواد مختلف مانند سنگ، شن، مایعات و … است. زمان آموزش در این شیؤه آموزشی محدود نیست و بستگی 
به نوع فّعالیت دارد. معلم در این روش آموزشی و در این فضای آموزشی در جریان فّعالیت های کودکان، ناظر و راهنماست و هدف 

آموزشی را دنبال می کند. 

فّعالیت ها و مهارت ها 
برای تربیت دانشمندان کوچک الزم است چهار مهارت زیر را در کودکان ایجاد کرد: 

1ــ مشاهده: وقتی کودک با دقت به چیزی نگاه کند آن را مورد مشاهده قرار داده است. برای تقویت این مهارت در کودکان 
از تصاویر گوناگون استفاده می شود و از کودک می خواهند با دقت به تصاویر نگاه کند و راجع به جزئیات آنها صحبت کند. بردن 
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کودکان به پارک، موزه های حیات وحش و صحبت کردن راجع به آنچه آنجا دیده اند نیز این مهارت را تقویت می کند. 
2ــ برقراری ارتباط: این مهارت از طریق توصیف اشیا، کشیدن شکل، جمع آوری و طبقه بندی اشیا و صحبت کردن دربارٔه 
آنها در کودکان ایجاد می شود. برقراری یک ارتباط سادٔه تلفنی، بازی جمله سازی، کامل کردن یک جمله، بیان یک جمله در گوش 

همٔه کودکان به نوبت و اعالم آن توسط نفر آخر با صدای بلند، روش های دیگری برای تقویت این مهارت است. 
٣ــ مقایسه کردن: مشاهدٔه اشیا و پدیده های طبیعت و مقایسٔه آنها باعث شناسایی آنها و طبقه بندی آنها می شود. مشاهده کردن، 
به کار بردن حواس و اندازه گیری اشیا این مهارت را در کودکان ایجاد می کنند. در مقایسه کردن، اصطالحاتی چون گرم، سرد، کوتاه، 

سبک، سنگین، کوچک و بزرگ به کار برده می شود. 
٤ــ طبقه بندی: گروه بندی اشیا براساس خصوصیات آشکار آنها طبقه بندی ست. کودک ابتدا شکل های مشابه را در یک 

گروه قرار می دهد اّما به تدریج به سایر خصوصیات آنها توجه می کند. 

پیشنهاد 
با توجه به آنچه با هنرجویان خود به بحث گذاشته اید و با ارائٔه یک نمونه طرح درس، از آنها بخواهید برای 
کار(،  )واحد  پروژه  یک  قالب  در  آموزشی  فّعالیت  طراحی  ضمن  )طبیعت(،  علوم  آموزشی  مختلف  موضوعات 

کاردستی های مربوط به آنها را تهیه و طرح درس خود را برای همکالسی های خود اجرا نمایند. 
نکته: هنرجویان در تهیٔه طرح درس و اجرای آن باید از فّعالیت های آموزشی ای که تاکنون در کتاب مطالعه 
نموده اند استفاده نمایند. ضمن اینکه می توانید با کمک آنها در کالس درسی خود یک مرکز آموزش علوم، که دارای 

مواد مختلف علوم )آکواریوم، سنگ ها، برگ ها، گل طبیعی، موجودات زنده مانند ماهی( باشد، طراحی کنید. 

آشنایی با زندگی حیوانات 
فّعالیت های آموزشی برای آشنایی با زندگی حیوانات 

١ــ تصاویری بریده شده از حیوانات مختلف، طبقه بندی شده در سه دستٔه اهلی، حیوانات مزرعه و حیوانات دریایی، در مقابل 
کودک قرار داده می شود. 

٢ــ راجع به انواع حیوانات، پوشش بدن حیوانات، چگونگی تولید مثل، نیازهای حیوانات، خوراک حیوانات، دفاع حیوانات، 
النه سازی حیوانات، احساس خطر در حیوانات فّعالیت هایی طراحی و اجرا می شود. 

بی جان، طبقه بندی حیوانات  یا یک ماهی  نمایش حیوانات زنده  از تصاویر،  )استفاده  آنها  بدن  انواع حیوانات و پوشش  ٣ــ 
براساس پوشش آنها و اجرای بازی »من چه حیوانی هستم«(. 

از  تصاویری  دادن  نشان  اسباب بازی حیوان،  و  زنده  )مقایسٔه حیوان  دارند؟  نیاز  به چه چیزهایی  زندگی  برای  ٤ــ حیوانات 
حیوانات اهلی و وحشی، درست کردن کتابی از تصاویر حیوانات، النه سازی برای پرندگان(. 

آشنایی با گیاهان 
فّعالیت های آموزشی برای آشنایی با گیاهان 

١ــ به کودکان روش کاشت نمونه ای از حبوبات آموزش داده شود. 
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٢ــ گیاهان به چه چیزهایی نیاز دارند؟ )کاشت گیاهان، حذف نور، آب و هوا برای یکی از گیاهان(. 
نمایش  آنها،  متفاوت  دانه های  میوه ها جهت مشاهده  دادن  برش  گیاهان،  دانه های  )مقایسه  می کنند؟  گیاهان چگونه رشد  ٣ــ 

تصاویری از سبزیجات و میوه جات به کودکان(. 

شرایط اقلیمی )آب و هوا(
فّعالیت های آموزشی برای آشنایی کودک با شرایط اقلیمی 

١ــ درجٔه حرارت هوا: نشان دادن تصاویری از یک روز برفی و استفاده از دماسنج برای سنجش درجٔه هوا، درست کردن 
دماسنج با رنگ های مختلف برای نمایش هوای متفاوت، استفاده از آب گرم، ولرم، سرد در ظروف و اندازه گیری درجٔه حرارت آنها، 

نمایش درجٔه حرارت هوای داخل و خارج کالس با دماسنج ساخته شده. 
٢ــ تغییرات هوا: اندازه گیری هوای داخل و خارج کالس با دماسنج عالمت گذاری شده با توجه به وزش باد با مشاهده حرکت 

اشیا، نمایش تصویری هواهای مختلف و درجٔه حرارت آنها، نقاشی کردن وضعیت خاص هوا و پرسش و پاسخ. 

آشنایی با فصل ها 
فّعالیت های آموزشی برای آشنایی کودک با فصل ها 

١ــ نشان دادن تصاویری از فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان و صحبت راجع به طبیعت، غذا، حیوانات و …؛ 
٢ــ ترسیم هر فصل روی یک مقوا و صحبت راجع به میوه ها و فّعالیت های فصل و تغییرات آنها؛ 

٣ــ تقسیم مقوا به چهار قسمت و اختصاص نام یک فصل به هر قسمت و گروه بندی کودکان براساس فصل و صحبت راجع 
به آنها؛ 

٤ــ درست کردن کاردستی فصول به صورت گروهی؛ 
٥ــ نمایش زندٔه شاخه های درختان در زمستان و بهار و مشاهدٔه ویژگی های آنها. 

آشنایی با نور 
فّعالیت های آموزشی برای آشنایی کودک با نور 

١ــ استفاده از چراغ قوه در تاریکی کالس برای روشنایی؛ 
٢ــ گذاشتن دو ظرف آب در سایه و آفتاب و مقایسٔه حرارت دو ظرف؛ 

٣ــ اجرای آزمایش نبود نور برای گیاهان و پژمرده شدن آنها؛ 
٤ــ تصاویری از اشیا و انسان هایی که انرژی مصرف می کنند؛ 

٥ــ تصاویری از وسایل انرژی زا در خانه و مدرسه؛ 
٦ــ تشکیل سایٔه دست با استفاده از چراغ قوه و پارچٔه سفید در کالس؛ 

٧ــ کشیدن سایه در یک روز آفتابی از کودک. 
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آشنایی با صدا 
فّعالیت های آموزشی برای آشنایی با صدا 

١ــ تجربه کردن ارتعاشات صدا با گذاشتن انگشت روی گلو هنگام حرف زدن یا روی بلندگوی رادیو؛ 
٢ــ لمس ته قوطی یا حرف زدن داخل آن؛

٣ــ ریختن برنج روی یک طبل و ضربه زدن به آن؛ 
٤ــ به هم زدن دو تکه سنگ و اجرای آن در زیر آب )مقایسه یک صدا در دو موقعیت(؛ 

٥ــ ریختن آب در اندازه های مختلف در ٨ لیوان و ضربه زدن به هرکدام و حس کردن تفاوت صداهای آنها؛ 
٦ــ درست کردن یک تلفن با استفاده از دو لیوان پالستیکی و حرف زدن وحس ارتعاشات صوتی آنها. 

آشنایی با حرکت 
فّعالیت های آموزشی برای آشنایی با حرکت و کشش

1ــ کشیدن و هل دادن: برداشتن مداد از روی میز و پرسش راجع به چگونگی برداشتن آن توسط نیروی وارد شده توسط 
آنها، ریختن مقداری سنگریزه داخل ماشین و هل دادن آن و وارد کردن نیرو )جهت حرکت ماشین(؛ 

2ــ کشش: باال انداختن توپ و رهاکردن آن، پریدن به طرف باال و پایین آمدن به سرعت، گذاشتن پاک کن روی یک تخته چوب 
صاف و حرکت سریع آن به طرف زمین )کشش(. 

پیشنهاد
از هنرجویان بخواهید براساس محتوای تدریس شده، یک طرح آموزشی، با توجه به موضوعات مطرح شده، 

برای کودکان طراحی کنند و در کالس ارائه دهند. 
تهیٔه این نمونٔه طرح آموزشی، آنها را برای پرکردن فرم شمارٔه ٢ )برنامه ریزی آموزشی( آماده می کند. 
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فرم شمارۀ 1 ــ آموزش یک فّعالیت

موضوع فّعالیت: کاشتن دانه
هدف: به کودکان فرصت دهیم تا مراحل رشد گیاه را مشاهده کنند. 

نوع فّعالیت: علوم
تأکید بر رشد: شناختی و اکتشاف

محل: فضای بیرون از کالس
تعداد کودکان: ١٠ نفر
زمان: ١٠ تا ١٥ دقیقه

سن: چهار و پنج ساله ها
مواد الزم: دانٔه گیاه )لوبیا بهترین است(، خاک، قاشق پالستیکی، گلدان پالستیکی به تعداد نفرات، روان نویس 

ضدآب.
زمینه سازی: دانه را دو تا سه ساعت قبل خیس کنید و وسایل کار را در فضای باز آماده کنید.

روش کار معلم
ــ بحث و گفت وگو با کودکان دربارٔه دانه ها و ریشه گیاه؛ 

ــ بچه ها مقداری خاک در گلدان بریزید؛ 
ــ در هر گلدانی یک تا دو دانه بکارید. با خاک گلدان را پرکنید؛ 

ــ نام کودک را روی مقوایی با روان نویس بنویسید و با چوبی در گلدان قرار دهید؛ 
ــ به گلدان ها آب بدهید و آنها را در محل آفتابی نگه دارید. 

