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فصل 5

مستندسازی

شایستگی های فصل 
1 تهیۀ گزارش از فعالیت های آموزشی پیش از دبستان

٢ کاربرد انواع روش های ثبت مشاهده از فعالیت های آموزشی پیش از دبستان

٣ کاربرد انواع رسانه در مستند سازی فعالیت های آموزشی پیش از دبستان

٤ تهیه کارپوشه از مجموعۀ فعالیت های آموزشی

٥ مستند سازی از فعالیت های آموزشی پیش از دبستان
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تعریف مستند سازی

مستندسازی تهیۀ مجموعۀ اسناد و مدارکی است که انجام یک فعالیت، از شروع تا خاتمه آن و چگونگی 
بهره برداری و نگهداری را با تحلیل و ارزیابی مربوط نشان می دهد. 

 ضرورت و اهمیت مستند سازی 
ثبت تجربیات یادگیری بسیار اهمیت دارد. ضرورت آن به طور خالصه شامل موارد زیر است:

 نگهداری سوابق فعالیت های انجام شده
 حفظ منابع اطالعاتی استفاده شده در فعالیت ها

 جلوگیری از پراکندگی و تکرار فعالیت ها
 آشکار کردن نقص ها و نیاز ها و برنامه ریزی براساس نیازها

 تحلیل علمی تجارب یادگیری
 امکان باز خوانی تجربیات

 ابزاری برای الگوبرداری از تجربیات علمی

فعالیت 1

فعالیت ٢

فعالیت ٣

در گروه های کالسی در مورد سؤاالت زیر گفت و گو کنید:
 تا به حال مجموعه ای از عکس های مورد عالقۀ خود یا فیلم های مشاهده شده و.... را تهیه کرده اید؟

 مزایای تهیه این مجموعه را فهرست کنید؟

در گروه های کالسی از کارگاه های آموزشی سایر رشته های هنرستان خود بازدید کنید و مستندات آنها 
را از فعالیت های آموزشی فهرست کنید و در کالس ارائه دهید.

با مرور فهرست مستند های تهیه شده از کارگاه ها، در مورد روش های تهیه آنها با هم گروهی های خود 
گفت و گو و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

 ویژگی های مستندسازی 

برای مستند سازی تجربیات یادگیری ویژگی های زیر 
الزم است: 

 داشتن هدف
 رعایت ساختار صحیح

 ذکر جزئیات رفتار و تصمیمات
برای  ارقام  و  اعداد  نمودارها،  جداول،  از  ده  ا استف  

نشان دادن واقعیت
 خودداری از قضاوت ذهنی

 ایجاد فرصت های یادگیری در مستندات تهیه شده
 جذاب بودن کار و ایجاد انگیزه

 نوآوری و خالقیت در کار
 قابل ارزشیابی بودن مستندات
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روش های مستند سازی        

     
 

مشاهده

رسانه های کارپوشه
آموزشی

نوشتاری

روش های 
مستندسازی

نمودار 1ـ روش های مستند سازی

مستندسازی را با استفاده از روش های زیر انجام می دهند:
1 نوشتاری مانند گزارش نویسی

٢ کارپوشه مانند تهیۀ مجموعه ای از فعالیت های عملی

٣ مشاهده مانند ثبت رفتار مشاهده شدۀ یک کودک

٤ رسانه های آموزشی

شکل 1ـ نمایشگاه در مرکز پیش از دبستان

در گروه های کالسی به تصاویر باال با دقت نگاه کنید و در مورد روش مستند سازی آنها گفت وگو کنید فعالیت ٤
و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
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 1ـ نوشتاري: گزارش نویسی
تعریف: گزارش نویسی عبارت از شرح، تفسیر و تحلیل 
منطقی و متوالی حقایق، علل و مسائل برای رسیدن 
به راه حل صحیح است که بر دو اصل ساده نویسی و 

سالم نویسی استوار مي باشد.
هدف از گزارش نویسی: ارائۀ گزارش و رساندن پیام 
با سرعت، درستي و روشنی است. نویسنده گزارش قادر 
است تصویري روشن از فکر و هدف خود را در ذهن 

تجسم نموده و آن را ارائه دهد.
مراحل گزارش نویسی: گزارش نویسي شامل 

چهار مرحله زیر است:
1 برنامه ریزی: برنامه ریزي براي تهیۀ گزارش برحسب 

نوع آن متفاوت است. در مواردي مي توان تمام روند 
برنامه ریزي را در ذهن خود آماده و متمرکز کرد. در 

واقع اکثر گزارش ها مختصر و توضیحي است.
مقدمه،  )موضوع،  گزارش  دهی  سازمان و  تنظیم   ٢

Portfolio ـ1

در  مهم  عاملي  گزارش،  تنظیم  نحوه  پایان(:  و  بدنه 
گزارش  هر  سازمان  و  ساختار  است.  گزارش  پذیرش 
به طور کلي بر چهار اصل موضوع، مقدمه، بدنه اصلي 

)متن( و پایان قرار دارد.
٣ نگارش: در نگارش به چند نکته باید توجه نمود:

 مرتبط بودن: گزارش در رابطه با موضوع باشد.
 قابل فهم بودن: براي خواننده قابل فهم و با معني 

باشد.
 جذابیت: در خواننده عالقه ایجاد کند.

 پایان گزارش: در پایان گزارش نتیجه گیري، ارائه 
پیشنهادات و راه حل ها همراه با خالصه نکات عمده 

آورده شود.
٤ تجدید نظر، اصالح و تهیه متن نهایی: در این 

مرحله، گزارش تهیه شده مورد بررسي و تجدید نظر 
قرار مي گیرد و در صورت لزوم اصالح و متن نهایي 

تهیه مي شود. 

 در گروه های کالسی موارد زیر را انجام دهید و نتیجه را در کالس ارائه دهید :فعالیت ٥
 در مورد بهداشت هنرستان خود گزارش تهیه کنید.

 در مورد گزارش گروه ها گفت و گو کنید.
 گزارش ها را با هم مقایسه کنید.

 ٢ـ کارپوشه1 
تعریف: کلیۀ شواهد و مدارک مربوط به فعالیت هایی 
را که در رابطه با موضوع یادگیری است جمع آوری 
و به صورت مجموعۀ کارها یا کارپوشه ارائه می شود. 
کارپوشه به دو صورت در مراکز پیش از دبستان مورد 

استفاده قرار می گیرد:
1 کارپوشۀ مربی: شامل مدارک مربوط به فعالیت های 

با موضوع  نجام شده توسط مربی در رابطه  ا آموزشي 
یادگیری به کودک است.

