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فصل 4
ساماندهی منابع آموزشی )انسانی، فضا، 
مواد و تجهیزات(

شایستگی های فصل 
1 سازماندهی نیروی انسانی مورد نیاز در مراکز پیش از دبستان

٢ سازماندهی فضا و تجهیزات آموزشی مورد نیاز در مراکز پیش از دبستان
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سازماندهی نیروی انسانی مورد نیاز

فعالیت 1

فعالیت ٢

فعالیت 3

در گروه های کالسی در مورد نسبت معلم به شاگرد، بر اساس تجربیات تحصیلی خود گفت و گو کنید 
و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

در گروه های کالسی، گروه های سنی زیر 3 سال در یک مهد کودک فرضی را در نظر بگیرید و تعداد 
نیروی مورد نیاز آن را محاسبه کنید.

در گروه های کالسی به سؤاالت زیر پاسخ دهید و در مورد آنها در کالس گفت و گو کنید.
 فضا های آموزشی چه تأثیری در یادگیری دارند؟

 فضا های آموزشی که تاکنون در آن تحصیل نموده اید، چه ویژگی هایی داشته اند؟ 

با گسترش آموزش و پرورش در دوران اولیه کودکی، کارکنان و افراد تعلیم یافته بسیاری برای کار با کودکان 
در مراکز پیش از دبستان سازماندهی شده اند و سیاست هایی در تقسیم بندی وظایف و مسئولیت های آنها در 

همه کشورها صورت گرفته است.
این نوع سازماندهی تفاوت هایی را بین مراکز پیش از دبستان و مراکز دبستانی و دوره های باالتر به وجود می آورد. 

 ترکیب و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز مهدکودک 
1 یک نفر مسئول فنی به عنوان مدیر. 

٢ یک نفر مربی مهدکودک به ازای هر 10 کودک 

شیرخوار، 15 کودک نوپا، یا 15 کودک نوباوه.
ازای هر 10  به  فر کمک مربی مهدکودک  ن 3 یک 

کودک شیرخوار، 15 کودک نوپا، یا 15 کودک نوباوه.
٤ به ازای هر 10 کودک شیرخوار یک نفر مراقب.

٥ یک نفر خدمتگزار به ازاء هر50 کودک. 

وقت،  تمام  کودک  مهدهای  برای  آشپز  نفر  یک   ٦

شبانه، شبانه روزی و ….
تمام  مهدهای کودک  برای  آشپز  نفر کمک  ٧ یک 

از 100  بیش  با ظرفیت  شبانه روزی  و  شبانه،  وقت، 
کودک. 

٨ روانشناس و کارشناس بهداشت به صورت پاره وقت 

یک بار درماه.

در مهدکودک در صورت وجود کودکان محروم با نیاز ویژه، ممکن است سه فرد بزرگ تر و بیشتر برای 
یک گروه 15 نفره کودکان خدمت نماید. در کودکستان در صورت وجود کودکان محروم با نیاز ویژه، 

تعداد کودکان کمتر شده و افراد کمکی، بیشتر می شوند.

نکته

سازماندهی فضا و تجهیزات آموزشی مورد نیاز
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با توجه به دستاوردهای علوم ارتباطات، آموزش یک نوع 
اطالع رسانی است با این نگرش کودکان و سایر آموزش 
گیرندگان تنها تحت تأثیر »کالم« معلم نیستند، بلکه 
انتقال پیام نقش دارند و چه  این  عناصر متعددی در 
و رفتارهای غیربیانی بیش  بسا آموزش های غیرکالمی 
از سایر عوامل در این انتقال پیام نقش داشته باشند. 
برهمین اساس »ادوارد تی هال«1 در نظریۀ مهم خود 
»زبان صامت« معتقد است: »فضا سخن می گوید و زمان 

حرف می زند«. 
حامل  کتاب  و  معلم  مثل  آموزشی  فضاهای  بنابراین 
می زنند.  حرف  فراگیران  و  کودکان  با  و  هستند  پیام 
دیوارهای بلند و خاکستری، راهروهای تاریک، اتاق های 
بدون پنجره و... فراگیر را به اسارت می گیرند و بالعکس 
فضاهای روشن و راهروهای پهن شادی آفرین هستند. 
مربیان  و  والدین  از  بعد  سوم  معلم  را  فضا  رو  این  از 

می دانند٢.
نکاتی را که باید در طراحی فضاهای آموزشی مراکز 

پیش از دبستان رعایت کرد عبارت اند از: 
از  آموزشی پیش  یا محل مرکز   استقرار  الف( شرایط 

دبستان 
ب( ویژگی های مکانی )معماری داخلی(

ج( تقسیم بندی فضا و تجهیزات بر اساس فعالیت ها 
هرکدام از موارد در این قسمت توضیح داده می شود.

 الف( شرایط استقرار یا محل مرکز آموزشی 
مراکز آموزشی باید دارای شرایط ایمنی و بهداشتی و 
به دور از آلودگی های صوتی ـ محیطی باشد. بنابراین 
مطلوبیت فضا یکی از اصول استقرار یک مرکز آموزشی 

مي باشد. مطلوبیت فضا از جهت شرایط محیطی، نحوه 
از دو جهت  نیاز مناطق شرایط محیطی  دستیابی و 

بررسی می شود:
 شرایط توپولوژی3 )وضعیت جغرافیایی(

 شرایط اقلیمی 
با  محل  سازگاری  میزان  یعنی  ژی  توپولو از  منظور 

کاربری آن. 
این رو مسیرهای رودخانه های فصلی، سیل، حریم  از 
گسل، زلزله، محل آالینده های محیطی مانند فاضالب ها، 
کشتارگاه ها، دامداری، انباشت زباله، آالینده های صوتی 
مانند فرودگاه ها، راه آهن و جایگاه های سوخت گیری 
چنین  احداث  با  شیمیایی  و  صنعتی  کارخانه های  و 
ناسازگار  کاربری  با  در  واقع  ندارند،  زگاری  مراکزی سا
فضاهای  مسکونی،  مراکز  پارک ها،  عکس،  بال و  است 

فرهنگی و تفریحی دارای کاربری سازگار هستند.
منظور از شرایط اقلیمی برخورداری محل از نظر تابش 

نور آفتاب و بادهای مزاحم و... است4.
نحوۀ دستیابی و نیاز مناطق

مرکز آموزشی باید امکان دسترسی به وسایط نقلیه را 
داشته باشد. 

در ضمن درب های اصلی به خیابان های اصلی، بزرگ راه ها 
و چهارراه ها خط راه آهن و میادین باز نشوند.

دقیقه   10( متر   500 را  دسترسی  عاع  ش معموالً 
پیاده روی( اعالم کرده اند. 

عوامل  به  منطقه  نیاز  و  دسترسی  عاع  ش ضمن  در 
دیگری چون تراکم جمعیت به خصوص جمعیت زیر 
6 سال، وسعت مدرسه، وضعیت اقتصادی، فرهنگی و 

اجتماعی جامعه بستگی دارد. 

1ـ  Edward T.Hall کارشناس علوم ارتباطات
٢ـ لوریس ماالگاتزی ـ رئیس مرکز آموزشی رجیو امیلیا

 topology ـ3
4ـ سازمان نوسازی و تجهیزات مدارس ـ اصول و مهارت های فضاهای آموزشی و پرورشی، بهرام قاضی زاده، چاپ اول تابستان 80

در گروه های کالسی، در مورد ویژگی های کف و دیوار ها و سقف ساختمان یک مهد کودک گفت و گو فعالیت ٤
کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
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 ب( ویژگی های مکان 
دیوارها، سقف، کف، دروپنجره، راهروها فضاهایی هستند 
که در کل مکان زندگی ما را شکل می دهند. در طول 
زندگی گاهی دوست داریم دیواری را برداریم تا فضای 
اتاق بزرگ تر شود و یا با پنجره های دو جداره سروصدا را 
مهار کنیم، با رنگ آمیزی اتاق نشیمن، دلمان باز می شود 
و با تعویض کف پوش فضای اتاقمان را زیباتر می کنیم. 
دوست  آنها  است.  چنین  وضع  نیز  کودکان  مورد  در 
دارند کف کالس بنشینند روی دیوارها نقاشی های خود 
را ببینند. ارتفاع پنجره ها درحدی باشد که بتوانند از 
آنها دوست  بازی را تماشا کنند.  پشت شیشه وسایل 
دارند بدون کمک دیگران از پله ها باال و پایین بروند، 

دستگیره درها را باز کنند.
راهروهای بلند، دستشویی های تاریک، کلید برق هایی که 
در دسترس کودک نیستند، فضاهای تودرتو، سالن های 
بزرگ نازیبا مورد عالقه کودک نیستند. بنابراین با شناخت 
هر چه بیشتر نیازهای آنها و با در نظر گرفتن اندازه های 
مناسب برایشان می توان با تغییراتی فضا را برای کودک 
دلنشین کرد. تا بتواند جدایی از خانه را راحت تر بپذیرد و 