پیامد حاصل از آموزش:
مفهوم: گیاه از دانه می روید، دانه برای روئیدن نیاز به آب و خاک و نور دارد.

مفاهیم: کاشتن دانه، آبیاری، نیاز گیاهان 
مهارت: توسعٔه مهارت علوم، توسعٔه مهارت های دیداری و المسه، 

خزانۀ لغات: دانه، ریشه، گیاه، رشد، خاک
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فرم شمارۀ 1 ــ آموزش یک فّعالیت

موضوع فّعالیت: حیوانات اهلی
هدف: به کودکان فرصت دهیم تا ویژگی های حیوانات اهلی را مشاهده کنند.

نوع فّعالیت: علوم
تأکید بر رشد: شناختی

محل: فضای داخل و بیرون از کالس
تعداد کودکان: ٥ نفر

زمان: ١٥ دقیقه
سن: چهار و پنج  ساله

مواد الزم: چند حیوان اهلی زنده، اسباب بازی پارچه ای )توپر و نرم( از حیوانات اهلی، تصاویری از حیوانات اهلی 
زمینه سازی: وسایل الزم را جهت اجرای فّعالیت و داشتن هماهنگی الزم آماده کنید )حیوانات زنده موجود در 

مرکز پیش از دبستان(   
روش کار معّلم

ــ پرسش و پاسخ با کودکان در مورد انواع حیوانات اهلی؛ 
ــ نمایش تصاویر حیوانات به کودکان و معرفی حیوانات اهلی؛ 

ــ خواندن قصه یا کتاب مرتبط با حیوانات اهلی؛ 
ــ بحث و گفت وگو پیرامون زندگی و غذای حیوانات اهلی. 

پیامد حاصل از آموزش:
مفاهیم: نام بردن حیوانات، شناسایی آنها، شناخت غذاهای حیوانات اهلی )علف، گوشت و …( 

مهارت: شناخت حیوانات اهلی، محل زندگی آنها و غذای آنها
خزانۀ لغات: نام حیوانات اهلی، نام غذاهای حیوانات اهلی 
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ش از دبستان ــ فرم ارزشیابی محتوای فصل 
ش و اهّمیت شناخت طبیعت در دوران پی

فصل هفتم: نق

       حوزه های فّعالیت

نمرۀ 
نظری 

حیوانات
گیاهان

شرایط اقلیمی 
)آب و هوا(

فصل ها 
نور

صدا
ش

حرکت و کش

اسامی 
هنرجویان

نام 
واحد 

کار
سن 

ک
کود

انواع 
حیوانات 
ش 

و پوش
آنها

نیازهای 
حیوانات 
)اهلی و 
وحشی(

نیازهای 
گیاهان

رشد 
گیاهان

درجۀ 
حرارت 

هوا 
تغییرات 

هوا
بهار 

تابستان
پاییز 

زمستان 
خورشید 

سایه 
شناخت 
صدا 

کشیدن 
و هل 
دادن

مفهوم 
ش

کش
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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 باید بیشتر انجام دهم؟

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

سایر پیشنهادات:

ش از دبستان ــ فرم ارزشیابی محتوای فصل 
ش و اهّمیت شناخت طبیعت در دوران پی

فصل هفتم: نق

       حوزه های فّعالیت

نمرۀ 
نظری 

حیوانات
گیاهان

شرایط اقلیمی 
)آب و هوا(

فصل ها 
نور

صدا
ش

حرکت و کش

اسامی 
هنرجویان

نام 
واحد 

کار
سن 

ک
کود

انواع 
حیوانات 
ش 

و پوش
آنها

نیازهای 
حیوانات 
)اهلی و 
وحشی(

نیازهای 
گیاهان

رشد 
گیاهان

درجۀ 
حرارت 

هوا 
تغییرات 

هوا
بهار 

تابستان
پاییز 

زمستان 
خورشید 

سایه 
شناخت 
صدا 

کشیدن 
و هل 
دادن

مفهوم 
ش

کش
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ارزشیابی فصل هفتم: 
فرم ارزشیابی مستمر و پایانی

ارزشیابی این کتاب به صورت ٨ نمرٔه نظری و ١٢ نمرٔه عملی در دو نوبت اّول و نوبت دّوم انجام می گیرد . 

نمرهعنواندوره

ّوم
ت د

نوب

تمر
مس

نظری: 
اجرای آزمون های شفاهی و کتبی براساس محتوای فصل

شاخص های غیرفنی:
ــ ارائٔه تحقیقات و گزارش های مرتبط به کالس

ــ نقد و بررسی گزارش ها و تحقیقات ارائه شده در کالس
عملی:

ــ اجرای فّعالیت های آموزشی، تعیین محتوای فصل؛
ــ شناخت و کاربرد وسایل و ابزار صحیح؛

ــ جمع آوری فّعالیت های آموزشی به صورت منظم و صحیح در یک پوشه.
شاخص های غیرفنی:

ــ نظم و انضباط و حضور فعال در کارگاه؛ 
ــ سرعت و مهارت در اجرای فّعالیت های آموزشی؛

ــ مشارکت در اجرای فّعالیت های آموزشی گروهی و فردی؛
ــ رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در اجرای فّعالیت های آموزشی؛

ــ خالّقیت در ارائٔه فّعالیت های آموزشی.

م ّو
ت د

نوب

نی
پایا

نظری:
نقش و اهّمیت شناخت طبیعت در دوران پیش از دبستان

1

عملی:
ارائه فّعالیتی مناسب برای آموزش مفاهیم طبیعی و شناخت طبیعت )مشاهده، برقراری ارتباط، 

مقایسه، طبقه بندی(

1/5
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  نمونه سؤاالت فصل هفتم
الف( سؤاالت نظری 
1ــ سؤال تشریحی 

٭ روش آموزش علوم به کودکان پیش از دبستان را توضیح دهید. 
٭ منظور از مهارت مقایسه کردن چیست؟ مثالی بنویسید.

2ــ سؤال تکمیلی 
٭ زمان آموزش علوم در دورهٔ پیش از دبستان به …… بستگی دارد. 

٭ گروه بندی اشیا، براساس خصوصیات آشکار آنها را …… می گویند. 
٣ــ سؤاالت جورکردنی 

١ــ روسو  الف( روش اساسی در آموزش کودکان فّعالیت و آزمایش است.               
ب( الگوهای یادگیری کودک سال ها پیش از آغاز مدرسه رفتن او شکل می گیرد.        ٢ــ مونته سوری

                                                                                                                               ٣ــ الک 
ب( سؤاالت عملی 

١ــ برای آموزش پوشش حیوانات به کودکان پیش دبستانی، یک فّعالیت طراحی کنید. 
٢ــ برای آموزش فصل ها به کودکان پیش دبستانی، فّعالیتی را در قالب یک طرح آموزشی تنظیم کنید. 

٣ــ برای آموزش درجٔه حرارت هوا به کودکان پیش دبستانی با دماسنج، فّعالیتی را در قالب یک طرح آموزشی تنظیم کنید.  
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جداول ارزشیابی نظری و عملی براساس شاخص ها و مهارت های غیرفنی

نمرۀ نظری

نظری

نام و نام خانوادگی

یادداشت هنرآموزنقد و بررسی تحقیقنقد و بررسی گزارشگزارشتحقیقشفاهیکتبی

نمونۀ جدول ارزشیابی از محتوای نظری

نمرۀ عملی

عملی

نام و نام خانوادگی

حضور 
فعال در 

کالس

میزان 
مشارکت در 

فّعالیت گروهی

ارائۀ 
پوشۀ 

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

نمونۀ جدول ارزشیابی از محتوای عملی
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یادداشت هنرآموز
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فصل هشتم

نقش و اهمّیت آموزش مفاهیم اجتماعی در دورۀ پیش دبستانی

هدف کلی

طراحی فّعالیت هایی برای توسعه مهارتهای اجتماعی در دوران پیش از دبستان

ــ مفاهیم اجتماعی



201

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 پروژٔه آموزشی، با درنظر گرفتن موضوع مربوطه، به کارگیرند.

آموزش یک مفهوم

فّعالیت های هنری، خالقیت

فّعالیت های بازی

 بهداشت و تغذیه

مفاهیم ریاضی

  مفاهیم علوم اجتماعی

مفاهیم علوم طبیعی

 مفاهیم دینی و اخالقی   

فّعالیت کالمی، زبان آموزی

پرورش  و  فّعالیت های حرکتی 
جسم و حواس پنج گانه
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متغیرهای اجتماعی شدن

تفاوت های فردی

الگوها و ارزش های رفتاری منابع انتقال ارزش ها

روش های انتقال ارزش ها

متغیرهای اجتماعی شدن

شناخت خود 

شناخت محیط میان فردی
مفاهیم و مهارت های اجتماعی

مفاهیم و مهارت های اجتماعی

نمای کلی فصل هشتم
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   هدف های رفتاری فصل هشتم در حیطه های یادگیری براساس طبقه بندی بلوم و همکاران

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

طبقهحیطۀ روانی حرکتیطبقهحیطۀ عاطفیطبقهحیطۀ شناختیردیف

1
فرایند اجتماعی شدن را 

توضیح دهد.
فرایند اجتماعی شدن را دانش

مورد توجه قرار دهد.
توسط دریافت را  اجتماعی شدن  فرایند 

طراحی  آموزشی  چارت  یک 
کند.

اجرای 
مستقل

2
ابعاد مختلف متغیرهای 

اجتماعی شدن را توضیح 
دهد.

اجـتماعــی دانش متغـیرهـای 
شدن را مورد توجه قرار 

دهد.

را دریافت شدن  اجتماعی  متغیرهای 
به  آموزشی  چارت  یک  توسط 

نمایش بگذارد.

اجرای 
مستقل

3
جنبه های مختلف یادگیری هر 
نقش اجتماعی را با ذکر مثالی 

شرح دهد.

درک و 
فهم

مـختلف  جنبه هـای  بـه 
نـقش  هـر  یــادگیـری 

اجتماعی اهمیت دهد.

ارزش  
گذاری

هر  یادگیری  مختلف  جنبه های 
قالب یک  نقش اجتماعی را در 

طرح آموزشی نمایش دهد.

اجرای 
مستقل

4

نکاتی را که والدین و مربیان در 
اجتماعی  رشد  تحوالت  زمینٔهٔ 

کودکان باید بدانند بیان کند.

اجتماعی دانش تحوالت رشد 
توجه  مورد  را  کودکان 

قرار دهد.