٢ کارپوشه کودک: کارپوشه هـا، حـاوی مجموعه ای 

از کارهای انجام شده به وسیلۀ کودک است که نشان 
می دهد او چه کارهایی توانسته انجام دهد. کارهای انجام 
شده به وسیله کودکان منعکس کنندۀ اهداف یادگیری 
کارهای  است.  شده  مقرر  کودک  هر  برای  که  است 
و صداهای ضبط  نقاشی ها، عکس ها  کودکان همچون 
شده از کودک درحالی که داستانی را تعریف می کند، 
را می توان در طول زمان جمع آوری، و در یک کالسور، 
زونکن، جعبه، پوشه یا روی یک لوح فشرده ذخیره کرد 

تا مورد ارزشیابی قرار گیرد.
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ضرورت و اهمیت تهیۀ کارپوشه
 در واقع این روش مجموعه ای از اسناد و مدارک 

مربوط به روند یادگیری است.
 مربی می تواند به وسیلۀ کارپوشه فعالیت های آموزشی 

 Check list ـ1

و  نواقص  درباره،  و  کند  ارزشیابی  را  کودک  و  خود 
اشکاالت کار اظهار نظر کرده و در رفع آن بکوشد.

انگیزه نسبت به  ایجاد عالقه و   تهیۀ کارپوشه در 
انجام کارها تأثیر مثبت داشته باشد.

کلیۀ فعالیت های یک واحد یادگیری خود را در کارپوشه جمع آوری کرده و در کالس ارائه دهید.فعالیت 6

رهنمودهایی برای ایجاد کارپوشه
 نام و مشخصات خود را روی پوشه بنویسید.

با   فعالیت هایی را که معرف هدف یادگیری است 
ذکر نام فعالیت و تاریخ انجام آن و موضوع مورد نظر 

را در طی سال در پوشه قرار دهید.
 با ارزشیابی کار پوشۀ خود و کودک، نقاط قوت و 

ضعف آن را مشخص نمایید.

در گروه هاي کالسي :فعالیت 7
 نمایشگاهی از کلیه کارپوشه ها در کالس برگزار کنید.

 کارپوشه ها را با هم مقایسه کنید.
 از کارپوشه ها گزارش تصویری تهیه نمایید و در کالس ارائه دهید.

 ٣ـ مشاهده
دیدن دقیق پدیده های مختلف و ثبت آنها به منظور 
تعبیر و تفسیر آنها برای دستیابی به  هدف اولین گام 
در انجام مشاهده است، زیرا اهداف مشاهده برحسب 
است. مشاهدۀ یک  متفاوت  گر  جهت گیری مشاهده 
کشاورز، پزشک، مربی، کودک، براساس اهدافشان با 
هم متفاوت می باشند. برای مشاهده گر ضروری است 
که به طور دقیق منظور خود را از رویدادها، موضوعات 

و یا رفتارهای مورد مطالعه تعریف نماید.
ضرورت و اهمیت مشاهده 

 یکي از مطمئن ترین روش هاي جمع آوري اطالعات 
در مورد افراد است.

 به شناخت دقیق و بیشتر رفتار فرد کمک مي کند.
 به تدارک راه هاي حمایتي و تقویتي براي کنترل 

رفتار فرد کمک مي کند.
 به کاهش دشواري هاي رفتاري فرد در خانه و اجتماع 

کمک مي کند.

انواع مشاهده
مشاهده را می توان به دو نوع زیر تقسیم کرد:

 مشاهدۀ آزاد و کنترل نشده: این مشاهده به صورت 
کامالً آزاد و کنترل نشده انجام می گیرد. مانند مشاهده 

بازی کودکان. 
 مشاهدۀ کنترل شده: در این مشاهده هم مشاهده کننده 
و هم مشاهده شونـده، تحت کنترل قـرار دارنـد مانند 
کارآموزانی که با تهیۀ پرسشنامه به مشاهده می پردازند.

روش های ثبت مشاهده
معروف ترین روش های ثبت مشاهده شامل فهرست 

وارسی، مقیاس درجه بندی و واقعه نگاری است.
1 روش فهرست وارسی1: این روش یک شیوۀ نظام دار 

برای گزارش قضاوت های مشاهده گر یا مشاهده گران 
است. با این روش می توان معلوم نمود که ویژگی های 
موردنظر در عملکرد شخِص مورد مشاهده موجودند یا 
نه. در این روش تنها بود و نبود و کمّیت ویژگِی مورد 

نظر، ثبت می شود.



96

نمونه فهرست وارسی یا چک لیست

بررسی رشد اجتماعی کودک نوپا ٣6ـ٢٤ ماهه

نام و نام خانوادگی کودک ...............        مکان: ...............                               تاریخ: ...............
سن کودک: ...............

خیربلیخصوصیات
1ـ کودک ساکت می نشیند و به فعالیت های گروه توجه می کند.

2ـ کودک با کودکان دیگر همکاری می کند.
3ـ کودک محدودیت ها را می پذیرد و برنامه های روزمره را دنبال می کند.

4ـ کودک قوانین خانه را رعایت می کند
5ـ کودک قوانین مهدکودک را رعایت می کند.

6ـ کودک از وسایل و اسباب بازی ها به طور مناسب استفاده می کند.
7ـ کودک به محیط اطراف خود عالقه نشان می دهد.

8ـ کودک با دیگران سهیم می شود.

نام و نام خانوادگی تنظیم کننده: ...............              سمت تنظیم کننده: ...............

٢ روش مقیاس درجه بندی:  درمقیاس درجه بندی با مشاهده رفتار مورد نظر، به ارزشیابی آن بین 2 تا 5 

درجه مي پردازند. درمقیاس درجه بندی، کیفیت، مورد ارزشیابی قرار می گیرد.

نمونه مقیاس درجه بندي

اکثر اوقاتزیادمعموالًخیلی کمبه ندرت

1ـ می تواند یک دستورالعمل شفاهی را دنبال کند.
2ـ می تواند دو دستورالعمل شفاهی را دنبال کند.

3ـ می تواند دو صدا را به طور مشابه تکرار کند.
4ـ می تواند آهنگ یا کلمات مربوط به یک شعر را به خاطر بسپارد.
5ـ می تواند مفاهیم اساسی داستان خوانده شده را به خاطر بسپارد.

6ـ می تواند اعداد )  5  ـ1(، )3ـ  9ـ6( و )7ـ1ـ  8  ـ4( را تکرار کند.

٣ روش واقعه نگاری: روش واقعه نگاری یا ثبت رویداد به توصیف های واقعی از رویدادها و اتفاقات معنی داری 

که مشاهده گر در نتیجه مشاهده از فراگیرنده به دست می آورد، گفته می شود. در این روش مشاهده گر باید هر 
اتفاق یا رویدادی را که هنگام مشاهده رخ می دهد بالفاصله بعد از وقوع ثبت کند. توصیف رویداد را می توان 
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در دفتر یادداشت یا در کارت های مخصوص مانند نمونه های زیر وارد کرد.

نمونه 1

نام مشاهده شونده ...............             زمان: از ...............تا ...............            
مکان ...............                        

شرح واقعهمشاهده کنندهتاریخ

نمونه ٢

نام: شقایق                                                   زمان: ٣:٣0 دقیقه بعدازظهر
سن: ٥ سال                                                 موقعیت: حیاط خلوت منزل

شقایق، مشغول پر کردن یک استخر پالستیکی با شیلنگ آب است. شیلنگ 
را تکان می دهد و اطراف خود را با آب خیس می کند، از به وجود آمدن امواج 
و  لیز می خورد  پایش  نزدیک می کند.  استخر  لبۀ  به  را  آب، می خندد. خود 
نگاه  پیراهن خیس خود  به  و  بلند می شود  در حوضچۀ پالستیکی می افتد. 