ساعات خوشی را بگذراند. 
1 کف ها

در معماری تفاوت های بنیادین بین کف و دیوارها و 
سقف وجود دارد. از این رو سازۀ عمودی و افقی نیروی 

یکسانی ندارند. 
کف بیش از هر چیز در بردارندۀ مفهومی عملیـ  کاربردی 
است. باید روی آن حرکت کرد و یا وسایل مختلف را 
کاربرد  لف  مخت فرهنگ های  در  داد. کف  قرار  آن  روی 
متفاوتی دارد. از این رو پوشش کف در راستای کاربرد آن 

اهمیت خاصی پیدا می کند. 
کف پوش ها می توانند از جنس سنگ، آجر، سرامیک، 
چوب، مکالئوم، موکت و در فضای باز، سنگ ریزه، شن، 
سیمان یا پالستیک های فشردۀ مخصوص )فوم( باشد. 
یا  از موزائیک  در فضاهای آموزشی در داخل معموالً 

مکالئوم1 استفاده می شود.
از  فعالیت ها،  نوع  به  توجه  با  کودک  مهدهای  در 
پوشش های گوناگون استفاده می شود: مثاًل  در بخش 
نوزاد و نوپا، کف پوشش های نرم چسباندنی )موکت های 
نرم( استفاده می شوند عالوه بر این در بخش هایی از 
استفاده  آن  روی  برای  غیرچسباندنی  کف پوش های 

می شود که قابل شستشو و تعویض باشند.
کف پوش های کتابخانه های کودکان قسمتی مکالئوم 
تا  می شوند  پوشانده  موکت  با  آن  از  بخشی  و  است 
بالشتک های  یا  کودک به راحتی روی آن بنشیند و 

خود را روی آن قرار دهد. 
برای فضاهای هنری باید از کف پوش های قابل شستشو 

استفاده نمود.
نباید  اینکه  بر  عالوه  شیب دار  سطوح  کف پوش های 
لغزنده باشند، نباید زیاد ناهموار بوده یا با سنگ ریزه های 
بزرگ مفروش شود، زیرا چرخ های صندلی های چرخدار 
)ویلچر( یا کالسکه و یا سه چرخه کودکان در فضای باز 

نمی تواند به راحتی از آن عبور کنند.
تعیین رنگ این پوشش ها نیز اهمیت خاصی دارد و 
عالوه بر داشتن هماهنگی با رنگ دیوار و قفسه ها، بهتر 
است کمی طرح دار باشد تا لکه ها و رنگ های ریخته 
شده کمتر به چشم بخورد، رنگ های مالیم سرد بهتر 

از رنگ های تند گرم هستند.
٢ سقف

سقف قرینه مکمل کف است و کاربردش همراه با کف 
معنا پیدا می کند. و از آنجا که قابل جابه جا شدن نیست 
و دور از دسترس است، آن را به مکانی برای گچ کاری، 

نقاشی، کاشی کاری و… بدل ساخته اند.
معموالً سقف اتاق یا کالس ها کمتـر مورد توجه قرار 
در  دقت  دارد.  اهمیت  بسیار  درحالی که  می گیـرد، 
محکم بـودن آجرهای سقف، چکه نکردن که موجب 
ریختن سقف می شود٢، محل اتصال چراغ های سقفی، 
نوبۀ خود می توانند  به  آویزهـا هر یک  خطر سقوط 

1ـ کف پوش پالستیکی
٢ـ چکه کردن کولرهای آبی برروی پشت بام قرار دارند.
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خطرآفرین باشند. 
آویز  گلدان های  از  نباید  هرگز  آموزشی  مراکز  در 
زیرگلدان خطر  تجمع آب  زیرا  استفاده کرد،  سقفی 

افتادن و کنده شدن از سقف را دارد. 
می کنند،  انتخاب  مات  سفید  را  سقف  رنگ  معموالً 
وسایل  گذاشتن  در ضمن  است.  کمتر  نور  انعکاس  که 
بی مصرف روی بام و راه پله هایی که به پشت بام متصل 
می شوند )خر پشته( باید اجتناب کرد زیرا در مواقع بحران 

می توانند خطرآفرین باشند. )زلزله، آتش سوزی و...( 
3 دیوارها 

وزن  تحمل  برای  دیوارها سازه های عمودی هستند، 
سقف، جداسازی، محصور کردن، مرزبندی و حفاظت 
را  ما  حرکت  دیوارها  است.  ضروری  وجودشان  که 
با تغییر جای آن می توان فضا را  هدایت می کنند و 

بزرگ تر و یا کوچک تر کرد. 
دیوارها  فضا  وضعیت  به  توجه  با  آموزشی  مراکز  در 

می توانند کاربردهای گوناگون داشته باشند:
 به عنوان صداگیر مانع نفوذ صدا از کالسی به کالس 

دیگر شوند.
فضای  ثابت(  غیر  )دیوارهای  پارتیشن  به صورت   
داخلی کالس را بر اساس فعالیت ها جداسازی کنند. 
الزم به یادآوری است که در این صورت پایه پانل ها 
و یا پارتیشن ها باید به زمین اتصال داشته یا به دیوار 

محکم شده باشند.
نمایش کارکردمان  یا  تزئین  برای   فضای مناسبی 
و یا دادن اطالعات استفاده می شود. در نصب تابلوها 
باید  از سوزن و پونز  به دیوار عالوه بر عدم استفاده 
محل آویختن استحکام داشته و در سطح زاویه دید 
کودکان باشد. عالوه بر آن هدف تابلوها و مفید بودن 

آن برای کودکان باید در نظر گرفته شود.
 در اینجا به چند تصویر اشاره می شود.

شکل1ـ دیوار خالی مهد کودک

 در این کالس )شکل 1( هیچ گونه تصویری به دیوارها 
نگاه  برای  چیزی  کودک  بنابراین  است،  نشده  آویخته 
کردن و فکر کردن به آن ندارد و دیوار بدون استفاده است. 
در شکل٢ )صفحه بعد( با استفاده از پوسترها، تصاویر 
چنانچه  گذاشته،  نمایش  به  را  پاییز  فصل  کالژها  و 

کالس برای گروه های 3 ساله  باشد، مفهوم ارائه شده 
)ویژگی های فصل، ماه و...( برایشان چندان قابل درک 
درستی  استفاده  دیوارها  از  اینجا  در  بنابراین  نیست. 
نشده است و تنها به نمایش چند تصویر پرداخته شده 
برای  اما  آموزش  نه  است  تزئین  فقط  واقع  در  است 
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گروه های سنی باالتر همین تصاویر روی دیوار می تواند 
برای آموزش مفهوم فصل پاییز بسیار مناسب باشد.

 از آنجا که کلیدهای برق روی دیوار نصب می شوند. 
لذا رعایت ایمنی ضروری است. ارتفاع کلید و پریز از 
کف اتاق 115 تا 1٢5 سانتی متر و حتماً باید از حفاظ 

استفاده شود. 
در رابطه با رنگ آمیزی دیوارها باید به نکاتی توجه شود: 
 رنگ های روشن دیوار، فضا را بزرگ تر و رنگ های 

تیره، فضا را کوچک تر می کنند.

شکل٢ـ دیوار با پوستر

 اتاق های رو به شمال و شمال شرقی از رنگ  های گرم 
)زرد هلویی، زرد متمایل به سبز، کرم، نارنجی کم رنگ(

رنگ های  از  جنوب غربی  و  جنوبی  اتاق های  در  و   
سرد )سفید یخچالی، الجوردی روشن، خاکستری آبی، 
آبی متمایل به سبز( نمونه هایی هستند که می توان در 

اتاق های بازی استفاده کرد.
در کلیۀ اتاق ها عالوه بر توجه به رنگ دیوارها، باید به 
کف پوش، قفسه های باال و پایین، نوار دور اتاق توجه 

شود )شکل3(.