رشد دریافت تحوالت  شناخت  فواید 
والدین  برای  کودکان  اجتماعی 
طرح  یک  قالب  در  را  مربیان  و 

آموزشی اجرا کند.

اجرای 
مستقل

5
مهارت های اجتماعی مورد 
نیاز کودکان را با ذکر مثال 

توضیح دهد.

درک و 
فهم

به مهارت های اجتماعی 
مورد نیاز کودکان توجه 

نشان دهد.

نیاز دریافت مورد  اجتماعی  مهارت های 
چارت  یک  توسط  را  کودکان 

آموزشی ارائه دهد.

اجرای 
مستقل

6

مهارت های  آموزش  شیوه های 
ذکر  با  را  کودکان  اجتماعی 

مثال توضیح دهد.

درک و 
فهم

آموزش  شیوه های  به 
مهارت هـای اجتمـاعـی 
نشان  عـالقـه  کـودکـان 

دهد.

نمونه هایی از روش های آموزش دریافت
مهارت های اجتماعی کودکان 

را اجرا کند.

اجرای 
مستقل
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ش مفاهیم اجتماعی به کودکان
ش و اهّمیت آموز

فصل هشتم: نق
ف و محتوا:  بودجه بندی زمان پیشنهادی 

جدول هد

ش مفاهیم اجتماعی به کودکان
ش و اهمّیت آموز

ف کلی: آشنایی هنرجویان با نق
هد

زمان

ردیف
ف های رفتاری

هد
حیطه

طبقه
ش

س و ریز محتوای آموز
رئو

نظری
عملی

١٢٣٤٥

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.

ش مهارت  اجتماعی به کودکان را ارائه دهد.
نحؤه آموز

های اجتماعی به کودکان را طراحی  ش مهارت 
شیوه های آموز

و اجرا کند.

شناختی
شناختی
شناختی

روانی ــ 
حرکتی

روانی ــ 
حرکتی

ش
دان

ش 
دان

ش
دان

اجرای 
مستقل

اجرای 
مستقل

ــ فرایند اجتماعی شدن
ــ نکاتی که والدین و مربیان باید بدانند.

ش آن به کودکان
ــ مهارت  اجتماعی و نحؤه آموز

 مهارت های مربوط به شناخت خود
 

 مهارت های میان فردی
 

 مهارت های مربوط به شناخت محیط
 

ش مهارت های اجتماعی
ــ شیوه های آموز

 الگوبرداری
 

 مربی گری
 

 دادن فرصت سخن گویی به کودکان
 

 خودآموزی
 

 قضاوت و داوری
 

 تقویت رفتار
 

ش و قصه گویی
 نمای

 
 بازی

  
ش علمی

 گرد
 

20403030

180ــــ
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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.
و  تطبیق  در  توانایی  کسب  و  است  جامعه  قبول  مورد  ارزش های  و  هنجارها  باورها،  اعتقادات،  پذیرش  جامعه پذیری:  ٭ 

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 
اجتماعی نام دارد. این الگوسازی یا از طریق مشاهدهٔ رفتار همساالن یا بزرگ ترها و یا از طریق تأثیرپذیری از شنیده های دیگران انجام می شود.
٭ 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.
مؤثر است.  او  اجتماعی  افزایش درک  در  بشناسد  بهتر  را  ارتباط  برقراری  موقعیت  بتواند  اگر کودک  تقویت رفتار:  ٭ 

بنابراین نارسایی های ادراک اجتماعی را می توان نشانٔه ناتوانی در تغییر دقیق و تلفیق عالئم و نمادهای مختلف محیط دانست.

روش های پیشنهادی یاددهی و یادگیری
ــ سخنرانی

ــ فّعالیت گروهی
ــ اجرای نمایش
ــ پرسش و پاسخ

ــ روش تقلید یا الگوبرداری

مواد و وسایل الزم:
ــ کتاب درسی

ــ فیلم های آموزشی در زمینٔه مهارت های اجتماعی
ــ چارت های آموزشی

ــ عالئم راهنمایی و رانندگی
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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 پرکردن این فرم باید کلیٔه سؤاالت را بخوانید.

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.

٢ــ تحوالت مربوط به رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی را با ذکر مثال هایی در زمینٔه تأثیر خانواده، همساالن، 
همسایگان و رسانه ها در رفتار کودکان، مورد بحث و بررسی قرار دهید.
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خالصۀ محتوا
ــ فرایند اجتماعی شدن

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؛
ب( متغیرهای مربوط به منابع انتقال ارزش ها، که دربرگیرندٔه فرهنگ، ملیت، خانواده و وسایل ارتباط جمعی ست )روزنامه ها، 

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.
ــ یادگیری هر نقش دارای دو جنبه است: جنبٔه اّول، یادگیری وظایف مربوط به هر نقش و حقوق مربوط به آن است. جنبٔه دوم، 

یادگیری احساسات عواطف، نگرش ها و ارزش های مربوط به هر نقش است.
ـ نکاتی که والدین و مربیان باید بدانند ـ

 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. 

برخی  و  برخی غیراجتماعی  که  بروز می دهند  از خود  را  رفتارهای خاصی  مرحلٔه سنی،  هر  در  و  مراحل رشد خود  در   کودکان 
اجتماعی اند. والدین و مربیان، با مشاهدهٔ رفتار کودکان و با توجه به جدول رشد کودکان، در تربیت اجتماعی آنان به نکاتی چند باید توجه کنند:
ــ کودکان از نظر رشد اجتماعی خود پیوسته تغییراتی را پشت سر می گذرانند. با توجه به این تغییرات،  بروز رفتارهای غیراجتماعی 
در کودک فرصت هایی در اختیار والدین و مربیان می گذارد تا از طریق تعامل حساب شده با کودک، زمینٔه رشد اجتماعی او را فراهم سازند.

ــ نحوهٔ برخورد والدین و مربیان با کودک باید هماهنگ باشد تا در رشد اجتماعی او مؤثر واقع شود.
 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.

کودک در حال رشد

جامعه:  
ــ هنجارها 

ــ مهار ت ها 
ــ انگیزه ها 
ــ ارزش ها

رشد اجتماعی کودکشکل گیری رفتار 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 

خود و دیگران، ارائه دهند. سپس مهارت های اجتماعی و نحؤه آموزش آنها را به کودکان تدریس کنید.
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 …(.

برقرار  رابطه  با دیگران  از حالت خودمداری خارج می شود و سعی می کند  به مرور  کودک  ب( مهارت های میان فردی: 
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 
باید قادر باشد محیط اطرافش را بشناسد. الزمٔه این امر دانستن نشانی خانٔه مسکونی، محیط اطراف خانه و مراکز پیش دبستانی، شغل 

والدین، نحوهٔ رفت و آمد، آشنایی با مقررات راهنمایی و رانندگی و … است.

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 فّعالیت ها به موضوع 

آموزش، شرایط مخاطب از نظر تحوالت مربوط به رشد و توانایی فردی بستگی دارد.
روش ها و فّعالیت 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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نمونۀ آموزشی یک فّعالیت
موضوع فّعالیت: خانه سازی گروهی
هدف: تقویت مهارت های میان فردی

نوع فّعالیت:  مهارت اجتماعی
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 
رنگی، چسب، قیچی، پارچٔه کلفت برای چادرزدن، ِگل رس

زمینه سازی قبل از اجرا: بازدید از یک ساختمان نیمه تمام، مشاهدٔه 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 فّعالیتی 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.

ــ نوع خانه هایی را که هر گروه می خواهند بسازند با کمک کودکان مشخص می کنیم، مانند کلبه، چادر، خانٔه ویالیی، 
آپارتمانی.

ــ اگر از مقوا استفاده می شود مراقبت در برش مقوا و اگر کار با ِگل رس یا هر وسیلٔه دیگری ست، رعایت نکات بهداشتی 
و ایمنی کامالً 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 فّعال در گروه و … تشویق می کنیم.
ــ سپس خانه های مورد عالقٔه کودکان، با توجه به ذوق و طراحی خودشان، آماده می شود. فضایی را درنظر می گیریم 
برای شناخت محیط زندگی محیط اطراف خانه، همسایه ها، نشانی خانه و نشانی  که خانه در آن ساخته شده است و 

مهدکودک، نحوهٔ رفت و آمد و برخی از مهارت های مربوط به شناخت محیط را آموزش می دهیم.
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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موضوع: بازی نقش اجتماعی )رانندٔه اتوبوس(
هدف: به کودکان فرصتی داده شود تا نقش رانندٔه اتوبوس را کشف کنند.

حوزۀ برنامه ریزی آموزشی:  درک اجتماعی
تمرکز رشد: شناختی ــ اجتماعی

محل: فضای بیرون
تعداد کودکان: 5 تا 8 نفر

مدت: 10 تا 20 دقیقه
سن: سه تا چهار سال

مواد الزم: 5 تا 8 دستگاه 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 
سوار شدن یا استفاده از اتوبوس باید پول برای تهیٔه بلیت پرداخت کرد.

مهارت ها: مهارت ایفای نقش ــ توسعٔه مهارت اجرای نقش یک راننده و آشنا شدن با ویژگی شغلی، آشنایی با یک 
فّعالیت اجتماعی و نقش آن

خزانۀ لغات: رانندٔه اتوبوس، بلیت، رانندگی، نکات ایمنی
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فرم ارزیابی هنرآموز، بعد از تدریس هر فصل
چگونه تدریسم را بیشتر اثرگذار کنم؟

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

سایر پیشنهادها:
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ارزشیابی فصل ٧
فرم ارزشیابی مستمر و پایانی

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

نمرهعنوان

وم
ت د

نوب
تمر

مس

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

نوبت اّول و دوم.
شاخص های غیرفنی:

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

عملی:
ــ اجرای فّعالیت های آموزشی مطابق با اهداف رفتاری درس در قسمت های عملی پایانی 

نوبت اّول و دوم
ــ شناخت و کاربرد وسایل و ابزار صحیح

ــ جمع آوری فّعالیت های انجام شده به صورت منظم و صحیح در یک پوشه
مهارت های غیرفنی:

ــ نظم و انضباط و حضور فّعال در کارگاه
ــ سرعت و مهارت در انجام فّعالیت های آموزشی

ــ مشارکت فّعال در فّعالیت های گروهی و فردی
ــ رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در انجام فّعالیت آموزشی 

ــ خالقّیت در ارائٔه فّعالیت آموزشی
وم

ت د
نوب

نی
پایا

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

0/5

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

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

)گزینٔه صحیح را با عالمت ضربدر نشان دهید.(
1ــ کدام گزینه مهارت مربوط به شناخت خود را بیشتر نشان می دهد؟

 الف( اعتماد نداشتن به افراد بیگانه                   ج( شناخت شغل والدین
ب( صرفه جویی در انرژی                                 د( رعایت نوبت بازی