می کند.

رهنمودهایي براي واقعه نگاري
 تعیین نوع رفتارهایي که باید مشاهده شود.

باید مورد  را معني دار مي کند   موقعیتي که رفتار 
مشاهده قرار گیرد.

 ثبت رفتار مشاهده شده بالفاصله پس از مشاهدۀ 

واقعه یا رویداد انجام شود.
 شرح واقعه باید به سادگي و مختصر انجام شود.

 موارد مثبت و منفي رفتار ثبت گردد.
نتیجه گیري  و  قضاوت  بدون  شده  مشاهده  رفتار   

ثبت شود.

به همراه  هنرآموز خود در بازدیدی از یک مرکز پیش از دبستان انواع روش های مشاهده را انجام دهید فعالیت 8
و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.
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 ٤ـ رسانه های آموزشی

شکل ٢ـ رسانه ها

در گروه های کالسی خود در مورد پیام رسانی شکل 2 گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.فعالیت 9

استفاده از رسانه های مختلف برای اجرا و بیان فعالیت های 
پروژکتور،  ویدئو  رایانه،  است،  ضروری  و  الزم  آموزشی 
روزنامه و مجالت، دوربین و فیلم و... رسانه های گوناگونی 

هستند که پیام ها را به اطالع دیگران می رسانند.
تعریف رسانه: به هر وسیلۀ انتقال دهنده پیام یا رمز، 

رسانه مي گویند. 
رسانه های آموزشی: به هرگونه ابزار، وسیله یا انسانی 
که برقراری ارتباط آموزشی و یادگیری را آسان کند، 
رسانه های آموزشی یا رسانه یادگیری گفته می شود؛ 
نقشه،  پوستر،  برد،  وایت  یا  سیاه  ه  ت تخ معلم،  مانند 
تلویزیون، رادیو، عکس، رایانه، تابلوهای آموزشی، کتاب 

و.... 
انـواع رسانه هـای آمـوزشی را می توان به چهار گـروه 

تقسیم کرد:
روزنـامه هـا،  )کتـاب، مجالت،  رسانه های دیداری   1

چارت ها، نمودارها، پوستر، انواع تابلوها، روزنامه دیواری 

و…(
ها،  صدا  از  )مجموعه ای  شنیداری  های  رسانه   ٢

نوارها، ضبط صوت، تلفن، کالم مربی، رادیو و … (
٣ رسانه های دیداری ـ شنیداری )تلویزیون، ویدئو، 

رایانه، دوربین فیلم برداری و…(
ها،  ماکت  واقعی،  )اشیای  چندحسی  های  رسانه   ٤

تئاتر عروسکی، گردش علمی، بسته های آموزشی و…(
استفاده از هریک از این رسانه ها می تواند در آموزش 
مفید و مؤثر باشد. با توجه به نوع فعالیت ها و امکانات 
موجود در مراکز پیش از دبستان بیشتر به رسانه های 
دیداریـ  شنیداری توجه می شود چرا که ساخت و تهیۀ 
آن توسط مربی و حتی با همکاری کودکان امکان پذیر 

است.
همچنین چیدمان، طراحی فضا و ارائۀ کارهای کودک 
از جمله مواردی است که باید در مراکز پیش از دبستان 

به آن توجه کرد.
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آویختن آیینه ها، آویز ها، پرده های رنگین، نصب تابلوها 
به منظور آگاهی و زیبایی، نمونه هایی از کار کودکان با 
برپایی نمایشگاه های گوناگون از جمله مواردی است 

که در مراکز پیش از دبستان باید به آن توجه کرد.
و  بحث  به  ت  اس کودک  ق  تشوی ی  نوع به  مسأله  این 
گفت و گو، بررسی عکس العمل آنها به آنچه می بینند و 

در گروه های کالسی، با مشاهده محیط اطراف، در مورد سؤاالت زیر گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس فعالیت 10
ارائه دهید.

 چند رسانه نام ببرید.
 هر رسانه در کدام گروه قرار می گیرد.

آنچه که انجام داده اند و یا انجام خواهند داد. عالوه براین 
نوعی ارتباط و آشنایی است با دیگر کودکان و فرصتی 

است برای والدین که شاهد کار کودک باشند.
برای طراحی این اهداف ابتدا به شناخت رئوس اصلی 

کار باید توجه شود.

دانستنی های اصلی

 رنگ 
همیشه باید به قدرت و اهمیت رنگ توجه کنید. آیا 

دوست دارید پنیر آبی بخورید یا گوشت سبز؟
از رنگ ها  بعضی  دانند که  به خوبی می  روان شناسان 

در گروه های کالسی در مورد ویژگی های مؤثرترین روش ارائه فعالیت های کودکان گفت و گو کنید و نتیجه فعالیت 11
را درکالس ارائه دهید.

شکل٣ـ چرخۀ رنگ

آرام بخش، بعضی فرد را عصبی و یا غمگین می کنند. 
ار  ک دادن  نشان  برای  و  دبستان  از  پیش  ز  مراک در 

کودکان نیز وضع به همین ترتیب است.

نمودار رنگ نیوتن

رنگ های اصلی درجه دوم

رنگ های اصلی درجه سوم

رنگ های اصلی درجه اّول
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در تصویر صفحۀ قبل، به چرخۀ رنگ توجه کنید. نیمی  
نیمی   و  هستند  گرم  زرد(  نارنجی،  )قرمز،  رنگ ها  از 

دیگر سرد )سبز و بنفش و آبی( هستند. رنگ های گرم 
محرکی برای جلب توجه بیننده  هستند و رنگ های 
سرد بالعکس این، عمل می کنند. از این رو وقتی شما 
توجه  ه  ا ناخودآگ ید،  کن می  استفاده  گرم  های  رنگ  از 
کودکان را به آنها جلب می کنید. استفاده از رنگ های 
شفاف قرمز، زرد و نارنجی در یک اثر هنری یا یک تابلو 
به مثابۀ آن است که رنگ به شما می گوید: »به من« 
به اینجا توجه کن. بدین ترتیب شما به  هدف تان یعنی 
جلب توجه کودک یا بزرگسال رسیده اید.گاه می توان 
تنها با یک نقطه یا با یکی از این رنگ ها توجه را به 
مسألۀ خاصی جلب کرد. مثل تک ستاره بزرگ زرد یا 

یک دایره بزرگ قرمز )خورشید(....
به همین جهت در عناوین نشریات، روزنامه های دیواری، 
عالئم راهنمایی، عالمت خطر یا ایستگاه ها از این رنگ ها 
یادآور جنگل و آب  های سرد  استفاده می شود. رنگ 
در  آبی معموالً  و  ها مثل سبز روشن  ین رنگ  ا است. 
بیمارستان ها و اماکنی که شخص را به آرامش دعوت 

می کند استفاده می شود.
در تجهیزات مراکز پیش از دبستان چنانچه دوست دارید 
کودکان آرام باشند از این گروه رنگ می توانید استفاده 
کنید و از رنگ قرمز، برای دیوارها و یا انتخاب رنگ 
تجهیزات در طیف قرمز و زرد اجتناب کرده و به جای 
رنگ های  کنید.  استفاده  نگ  خودر ای  ه چوب  از  آن 
سرد برای پس زمینه جالب هستند و در کادر تابلو ها 
یا حاشیۀ نقاشی ها می توانند مورد استفاده قرار گیرند. 