شکل3ـ ویژگی های مکانی )سقف، کف، دیوار ...(
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٤ پنجره ها

یکی دیگر از عناصری که در ساختمان مراکز آموزشی 
مراکز  مورد  در  می باشند.  پنجره ها  است،  تأثیرگذار 
کودک  که  داشت  توجه  نکته  این  به  باید  کودکان، 
امکان نگاه کردن به بیرون از کالس را داشته باشد. 
حفاظ  از  باید  توری  بر  عالوه  پنجره ها  این  بر  عالوه 
محکمی برخوردار باشند. چرا که توری حفاظ کاملی 
پوشانده  ثابت  دوم  حفاظ  با  باید  پنجره ها  و  نیست 
شوند. چنانچه کالسی مستقیماً به بیرون راه نداشته 
باشد باید حتماً پنجره قابل دسترسی به بیرون بوده و 
از تو امکان باز شدن وجود داشته باشد )مواقع بحران(

٥ فضاهای ارتباطی

منظور از فضای ارتباطی یعنی فضاهای عبور و حرکت 
و فضاهای توقف پاگردها، که عناصر یک ساختمان را 
به هم پیوند می دهد. مسیرهای حرکت دارای کیفیتی 
که  )پاگردها(  مکث  فضاهای  مقابل  در  ستند  ه ا  پوی

دارای کیفیتی ایستا و ثابت هستند. 
فضاهای ارتباطی به دو دسته تقسیم می شوند: 

 دسترسی های عمودی شامل راه پله ها، رامپ ها )سطوح 
شیب دار و آسانسور(

 دسترسی های افقی شامل راهروها ـ ورودی ها 
نقش  عمودی  ارتباطی  عنصر  یک  به عنوان  ها  له  پ  *
مهمی  دارند. در موقع پایین و باال رفتن از پله ها، نقطۀ 
دید ما نسبت به فضا دائماً تغییر می کند و این حرکت 

باعث پدید آمدن نوعی کنجکاوی می شود.
ارتفـاع پله هـا در مـراکز آموزشی کـودکان حداقل 15 
سانتی متر و حداکثر 18 سانتی متر است. حداقل عرض 
سانتی متر   1/80 حداکثـر  و  سانتی متـر   1/30 پله ها 
است. چنـانچه عـرض پله هـا بیشتر از 1/80 سانتی متر 
باشد باید دو طرف پله ها نرده وصل شود که ارتفاع نرده 
در راه پله ها و پاگردها برای زیر 3 سال 55 سانتی متر و 
باالی 3 سال 65 سانتی متر است. در ضمن به لبه پله ها 
باید پالستیک مخصوص نصب شود که مانع لغزندگی 

کودک شود. 
حد فاصل نرده ها باید کم باشد و با حصیر و یا طناب 

فاصله ها پر شوند.
سبز  و  )آبی  مالیم  و  سرد  رنگ های  از  استفاده ها 
کم  رنگ( باعث آرامش در این سطوح پرتحرک )پله ها( 
می شوند. برای جذابیت فضا می توانید از رنگ های تندتر 

و روشن تر در سطوح کمتر )نرده ها( استفاده کنید. 
* رامپ یا سطح شیب دار : از سطوح شیب دار به عنوان 
جایگزینی برای پله ها این امکان را می دهد که فرد با 
حرکات نرم تر از سطحی به سطح دیگر برود. از سطوح 
استفاده  باز  فضای  در  نیز  و  فضا  داخل  در  شیب دار 
می شود. زاویه شیب معموالً 30 درجه است و سطح آن 
با مواد غیر لغزنده باید پوشانده شود. از سطوح شیب دار 
در زمین های بازی نیز استفاده می شود. ارتفاع تپه ها 

حداکثر ۲/5 متر با شیب 30 درجه است.
ارتباطی  فضاهای  از  دیگر  یکی  یادگیری  مراکز  در 
بر  عالوه  که  هستند  راهروها  است  پویا  بسیار  که 
بین  اجتماعی  ارتباطات  رسمی،  غیر  یادگیری های 
کودکان،  کارهای  نصب  می دهند.  افزایش  را  کودکان 
به  می تواند  جذابیت،  بر  عالوه  دیواری،  روزنامه های 
از  استفاده  شود.  تبدیل  کودکان  کار  از  نمایشگاهی 
صفحات آکوستیک در بدنۀ دیوارها باعث کاهش صدا 
می شود. در بعضی مراکز از راهروهای عبوری به عنوان 
مکانی برای گذاشتن قفسه ها و کمد استفاده می کنند. 
تا  پوشانده شود  ابر  با  باید  کمدها  این  لبه های  تیزی 

خطری ایجاد نکند.
٦ درب های ورود و خروج

درها یکی دیگر از راه های ارتباطی است. درب ورودی 
آموزشی  مراکز  ساختمان  در  بخش  اولین  ان  به عنو
با مهدکودک  ارتباط دهندۀ فضای شهری  است. که 
است. این ورودی اولین مکانی است که کودک هنگام 
و  از خانواده جدا می شود  برخورد کرده،  ا آن  ب ورود 

نهایتاً  هنگام خروج از مهد از آن می گذرد. 
بنابراین هم برای والدین و هم برای کودکان از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است درب ورودی باید به اندازۀکافی 
بزرگ باشد، قفل و دستگیره داشته و پشت در وسایل 
بی مصرف گذاشته نشود. این ورودی عالوه بر اینکه در 
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مواقع بحران )آتش سوزی، آمبوالنس( باید به آسانی 
قابل باز شدن باشد، اما نباید مستقیماً به بزرگ راه ها، 

چهارراه ها و یا میدان ها باز شود.
از رنگ های شاد و  باید  در رنگ آمیزی درب ورودی 
شاید  کارتونی  تصاویر  کشیدن  کرد.  استفاده  جذاب 
کودک  برای  زود  ولی  باشد  خوشایند  مدتی  برای 
خسته کننده خواهد شد. داشتن سایه بان و باران گیر 

بسیار ضروری است. 
برای  اعالنات  تابلوهای  از  می توان  ورودی ها  در 
جراید،  بریدۀ  کرد.  استفاده  والدین  به  اطالع رسانی 
پیام های  کودکان  برای  نمایشگاه ها  و  کتاب  معرفی 
قابل  موارد  جمله  از  کودک  مهد  قوانین  بهداشتی، 

نصب، در تابلوها هستند.
٧ نور

نور یکی از مهم ترین عناصر در طراحی فضا و تأمین 
آسایش است. مقدار و سطح نورپرداری برای برخی از 
فعالیت ها ضروری است. کودکان به طور کلی نور زیاد، 
طبیعی و شفاف را دوست دارند و در فضاهای کم نور 

و تاریک نگران می شوند.
از نور طبیعی و مصنوعی  در مراکز آموزشی معموالً 

توأمان استفاده می شود.
نکاتی که در رابطه با نور باید بدان توجه نمود عبارت اند 

از:
رومیزی  چراغ های  از  نباید  کتابخانه  بخش  در   

استفاده کرد.
از  باید  قوی  نوری  منبع  یک  از  استفاده  به جای   

چند منبع نوری استفاده نمود.
 )Dimer( استفاده از دستگاه کم و زیاد کنندۀ نور 
خواب،  اتاق  کلی  طور  به  شیرخوار  و  نوپا  بخش  در 

مناسب است.
کودکان  چشم  به  مستقیم  نباید  نور  منبع  تابش   

بتابد، )به خصوص برای شیرخواران(
 تابش نور باید از سمت چپ باشد. به خصوص در 

مواقع نوشتن و فعالیت های هنری

 چنانچه تابش نور شدید باشد باید از پرده استفاده 
کرد. 

 با توجه به شرایط جوی ایران، کالس ها باید شمالی 
ـ جنوبی باشند.

٨ صدا 

شنیدن درست یکی از مهم ترین اصول آموزشی است. 
زیرا فراگیران در صورت وجود سرو صدا و به طور کلی 

آلودگی صوتی نمی توانند به خوبی تمرکز کنند. 
صورت  زیاد  سروصدای  زمینۀ  در  بسیاری  تحقیقات 
گرفته و تغییر و آثاری را به جا گذشته اند به طور مثال: 
 تأثیر فیزیولوژیک که منجر به افزایش فشار خون و 
ضربان قلب و بی حالی برای مدت طوالنی شده است.

 آثار انگیزشی که منجر به ناتوانی در آموختن، تمایل 
و  پازل(  و درگیری ذهنی )حل  به حل مسأله  کمتر 

دیرانگیختگی دارند.
در  می شود.  تمرکز  مانع  سروصدا  شناختی  آثار   
بلند مدت توانایی حذف صدای اصلی را از صدای غیر 

اصلی ندارد. 
مربیان  دست  از  صدا  مشکل  حل  که  است  درست 
ایجاد  موانعی  تمهیداتی  با  می توان  اما  است  خارج 
کرد. )آکوستیک کردن دیوارها، استفاده از پنجره های 
خاکریزها،  ساختمان،  دور  درختان  کاشت  دوجداره، 

کف پوش های ضد صدا( 
 حداقل صدای قابل قبول dBa60 و از 60 بیشتر 

صدای مزاحم1 است. 
9 تهویه 

راحتی  در  که  دیگری  عامل  صوت  و  نور  بر  عالوه 
شرایط  می گذارد،  اثر  داخلی  فضاهای  در  کودکان 
مناسب حرارتی است که این عامل بستگی به اقلیم، 

حرارت، رطوبت باد و تشعشع خورشید دارد. 
آموزشی  فضای  در  اکسیژن  و  مناسب  هوای  کمبود 
منجر به کاهش حافظه و یادگیری و تمرکز می شود. 
تهویۀ مناسب هوا و جریان هوای تازه نشاط و سر زندگی 
می دهد. در مهد کودک ها بیشتر فعالیت ها در وضعیت 

1ـ dBa واحد سنجش صدا
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نشسته صورت می گیرد و آرام است، در نتیجه بار حرارتی 
تولید شده باال است. از طرفی با توجه به شرایط محیطی 
فضا در روزهای سرد باید از نظر درجه حرارت مناسب 
باشد تا کودکان سرما نخورند. از نظر ایمنی رادیاتورها 

باید حفاظ داشته و لبه های تیز نداشته باشند. 
ساعت  در  بار   3 الی   ٢ حدود  اتاق ها  داخل  هوای 
تعویض شود )با باز کردن پنجره ها( در ضمن ارتفاع 
پنجره ها در حدی باشد که در صورت باز کردن برای 

کودک خطری به وجود نیاورد. 
 درجه حرارت مناسب 18 درجه سانتی گراد و حداکثر 

٢5 درجه سانتی گراد است. 