2ــ مناسب ترین راه تقویت رفتار در کودک کدام است؟
الف( تشویق                                                  ج( صحبت کردن
ب( توصیف اشیاء                                          د( الگویی مناسب

توجه
یا درنظر گرفتن مهارت های  یا پروژٔه آموزشی و  با توجه به موضوع انتخابی واحد کار  ارزشیابی عملی، 

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 فّعالیت 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

نام و نام خانوادگی

یادداشت هنرآموزنقد و بررسی تحقیقنقد و بررسی گزارشگزارشتحقیقشفاهیکتبی

نمونۀ جدول ارزشیابی از محتوای نظری

نمرۀ عملی:

عملی

نام و نام خانوادگی

حضور 
فّعال در 

کالس

میزان 
مشارکت در 

فّعالیت گروهی

ارائۀ 
پوشۀ 

کار

کاربرد 
صحیح 
وسایل

اجرای 
صحیح 
کار عملی

سرعت و 
مهارت در 
اجرای کار

نوآوری 
و 

خاّلقیت

نظم و 
انضباط

رعایت 
بهداشت و 
ایمنی در کار

یادداشت 
هنرآموز

نمونۀ جدول ارزشیابی از محتوای عملی
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یادداشت هنرآموز
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فصل نهم

نقش و اهّمیت آموزش مفاهیم ریاضی در دوران پیش از دبستان

هدف کلی

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

ــ ریاضی

رنگ ها

اشکال

کتابخانه
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سخنی با هنرآموز
برنامٔه تدریس خود را در این فصل به گونه ای طراحی نمایید تا هنرجویان بتوانند در طول سال فّعالیت ها و آموخته هایشان را در 

جهت تهیه و اجرای واحد کار یا پروژهٔ آموزشی، با درنظر گرفتن موضوع مربوطه، به کار گیرند.

آموزش یک مفهوم فّعالیت های هنری

فّعالیت های بازی

 بهداشت و تغذیه

مفاهیم ریاضی

  مفاهیم علوم اجتماعی

مفاهیم علوم

 مفاهیم دینی و اخالقی   

فّعالیت های حرکتی و پرورش 
جسم و حواس پنج گانه
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انواع دانش از نظر پیاژه

بازتاب  طریق  از 
حسی ــ حرکتیبدون آموزش

فیزیکی
از طریق:

ــ تجربیات   
ــ حواس

مفاهیم مربوط به اندازه 

مفاهیم مکانی
مفاهیم زمانی

اجتماعی

از طریق: 
ــ آداب و رسوم

ــ محیط
ــ فّعالیت ها

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(

منطقی ــ ریاضی

روش های آموزش مفاهیم ریاضی

مکاشفه ای

بازیفّعال

مفاهیم ریاضی در دوره های رشد براساس نظریات پیاژه

حسی ــ حرکتی 
)تولد تا 2 سالگی(
)نگه داری ذهنی(

دوره های رشد شناختی کودک پیش از 
دبستان در آموزش ریاضی

پیش عملیاتی )2 تا ٧ سالگی(

تفکر پیش مفهومی )2 تا 4 سالگی(

تفکر شهودی )4 تا ٧ سالگی(

نمای کلی از فصل نهم
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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:

طبقهحیطۀ روانی حرکتیطبقهحیطۀ عاطفیطبقهحیطۀ شناختیردیف

1
به تعاریف متعدد ریاضی توجه دانشریاضی را تعریف کند.

نشان دهد.
دریافت
کردن

در  را  ریاضی  متعدد  تعاریف 
آموزشی  نمودار  یک  قالب 

ارائه دهد.

اجرای 
مستقل

2

مفاهیم  آموزش  ضرورت 
توضیح  را  کودکان  به  ریاضی 

دهد.

درک و 
فهم

مفاهیم  آموزش  ضرورت  به 
ریاضی به کودکان اهمیت دهد.

پاسخ
دادن

مفاهیم  آموزش  ضرورت 
قالب  در  را  به کودکان  ریاضی 
ارائه  آموزشی  نمودار  یک 

دهد.

اجرای 
مستقل

3
انواع دانش و جایگاه ریاضی 

را در بین آنها توضیح دهد.
درک و 

فهم
به انواع دانش و جایگاه ریاضی 

در آن توجه نشان دهد.
دریافت
کردن

ریاضی  جایگاه  و  دانش  انواع 
نمودار  به صورت  را  آن  در 

آموزشی ارائه دهد.

اجرای 
مستقل

4

مفاهیم  شکل گیری  چگونگی 
کودکان  ذهن  در  را  ریاضی 
تشریح  پیاژه  نظریات  براساس 

کند.

درک 
وفهم

مفاهیم  شکل گیری  چگونگی 
کودکان،  ذهن  در  ریاضی 
را  پیاژه  نظریات  براساس 

داوطلبانه مطالعه کند.

مفاهیم پاسخ دادن شکل گیری  چگونگی 
را  کودکان  ذهن  در  ریاضی 
آموزشی  نمودار  یک  قالب  در 

نمایش دهد.

اجرای 
مستقل

5
مفاهیم  آموزش  روش های 
شرح  را  کودکان  به  ریاضی 

دهد.

درک و 
فهم

مفاهیم  آموزش  روش های 
ریاضی به کودکان را داوطلبانه 

مطالعه کند.

آموزشی، پاسخ دادن طرح  یک  قالب  در 
به  ریاضی  آموزش  روش های 

کودکان را اجرا کند.

اجرای 
مستقل

6

مفاهیم ریاضی را که به کودکان 
آموزش  باید  دبستانی  پیش 

دهند، فهرست کند.

به مفاهیم ریاضی برای کودکان دانش
پیش دبستانی توجه نشان دهد.

دریافت 
کردن

به  ریاضی  آموزشی  مفاهیم 
در  را  پیش دبستانی  کودکان 
آموزشی  نمودار  یک  قالب 

ارائه دهد.

اجرای 
مستقل

7

را  ریاضی  مفاهیم  از  یک  هر 
که به کودکان پیش دبستانی باید 

آموزش دهد، توضیح دهد.

درک و 
فهم

را  ریاضی  مفاهیم  از  یک  هر 
که به کودکان پیش دبستانی باید 
داوطلبانه مطالعه  آموزش دهد، 

کند.

برای آموزش هر یک از مفاهیم پاسخ دادن
ریاضی به کودکان پیش دبستانی 

یک فّعالیت اجرا کند.

اجرای 
مستقل

8

مربیان  و  والدین  که  را  نکاتی 
باید  در آموزش مفاهیم ریاضی 

بدانند توضیح دهد.

درک و 
فهم

و  والدین  توجه  قابل  نکات 
مفاهیم  آموزش  در  مربیان 
مورد  را  کودکان  به  ریاضی 

توجه قرار دهد.

دریافت 
کردن

و  والدین  توجه  قابل  نکات 
مفاهیم  آموزش  در  مربیان 
قالب  در  را  به کودکان  ریاضی 
ارائه  آموزشی  نمودار  یک 

دهد.

اجرای 
مستقل
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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 
امور گسترش می یابد. در این تفکر، کودک رابطٔه بین کل و جزء را درک می کند و استدالل او براساس مشاهداتش صورت می پذیرد.

٭ 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، بعدًا، 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
٭ مقابلۀ یک به یک: مقایسٔه اعضای دو مجموعه با یکدیگر و قراردادن آنها در کنار هم با توجه به ارتباط بین آنهاست.

٭ 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 )نگه داری ذهنی(: یعنی اگر در یک مجموعه، اعضای آن را در شکل های گوناگون قرار دهند، تعداد و کمیت آن تغییر نمی کند.
٭ عدد: شمارش اعداد است که بعد از شناخت روابط کیفی حاصل می شود.

روش های یاددهی ــ یادگیری
ــ سخنرانی

ــ فّعالیت گروهی
ــ اکتشافی هدایت شده

ــ حل مسئله
ــ پرسش و پاسخ

منابع
ــ کتاب درسی فّعالیت های آموزشی پیش دبستان

ــ کتاب های آموزشی معتبر در زمینه آموزش مفاهیم ریاضی

مواد و وسایل الزم
1ــ لوتوی اعداد

2ــ ابزار درست کردن کاردستی های مختلف براساس فصل



223

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 پرکردن این فرم باید کلیٔه سؤاالت را بخوانید.

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 عظیم، فّعالیت های 
آزمایشگاهی، خرید اینترنتی، و خرید و پرداخت پول را پخش کنید. از هنرجویان بخواهید با دقت به فیلم توجه کنند 
آنها  آزمایشگاهی و فرمول های  فّعالیت های  فیلم، چه در ساخت و سازها چه در  این  و علم مشترکی را که در همٔه 
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 
دارد حدس بزنند و بگویند. پاسخ های آنها را ثبت کنید. نظریات آنها را به سمت ریاضی به شیؤه پرسش و پاسخ هدایت 

کنید. کلمٔه ریاضی را درشت در وسط تختٔه کالس بنویسید و بخوانید.

خالصۀ محتوا
ناب  دانش  و  روابط  بیان  و  مطالعه  علمی،  یافته های  بیان  برای  زبانی  زندگی،  برای  ابزاری  فکرکردن،  برای  روشی  ریاضی 

بشری ست.
با طرح سؤالی مانند سؤال زیر به بحث پیرامون اهّمیت آموزش ریاضی به کودکان پیش دبستانی بپردازید. چرا باید ریاضی را از 

دورٔه پیش دبستانی به کودک آموزش داد؟
دالیل هنرجویان را یادداشت کنید.

ضرورت و اهّمیت آموزش ریاضی به کودکان پیش از  دبستان
ــ آموزش ریاضی مثل سایر علوم در این دوره آسا ن تر، عمیق تر و سریع تر صورت می گیرد.

و  سوری  مونته  فروبل،  )پستالوزی،  تربیتی  مربیان  تأکید  مورد  دوره  این  در  کودک  شناختی  رشد  در  ریاضی  آموزش  ــ 
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 روزانٔه 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.

ــ آموزش ریاضی به کودکان در توسعٔه علمی و صنعتی جامعه تأثیرگذار است.
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پیشنهاد
با مروری به مطالب درس قبل و اهّمیت ریاضی در زندگی روزمره، از هنرجویان خود سؤال کنید:

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.

نمودار انواع دانش را روی تختٔه کالس بکشید و از آنها بخواهید موارد باال را به هر یک از دانش ها مربوط 
سازند. با جمع بندی نظرات، بحث خود را پیرامون انواع دانش شروع نمایید.

در ادامٔه بحث، سؤال زیر را با آنها مطرح کنید.
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.

4ــ دانش منطقی ــ ریاضی: این دانش شامل طبقه بندی، ترتیب، مقابلٔه یک به یک، مجموعه ها، درک شباهت ها، درک 
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.