)بنفش کم رنگ، کاغذ دیواری آبی کم رنگ(
از سبز روشن به عنوان رومیزی و پوشاندن میز هایی 
که محل قرار گرفتن اسباب بازی های ساختمان سازی 

هستند، می توان استفاده کرد.
های  )رنگ  کنید  توجه   ً ا مجدد رنگ  به شکل چرخۀ 
های  لث  مث به صورت  وسط  در  بی  آ و  ز  رم ق رد،  ز ی  اصل
به  متساوی االضالع هستند. چنانچه دو رنگ اصلی را 
نسبت های خاصی با هم ترکیب کنیم رنگ های ثانویه 

به وجود می آیند )نارنجی، سبز و بنفش( و از ترکیب 
سوم  ه  رجـ د رنگ های  به  نویه  ا ثـ و  لی  ص ا ای  ـ گ ه رن
می رسیم. این رنگ ها براساس قوس و قزح و طیف نور 
است. رنگ های قطری روبه روی هم را رنگ های مکمل 
می نامند. )زرد و بنفش ـ آبی و قرمزـ  آبی و نارنجیـ  آبی 

متمایل به سبز و نارنجی متمایل به قرمز و...(
رنگ های اصلی بسیار درخشان و پر رنگ هستند و 
چشم را درگیر می کنند. از این رو نباید بیش از حد 
از آنها استفاده شود. می توان با افزودن رنگ سفید و 

خاکستری )سیاه و سفید( از شدت آنها کاست. 
رنگ های خنثی مثل سفید و قهوه ای روشن متمایل به 
ـ یخی مایل به خاکستری،  خاکستری )بژ( رنگ شن 
بسیار دوست داشتنی و آرام بخش هستند. با ترکیب این 

رنگ ها می توانید رنگ های زیبایی را به وجود آورید.
به طور کلی باید از همه رنگ ها استفاده کنید. اما سه 

اصل در استفاده از رنگ را می توان در نظر داشت:
 استفاده از نیمۀ چرخه رنگ، رنگ های گرم و یا 

رنگ های سرد که به آن هارمونی می گویند. 
 استفاده از سایۀ  همان رنگ با خودش که به آن 

مونوکروماتیک گویند.
 تقابل یا کنتراس دو رنگ سرد و گرم که به آن 

رنگ مکمل گویند.
بنابراین:

 آبی، نیلی، بنفش و ته رنگشان که در چرخۀ رنگ های 
سرد قرار دارند دارای  هارمونی هستند که یک حالت 
خلسه به تماشاگر می دهد، به عکس چرخۀ دیگر، که 

نشاط و سرزندگی را نمایان می کند.
از آبی و  از زرد و ته رنگ آن یا استفاده  استفاده   
ته رنگ آن دو رنگ مونوکروماتیک هستند که برای 
نمایش یک تابلوی گل آفتاب گردان یا آسمان با ابرهای 

پراکنده بسیار زیبا هستند.
 رنگ های مکمل برای بیننده جالب بوده و چشم را 
به سمت خود جلب می کند. از این رو قرمز و سبز یا 
بنفش و زرد، زرد و قهوه ای، در فصل پاییز زیباترین 

مناظر را ایجاد می کنند. 
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 خطوط
خطوط نیز مثل رنگ برای جلب توجه از اهمیت زیادی 
برخوردار است. بعضی از خط ها ممتد یا منقطع، راست 

یا کج و... هستند.
فواید استفاده از خط

 تقسیم فضا 
 راهنمایی چشم برای دیدن یک محل خاص

روی کاغذ با استفاده از سه رنگ قرمز، آبی و زرد )آبرنگ یا رنگ گواش( و ترکیب اندازه های مناسبی فعالیت 1٢
از آنها، انواع رنگ ها را نشان دهید.

احساسات خود  بیان  برای  از خط  هنرمندان  معموالً 
یک  به  را  چشم  منحنی،  طوط  خ کنند.  می  استفاده 
مسئله ادامه دار جلب می کند و به بیننده امکان می دهد 

که یک مسئله را دنبال کند.
یا روبان  نوار کاغذی پیچ خورده  ز یک  ا  استفاده 

باریک )شکل 4(.

شکل٤ـ استفاده از نوار کاغذی پیچ خورده و ساده برای معرفی افراد حاضر در یک کالس 

 گاهی خط با بیننده حرف می زند. تابلو به چند خط مستقیم یا پیچ خورده تقسیم می شود. هر قسمت 
چیزی خاص یا عملی را مشخص می کند )شکل 5(.

شکل٥ ـ تقسیم محتوا بر اساس مفاهیم

مریم

محسن

علی

حمید زینب

حسنفاطمه

سینا

عسل تینا
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 خط برای نشان دادن افق ها، یک نوع آرامش به تابلو می دهد )شکل6( .

شکل6 ـ خط و افق 

شکل7ـ استفاده از خط برای زیباسازی

 خط برای تزئین و زیباسازی )شکل 7(.

 بافت
بافت در بازدیدکننده از جذابیت خاصی برخوردار است. 
بافت، بیننده را دعوت می کند که با چشم و دست به 
به  را  نگاهش  نهایتاً  و  ند  ک امتحان  بپردازد،  اکتشاف 

دیدن با دقت تبدیل کند.

انواع خط ها را با توجه به ویژگی مورد نظر آنها روی کاغذ هایی نمایش دهید و در کالس ارائه دهید.فعالیت 1٣

استفاده از بافت های گوناگون مثل رنگ می تواند در 
نمایش کار مؤثر باشد. انواع بافت ها شامل موارد زیر 

است:
 ساتن و مخمل

 تورهای پارچه ای
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 کاغذ سمباده
 کرباس

 پارچه کرکی
 پشم

از بافت ها می توان برای زمینه یا پس زمینه در قابکردن 

تابلوها، میز های نمایشی و غیره استفاده کرد.
توری  پارچه های  یا  متقال  مالیدن کمی گچ روی  با 
می توان زمینه را برای نشان دادن کاردستی یا کار با 

خمیر کودکان مهیا کرد )شکل8( .

شکل8ـ پارچه و گچ 

پارچه های ابریشمی  یا مخمل برای چسباندن عکس و یا کاغذ های سمباده ای برای ارائه کار و نقاشی بچه ها 
مناسب است.

با استفاده از انواع بافت ها برای زمینه یا پس زمینه در قاب کردن عکس ها، فعالیتی را در کالس ارائه فعالیت 1٤
دهید و از کارهای انجام شده نمایشگاهی ترتیب دهید.

 ترکیب عناصر
میزها  و  تابلوها  روی  وضوعات،  م چیدمان 
یکی از موارد مهم در نمایش و ارائۀ کار است. 