براساس  تجهیزات  و  فضا  بندی  تقسیم  ج(   
فعالیت های آموزشی 

مکان قسمتی از یک فضا است که از طریق عواملی 
که در آن قرار می گیرند صاحب هویت خاص می شود. 
بنابه تعریف فضای داخلی مراکز با توجه به تجهیزاتی 

که در آن قرار می گیرند عبارت اند از:
1 مرکز ساختمان سازی

آجرهای ساختمان سازی از جمله وسایلی هستند که 
کودکان بر اساس سن، عالقه و توانایی هایشان از آنها 

استفاده می کنند. به طور مثال کودک ٢ ساله آنها را دور 
خودش می چیند و یا با روی هم قرار دادن برج می سازد 
و از فرو ریختن آنها لذت می برد، در حالی که کودکان 
بزرگ تر ساختمان های بزرگ تر و پیچیده تر می سازند. 

این آجرک ها از نظر اندازه، فرم و جنس متفاوت هستند 
که مکعب های اسفنجی و فوم های کوچک که روی میز 
می توانند از آنها استفاده کنند تا مکعب های بزرگ چوبی 
و پالستیکی خشک که در فضای باز از آنها بهره گرفته 
و نتیجتاً به تجارب مفیدی در زمینۀ مفاهیم )سبک و 
سنگین، بزرگ، کوچک، بلند کوتاه( و فرم های هندسی 
)سه گوش، چهارگوش، گرد...( طبقه بندی، جور کردن، 

تعادل و تقارن و... دست می یابند، درست شده اند.
است،  گروهی  و  انفرادی  به صورت  آجرک ها  با  بازی 
ساختمان سازی  به  هم  با  کودکان  همۀ  هیچ وقت 
نمی پردازند و معموالً  در گروه های ٢ و حداکثر 3 نفره 
است. در نتیجه فضای زیادی برای بازی نیاز ندارند و 
مدت بازی طوالنی نیست. )حدود30 دقیقه( )شکل4(  
تعداد  مختلف  فرم های  و  اندازه  به  توجه  با  طبیعتاً 
آجرک ها برای کودکان بستگی به سن و تجربه شان 
دارد. از این رو در سنین پایین تر به تعداد، و اشکال 
باالتر  سنین  در  حالی که  در  دارند،  نیاز  محدودتری 

شکل٤ـ بازی با آجرک ها به صورت انفرادی و گروهی
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عالوه بر تعداد، بیشتر اشکال گوناگونی مثل مستطیل، 
مربع، استوانه، دایره، نیم دایره و... مورد استفاده قرار 

می گیرد)شکل 5(.
بودن  تمیز  بر  عالوه  آجرک ها  این  از  استفاده  محل 
باید مفروش بوده و محل رفت وآمد نباشد. تا کودکان 

وسایل ساختمان سازی با توجه به جنس و انواع آن باید 
در قفسه های جداگانه ای طبقه بندی شوند تا دسترسی 
به آن آسان بوده و نیازی به برهم زدن همۀ آنها نباشد.

گاهی اوقات کودکان برای تجسم فضای ساختمانشان نیاز به 
استفاده از حیوانات پالستیکی، آدمک ها حتی ماشین های 
کوچک دارند. لذا می توان در کنار قفسه های ساختمان سازی 
قفسه ای مملو از این وسایل را قرار داد، تا مجبور نشوند از 

سایر قفسه ها وسایل مورد نیاز خود را بردارند. 
وسایل  بازی  از  بعد  که  کرد  ترغیب  را  کودکان  باید 
دهند.  قرار  آن  مخصوص  قفسۀ  در  و  کرده  جمع  را 
بسیار اتفاق افتاده که کودک تمایلی به خراب کردن 
او  به  گرفتن  عکس  با  می توانید  ندارد.  ساختمانش 

اطمینان بدهید که اثرش ماندگار خواهد ماند. 
می تواند  کودکان  سازه های  از  نمایشگاهی  برگزاری 

بسیار جالب باشد.
٢ مرکز فعالیت های هنری 

هنر وسیله ای است که کودکان از طریق آن احساسات 
و یادگیری هایشان را به نمایش می گذارند. سازمان دهی 
و  نوآوری  و  خود  بیان  بخشیدن،  الهام  در  مرکز  این 

خالقیت بسیار اهمیت دارد. 

نکاتی که باید در فعالیت های هنری کودکان بدان توجه 
شود در فصل 3 به تفصیل بیان شده است. با وجود این 

یادآوری چند نکته در اینجا ضروری است. 
می شود  انجام  آن  در  فعالیت  این  که  محوطه ای   
باید قابل شست و شو باشد تا نگرانی از ریختن  حتماً 

رنگ، چسب و... وجود نداشته باشد.
 محل کار باید نزدیک سینک دستشویی قرار بگیرد 

تا به آسانی کودک بتواند دست هایش را بشوید.
باید60  کودک  ایستاده  حالت  در  کار  میز  ارتفاع   

سانتی متر باشد.
 سطح میز باید صیقل باشد، در غیر این صورت باید 

از رومیزی پالستیکی استفاده شود.
 سه پایه نقاشی برای کار در اختیار کودک قرار گیرد.

درصورت عدم دسترسی به سه پایه می توانید با استفاده 
از مقوای ضخیم و چهار پایه مقوا را به دیوار تکیه بدهید 
و جای کمتری را اشغال کنید. و یا سه پایه های متداول 
که کودک انفرادی و یا چند کودک در آن واحد از آن 

استفاده کنند )شکل6(. 
از سه پایه ها می توان به عنوان دیواره ای برای جداسازی 

فضا نیز استفاده کرد.

شکل ٥  ـ شکل های گوناگون آجرک ها

دهند.  انجام  را  خود  ساخت وساز  بتوانند  آرامش  با 
یا بین چند قفسه که  ارتباطی مثل در و  مسیرهای 
برای فعالیت های دیگر منظور شده مانند قفسۀ کتاب 

نمی  تواند برای این فعالیت مناسب باشد.
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 روپوش کار الزامی است. این روپوش می تواند از لباس های والدین که آستین اش کوتاه شده و یا از کیسۀ 
بزرگ زباله که در فاصله گردن برش خورده استفاده شود. درغیر این صورت کثیف شدن لباس همیشه برای 

کودک نگران کننده است. 
 نور مناسب و کافی از جمله مواردی است 
باید دقت شود، حتی پیشنهاد می شود  که 
این قسمت کنار پنجره باشد تا کودک عالوه 
بر نور طبیعی، بتواند آسمان، درختان و... را 

مشاهده کند. 
 قفسه های مرکز هنر باید قفسه های کوتاه 
به صورت  ابزارها  کلیۀ  و  باشند  درب  بدون 
قرار گیرند.  جداگانه، در معرض دید کودک 
کار،  اتمام  از  پس  هستند  موظف  کودکان 
وسایل را در جای خود قرار دهند، تا فضای 
کافی برای فعالیت های دیگر وجود داشته باشد 

)شکل7(. 
عالوه بر این مربیان می توانند سایر ابزار را 
قرار  از دسترس کودک  دور  قفسه هایی  در 

شکل٦ ـ سه پایه نقاشی

شکل٧ـ قفسه
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 در ضمن به نمایش گذاشتن کار کودکان و نصب آنها بر دیوارها و یا آویختن آنها، خود نوعی آموزش است 
که بسیار مفید است )شکل 9(.

دهند و در صورت لزوم برای تجارب جدید و یا رفع 
کمبود به کودکان ارائه دهند. 

ابزار مورد نیاز در این بخش با توجه به نوع کار:
وایت برد  رنگی،  گچ  رنگی،  مداد  مداد،  نقاشی:   
برای   ٢/5 cm گرد  قلم موی  کاغذ،  سیاه،  تخته  یا 
کودکان  برای  گرد  و  مسطح  موی  قلم  کودکان، 
بزرگ تر، قلم موی بلند برای کار روی سه پایه، رنگ 

برای نقاشی با انگشتان، آبرنگ، مداد شمعی و... 
 کاردستی: قیچی، کاردک های گوناگون، قالب، وردنه 

و انواع خمیر )خمیربازی، گل رس، خمیر روزنامه و...(
دیواری،  کاغذ  پارچه،  کاغذ،  تکه های  از  مجموعه ای 
دندان،  کفش، خالل  بند  کاغذ،  گیرۀ  پر،  تور،  کاموا، 
بشقاب های کاغذی، دانۀ حبوبات، دانه های تیرۀ مغزها 
)فندق، گردو، بلوط(، هستۀ میوه ها و انواع چسب برای 
مانند  بی مصرف  وسایل  جمع آوری  باالخره  و  کوالژ 
خالی،  کارتن های  مقوایی  جعبه های  بطری،  درهای 
دستمال کاغذی و روزنامه ها که می توانند به عنوان ابزار 
مفید در این مرکز مورد استفاده قرار گیرند )شکل 8(.