انواع دانش براساس نظریات 
پیاژه

فیزیکیحسی ـ حرکتی

منطقی ــ ریاضی اجتماعی
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با مروری به فصل سوم کتاب اصول و مفاهیم آموزش و پرورش پیش از دبستان سال دوم و فصل چهارم کتاب 
بهداشت روانی سال سوم،  در مورد نظریات پیاژه پیرامون رشد شناختی کودکان از تولد تا دورٔه بلوغ، بحث را در 

خصوص دورهٔ پیش عملیاتی، با توجه به نمودار باال و آموزش ریاضی از این دوره، ادامه دهید.

مفاهیم ریاضی

پیشنهاد
نمودار زیر را روی تختٔه کالس بکشید.

کودک  شناختی  رشد  دوره های 
پیش از دبستان در آموزش ریاضی

حسی ــ حرکتی )تولد تا دو سالگی(

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
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چگونگی شکل گیری مفاهیم ریاضی در کودکان براساس نظریات پیاژه
به نظر پیاژه دو دورهٔ مهم در آموزش ریاضی عبارت اند از:

1ــ دورۀ حسی ــ حرکتی )تولد تا دو سالگی(: تفکر کودک در این دوره حسی ــ حرکتی و پیش کالمی ست و مفهوم 
پایداری شیء را درک می کند. کودک خود را مرکز جهان می پندارد و همه چیز را در رابطٔه آن می سنجد.

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 
تصویرسازی ذهنی گسترش می یابد. رشد ترسیمی او به تصویرگری می رسد. رابطٔه بین کل و جزء را درک می کند اما هنوز به ادراک 

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 
مناسب و بادرنظرگرفتن میل طبیعی کودکان به یادگیری می توان انگیزٔه یادگیری را در آنان تقویت کرد.

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.

به  آنها  آموزش  و  دارند  پیوستگی  و  ارتباط  یکدیگر  با  ریاضی  مفاهیم  آموزش  یادگیری:  فرایند  پیوستگی  به  توجه  5  ــ 
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 فّعالیت 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 
به کودکان تدارک ببینید. از هنرجویان بخواهید از بازدید خود، با توجه به موضوع، گزارِش مصوری تهیه کنند و در 

کالس درس ارائه دهند.
بعد از بازدید و ارائٔه گزارش ها، از هر هنرجو بخواهید به مدت پنج دقیقه گزارش را به طور خالصه برای سایر 
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.
با  آشنایی شما  به  توجه  با  بودید،  دبستان  از  پیش  مرکز  یک  سالٔه  کودکان چهار  از  گروه  یک  مربی  اگر شما 
یا  روش   از  خود  استفادٔه  علت  می کردید؟  استفاده  خود  آموزش  برای  روش  کدام  از  ریاضی،  آموزش  روش های 

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 جلسٔه 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
را  متنوع، حواس کودک  ارائٔه محرک های  و  مناسب  ایجاد محیطی  با  این روش،  اجرای  برای  1ــ روش مکاشفه ای: 

تحریک کنید تا این مفاهیم برای او قابل درک شود.
به تجربه و دست ورزی می پردازد زیرا عمل، ابزاری برای تفکر اوست و از طریق  2ــ روش فعال: در این روش کودک 

اجرای یک فّعالیت عملی، به درک یک مفهوم ریاضی دست می یابد.
3ــ بازی: همٔه مفاهیم ریاضی را می توان با طراحی در قالب بازی های مناسب، به کودکان آموزش داد.

نمونۀ ١ روش مکاشفه ای: تصویر یک مزرعه را با حیوان های مختلف تهیه کنید. تصویر را به کودک نشان دهید و از او بخواهید 
با دیدن تصویر به پرسش های شما جواب دهد. پرسش شما دربارهٔ مفهوم هایی مثل دوری، نزدیکی، بزرگی، داخل، بیرون و … باشد.

نمونۀ 2: انواع قاشق ها را در یک سینی بریزید از کودک بخواهید قاشق های شبیه به  هم را پیدا کند و …
نمونۀ ١ روش فعال: تعدادی مهرٔه رنگی تهیه کنید؛ یا از حبوبات و وسیله های مختلف استفاده کنید. آنها را با نظم خاصی در 

کنار هم قرار دهید و آن نظم راتکرار کنید. از کودک بخواهید، براساس نظم شما، آن را تکرار کند:
نمونۀ 2: ــ 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 5 سکه سنگین تر است؟( 
از 10 سکه چطور؟ …

نمونۀ ١ بازی: »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 2 بازی: 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
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 
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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: مثالً 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
از هنرجویان خود بخواهید در ظرف هایی که کنار ظرف  و  بریزید  تعدادی گوش ماهی های جور واجور را داخل یک 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
ماهی  یک  تصویر  به  را  گوش ماهی  هر  بخواهید  آنان  از  کنید  تهیه  ماهی  تصویر  یک  موجود،  گوش ماهی های  تعداد  به  1ــ 

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

الف( 9 تصویر ماهی بریده شده را که هر کدام گیرهٔ بزرگی دارند، تهیه کنید. یک نخ بلند و یک چوب بلند و باریک را که انتهایش 
یک آهن رباست نیز، تهیه کنید.

ب( ماهی ها را از شمارٔه 1 تا 9 شماره گذاری کنید و با توجه به شمارٔه هر کدام از ماهی ها روی قسمت انتهایی ماهی نقطٔه کاغذی 
قرمز بگذارید. مثالً ماهی شمارٔه 8 باید دارای ٨ نقطه کاغذی قرمز باشد. ماهی گیری را شروع کنید.

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.

د( در مرحلٔه بعدی هر ماهی را با خواندن شمارهٔ آن یا شمارش تعداد نقطه ها شناسایی کنید )ابقا(.

پیشنهاد
پیش  مرکز  از  بازدید  یادآوری  با  بکشید.  تخته  روی  خود  هنرجویان  برای  را  ریاضی  دانش  مفاهیم  نمودار 
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.
مفاهیم فیزیکی: نمونٔه تصاویری که مفاهیم فیزیکی )مکان، اندازه( را نشان می دهند روی تخته نصب کنید. 
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.
با کمک گرفتن از فّعالیت های هنری و خالقیت خود،  مفاهیم منطقی ــ ریاضی: از هنرجویان بخواهید 

نمونٔه فّعالیت 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 
مانند  مفاهیم اصلی  بیشترین است. درک  بیشتر،  بیش،  یا  یا سبک، سبک تر، سبک ترین،  بزرگ ترین  بزرگ تر،  بزرگ،  مثل  مفهوم 

بزرگ، سبک و بیش ساده تر از درک مفاهیم نسبی مانند بزرگ تر، بزرگ ترین و هم اندازه است.
اندازه های مختلف و  با توپ در  بازی  نمایش می توان استفاده کرد.  بازی و  فّعالیت های عملی،  از  این مفهوم  برای آموزش 

تشخیص بزرگ یا کوچکی آنها فّعالیتی مناسب در آموزش این مفهوم است.
خود  جسم  با  ارتباط  در  آن  در  اشیای  موقعیت  و  خود  پیرامون  محیط  از  کودک  آگاهی  )فضایی(:  مکانی  مفاهیم  2ــ 
درک مفهوم مکان و فضاست. مثل »باال، باالتر، باالترین«، »داخل و خارج«، اّول، وسط، آخر »چپ و راست« و »عقب، عقب تر، 

عقب ترین«.
درک مفاهیم اصلی مکانی مانند باال به پایین، ساده تر از مفاهیم سنی مانند باالتر، پایین ترین است. برای آموزش این مفاهیم از 
فّعالیت های عملی، بازی، تجربه و … می توان استفاده کرد. فّعالیت، 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 فّعالیت های روزانه آموزش داد. از شعر، بازی، داستان و نمایش نیز می توان استفاده کرد. آشنایی با 

ـ  ٥ ساله و استفاده از ساعت شنی در آموزش این مفهوم سودمند است. مفهوم روز و هفته برای کودک ٦  ـ
ب( مفاهیم مربوط به دانش منطقی ــ ریاضی

این مفاهیم شامل ٧ مورد است.
١ــ طبقه بندی: گروه بندی اشیا براساس یک خصوصیت مشترک است مانند طبقه بندی اشیا براساس رنگ یا شکل. می توان 
ابتدا یک ویژگی را در  به کودکان چهارساله آموخت. کودک  برنامه ریزی شده این مفهوم را  از طریق فّعالیت های عملی هدفمند و 
گروه بندی خود در نظر می گیرد اما بعدًا می تواند طبقه بندی چند گانه انجام دهد. ساختن آلبوم و طبقه بندی براساس شکل و رنگ از 

جمله فّعالیت های آموزش برای این مفهوم است.
2ــ ترتیب )ردیف سازی(: طبقه بندی منظم یا کشف یک نظم در مجموعه است. این مفهوم فّعالیتی اساسی برای یادگیری 
مفهوم اعداد است. فّعالیت 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. 
3ــ مقایسۀ یک به یک: مقایسٔه اعضای دو مجموعه با یکدیگر و قراردادن آنها در کنار هم است، با توجه به ارتباطی که بین 
آنها وجود دارد. برای آموزش این مفهوم می توان فّعالیتی با ٥ برگ و ٥ گل 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. 

فّعالیتی 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.
5  ــ درک شباهت ها: کودک با مشاهده و مقایسه، شباهت بین اشیا و پدیده ها را تشخیص می دهد. فّعالیتی مانند قراردادن 

دکمه هایی شبیه هم در کنار هم یا پیدا کردن تصویرهای مشابه هم برای آموزش این مفهوم قابل استفاده است.
٦  ــ درک تفاوت ها: کودکان تفاوت بین اشیا یا پدیده ها را مانند شباهت های آنها با مشاهده و مقایسه تشخیص می دهند. 
فّعالیتی 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 فّعالیت 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 
انجام شده نشان داده است که کودکان شش ساله توانایی درک مفهوم ابقا را دارند. ابقا در سه زمینٔه »ابقای طول )خط(«، »ابقای سطح« 

و »ابقای حجم« انجام می گیرد.
فّعالیت 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 
یادگیری و درک مفاهیم کّمی مانند اعداد، بعد از شناخت روابط کیفی در کودکان حاصل می شود. شمارش اعداد و گفتن 
به حساب  تقلید صورت می گیرد، شمارش واقعی و درک مفهوم اعداد  به سبب تکرار و  آنها در سال های اولیٔه کودکی، که  اسامی 
اعداد  آموزش شکل  برای  استفاده کرد. همچنین  می توان  گوناگون  و وسایل  اشیا  از شعر، تصاویر،  اعداد  یادگیری  برای  نمی آید. 

می توان ازلوگوی اعداد استفاده کرد یا برای نوشتن اعداد، طرز نوشتن درست آنها را به کودکان آموخت.