ترکیب عناصر شامل موارد زیر است:
 هماهنگی و تعادل

واقع  در  باشند،  ردیف  یک  در  ها  ه  ون نم اگر 
خشک و بی روح است. مثالً قراردادن چند 
شیء کنار هم، در چیدمان باید هماهنگی و 
تقارن وجود داشته باشد. این تعادل و تقارن 

به کار ارزش می دهد )شکل9(  . 
شکل9ـ ترکیب عناصر
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شکل10ـ تقارن 

 فضا
استفاده از فضا در ارائه کار مهم است. آیا دوست دارید 
بین تـابلو های اعالنات شما فضاهای خـالی باشد، یـا 
فشردگی اشیاء با تصاویر را ترجیح می دهید؟ طبیعی 
است که شلوغی بیش از حد فضا را سنگین می کند و 

به همان اندازه فضای خالی خسته کننده است.
 وزن

برای خوشایند شدن و زیبایی، هنرمند اشکال، رنگ ها 
و الگوها را به صورت موزون به نمایش می گذارد. گاهی 

تکرار بر زیبایی کار می افزاید. مثاًل تکرار چند درخت 
دور خانه یا یک رنگ یا شکل در تزیین تابلوها.

 نقطۀ کانونی
قبل از آنکه شما چیدمان را انجام دهید، باید مشخص 
کنید هدف شما تمرکز روی چیست؟ و منظور شما 
از نمایش چیست؟ چه چیزهایی برای شما مهم است 
که بیننده به آن توجه کند، چه قسمت هایی ارزش 
کمتری دارد و هدف شما برای کودکان و بزرگساالن 

چیست؟ می خواهید چه چیزی را یاد بگیرند؟

روش های ارائۀ کار

روش های ارائۀ کار عبارت اند از: 
1 قاب کردن   

٢ تابلوهای اعالنات

٣ زیباسازی فضا  

٤ آویختنی ها

٥ کارت های آموزشی

 قاب کردن 
آیا نباید جهت نمایش کار کودکان، برای کار آنها ارزش 

به قاب کردن تک تک کارها  قائل شد؟ شاید الزامی  
نباشد و یا چیزی بدان اضافه نشود. اما دوربندی یا قاب 
والدینش بدین  برای کودک و  از کارها  کردن بعضی 

معنا است که آن کار ارزشمند است و به طور کلی:
 کار را برای بازدید کننده جذاب می کند.

 کار را ارزشمند می نماید.
 از کار کودک می توان به عنوان هدیه به دوستان، 

فامیل و کادر مهد کودک استفاده کرد. 
مربی آگاه به این مسأله باید از رنگ، بافت و اندازه برای 

اما گاهی چیدمان از یک تعادل برخوردار نیست، در واقع چیدمان ناهماهنگ است؛ یعنی چنانچه خطی عمودی روی 
طرح بکشیم دو نیمه شبیه  هم نیستند. اما از یک هماهنگی برخوردار است که به آن هم تقارن گویند   )شکل10(  .
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زیباسازی قاب ها استفاده کند.
1 کادر اصلی

 کاغذهای رنگی طراحی
 ورقه های بزرگ کاغذی که طرح ها و بافت زمینۀ 

مختلف دارند.
 کاغذهای دیواری

 بشقاب های کاغذی
 جعبه های گوناگون

این کادرها می توانند به زیبایی کار بیافزایند.
٢ رنگ

انتخاب رنگ برای قاب، می تواند، بیننده را به خود جلب 
کند. به طور مثال چنانچه در نقاشی کودک رنگ های 
تند و قرمز به کار رفته باشد کادر باید از رنگ های قرمز 
روشن انتخاب شود. یا رنگی همرنگ یکی از رنگ های 
نقاشی اما روشن تر و یا تیره تر. می توانید به مبحث رنگ 

توجه کنید.
٣ بافت و ساخت

جذاب  و  جالب  را  کودک  کار  گوناگون  بافت های 
می کند به عنوان مثال: 

 تور یا پارچه: استفاده از تور یا پارچه با بافت های 
موضوع های  موالژ  دادن  نشان  برای  )گونی(  درشت 
طبیعی مثل دانه ها، شاخه ها، برگ ها، دانه های بلوط، 

فندق و... )شکل11ـ الف(
 چلوار: یک قطعه چلوار با رنگ روشن یا زمینه های 
چاپی دیگر می تواند جذابیت نقاشی یا رنگ آمیزی کار 

کودک را برای خانواده بیافزاید.
ابریشم ممکن  یا  ابریشم: یک ساتن نرم  یا   ساتن 
است نقاشی های مربوط به گل ها را برجسته یا بارزتر 

کند )شکل11ـ ب(  .

)ب( 

٤ اندازه

برای  دارد.  کودک  کار  به  بستگی  ها  قاب  اندازۀ 
قاب  بعاد 12/5 * 7/5 سانتی متر یک  ا با  کار  یک 
به ابعاد 45* 30 سانتی متر به آن قدرت می بخشد. 
نقاشی های بزرگ تر طبیعتاً به کادرهای بزرگ تری 
نیاز دارند. قاب سازهای حرفه ای متوجه شدند که 
حاشیۀ باال و پایین کادر باید به یک اندازه و پهن تر 
از حاشیه دو طرف کادر باشند که آنها هم در یک 

شکل1٢ـ اندازهاندازه هستند )شکل12(   .

شکل11ـ انواع بافت
)الف(
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تزیین کادر )فرم یا قاب(
تزیین کادر می تواند به صورت های زیر توسط مربی یا 

کودک انجام گیرد.
 کشیدن نقاشی

 رنگ آمیزی
 دوختن یا چسباندن دگمه

 کوالژ تکه های چوب، صدف
 نوشتن حروف

 کوالژ تکه های کاغذ
 برگ و گل خشک

درست کردن کادر یا قاب 
1 درست کردن کادر با کاغذ های سادۀ نقاشی: می توانید 

قطعاتی از کاغذهای رنگی که کودکان روی آن نقاشی و 

یا رنگ آمیزی می کنند را استفاده کنید. از برچسب های 
کوچک بـرای چسباندن به گوشه هـای نقاشی کـودک 
می توان استفاده کرد. سپس نقاشی را روی برگه رنگی به 
گونه ای بچسبانید که دور آن حاشیه داشته باشد. حاشیه 

پایین باید از سه حاشیه دیگر پهن تر باشد. 
گاهی اوقات می توانید قسمتی از نقاشی کودکان 2 و 
3 ساله را که در مرحلۀ آغازین خط خطی و نقاشی 
قسمت  آن،  بریدن  از  پس  و  کرده  انتخاب  هستند، 
این  آن را روی کاغذ ساده بچسبانید. نمایشگاه کار 
دسته از کودکان بسیار زیبا است به خصوص چنانچه 
از رنگ های نقاشی کودک رنگ روشنی را انتخاب و 

کادر را با آن به وجود آورید )شکل13(.