شکل ٨ ـ کاردستی با وسایل بی مصرف

در این جا، پاکیزگی، نظم، مراقبت از ابزار، طرز استفاده درست و بی خطر بودن آنهاست به طور مثال 
قیچی های  از  استفاده  داد.  آموزش  به کودک  را  آن  از  استفاده  باید  که  است  ابزاری  از جمله  قیچی 
کوچک و نوک گرد مناسب می باشد. مربیان باید قیچی های بزرگتر را جزو ابزار دور از دسترس کودکان 
نگهداری کنند. و یا در خمیرهای بازی از مواد رنگی صنعتی که خطرناک است استفاده نشود و یا گواش  

برای رنگ آمیزی و یا چسب ها و... 

نکته
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شکل 9ـ نمایش کار کودکان روی دیوار

3 مرکز ادبیات )کتاب و کتابخوانی و قصه گویی(

کمک به کودکان برای نزدیکی به کتاب و لذت بردن 
از آن گام اولیه برای آشنا شدن و توسعۀ ادبیات است. 
این اصل یکی از اهداف مهم برنامه های پیش دبستان 
است که کودک را برای بلندمدت در طول زندگی به 

کتاب و استفاده از آن آماده می سازد.
توجه  نکته  این  به  باید  هدف  این  به  رسیدن  برای 
به عنوان  صرفاً  کتابخانه  فضا،  طراحی  در  که  داشت 
فضایی برای نگهداری کتاب نیست، بلکه به عنوان یک 
زدن،  ورق  پی گیری،  جستجو،  برای  آموزشی  منبع 

دیدن، شنیدن باید در نظر گرفته شود. 

بنابراین باید اصولی را در آن منظور داشت:
 فضای آرام: محیطی را که برای کتابخوانی و قرار 
به  باید  انتخاب می کنید،  کتابخانه  در  دادن کتاب ها 

دور از رفت وآمد باشد. 
 نور کافی و مناسب: زیر پله ها، پشت در و نور نامناسب 
از عوامل بازدارنده است، لذا محلی را باید انتخاب کنید 

که نور کافی و مناسب داشته باشد.
 رنگ آمیزی و تهویۀ مطبوع: استفاده از رنگهای گرم 
و روشن و تهویه مطبوع از دیگر عوامل سازنده است. 
 کف پوش ها: از آنجا که کودک بسیاری از اوقات برای 
باید بنشیند،  یا گوش کردن به کتاب  شنیدن قصه و 

شکل10ـ فضایی برای قصه گویی
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از  استفاده  و  قسمت  آن  کردن  مفروش  با  می توان 
تا  داد  به کودک فرصت  رنگارنگ  و  نرم  بالشتک های 
بنشیند، کتابی را ورق زده و تصاویر را نگاه کند و به 

قصه گوش دهد )شکل10(.
گاهی در فضای باز نیز می توان موکتی را روی زمین 
پهن کرد تا بچه ها روی آن بنشینند، بعضی از مربیان 
با گچ، خطی دور بچه ها می کشند تا فضای کتابخوانی 

و قصه گویی را از سایر قسمت ها جدا کنند.

 دستگاه ضبط صوت و نوارهای قصه گویی، عروسک های 
آماده و دست ساز، تخته ماهوتی برای قصه گوئی، کاغذ و 
تصاویر مجالت و روزنامه ها، قیچی، چسب و... از دیگر 
موادی است که برای درست کردن کتاب توسط بچه ها 

مورد استفاده قرار می گیرند.
 قفسه ها و کتابخانه معموالً  در این بخش از قفسه های 

مخصوص استفاده می شود )شکل 11(.

شکل11ـ قفسه مخصوص کتاب

تا کودکان بتوانند به آسانی به کتاب دسترسی داشته 
و جلد کتاب ها را ببینند و کتاب مورد عالقه را انتخاب 
کنند. در صورتی که امکان دسترسی به کتابخانه های 
خاص نباشد می توانید با چند سبد روباز و طنابی که به 
دیوار نصب شده و کتاب ها به آن آویخته می شوند یک 
کتابخانه درست کنید. نیازی نیست که همۀ کتاب ها هم 
زمان آویخته شوند، شما می توانید با توجه به محتوای 
آموزشی و موادی که هدف برنامه های آموزشی شما 
است، کتاب ها را به طور چرخشی در معرض دید قرار 

دهید.
 تنوع کتاب ها : در انتخاب کتاب برای این مرکز 
با توجه به سن کودکان، باید کتاب ها متنوع باشند. 
مورد  در  کتاب  واقعی،  داستان  فانتزی،  قصه های 

زندگی حیوانات )زیستگاه، النه، غذا و...( تصاویر این 
کتاب ها باید، واقعی باشند. همچنین در مورد حواس 
مسابقات  گوناگون،  مردمان  انسان،  بدن  پنجگانه، 
دور  اشیاء  ساخت  و  تصویری  صرفاً  کتب  باالخره  و 
آب،  پارچ  و  لیوان  عینک،  صندلی،  و  )میز  برمان  و 

درست کردن نان و...( آموزش اعداد و اشکال و....
شما باید فهرستی از کلیه کتاب ها داشته باشید تا در 
صورت لزوم انتخاب از لیست و یا افزایش کتاب ها به 

این فهرست آسان باشد.
درست  بگوییم؟  قصه  یا  و  بخوانیم  کتاب   چه وقت 
است که در برنامۀ هفتگی زمانی را برای این فعالیت 
اختصاص داده اید. اما مهم این است که کودک تمایل 
زمان  در  می توانید  شما  باشد.  داشته  شنیدن  برای 
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بازی آزاد، موقع خوابیدن، اگر تقاضا کنید و یا چنانچه 
احساس کنید شرایط مناسب است، خواندن برای همه 
گروه ها، گروه های کوچک، حتی فردی را شروع کنید. 
کتاب  خواندن  به  را  آنها  والدین،  با  جلسات  در   
از  فهرستی  حتی  و  کنید  تشویق  کودکان شان  برای 
نصب  اعالنات  تابلوی  جعبه  در  را  مناسب  کتاب های 
کنید. گاهی یک کتاب کوچک می تواند مشکل رفتاری 

کودکی را حل نماید.
 تشویق کودک برای درست کردن کتاب یا پوستر: 
تشویق  را  کودکان  قصه،  گفتن  یا  و  خواندن  از  پس 
کنید، آنچه را که دوست دارند، کشیده پس از بریدن 
روی یک تابلو نصب کنند. برداشت ها و ایده های آنان 

بسیار زیباست.
٤ مرکز شن و آب بازی

یکی از فعالیت های محبوب کودکان شن و آب بازی 

است که فعالیت های گروهی کودکان را فراهم می کند. 
شناختی  رشد  جسمانی،  رشد  بر  عالوه  فعالیت  این 
و  سنجش  مقایسه،  طبقه بندی،  زمینه  در  را  آنها 

اندازه گیری توسعه می دهد.
این فعالیت در فضای بسته )کالس( و فضای باز قابل 
باید  را  نکاتی  فعالیت  این  راستای  استفاده است. در 

مورد توجه قرار داد: 
نگران خیس شدن  که  بپوشند  را  لباسی  کودکان   

نباشند و یا از پیش بند استفاده کنند.
یا  و  زمین  روی  را  شن  یا  و  آب  ظروف  معموالً   
معموالً  زمین  از  پایه  ارتفاع  می دهند.  قرار  پایه  روی 
60 سانتی متر است. عمق ظرف برای آب 15 تا ٢0 
سانتی متر و برای شن ٢0 تا 30 سانتی متر که دو سوم 

آن با شن پر می شود.

شکل1٢ـ فضای شن بازی

چنانچه کودکان از آب و شن در فضای بسته استفاده 
آسانی  به  تا  بوده  مکالئوم  اتاق  کف  باید  می کنند، 
در  آن  از  استفاده  در صورت  و  تمیز شود.  و  خشک 

فضای باز باید به چند نکتۀ اساسی توجه شود: 
1 شن قبل از استفاده شسته شود.

قرار  محلی  در  آب  و  شن  ظروف  باز  فضای  در   ٢

گرفته باشند که زیر تابش مستقیم نور خورشید قرار 
نگیرند، درغیر این صورت از سایه بان استفاده کنند.