شناخت َاشکال 
درک  را  توپولوژیک  هندسه  ابتدا  کودکان  پیاژه  نظر  به  است.  توپولوژیک  هندسٔه  و  اقلیدسی  هندسه  نوع  دو  شامل  هندسه 
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 فّعالیت 

جعبه اشکال و از المسه برای تشخیص َاشکال و بازی با َاشکال استفاده کرد. 
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فرم شمارۀ 1 ــ آموزش یک فّعالیت

موضوع فّعالیت: آموزش روزهای هفته
هدف: به کودکان فرصت دهیم تا با مفاهیم زمان آشنا شوند.

نوع فّعالیت: ریاضی
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.

ــ با کمک مربی یک دایرهٔ کامل که بیانگر روزهای هفته است به هفت قسمت تقسیم می شود.
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(.
ــ یک عقربٔه متحرک و یک چوب صیقل داده شده در مرکز دایره قرار داده می شود.

ــ برش ها به روی مقوای زمینه با کمک مربی چسبانده می شود.
ــ عقربٔه متحرک روی هر رنگ که نام روز هفته در آن نوشته شده است، قرار گیرد. نام آن توسط کودک و با کمک 

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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فرم شمارۀ 1 ــ آموزش یک فّعالیت

موضوع: اندازه گیری و ریختن 
هدف: فرصت دادن به کودکان برای کاوش در زمینٔه اندازه گیری و ریختن 

نوع فّعالیت: ریاضیات
تأکید بر رشد: شناختی و اکتشاف

محل اجرا: فضای باز و یا بسته
تعداد کودکان: از ١ تا ٥ نفر

مدت: ٥ تا ١٠ دقیقه 
سن: سه و چهار سال 

مواد الزم: تشت یا لگن بزرگ که روی میزی قرار گرفته باشد.
                    مقداری برنج، قاشق و لیوان اندازه گیری 

و  قاشق  و  بریزد  است  گرفته  قرار  میز  روی  که  بزرگی  لگن  یا  تشت  داخل  را  برنج  اجرا:  از  قبل  زمینه سازی 
لیوان های اندازه گیری را روی آن قرار دهد. 

روش کار معلم
لیوان ها  در  را  برنج  قاشق های  تعداد  لیوان ها  در  قاشق  با  آن  ریختن  طی  سپس  می کنند.  لمس  را  برنج  بچه ها  ــ 

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 فّعالیت 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.
مهارت ها: توسعه مهارت ریاضیات، تجربٔه مربوط به المسه، همکاری متقابل 

خزانۀ لغات: برنج، اندازه گیری، ریختن )خالی کردن(
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فرم شمارۀ 2

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

نوع فّعالیت: ریاضی
تأکید بر رشد: شناختی و ریاضی

محل: فضای داخل مرکز پیش از دبستان
تعداد کودکان: ٥ نفر 

زمان: ١٥ 
سن: پنج و شش ساله 

مواد الزم: مواد الزم برای درست کردن لوتوی اعداد )مقوا، ماژیک، مداد رنگی، چسب، قیچی و …(
زمینه سازی: وسایل الزم برای کودکان با اطالع رسانی به والدین، تهیٔه وسایل الزم در کالس 

روش کار معلم
ــ روی یک صفحه اعداد ١ تا ٩ نوشته 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 ٩ کارت کوچک، به تعداد هر عدد، دایره های کوچک کشیده می شود )کارت ١، ١ دایره، کارت ٢، ٢دایره 

و …(.
ــ هر کارت را کودکان برمی دارند و آن را روی صفحٔه اعداد براساس تعداد دایره و شمارٔه عدد قرار می دهند.

ــ با کودکان در مورد اعداد و شکل آنها، پرسش و پاسخ انجام می شود.
ــ می توان به جای دایره های کوچک از َاشکال گیاهان یا حیوانات به تعداد شمارٔه عددها استفاده کرد. 

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 اعداد، َاشکال، بریدن و چسباندن اشکال و اعداد
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ش از دبستان
ش مفاهیم ریاضی در دوران پی

ش و اهمّیت آموز
ارزشیابی فصل ٩: نق

حوزه های فّعالیت

نمرۀ 

نظری

ش فیزیکی
مفاهیم دان

ش منطقی ــ ریاضی
مفاهیم دان

یادگیری اعداد
شناخت َاشکال

اسامی

 هنرجویان
نام واحد 

کار
سن 

ک
کود

اندازه
مکان 

)فضا(
زمان

طبقه بندی
ترتیب 

)ردیف سازی(

مقابلۀ 

ک به 
ی

ک
ی

مجموعه ها
ک 

در

شباهت ها

ک 
در

تفاوت ها
ابقا )نگه داری ذهنی(

ش 
شمار

اعداد

شکل 

اعداد

طرز 

نوشتن 

اعداد

استفاده 

از جعبه 

اشکال

استفاده 

از المسه 

در 

ص 
تشخی

اشکال

بازی با 

اشکال

ابقا طول
ابقا سطح

ابقا حجم
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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 چه فّعالیت ها و برنامه ای را باید بیشتر انجام دهم؟
دهند؟

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

سایر پیشنهادها:
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ارزشیابی فصل ٩:
ارزشیابی مستمر و پایانی 

ارزشیابی این کتاب به صورت ٨ نمرٔه نظری و ١٢ نمرٔه عملی در دو نوبت اّول و دّوم انجام می گیرد. 

نمرهعنواندوره

ّوم
ت د

نوب

تمر
مس

نظری: 
اجرای آزمون های شفاهی و کتبی براساس محتوای فصل

                                   ــ ارائٔه تحقیق و گزارش در خصوص درس های فصل
شاخص های غیرفنی

                                   ــ نقد و بررسی گزارش ها و تحقیقات ارائه شده در کالس

عملی:  
ــ اجرای فّعالیت های آموزشی محتوای فصل

ــ شناخت و کاربرد وسایل و ابزار صحیح
ــ جمع آوری فّعالیت های آموزشی به صورت منظم و صحیح در یک پوشه

                                     ــ نظم و انضباط و حضور فّعال در کالس                              
                                     ــ سرعت و مهارت در اجرای فّعالیت های آموزشی

شاخص های غیرفنی      ــ مشارکت فعال در فّعالیت های گروهی و فردی
                                     ــ رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در اجرای فّعالیت های آموزشی

                                     ــ خالقیت در ارائه فّعالیت آموزشی

ّوم
ت د

نوب

نی
پایا

نظری: 
نقش و اهمیت مفاهیم ریاضی در دوران پیش از دبستان 

١/٥

عملی: 
ارائه فّعالیتی 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 فّعال در آموزش مفاهیم ریاضی را معرفی کنید.

٭ هندسه توپولوژیک را با ذکر مثالی، توضیح دهید.
2ــ 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؟
١ــ حسی ــ حرکتی              ٢ــ فیزیکی                         ٣ــ اجتماعی                     ٤ــ منطقی ــ ریاضی 

٭ براساس نظریات پیاژه، تصویرسازی ذهنی کودک مربوط به کدام مرحلٔه رشد شناختی ست؟
١ــ حسی ــ حرکتی              ٢ــ پیش عملیاتی                  ٣ــ تفکر شهودی              ٤ــ تفکر پیش مفهومی 

٭ کدام یک از فّعالیت اساسی برای درک مفهوم عدد است؟
طبقه بندی                            ٢ــ مقابلٔه یک به یک             ٣ــ ابقا                            ٤ــ ردیف سازی 

ب( سؤاالت عملی
١ــ برای آموزش مفهوم اندازه، فّعالیتی را برای کودک سه ساله طراحی کنید.

٢ــ برای آموزش مفهوم داخل و خارج فّعالیتی را برای کودک چهارساله طراحی کنید.
٣ــ برای آموزش روزهای هفته، فّعالیتی را برای کودک چهارساله طراحی کنید.

٤ــ برای آموزش مفهوم مجموعه ها به کودکان سه ساله فّعالیتی را طراحی کنید.
٥  ــ برای آموزش مفهوم مقابله یک به یک به کودکان پنج ساله فّعالیتی را طراحی کنید.
٦  ــ برای آموزش مفهوم َاشکال غیرهندسی به کودکان سه ساله فّعالیتی را طراحی کنید.

٧ــ برای آموزش طرز نوشتن اعداد به کودکان پنج ساله فّعالیتی را طراحی کنید.
٨  ــ 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
نام و نام خانوادگی   

یادداشت هنرآموزنقد و بررسی تحقیقنقد و بررسی گزارش گزارشتحقیقشفاهیکتبی

نمونۀ جدول ارزشیابی از محتوای نظری

نمرۀ عملی:

                        عملی            

نام و نام خانوادگی

حضور 
فّعال 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 

خالقّیت

نظم و 
انضباط

رعایت 
بهداشت 
و ایمنی 

در کار

یادداشت 
هنرآموز

نمونۀ جدول ارزشیابی از محتوای عملی
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یادداشت هنرآموز
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فصل دهم

نقش و اهمّیت آموزش غذا و تغذیه در دوران پیش از دبستان

هدف کلی

تنظیم برنامٔه غذایی برای 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 در جهت تهیه و 

اجرای واحد کار یا پروژٔه آموزشی، با درنظر گرفتن موضوع مربوطه، به کار گیرند.

آموزش یک مفهوم

فّعالیت های هنری، خالقیت

فّعالیت های بازی

 بهداشت و تغذیه

مفاهیم ریاضی

  مفاهیم علوم اجتماعی

مفاهیم علوم طبیعی

 مفاهیم دینی و اخالقی   

فّعالیت های کالمی و زبان آموزی

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

محیط فرهنگی ــ اجتماعی

عوامل مؤثر در تنظیم برنامۀ غذایی پیش از دبستان

تنظیم برنامۀ غذایی

دانش تغذیه ای

دسترسی به انتخاب غذاهای سالم

تعادل

اعتدالتنوع

اصول کلی تنظیم برنامۀ غذایی

طرح درس غذا و تغذیه

مراحل طراحی طرح درس غذا و تغذیه:
ــ نام واحد

ــ موضوع های پیشنهادی
ــ موضوع قابل اجرا

ــ هدف
ــ وسایل الزم

ــ محتوا
ــ فّعالیت های پی گیری
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هدف های رفتاری و محتوای فصل دهم در حیطه های یادگیری براساس طبقه بندی بلوم و همکاران

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

طبقهحیطۀ روانی ــ حرکتیطبقهحیطۀ عاطفیطبقهحیطۀ شناختیردیف

به ١ غذا  آموزش  ضرورت 
را  سال  پنج  زیر  کودکان 

شرح دهد.
دانش

پنج  زیر  به کودکان  آموزش غذا  به 
سال اهمّیت دهد.