٢ کادرهای دو رنگ: کادرهایی هستند که 

ابتدا  است.  گرفته  کار  به  را  کاغذ  رنگ  دو 
بر  اساس کار کودک 2 نوار در اندازه های عرض 
نقاشی و 2 نوار برای طول نقاشی ببرید. سپس 
آن  از  پس  د.  بچسبانی نقاشی  دور  را  نوارها 
نقاشی کادر شده را روی کاغذ نقاشی بزرگ 
چسبانده، بگذارید کاماًل خشک شود. استفاده 
از رنگ های مناسب را برای کادر اول و زمینه 

دوم به یادداشته باشید )شکل14(  .
شکل1٤ـ کادر دو رنگ 

شکل1٣ـ کادر
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٣ کادرهای نواری: کاغذ های نواری بهتر است از کاغذ رنگی کلفت تر انتخاب شود به یاد داشته باشید که نوار 

زیر باید عریض تر از سه طرف آن باشد )شکل15(  .

شکل1٥ـ کادرهای نواری

شکل16ـ قاب های سری

شکل17ـ قاب های جعبه ای

٤ قاب های سری: با انتخاب چند نمونه از کار کودک می توانید قاب های سری تهیه کنید. نقاشی ها را در یک 

اندازه بریده و روی یک کاغذ با فاصله بچسبانید. این نمونه قاب را می توانید به صورت تاشونده، تا کنید و روی 
میز قرار دهید )شکل 16(  .

٥ قاب های جعبه ای: نمونه ای دیگر از 

قاب ها که با استفاده از جعبه ها تزیین 
اده  د نشان  روبه رو  شکل  در  د  شده ان

می شود )شکل17( .
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با  تا  بدهید  فرصت  کودکان  به  اولیه  کادر  تهیۀ  با 
را  خود  دلخواه  کادرهای  و...  کشیدن،  چسباندن، 

درست کنند. 
قاب های دیگر که می توانند توسط کودکان تهیه شوند 

عبارت اند از:
 کوالژ

 سکه
 صدف و گوش ماهی

 حروف
 نقاشی

توانند  می  گوناگون  وسایل  از  استفاده  با  کان  کود  
کادرهای زیبایی را به وجود آورند )شکل 18(  .

شکل18ـ قاب های کودکان 

فعالیت 1٥

فعالیت 16

با انتخاب چند نقاشی از کودکان یا همکالسی های خودتان آنها را با انواع قاب ها تزیین کنید و در کالس 
ارائه دهید.

در گروه های کالسی در مورد تأثیر تابلوها، نوشته ها و تزیینات در فضای مهد در کودکان و بزرگساالن 
گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

 تابلو های اعالنات 

تابلو های اعالنات یکی از ملزومات کالس های کودکان 
است. زیرا که نکات مهم و حائز اهمیت و پر معنا را 
به نمایش می گذارد. تابلو های اعالنات و نقاشی های 
در  کامالً  د  بای می کشند.  را  آن  کودکان  ه  ک ری  دیوا
سطح دید کودکان قرارگیرند تا کودکان به سهولت آن 
را دیده، حس کرده و در موردش صحبت کنند و یا 
تجارب شان را نشان دهند. عالوه بر این برای کودکان 
را  آنها  جارب  ت زیرا که  است  ارزشمند  و  فید  م ر  بسیا

وسعت بخشیده و شکوفا می کند.
از  قسمتی  اعالنات،  های  و  تابل و  دیواری  ی  ا ه ی  نقاش

فعالیت های گروهی است که هر روز توسط کودکان تهیه 
می شود و به کادر آموزشی و کارکنان مربوط نمی شود.

بنابراین:
 سندی است از کار کودکان که با دیگران ارتباط 

پیدا می کند.
 به کودک فرصت می دهد که تجارب اش را منعکس 

کند.
 به زیبایی فضای کالس می افزاید.

 در برگیرندۀ  همۀ کودکان در یک کار خالقه است.
خلق تابلو های جذاب و زیبا: طراحی تابلو ها، باید 
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برای کودک و بزرگسال جذاب باشد. بنابراین زمینه ها، 
بافت ها، حاشیه ها و قوانین جاری در طراحی به زیبایی 

محیط و تأیید کودک و بزرگسال منجر می شود.
ـ زمینه ها

زمینه ها، تأمین کننده، زیبا ساز، و تکمیل کنندۀ بینندۀ 
انتخاب نشود، می تواند  با دقت  تابلو است و چنانچه 
بیننده را نه تنها به دیدن تشویق نکند بلکه از آن دور 

کند.
ـ بافت

بافت زمینه از اهمیت به سزایی برخوردار است:
 تور

 فوتر
 ساتن

 کاغذ های دیواری
 خرده کاغذ

 متقال و کرباس
 چوب پنبۀ نازک

 فویل
 مخمل یا دیگر پارچه ها

 پارچه های تکه تکه شدۀ روکش مبل

در انتخاب رنگ نیـز بایـد دقت بسیار نمود. رنگ هـای 
اولیه )آبی، زرد،قرمز( طبیعتاً نمی توانند مناسب باشند. 
به طور مثال کاغذ نقاشی نارنجی هدف و پیام را درخود 

پنهان کرده و بیننده را دور می کند.
رنگ های مالیم، سایه های خنثی، ته رنگ، بسیار بهتر 
از رنگ های قوی پررنگ و یا خیلی گرم و رنگ هایی 
که با موضوع همخوانی نداشته باشد، می تواند عمل 

کند.
عالوه بر این، نکات دیگری برای جذابیت تابلو وجود 

دارد:
ـ حاشیه 

آنچه  به  را  بزرگسال  و  کودک  ذهن  تمرکز  یه  حاش
می خواهید به نمایش بگذارید بیشتر می کند. هرچند 
نیاز به حاشیه ندارند و فرم های چوبی  الزاماً  لو ها  تاب
برای استفادۀ مفید و مداوم می تواند مؤثر باشد. مربی 
در عمل با توجه به محتوا، حاشیه ای روی بافت اصلی 
می تواند بگذارد. مثاًل برای آموزش عنکبوت، می توانید 
با استفاده از تور به جای تار، عنکبوت های پالستیکی 

را روی آن قرار دهید )شکل19(.

یا استفاده از برگ های خشک و چوب پوستۀ درخت برای آموزش جنگل و یا روییدنی های اطراف ما که زمینه 
از پارچه توری یا پارچه با بافت درشت انتخاب می شود و روی آن سرشاخه ها، چوب و... به نمایش گذاشته 

می شود )شکل20(  .

شکل19ـ تابلوی اعالنات 
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ـ قوانین طراحی
معموالً تابلو ها به طراحی کمتری نیاز دارند. زیرا تابلوهای 
اعالنات شلوغ و درهم، کمتر می تواند با تماشاگر ارتباط 

برقرار کند. از این رو باید به این نکات توجه کرد:
 هدف تابلو 

 تعداد عکس و نقاشی ها از کودکان 
 چیدمان محتوای تابلو

ـ هدف: هدف و منظور شما از این تابلو چیست؟ و چه 
پیامی را می خواهید تابلو اعالم کند؟

پاسخ شما می تواند در انتخاب تصویر و عکس، نمونه 
کار کودک، حکایت و روایت این ارائه کار و باالخره 

نام آن را معلوم کند.
ـ عکس یا نمونه کار کودک، هیچوقت اجباری در ارائه 
کار همه کودکان روی تابلو ندارید و از آنجا که باید 
کار همه بچه ها دیده شود، می توانید از سایر فضاهای 