3 پس از بازی برای جلوگیری از آلودگی روی ظروف 

پوشیده شود. 
وسایل مورد نیاز برای آب  بازی عبارت اند از:

آب پاش، قیف، لیوان های اندازه گیری، آبکش، شیلنگ های 
پالستیکی، الک، چوب پنبه، سکه، میخ، کاغذ، بطری 
)برای آموزش اجسام شناور(، صابون، پودر صابون، مواد 
رنگی خوراکی )برای آموزش حالل ها( عروسک، اسفنج، 

اشیاء پالستیکی، حیوانات و...
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با آب می توانند تجارب مفیدی  بازی  کودکان ضمن 
در زمینۀ اجسام شناور، حل شدن اجسام، فشار آب و 

بازگشت پذیری، درست کردن حباب و... را بیاموزند.
با  می توانند  شن  با  بازی  حین  در  راستا  همین  در 
شکل پذیری، چسبندگی، مفاهیم اندازه گیری و هندسی 

آشنا شوند. ابزار مورد نیاز عبارت اند از:
بیل، بیلچه، قاشق در اندازه های گوناگون، وسایل نقلیۀ 
کوچک، قالب های مختلف الک، حیوانات پالستیکی و 

سطل.
از آنجا که شن خشک به راحتی در هوا پراکنده می شود 
باید به طور مکرر به کودکان تذکر داد که شن را به هوا 
پرتاب نکنند و دست های شنی خود را به چشمان شان 

نمالند )شکل 1٢(.
دست های کودکان پس از آب و شن بازی حتماً باید 

شسته شود.
٥ مرکز بازی های نمایشی

زمانی که کودک در این مرکز با قوانین خودش بازی 
می کند متوجه می شود که در دنیای اطرافش چه خبر 

است. 

بازی های نمایشی فعالیتی است که عالوه بر تمرین 
نیز  را  اجتماعی اش  مهارت های  کالسی،  مهارت های 

توسعه می دهد.
او چه تنها باشد چه با یک همبازی، در وانمودها از 
قابلیت  نتیجه  در  می گوید،  نیز  برداشت ها  و  ایده ها 

سازگاری با محیط را نشان می دهد.
کودکان معموالً دوست دارند که این بازی ها را به دور 
دهند،  انجام  خلوت  گوشه ای  در  و  دیگران  از چشم 
خانۀ  نام  به  محلی  گرفتن  نظر  در  جهت  همین  به 

عروسکی بسیار جالب است.
برای ایجاد محلی به نام خانۀ عروسکی که نمادی از 
زندگی واقعی است می توان با تهیۀ کارتن های بزرگ 
که خود کودکان روی آن نقاشی کرده اند و افزودن در 
و پنجره روی آن با کمک مربی، خانۀ عروسکی درست 
دیوارک  های  از  استفاده  با  می توان  همچنین   . کرد
چوبی که سه یا چهار دیواره است و در و پنجره دارد 
و در دو سایز برای بخش نوپا و کودکستانی ساخته 

شده خانۀ عروسکی ایجاد کرد )شکل 13(.

1٥0×90cm 90×1٢٥، اندازه برای بخش کودکستانیcm شکل 13ـ نمونه ای از خانۀ عروسکی دست ساز. اندازه برای بخش نوپا
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در بعضی از مراکز از چادرهای آماده برای نیل به این 
هدف استفاده می شود. این چادرها به علت فضای کم، 
امکان تعامل راحتی برای دو کودک ایجاد نمی کند. 

شکل 1٤ـ خانۀ عروسکی درون چادر

ناظر فعالیت  عالوه بر این، برای مربی که باید حتماً 
کودکان بوده و مکالمات آنها را بشنود این امکان به 

وجود نمی آورد )شکل 14(.

 پوشش کف باید حتماً با موکت مفروش شود تا کودکان 
به راحتی روی آن بنشینند.

 تجهیزات خانه عروسکی الهام گرفته از وسایل منزل 
است. مثل استفاده از عروسک در اندازۀ متفاوت، میز و 
صندلی کوچک، یخچال، اتُو و میز آن، ظروف آشپزی 

و غذاخوری، لباس، کالسکه عروسک و... )شکل 15(
اضافۀ  به  بزرگ  نشکن  آینه  یک  نصب  این  بر  عالوه 
لباس بزرگساالن، کاله، کیف، کمربند وسایل زمینی، 
با  چادر، روسری... نیز استفاده شود تا کودک بتواند 

استفاده از آنها به بازی نقش بپردازد )شکل 16(.

شکل1٥ـ وسایل خانه عروسکی
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مجدداً تأکید می شود بین مربی و کودک راه ارتباطی 
باید وجود داشته باشد به طور مثال در شکل 17، این 
کودک در مرکز بین سایر وسایل قرار گرفته و مربی 

می تواند ناظر بر اجرا باشد، از طرفی کودک نیز می تواند 
به بازی دلخواه خود، حتی به تنهایی بپردازد )شکل 

 .)17

شکل1٧ـ محل خانۀ عروسکی شکل1٦ـ کف پوش و آینۀ خانۀ عروسکی

 تنوع وسایل : طبیعی است چنانچه تنوع وسایل 
بیان  برای  کمتری  امکان  باشد،  محدود  فضا  و  کم 
ایده ها و فعالیت به وجود می آید و بازی محدودتر و 

حیطه وانمود کردن، بسته تر می شود )شکل18(.
 سایر فعالیت ها: در این بخش با استفاده از امکانات 
کودکان می توانند فعالیت های دیگری مثل مغازه بازی، 
رفتن  دامپروری، کشاورزی،  رستوران،  پزشکی،  مرکز 
به سینما و... را انجام دهند و این در صورتی است که 
مربی با تهیه لوازم هر یک از این فعالیت ها او را تشویق 

به اجرا نماید.

شکل1٨ـ بازی با کمبود جا
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٦ مرکز اکتشافات و علوم

کودکان ذاتاً کنجکاو هستند و دوست دارند شخصاً هر 
چیزی را تجربه کنند، از این رو گاه این مسئله برای آنها 
خطرناک است. )نوشیدن نفت، سوزاندن دست، بریدن 
و بسیار مواد دیگر.( از این رو می توان در مراکز پیش از 
دبستان امکاناتی را فراهم ساخت تا کودک زیر نظر مربی 
به تجارب دست اولی برسد که عالوه بر رفع کنجکاوی 

از آنها به صورت مفید در زندگی روزمره استفاده کند. 
 آموزش برای شناخت محیط اطراف، از طریق حواس 

پنجگانه
 آموزش زمین و محیط زیست )خاک، سنگ، آب و 

شکل19ـ محل انجام فعالیت های علوم

هوا، فصول، روز و شب(
 آموزش علم فیزیک )آهن ربا، حرکت، گرما و سرما و...(

 آموزش علوم زیستی )گیاهان، حیوانات، بدن انسان 
و...(

کودکان در این بخش عالوه بر کسب تجربه می توانند در 
زمینۀ درک مفاهیم، طبقه بندی روابط علت و معلولی 
و کاربرد وسایل واقعی، آموزش دیده و آگاه شوند. در 

ارتباط با این مرکز می توان به نکاتی چند توجه کرد:
 محل مناسب: از آنجا که در این بخش فعالیت های 
گوناگون صورت می گیرد لذا فضای بیشتری را باید به آن 
اختصاص داد تا کودکان به راحتی کار کنند )شکل 19(.

 منبع نور طبیعی: از آنجا که بسیاری از آزمایشات 
مورد  در  کل  در  و  کردن  سبز  گیاهان،  زمینۀ  در 
زندگی است، استفاده از آکواریوم، تراریوم1 است. )باغ 
شیشه ای( بهتر است نزدیک پنجره باشد )شکل ٢0(.

شکل ٢0ـ قرار گرفتن گل و گیاه با توجه به منبع نور

Terrarium ـ1
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 کف پوش مناسب: به علت ریختن مواد و یا خیس 
این  بر  عالوه  باشد.  شستشو  قابل  باید  زمین  شدن 

دسترسی به سینک دستشویی و آب ممکن باشد. 
 جانشین کردن مواد و تجهیزات: برای جذاب 
بودن آزمایشات بهتر است پس از مدتی آنها را جابه جا 

و یا تغییر دهید و یا از دور خارج کنید. 
 میز بزرگ با پایه های بلند و چند قفسه کوتاه رو باز، 

که تجهیزات پس از طبقه بندی در آنها قرار گیرند.
 سینی های کوچک برای برداشتن و گذاشتن مواد 

ضروری است.
 مواد مورد نیاز 

)بذر و دانۀ گیاهان و حبوبات،  برای علوم زیستی  ـ 
پیاز گل ها، آکواریوم، تراریوم )برای کاشت گیاه(، النه 
پرندگان،  تخم  صدف،  برگ،  چوب،  انواع  پرندگان، 

حیوانات پالستیکی و...
ـ زمین و محیط زیست )انواع سنگ، شن، انواع گوش 

ماهی، میوه خشک درختان کاج و بلوط(
برادۀ  آهن ربا،  آینه،  بین،  )ذره  فیزیک  علوم  برای  ـ 
بزرگ،  و  کوچک  میکروسکوپ، چرخ دنده های  آهن، 

وزنه های متفاوت وگوی) مانند تیله و... (
از طریق حواس )شیشه های  برای شناخت محیط  ـ 
یکسان برای مایعات، زنگوله های متفاوت( و باالخره 
دگردیسی ها  دادن  نشان  برای  مناسب  پوسترهای 

)قورباغه، کرم ابریشم و...( گل ها همچنین کتاب در 
این زمینه و موالژهای سادۀ بدن انسان...