دریافت
تغذیه  و  غذا  اهمّیت  مورد  در  مقاله ای 
در  و  تهیه  سال  پنج  زیر  کودکان  برای 

کالس ارائه دهد.

اجرای 
مستقل

٢
را  مربیان  و  والدین  نقش 
غذایی  رفتارهای  بهبود  در 

کودکان توضیح دهد.
درک و فهم

باید  مربیان  و  والدین  که  نکاتی  به 
در بهبود رفتارهای غذایی کودکان 

رعایت کنند توجه نشان دهد.
دریافت

الگوهای مناسب و نامناسب رفتارهای 
چارت  یک  وسیلٔه  به  را  تغذیه ای 

آموزشی طراحی کند.

اجرای 
مستقل

٣
برنامٔه  یک  تنظیم  مراحل 

غذایی را شرح دهد.
دانش

به عواملی که در تنظیم برنامٔه غذایی 
باید در  پیش دبستانی  در یک مرکز 

نظر گرفته شود اهمیت دهد.
دریافت

و  مناسب  هفتگی  غذایی  برنامٔه  یک 
توزیع  جدول  به  توجه  با  را  متعادل 
کـودکـان  بـرای  غذایــی  گروه هـای 

پیش دبستانی طراحی کند.

اجرای 
مستقل

٤

نکات ضروری در تهیٔه طرح 
درس غذا را توضیح دهد.

درک و فهم

معیارهای  از  استفاده  ضرورت  به 
نشان  توجه  غذا  درس  طرح  تهیه 

دهد.

دریافت

غذا  زمینٔه  در  درس  طرح  نمونه  یک 
پیش دبستانی  کودکان  برای  تغذیه  و 

طراحی و ارائه دهد.
به  ارسال  طریق  از  مطالب  ارائٔه  ــ 

والدین 
اولیا  از طریق جلسات  ارائٔه مطالب  ــ 

و مربیان 
تابلوهای  روی  بر  مطالب  نصب  ــ 

دیواری محیط مهد کودک 

اجرای 
مستقل
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جدول هدف و محتواــ بودجه بندی زمانی پیشنهادی   فصل دهم: نقش و اهمیت آموزش غذا و تغذیه در دوران پیش از 
دبستان

زمان )دقیقه(هدف کلی: آشنایی هنرجویان با نقش و اهمیت آموزش غذا و تغذیه در دوران پیش از دبستان

عملینظریرئوس و ریزمحتوای آموزشطبقهحیطه هدف های رفتاری

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

ــ اهّمیت آموزش غذا و تغذیه در دوران پیش از 
دبستان را شرح دهد

دانششناختی
مقدمه:

در  تغذیه  و  غذا  آموزش  اهمیت  و  ضرورت  ــ 
کودکان زیر پنج سال

ــ١٥

ــ نقش والدین و مربیان را در بهبود رفتارهای 
غذایی کودکان توضیح دهد.

ــ نقش والدین و مربیان در بهبود رفتارهای غذایی دانشدرک و فهم
کودکان 

 رفتارهای تغذیه ای مناسب برای آموزش والدین
کودکان  تغذیه  مورد  در  نامناسب  الگوهای   

پیش دبستانی

٣٠

ــ مراحل تنظیم برنامٔه غذایی را شرح دهد.

برای  هفتگی  و  روزانه  غذایی  برنامٔه  یک  ــ 
کودکان پیش دبستانی در مهد طراحی کند.

شناختی

روانی ــ 
حرکتی

دانش

اجرای مستقل

ــ تنظیم برنامٔه غذایی برای کودکان  پیش دبستانی
مرکز  یک  در  غذایی  برنامٔه  تنظیم  مراحل   

پیش دبستانی یا مهد کودک.
مهد  در  هفتگی  و  روزانه  غذایی  برنامٔه  طراحی   

کودک

٢٠٩٠

ــ یک نمونٔه طرح درس در زمینٔه آموزش غذا 
طراحی و در کالس درس اجرا کند.

روانی ــ 
حرکتی

ــ تهیٔه طرح درس در زمینٔه غذا و تغذیه اجرای مستقل
 نمونه های طرح درس در زمینٔه غذا و تغذیه

١٥
١٢٠

تعریف کلیدواژه ها
٭ ــ متعادل نبودن مصرف غذایی: کمبود یا اضافه مصرف موادغذایی تعادل مصرف غذا را به هم می زند، که بروز عوارضی 

در کودکان مانند کندی رشد، کم وزنی، چاقی، بیماری های دندان، کم خونی و حتی حساسیت های غذایی را به دنبال دارد.  
٭  ــ الگوی غذایی: والدین و مراقبین با رفتارهای غذایی خود و انتخاب های موادغذایی برای کودک باعث شکل گیری 

الگوی غذایی او می شوند این امر نقش مهمی در حفظ و ارتقای سالمت کودک دارد. 
حبوبات  و  گوشت  ٢ــ  آن  فرآورده های  و  شیر  ١ــ  از:  عبارت اند  موادغذایی  اصلی  گروه  شش  غذایی:  گروه های  ٭  ــ 
ـ  میوه ها ٤ــ سبزی ها ٥ــ نان، غالت و فرآورده های آن ٦ــ گروه متفرقه )روغن ها، چربی ها، شیرینی ها و چاشنی ها(. در برنامٔه غذایی   ٣ـ

روزانه باید از این گروه ها استفاده شود. 
٭   ــ تنظیم برنامۀ غذایی: تنظیم برنامٔه غذایی کودک با توجه به اصول تعادل، تنوع و اعتدال باید صورت گیرد تا در نتیجه 

غذایی متعادل، کافی و جذاب برای کودک تهیه شود. 
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٥ــ عادات غذایی: رفتارهایی ست که در ارتباط با مصرف موادغذایی در افراد مشخص می شود که شامل جنبه های مثبت 
و منفی ست. 

روش های پیشنهادی یاددهی
ـ  سخنرانی  ـ

ــ فّعالیت های گروهی و فردی
ــ اجرای نمایش

ــ همیاری
ــ پرسش و پاسخ 

ــ بحث و گفت وگو 
ــ طرح سؤال

مواد و وسایل الزم
ــ کتب مرتبط با تغذیه
ــ فیلم های آموزشی 

ــ وسایل آشپزی ساده 
ــ ابزار مورد نیاز برای تهیٔه چارت ها، پوسترها و وسایل آموزشی 
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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 پرکردن این فرم باید کلیٔه سؤاالت را بخوانید. 

هدف این مبحث چیست؟ 

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

روش و الگویی را 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 

پیشنهادها
ــ ارائٔه پوستری از گروه های موادغذایی توسط هنرآموز 

ــ نقش الگوها دررفتار تغذیه ای کودکان از طریق مثال های ملموس یا بیان خاطرات ارائه شود. 
ــ چند نمونه از موادغذایی کم ارزش و تنقالت را به کالس بیاورید و در مورد آنها بحث کنید. 

خالصۀ محتوا
آموزش مفاهیم و مهارت های مربوط به غذا و تغذیه به کودکان پیش دبستانی یک ضرورت مهم تلقی می شود. متعادل نبودن 
مصرف موادغذایی در کودکان موجب بروز مشکالت و عوارضی جبران ناپذیر در آنان می شود، مانند کندی رشد، کم وزنی، چاقی، 

بیماری های دندان، کم خونی و حتی حساسیت های غذایی. 
کودکان رفتارها و الگوهای انتخاب غذا و تغذیه خود را از بزرگ ساالن تقلید می کنند. ارائٔه الگوهای مناسب تغذیه ای در سنین 
پیش دبستانی نقش اساسی در رشد و حفظ سالمت کودکان دارد. همچنین رکن اساسی در مبارزه با عفونت ها و بیماری های واگیر 
به شمار می آید. کودکان عادات تغذیه ای و نوع غذایی را که مصرف می کنند از بزرگترها و والدین خود تقلید می کنند. بنابراین نقش 

خانواده در ارائٔه رفتارهای تغذیه ای بسیار مهم است. 
نقش والدین و مربیان در بهبود رفتارهای غذایی کودکان 

والدین و مربیان کودک در آموزش و مهارت های تغذیه ای مناسب جهت پیش گیری از کمبودهای تغذیه ای کودک و ارتقای 
سالمت وی نقش اساسی برعهده دارند. 

نگه داری  و  بهداشتی  مناسب  روش های  و  غذایی  برنامٔه  تنظیم  کودکان،  تغذیه ای  نیازهای  درخصوص  باید  مربیان  و  والدین 
موادغذایی اطالعات کافی داشته باشند. رفتارهای تغذیه ای مناسب والدین و مربیان الگوی خوبی برای کودکان به شمار می آید، زیرا 
کودکان نوع غذا و عادات تغذیه ای را از والدین و اطرافیان خود تقلید می کنند. بنابراین آنان باید از الگوهای نامناسب تغذیه ای پرهیز 

کنند. نمونه هایی از الگوهای مناسب و نامناسب تغذیه والدین را در کتاب مالحظه می کنید که قابل توجه است. 

تنظیم برنامۀ غذایی برای کودکان پیش دبستان 
شروع تدریس

پیشنهادها
 از هنرجویان بخواهید با توجه به آگاهی های قبلی شان عواملی را که در تنظیم برنامٔه غذایی کودکان اهمیت 

دارند بیان کنند و در جدولی بر روی تخته بنویسند. 
 سپس راجع به هرکدام از این عوامل در کالس بحث شود. چند غذای سنتی خاص کودکان را نام ببرید و در 

جدول قرار دهید و راجع به ارزش غذایی آنها بحث شود. 
 غذاهای متناسب با سن کودک و فصول مختلف را می توان برروی تخته یادداشت کرد. 

 از هنرجویان بخواهید طریقٔه مشارکت کودکان را در تهیٔه یک غذای ساده برنامه ریزی کنند. 
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در تنظیم برنامٔه غذایی باید به اصول کلی تنظیم برنامه های غذایی، که شامل تعادل، تنوع و اعتدال است، توجه نمود. همچنین 
عوامل مهمی که در تنظیم برنامٔه غذایی کودکان حائز اهمیت است، شامل: 

١ــ اطالع از دانش تغذیه 
٢ــ دسترسی به انتخاب های غذایی سالم 

٣ــ محیط فرهنگی ــ اجتماعی 
١ــ اطالع از دانش تغذیه: آگاهی از اصول تغذیه، گروه های غذایی، نیازهای تغذیه ای کودکان در مراحل مختلف رشد و 

همچنین مسائل تغذیه ای جامعه الزم است.
٢ــ دسترسی به انتخاب های غذایی سالم: در تنظیم برنامٔه غذایی، دسترسی به موادغذایی سالم بسیار مهم است. ارزان 

بودن و در دسترس بودن موادغذایی و مهارت در تهیه و طبخ غذا باید درنظر گرفته شود. 
٣ــ محیط فرهنگی ــ اجتماعی: شرایط فرهنگی و اجتماعی محیطی که کودک در آن پرورش می یابد از نظر عالیق غذایی 

و تنوع فرهنگی در منطقه باید مورد توجه قرار گیرند.
در تنظیم برنامٔه غذایی مهدکودک ها، عالوه بر اینکه به مراحل تنظیم غذا باید توجه نمود، به طور مرتب برنامٔه هفتگی یا ماهانه را 

باید تغییر داد و فصل ها را درنظر گرفت. 
در تهیٔه برنامٔه غذایی مهدکودک باید به نیازهای رشدی کودکان توجه نمود. همچنین عالوه بر نوع غذا باید به مکان طبخ غذا، 

وسایل آشپزخانه و غذاخوری و محیط صرف غذا و رعایت بهداشت آشپزخانه و کارکنان آن نیز توجه نمود. 