کالس برای نمایش استفاده کنید.
ـ چیدمان محتوای تابلو

در طراحی می توانید از سایه یک رنگ یا خود آن رنگ 
کردن  پیاده  برای  کنید.  تفاده  اس قارن  ت نام رت  به صو
محتوا روی تابلو، ابتدا آن را روی زمینه ای که انتخاب 
کرده اید قرار داده سپس چند قدم از آن دور شوید و از 
یک فاصله کارتان را مشاهده کنید. پس از آنکه محل 
مناسب را پیدا کردید پس از تغییرات، آن را روی تابلو 

شکل٢0ـ قاب با برگ خشک و چوب

نصب نمایید.
علوم،  آموزش  در  توانید  اعالنات می  تابلوهای  این  از 
مطالعـات اجتماعی، طرح سفر، رشد گیـاهان، انـواع 

حیوانات و... استفاده کرد. 
عالوه بر این تابلو های نمایشی، وسیله ای است مناسب 

برای تزئین اتاق کودک.
تابلو های نمایشی وسیلۀ مناسبی برای نشان دادن موارد 

زیر است:
 طبیعت: برگ ها، صدف ها، گوش ماهی و سنگ

 هنـر: چاپ کار نقاشان مشهور، یـا عکس هـایی از 
کودکان در حال بازی و کار

 پارچه و کاغذ )تکه هایی از پارچه با جنس های مختلف(
 تزیین اتاق کودک

 تزیین راهرو
  ارائۀ اطالعات به والدین

چگونه با کودکان تابلو بسازیم
 با قرار دادن یک تابلو روی سه پایه در ایستگاه 
یادگیری1، به کودکان کمک کنید تا ایده هایش را 
با ماژیک  فعالیت  انجام  یا  ز شنیدن یک قصه  ا پس 

روی آن بکشد )شکل21(.
 با نصب یک پارچۀ ماهوتی روی تابلو به کودک فرصت 
دهید تصاویر داستانی را که بریده اید روی آن بچسباند و 
بدین ترتیب مراحل یک قصه را تمرین کند )شکل22(.

 1ـ منظور از ایستگاه یادگیری مکان هایی برای فعالیت های کودکان به صورت غیر ثابت است.  

کار چوب
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 نقاشی های دیواری یکی دیگر از فعالیت هایی است که 
دیده ها و تفکرات و آموخته های او را به نمایش می گذارد.

با نصب یک مقوای بزرگ یا پارچه متقال در سطح 
دید و دست کودک روی دیوار به کودک فرصت دهید، 
آموخته هایش را بعد از یک واحد کار یا شنیده هایش 
را بعد از قصه، روی آن بکشد و یا با بریدن و چسباندن 
عکس حیوانات، گیاهان یک کار هنری به وجود آورد. با 
دادن یک قطعه اسفنج و یک کاسه رنگ آبی، آسمان 
خلق کند و با رنگ سبز علف و سبزه بکشد. سپس آنچه  
را در آسمان حدس می زند که وجود دارد، و آنچه را در 
زمین است به تصویر بکشد. کشیدن یک روز ابری، پرواز 

بادبادک ها و ....
باید جمع  را  مقوا  و  پارچه  ماه  هر  پایان  در  معموالً 
کرد و پس از بررسی محتوا آنچه نشان دهندۀ ذهنیت 
کودک است، می توانید آن را بایگانی و یا به قطعاتی 

تقسیم و برای والدین ارسال کنید.

شکل٢٢ـ تابلوی داستانیشکل٢1ـ تابلوی ایستاده

 زیباسازی فضا برای آموزش و نمایشگاه 
محلی که کودکان در آن آموزش می بینند باید زیبا 
باشد. همان گونه که کودک هست. به همین جهت عالوه 
بر نظافت و ایمنی می توان از گیاهان سبز و آکواریوم، 
اشیای طبیعی )صدف، گوش ماهی، برگ، دانه ها و 
سنگ ها( نیز استفاده کرد و آنها را در سبد، گلدان و 
جعبه ها قرارداد. عالوه بر این می توان برای آموزش بهتر 
زیبا سازی محیط و جالب کردن فضا و ارزش گذاشتن 

به فعالیت ها و کار کودک، گام هایی برداشت.

 آویختنی ها 
می توانیـد بـا استفاده از یک شاخـۀ طبیعی درخت و 
آویختن اشیای دست ساختۀ کودک که با مقوا یا خمیر 
تهیه شده و یا با بریدن مقواهای رنگی به اشکال گوناگون 

آویختنی درست کنید )شکل23(.
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 انواع آویختنی1
با استفاده از یک چوب رختی ساده و آویختن آینه های 
کوچک و اشیای براق آویز های زیبایی با کمک کودکان 

بسازید )شکل 24(. 
 استفاده از زنگ و زنگوله ها

طنین زیبای زنگوله ها برای کودکان دلنشین است. 

اقدام  کودکان  همکاری  با  انید  تو می  به آسانی  شما 
و  قاشق  از  استفاده  با  مثاًل   . ید کن آنها  ساختن  به 
چنگال ها در اندازه های مختلف و با کمک یک قطعه 
چوب می توانید آویز زیبا و صدا داری درست کنید 

)شکل 25(.

شکل٢٥ ـ آویز صدا دارشکل٢٤ـ آویز چوب رختی

شکل٢٣ـ آویختنی

Mobile ـ1
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 استفاده از چوب های نی )بامبویی( در اندازه های مختلف )شکل٢6(

شکل٢7ـ آویز گلدان کوچک

شکل٢8ـ آویز طنابی

 استفاده از گلدان های کوچک گلی و آویختن آنها )شکل٢7(

نکتۀ مهم در این آویختنی ها برای به صدا در آوردنشان این 
است که قرار گرفتن آنها به گونه ای باشد که در اثر تکان 

دادن یا وزش باد به یکدیگر برخورد کنند.
 آویز با استفاده از طناب

عالوه بر استفاده از تابلو ها و پنل ها می توانید با اتصال یک 
طناب در عرض اتاق یا راهروها کارهای نقاشی کودکان را 
با جارختی آویزان کنید. به یاد داشته باشید که در کالس ها 
نقاشی ها باید در سطح دید کودکان باشند. به این ترتیب 
ابزار  تعویض  ا  ب و  بوده  جذاب  شه  همی شما  راکز  م فضای 

می توانید جذابیت و زیبایی را حفظ کنید )شکل 28(.

شکل٢6ـ آویز چوب نی
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 کارت های آموزشی 
 انواع کارت های خطی و تصویری 

1ـ کارت های سادۀ خطی: کارت ها را به ابعاد 17/5*12/5 سانتی متر بریده و متناسب با کاربرد موردنظر، حروف 
یا اعداد مورد نیاز را با قلم نی یا ماژیک روی مقوا بنویسید. می توانید از حروف بریده های روزنامه یا انواع حروف 

کامپیوتری بهره بگیرید )شکل29(.