الزم به یادآوری است که برای اکتشاف و آگاهی، کلیۀ 
فعالیت ها می توانند فضایی باشند برای کسب تجربه، 

آموزش و یادآوری مجدد.
٧ مرکز ریاضیات

با علم ریاضی آشنا شوند، در  اینکه  از  کودکان قبل 
خالل روز طوطی وار اعداد را می شمارند. شما را »دوتا« 
دوست دارند و از شما نوشابه بیشتر می خواهند. آنها 
ماشین های بازیشان براساس اندازه مرتب می کنند و 
می توانند دگمه های چهارسوراخه را از دگمه های دو 

سوراخه جدا کنند.
عالقه مندی کودکان به اعداد و مفاهیم ریاضی، مانند 
طبقه بندی، درک شباهت ها و تفاوت ها، الگو برداری و...( 
در خالل تجارب شان حاصل می شود بنابراین تا رسیدن 
به مفاهیم ذهنی قابل درک با ایجاد فرصت هایی برای 

کسب تجارب دست اول می توان به آنها کمک کرد.
آموزش ریاضی به کودکان شامل شمارش، اندازه گیری، 
است  واردی  م و  کمیت ها  مقایسه  اشکال،  شناخت 
مرکز  در  د.  می کن کمک  نوشتن  برای  کودک  به  که 
آموزش ریاضی می توان از ابزار متفاوتی استفاده کرد 

)شکل٢1(.

شکل ٢1ـ مرکز فعالیت های ریاضی
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وسایل و ابزارها: ترازوی ساده و دوکفه ای، پازل اشکال، 
کتاب،  طولی،  استوانه های  چرتکه،  متر،  خط کش، 
لیوان های اندازه گیری، دومیز، آجرک ها، ساعت، کتاب، 
مهره، استوانه های حجمی و ده ها مورد دیگر که کودکان 

طی آن می توانند مفاهیم ریاضی را تمرین کنند.
 شمارش: شامل شمردن سکه های پالستیکی در 

مغازه بازی، شمردن حبوبات، ماشین و عروسک ها
با  اشیاء  و  مواد  وزن کردن  و  تعادل  اندازه گیری:   
ترازوی دوکفه، خط کش برای اندازه گیری اشیا و اندازه 

کف پا به )کفی ها(
 مقایسه: لیوان های اندازه گیری و اسباب بازی هایی 
که مفاهیم کمتر و بیشتر را بیان می کنند. دومینوها، 

پازل ها 
پازل  ساختمان سازی،  آجرهای  اشکال:  شناخت   

دومینوی اشکال
 آشنایی با نوشتن: پازل اعداد، اعداد مغناطیسی، 
تلفن بازی، ساعت، تقویم، کتاب اعداد و پوستر اعداد 

و...
 یافتن کوتاه ترین و بلندترین آجر و یا وسایل دیگر 

در کالس
 اندازه  گرفتن طول میز با خط کش و یا اندازه گیری 

طول اتاق با پاهایشان
 طبقه بندی مدادها بر اساس قد

 چند لیوان آب توی بطری جای می گیرد؟
 کدام عروسک در جعبه کوچک قرار می گیرد؟

 تکرار 1، ٢ و 3 برای پریدن 
٨ مرکز بازی در فضای باز

از  پیش  مراکز  اصلی  فضاهای  از  یکی  بازی  فضای 
دبستان است که فرصت های متعددی برای یادگیری 

ریاضی مسئله ای است که در کلیۀ فعالیت ها جریان دارد و کودکان در طی روز چندین بار از آن استفاده 
می کنند. بنابراین مربی می تواند در هر فعالیتی برای مفاهیم ریاضی وسایل الزم را در اختیارشان بگذارد 

و توجه آنها را به آن جلب کند. 

نکته

فرایندی  بازی  زیرا  می دهد،  قرار  کودک  اختیار  در 
تعامل  به  جهان  با  آن،  طریق  از  کودک  که  است 
می پردازد و در خالل آن خود را کشف می کند و به 

لذت و شادی می رسد.
بازی کودکان معموالً در دو محیط بسته و باز صورت 
می گیرد. کودکان در محیط های بسته )فضای داخلی( 
به بازی هایی از قبیل بازی با آجرک ها، خانه عروسکی، 
بازی های نقش، بازی های نمادین، بازی های آموزشی 

و بازی آزاد می پردازد. 
به صورت  فعالیت ها  مرکز  در  یک  هر  بازی ها  این 

انفرادی و گروهی صورت می گیرد1. 
باز  محیط  در  بازی  وسایل  و  فضا  بازی،  شرایط 
مورد  باید  طراحی  در  که  دارد  خاصی  ویژگی های 

توجه قرار گیرد. 
 برای طراحی زمین بازی در مراکز پیش از دبستان 
به ازای هر کودک حداقل 4 مترمربع زمین در نظر 
به تعداد کودکان  بازی بسته  گرفته شود. زمین های 
دارای 30 تا 50 درصد فضای باز )بدون وسایل بازی( 
است و طبیعتاً وقتی تعداد کودکان بیشتر باشد فضای 

اختصاص یافته بیشتر است.
 کف پوش : در انتخاب کف پوش باید شرایط اقلیمی 

در نظر گرفته شود. به طور مثال: مسیرهای عبوری و 
راه های ارتباطی وسایل چرخدار باید از بتن و سنگ 
چمن  از  است  بهتر  بازی  لوازم  بین  سطوح  و  باشد 
پوشیده شود. در بعضی از مراکز از پوشش های جاذب 
ضربه مانند شن، براده چوب و... نیز استفاده می شود، 
از  بازی بیش  از وسیلۀ  ارتفاع سقوط  به خصوص اگر 

60 سانتی متر باشد.
بازی های   زمین های شیب دار، فضای جالبی برای 

1ـ در مناطق سردسیر و یا روزهای بارانی باید فضای داخلی برای فعالیت های ورزشی چیده شود.
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کودکان است. سطح این زمین ها نباید لغزنده باشد. 
شیب باید حداکثر 30 درجه باشد.

 مرزبندی فضا: یک فضای بازی مناسب باید دارای 
این  باشد،  همراه  مرزبندی  با  اما  مختلف  مناطق 
باشد.  حصار  از  استفاده  به صورت  می تواند  مرزبندی 
یا  و  تور  با  که  است   1/40 تا   1/٢0 حصار  ارتفاع 
طلق های پالستیکی و یا کاشت درختچه یا نرده های 

چوبی جدا می شود.
 استفاده از گیاهان : امروزه استفاده از گیاهان و یا 
به عبارتی ایجاد فضای بهتر در مناطق شهری، فضایی 
و...  آلودگی  رفع  زیبایی،  کشیدن،  نفس  با  مترادف 
پیدا کرده است. عالوه بر این در برنامه های آموزشی 
کودکان به عنوان ابزاری برای توجه به موجودات زنده 
و گیاهان است، بنابراین کاشت گیاهان می تواند برای 

نیل به اهداف گوناگون باشد. 
مثاًل بعضی از آنها برای استفاده از سایه درخت)بید، 
افرا( بعضی برای نمایش شکوفه و گل و میوه )سیب، 
هلو، آلبالو( دسته ای برای نشان دادن برگ های پایدار 

)کاج ها( و... به کار می رود.
اما در هر حال دربارۀ کاشت گیاهان و محل آن باید 

به نکاتی چند توجه کرد:
 خودداری از کاشت گیاهان سمی و تیغ دار و گیاهانی 

که شیره بسیار دارند.
 خودداری از کاشت گیاهان و گل های حساسیت زا 

)عرعر و صنوبر و کاج(
شاخه های  با  بزرگ  درختان  کاشت  از  خودداری   

آویزان در مسیر راه ها و فضای بازی شن و آب
 خودداری از کاشت گیاهان و گل هایی که به میزان 

زیاد زنبور عسل را به خود جلب می کند.
استفاده از جعبه های گل که با تغییر فصل با گیاهان 
و گل های جدیدی تزیین شود برای آشنایی و آموزش 
است. در ضمن می توانید  بسیار ضروری  به کودکان 

زمینی را برای کاشت سبزیجات به کودکان اختصاص 
دهید.