طرح درس در زمینۀ غذا و تغذیه 
در طراحی و تدوین طرح درس در زمینٔه غذا و تغذیه به نکات زیر باید توجه نمود: 

ــ شرایط رشدی کودکان 
ــ زمینه های فرهنگی و عادات خانواده 

ــ وضعیت دسترسی خانواده ها به مواد غذایی
ــ مشارکت دادن کودکان در شناخت، انتخاب و تهیٔه موادغذایی

ــ کسب دانش، آگاهی و مهارت برای انتخاب غذای سالم
ــ استفاده از کتاب ها، تصاویر، شعرها و بازی های کودکانه و اجرای نمایش و انجام فّعالیت های ساده در تولید برخی از غذاهای ساده 

ــ انتقال اطالعات الزم در زمینٔه طرح درس به والدین. 
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نمونۀ آموزش یک فّعالیت
موضوع فّعالیت: درست کردن یک وعده غذای سالم

هدف: سالمت و ایمنی تغذیه
نوع فّعالیت: تمرکز بر شناخت و تفکر خالق

تأکید بر رشد: شناختی
محل اجرا: کالس درس، ناهارخوری

تعداد کودکان: ١٥ــ ١٠ نفر
زمان: ٥ تا ١٠ دقیقه

سن: سنین پیش دبستانی
مواد الزم: نان، پنیر، گردو، خرما یا خیار، بشقاب، چاقو، چنگال، دستمال سفره، تهیٔه چارت یا پوستر موادغذایی، 

ساختن کالژ از موادغذایی روزنامه، قیچی، چسب، نگاه کردن به روزنامه ها و بریدن تصاویر مناسب 
زمینه سازی قبل از اجرا: آماده کردن فضا برای نشستن )میز و صندلی و یا پهن کردن سفره( مرتب کردن بشقاب و 

کارد و چنگال
روش کار معلم

ــ هدف از این مرحله مشارکت دادن کودکان در شناخت، انتخاب و تهیٔه موادغذایی است. 
ــ ابتدا وسایل و مواد الزم را آماده کنید، سپس از کودکان بخواهید دست ها را بشویند و خشک کنند و دور میز یا سفره 
بنشینند. حال، معلم صحبت در مورد تهیٔه غذای سالم و عادات غذایی صحیح را شروع می کند و از کودکان می خواهد 
تا هریک برای خود غذای ساده ای را درست کنند. برای این کار یک قطعه نان را برمی دارند و با کارد کمی پنیر بر روی 

آن قرار می دهند و بر روی نان می مالند و سپس کمی گردو یا خرما یا خیار اضافه می کنند و به صرف آن می پردازند. 
ــ انتخاب دو جعبه و بریدن تصاویری از غذاهای سالم و غیرسالم و جداسازی آنها 

ــ انتخاب کتاب هایی در مورد میوه ها و غذاها
ـ آوردن میوه های مختلف در کالس  ـ
ــ طبقه بندی سبزیجات و میوه جات 

ــ تهیٔه پوستر موادغذایی توسط کودکان 
پیامدهای حاصل از آموزش:

مفاهیم: من می توانم خودم غذایم را درست کنم. 
ــ غذای سالم باعث رشد می شود. 

مهارت ها: رشد حرکتی، مفاهیم ذهنی، تجربه تغذیه 
خزانۀ لغات: سالمت، بریدن، مالیدن، وعدهٔ غذایی، رشد، غذای سالم، موادغذایی، نان، پنیر، گردو، خیار و خرما

سالم ناسالم
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ش از دبستان 
ش غذا و تغذیه در دوران پی

ش و اهمّیت آموز
ارزشیابی فصل ٢: نق

حوزه های فّعالیت

نمرۀ 
نظری 

الگوهای غذایی 
کودکان

عوامل مؤثر در تنظیم برنامه غذایی کودکان
فصل ها 

اسامی 
هنرجویان

نام واحد 
کار

سن 
ک

کود

مناسب
نامناسب

ش تغذیه
دان

وضعیت دسترسی به 
انتخاب غذای سالم

شرایط محیطی و 
فرهنگی

تهیۀ برنامه غذایی هفتگی 
دبستانی ش 

برای کودکان پی
س در زمینۀ 

تهیۀ طرح در
غذاو تغذیه
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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 را باید کمتر انجام دهند؟چه فّعالیت ها و برنامه ای را کمتر باید انجام دهم؟

سایر پیشنهادها:



254

ارزشیابی فصل دهم
فرم ارزشیابی مستمر و پایانی

ارزشیابی این کتاب به صورت ٨ نمرٔه نظری و 12 نمرٔه عملی در دو نوبت اّول و دوم انجام می گیرد.  

نمرهعنوان

تمر
مس

نظری: 
اجرای آزمون های شفاهی و کتبی براساس محتوای تعیین شده در قسمت پایانی نظری نوبت اول 

و دوم
شاخص های غیرفنی:

ــ ارائٔه تحقیقات و گزارش های مرتبط با درس )رفتارهای تغذیه ای مناسب برای آموزش والدین، 
الگوهای نامناسب تغذیه ای، الگوسازی در مورد تغذیه مناسب(

ــ نقد و بررسی گزارش ها و تحقیقات ارائه شده به کالس
عملی:

ــ انجام فّعالیت های آموزشی مناسب با اهداف رفتاری در بخش های عملی پایانی نوبت اّول و دوم.
در این فصل: ــ تنظیم برنامٔه غذایی برای کودکان پیش دبستانی 

ــ ارائٔه برنامٔه غذایی هفتگی برای کودکان مهدکودک 
ــ تهیٔه طرح درس در زمینٔه غذا و تغذیه 

ــ شناخت و کاربرد صحیح وسایل و ابزار 
ــ جمع آوری فّعالیت های انجام شده به صورت منظم و صحیح در یک پوشه

مهارت های غیرفنی:
آموزشی،  فّعالیت های  انجام  در  مهارت  و  سرعت  کارگاه،  در  فّعال  حضور  و  انضباط  و  نظم  ــ 
مشارکت فعال در فّعالیت های گروهی و فردی،  رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در انجام فّعالیت های 

آموزشی، خالقیت در ارائٔه فّعالیت آموزشی
وم

ت د
نوب

نی
پایا

١نظری: نقش و اهمیت آموزش غذا و تغذیه در دوران پیش از دبستان
ــعملی: بخش عملی ندارد.



255

 هنرآموزان محترم توجه داشته باشند هدف نهایی، ایجاد توانمندی هایی در هنرجویان است تا آنان در پایان این فصل به خوبی بتوانند 
الگوی تغذیه ای مناسب را برای کودکان پیش دبستانی ارائه دهند و طرح درس هایی را در زمینٔه غذا و تغذیه تدوین و اجرا نمایند. همچنین در این 

رابطه قادر به نوشتن برنامٔه هفتگی غذایی کودکان باشند و آنان را، با توجه به سن شان، در فّعالیت های آماده سازی و ارائٔه غذا مشارکت دهند. 

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

الف( نمونۀ ارزشیابی نظری 

 سؤاالت تشریحی 
٭ نقش والدین و مربیان در بهبود رفتارهای غذایی کودکان را توضیح دهید.  

٭ الگوی غذایی کودکان چگونه شکل می گیرد؟ توضیح دهید.  
 سؤاالت صحیح و غلط 

٭ در طراحی برنامٔه غذایی کودکان، مرحلٔه تکاملی کودکان باید درنظر گرفته شود. صحیح       غلط 
٭ در برنامٔه غذایی کودکان باید یک روز درمیان از منابع »ویتامین ث« گنجانده شود. صحیح       غلط 

 سؤاالت تکمیلی 
٭ در تنظیم برنامٔه غذایی کودکان آگاهی به اصول تغذیه و …… تغذیه ای کودکان الزامی ست.  

٭ تغذیٔه متعادل و کافی، از پیش نیازهای تأمین …… مناسب در کودکان است. 
 سؤاالت چندگزینه ای 

گزینٔه صحیح را با عالمت ضربدر مشخص کنید. 
١ــ بارزترین هدف مشارکت کودکان در تهیٔه غذا کدام است؟ 

ج( ایجاد اعتماد به نفس  الف( بهبود تغذیه  
د( ایجاد آگاهی  ب( سالم سازی غذا  

٢ــ در تنظیم برنامٔه غذایی کودکان کدام عامل ارجح است؟ 
ج( تنوع و عالیق  الف( تعادل و تنوع  

د( عالیق و الگوها  ب( تعادل و عالیق  
٭ توجه: ارزشیابی عملی با توجه به موضوع انتخابی واحدکار یا پروژٔه آموزشی یا درنظر گرفتن مهارت های 

غیرفنی صورت می گیرد. در طراحی سؤاالت در بخش عملی از این فصل سؤال ارائه نمی شود. 

ب( نمونۀ ارزشیابی عملی

با توجه به موضوع انتخابی واحد کار:
١ــ یک نمونه طرح درس در زمینٔه غذا و تغذیه با موضوع نان و غالت طراحی کنید. 

٢ــ یک برنامٔه غذایی هفتگی برای کودکان پیش دبستانی بنویسید. 
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جداول ارزشیابی نظری و عملی براساس شاخص ها و مهارت های غیرفنی

نمرۀ نظری:

نظری

نام و نام خانوادگی
یادداشت هنرآموزنقد و بررسی تحقیقنقد و بررسی گزارشگزارشتحقیقشفاهیکتبی

نمونۀ جدول ارزشیابی از محتوای نظری

نمرۀ عملی:

عملی

نام و نام خانوادگی

حضور 
فّعال در 

کالس

میزان 
مشارکت در 

فّعالیت گروهی

ارائۀ 
پوشۀ 

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

نمونۀ جدول ارزشیابی از محتوای عملی
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یادداشت هنرآموز
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