 وسایل بازی در فضای باز
باز  فضای  در  وسایل  متداول ترین  از  یکی  تاب:  1ـ 
ارتفاع  بازی وجود دارد.  اکثر زمین های  است که در 
تا زمین حداکثر ٢00 سانتیمتر  آویز  )از محل  تاب 
است و ارتفاع محل نشستن تا کف زمین حداقل 40 
 35 حداقل  نشستن  محل  عرض  است.  سانتی متر 
سانتی متر است( نوع پوشش سطح زیر تاب باید کاماًل 
قابل ارتجاع باشد. محل نشستن و محل آویزها باید 
نباید  تاب  اطراف  در  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  مدام 
باشد. محل  داشته  بلند وجود  با شاخه های  درختان 
داشته  قرار  سیمانی  بلوک  در  باید  زمین  به  اتصال 

باشد.
٢ـ سرسره: یکی دیگر از اسباب بازی های مورد عالقه 
کودکان سرسره است که به اشکال گوناگون از جنس 
متوسط  به طور  می شود.  دیده  فایبرگالس  یا  و  فلز 
و  درجه   40 سرسره  شیب دار  سطح  انحنای  زاویۀ 
قسمت باال و پایین آن مسطح است. زیر سرسره باید 

چمن یا فوم باشد.
به  رو  سرسره  گرفتن  قرار  طرز  سردسیر  مناطق  در 
جنوب است تا حداکثر حرارت خورشید را جذب کند. 
در حالی که در مناطق گرمسیر، سطح فلزی سرسره 

رو به سمت شمال باید باشد. 
3ـ چرخ و فلک: یکی دیگر از وسایل بازی کودکان 
نفره  تک  گوناگون  اشکال  به  که  است  فلک  و  چرخ 
یا فوم  و چند نفره وجود دارد. پوشش زمین، چمن 
است و باید به زمین متصل باشد. سطح گذاشتن پا 
باید بسته باشد تا پای بچه ها در آن گیر نکند. ترکیب 
چرخ و فلک، با تاب، سرسره و االکلنگ در کنار هم و 

بدون رعایت فاصله خطرناک است 1 )شکل٢٢(.

1ـ به طور کلی نباید در فضا تعداد تاب، سرسره و .... زیاد باشد.
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کودک  محبوب  بازی  دو  و شن  آب  و شن:  ٤ـ آب 
است در فضای بسته نیز مورد استفاده قرار می گیرند. 
معرض  در  نباید  شن  به خصوص  فعالیت  این  محل 
خورشید  نور  مستقیم  تابش  زیر  و  باشد  باد  جریان 
استفاده  سایه بان  از  می توان  باشد حتی  نگرفته  قرار 
کرد. بعد از بازی روی آن باید پوشانده شود. چنانچه 
کنید،  فراهم  بازی  این  برای  بخواهید  را  حوضچه ای 
آن  لبه  و  سانتی متر  باید حداقل 30  عمق حوضچه 
حداقل 30 سانتی متر از سطح شن باید باالتر باشد. 
محل ماسه ها باید به گونه ای باشد تا قبل از ورود به 

مرکز ماسه از لباس و کفش جدا شود. 
٥ـ باالرونده ها: باالرونده ها معموالً از جنس چوب یا 
طناب هستند. فاصلۀ باالرونده ها باید از 1٢0 سانتی متر 

بیشتر نبوده و سطح زیر آن از مواد قابل ارتجاع باشد.
تخته های  مختلف،  توپ های  مثل  وسایل:  سایر  ٦ـ 

چوبی برای تعادل، الستیک و...
 راه های ارتباطی: در فضای باز بسیار اهمیت دارد. 
وسایل  گرفتن  قرار  دید  در  و  آسان  دسترسی  زیرا 
خالی  فضای  مقداری  باید  همیشه  است.  مهم  بسیار 
غیره  و  آجرک ها  از  استفاده  پریدن،  دویدن،  برای 
وجود داشته باشد. همان گونه که بین )تاب، سرسره 
و...( باید فواصل ایمنی برای جلوگیری از برخورد را 

در نظر داشت.

با  رابطه  در  کودکان  به  آموزش  و  نظافت  تمیزی، 
برای رشد  آنها  به  و کمک  وسایل جدید  از  استفاده 
نوبت  منتظر  دوستانه،  )مشارکت  اجتماعی  روابط 
بودن( از جمله مواردی است که توسط مربی باید به 

طور مداوم صورت گیرد.
9 سالن های چند منظوره

در بعضی از مراکز پیش از دبستان، فضای بزرگی برای 
کلیه فعالیت های آموزشی اختصاص می یابد. در این 
آموزش،  برای  گوناگون  فعالیت های  به  کودکان  فضا 
بدان سالن  که  یادگیری می پردازند  و  آموزی  تجربه 
وسایل  مرکز،  این  تجهیزات  منظوره می گویند.  چند 
به  اما  اشاره شد.  بدان  که  است  فعالیت هایی  ابزار  و 
علت کثرت فعالیت ها و تعداد کودکان در این سالن 

به نکاتی چند باید توجه کرد: 
باشد که یک  باید به گونه ای  چیدمان: فعالیت ها   
و  آرام  فعالیت های  نشود.  دیگر  فعالیت  مانع  فعالیت 
فعالیت های شلوغ و پر سرو صدا به گونه ای قرار گیرند 
ایجاد  مسئله ای  دیگر  گروه  برای  گروه  یک  کار  که 
مرکز  کنار  کتابخانه  مرکز  گرفتن  قرار  مثاًل  نکند. 

آجرک ها یا خانه عروسکی 
 راه های ارتباطی: راه های دسترسی به فعالیت ها برای 
کودکان آسان بوده و مربی بتواند عالوه بر دسترسی به 
آنها، ناظر فعالیت و گفتگوها باشد و به آسانی بین مراکز 

شکل٢٢ـ نامناسب بودن کف پوش و محل استقرار سرسره و چرخ فلک
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حرکت کند. این مسئله برای کودکان نیز صادق است. 
زیرا مربی و کودک نمی توانند به راحتی در فضا حرکت 
کنند و مربی امکان دیدن کودکان را ندارد. در حالی که 
چیدمان باید به گونه ای قرار گیرد که دسترسی برای هر 

دو امکان پذیر باشد. 
برای  ابزار در قفسه ها  چیدمان  وضعیت قفسه ها:   
یک  کند.  پیروی  ترتیبی  و  نظم  از  باید  فعالیتی  هر 

را  کار  ابزار،  گرفتن  قرار  هم  روی  و  نامرتب  قفسه 
برای کودک دشوار می سازد و او برای پیدا کردن یک 

وسیله ناچار است تمام قفسه را به هم ریزد.
در حالی که یک قفسه با تجهیزات مرتب به کودک 
این فرصت را می دهد که وسایل را به راحتی انتخاب 
و مورد استفاده قرار دهد در شکل ٢3 قفسه هایی با 

طبقه بندی مرتب را مشاهده می کنید. 

از  فعالیت ها گاهی توسط مربی  شروع فعالیت ها:   
قبل روی میزها مشخص می شوند. او با گذاشتن رنگ 
و کاغذ در بخش هنر یا قرار دادن چند کتاب روی میز 
فعالیت  انجام یک  به  ترغیب  را  و... می تواند کودکان 
نماید. معموالً همۀ کودکان به یک فعالیت نمی پردازند، 

شکل ٢3ـ نمونه هایی از قفسه های کوتاه مرتب

انجام  از  آغاز و پس  را  فعالیتی  آزادانه  آنها می توانند 
به فعالیت دیگری مشغول شوند. نکتۀ مهم در اینجا 
و  دارد  و کودک وجود  مربی  بین  اعتمادی است که 

کودک می داند که نوبت او هم خواهد شد.
از هر  بیاموزید که پس  باید به کودکان  و در نهایت 
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فصل چهارم: ساماندهی منابع آموزشی ... 

فعالیت، باید ابزار مورد استفاده را در جای خود قرار 
از  نگاهداشتن فضا  تمیز  را رعایت کند.  نظم  و  دهد 

جمله مواردی است که مدام باید گوشزد شود.

یک سالن چند منظوره با چیدمان درست و قفسه های 
مرتب، فضای دلچسبی است که کودک و مربی توأمان 

از آن لذت خواهند برد )شکل٢4(.

شکل ٢٤ـ سالن چند منظوره

ارزشیابی پایانی فصل چهارم

1 ترکیب و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز در یک مهدکودک را فهرست کنید.

٢ نکاتی را که باید در طراحی فضاهای آموزشی مراکز پیش از دبستان رعایت شوند، نام ببرید.

3 کف پوش های مناسب مراکز پیش از دبستان را نام ببرید.

٤ هدف مراکز اکتشاف در یک مرکز پیش از دبستان را توضیح دهید.

٥ فعالیت هایی را که در مراکز اکتشاف علوم می توان برنامه ریزی کرد، توضیح دهید.

٦ مواردی را که در چیدمان یک کتابخانه باید در نظر گرفته شود، نام ببرید.

در گروه های کالسی، با هماهنگی هنرآموز خود از یک مهد کودک بازدید نمایید و موارد زیر را انجام دهید: فعالیت ٥
فهرستی از تجهیزات موجود در مرکز تهیه کنید.

گزارشی از وضعیت فضاهای موجود در آن مرکز ارائه دهید.
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