شکل٢9ـ کارت خطی

17/٥ cm

1٢/٥ cm

از این کارت ها در ابعاد متناسب به دو شکل زیر استفاده 
می شود:

الف( پوستر 
ب( روزنامۀ دیواری

الف( پوستر
یکی از رسانه های آموزشی دیداری است که در ابعاد 
50   *70 یا ابعاد مورد نیاز با توجه به موضوع انتخاب 
می شود. در تهیه پوستر از طرح، رنگ، عکس و نّقاشی 
بهترین پوستر، پوستری است که  استفاده می شود. 
بتواند در حداقل زمان برای رساندن یک پیام ارتباط 

الزم را برقرار کند.
اصول تهیۀ پوسترها: براي تهیۀ پوسترها، در نظر گرفتن 
اصولي که در ذیل مورد بحث قرار مي گیرند، به کارایي 

آنها کمک شایان توجهي را خواهند کرد :
افراد  براي  حتي  که  کنید  ي  استفاده  عالئم از   1

بي سواد نیز قابل فهم باشند.
٢ فقط یک پیام در پوستر گنجانده شود ایده هاي بیش از 

حد، باعث سردرگمي  فراگیران و شلوغي پوستر مي شود.
٣ پوستر باید خالصه باشد، به این معني که بتوان 

آن را در مدت کوتاهي مطالعه نمود، بنابراین حروف 
به کار رفته باید خوانا و درشت بوده به طوري که بتوان 
این  عایت  ر براي  دور خواند؛  نسبتاً  فاصلۀ  از  را  آن 

یک جمله خالصه  در  را  مطلب  که  است  بهتر  نکته 
نمود. بعضي از متخصصین معتقدند که کلمات به کار 
نماید. تجاوز  کلمه   8 از  نباید  پوستر  در  شده   رفته 

نیستند  زیادي  تصاویر  داراي  خوب  پوسترهاي   ٤

بیان  را  منظور  که  هستند  طرح هایي  شامل  تنها  و 
مي کنند و در حقیقت پوسترها باید ساده تهیه شوند.

٥ پوسترها بایستي بدیع، جالب و نو باشند. این مطلب 

شامل کلیه جنبه هاي مربوط به تهیۀ آن نظیر کلمات 
و جمالت، طرح ها و روابط بین عناصر تشکیل دهندۀ 
آنها مي شود. به طور خالصه، تهیه کننده باید در فکر 
پیدا کردن سوژه اي باشد که تا آن لحظه به فکر کسي 

نرسیده باشد.
تیتر  یا  و  نوشته  یک  به  تنها  مي توان  را  پوسترها   6

خالصه نمود؛ این گونه نوشته ها مدت زیادي در خاطر 
فراگیران باقي مي ماند. باید از تصاویري استفاده نمود که 
براي بینندگان سریعاً قابل درک باشد و همچنین طرح و 

شعار پوستر بایستي با فرهنگ جامعه سازگار باشد
بوده و  ها و احساسات  ایده  رنگ ها همیشه مبین   7

هستند و چنانچه به طرز صحیحي از آنها استفاده شود، 
بگذارد  باقي  بیننده  ر روي  ب به سزایي  تأثیر  مي توانند 
بنابراین نباید از رنگ ها به عنوان تزیین استفاده نمود 

)شکل 30(.
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ویژگي هاي یک پوستر خوب :
1 سادگي 

٢ گویایي

٣ جذابیت رنگي

٤ کادر مناسب

٥ ترکیب بندي مناسب فرم و رنگ

6 وحدت در پوستر

7 خالقیت در پوستر

ب( روزنامه دیواری
روزنـامه دیـواري، ترکیبي از مطـالب جمع آوري شده 
دانش آموزان مي بـاشد که از طریق کتاب، رسانه ها یا 
آثـار قلمي  تهیه مي شود و در روي یک صفحۀ بـزرگ 

کاغذي یا مقوایي، چیده، نوشته و یا طراحي مي شود.
برای ساختن روزنامه دیواری از یک مقوای بزرگ، معموالً 
بـه ابعاد   70× 50 تا 100 ×70 سانتی متـر، استفـاده 
می شود. روی این صفحه مقوایی می توان چندین عکس 
بزرگ و کوچک را چسباند و مطالب الزم را زیر عکس ها 
رفی  مع بـرای  مناسبی  رسانۀ  روزنامه دیـواری  نوشت. 
اشخاص مشهور، اخبـار مدرسه، داستان های مصور و... 

است.

شکل٣0ـ نمونه هایی از پوستر

 موارد قابل توجه برای تهیۀ روزنامه دیواری: 
1 روزنامه دیواری معموالً یک کارگروهی است. )منظور 

 3 حداقل  که  است  آموزان  دانش  از  جمعي  گروه  از 
دانش آموز و حداکثر 5 دانش آموز حضور داشته باشند.(

روی  قبل  از  تصاویر،  مانند  بخش  هر  مطالب   ٢

کاغذهای جداگانه نوشته می شوند و سپس، روی مقوا 
چسبانده می شوند.

٣ حتی المقـدور سعی کنید نوشته ها کوتـاه و خوانـا 

باشند. از نوشتن با حروف ریز و مطالب طوالنی و پیچیده 
اجتناب کنید.

جذاب،  باید  دیواری  روزنامه  صاویر  ت و  مطالب   ٤

سرگرم کننده و درعین حال آموزنده باشند.

با استفاده از ویژگی های یک پوستر خوب، پوستری با موضوع سالمت کودک تهیه کنید و آنها را در فعالیت 17
کالس نمایش دهید.
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درست  برای  خطی:  دورویۀ  سادۀ  کارت های  ٢ـ 
کردن کارت های دورو، از دو طرف همان کارت ساده 

خطی استفاده کنید.
این کارت یک  بـرای  ٣ـ کارت های زنجیره ای خطی: 
قطعه مقـوا را به ابعـاد      70     * 12/5 سانتی متر یا به ابعاد 
مورد نیاز بریده به چهار قسمت مساوی یا چند قسمت 

 شکل٣1ـ روزنامۀ دیواری

با هم گروه های خودتان یک روزنامه دیواری تهیه و آن را درتابلوی اعالنات مدرسه خود نصب کنید.فعالیت 18

یا  قیچی  کمک  به  کنید.  تقسیم  وضوع  م نیاز  مورد 
خط کش، نقاط تقسیم را خط بیندازید و سپس تا کنید. 
در هر قسمت شکل ها یا حروف موردنظر را قرار دهید. 
این کارت ها را به عنوان بروشور هم می توانید استفاده 

کنید )شکل 32(.

٥ محل چسباندن تصاویر و نوشته باید طوری تنظیم 

از  پس  باشد.  زیبا  و  برای چشم خوشایند  که  شود 
موردنظر  نقاط  و  آمد  به دست  دلخواه  جۀ  نتی اینکه 
روزنامه  اجزای  [« مشخص شد، سپس   [« عالئم  با 

دیواری روی مقوا چسبانده می شود.
6 در بین عکس ها و مطالب مختلف به اندازۀ کافی 

فضای خالی بگذارید. مطالب فشرده و درهم، به شدت 
از تأثیر پیام می کاهند.

زندگی پروین اعتصامی
کودکی

جوانی

تصویر اووفات

نمونه ای اشعار

اخبار مدرسه معما

سر مقاله 
بدون شرح جدول

)ب()الف(

)د()ج(
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شکل٣٢ـ کارت زنجیره های خطی

12/5

17/5

70

12/5

17/5

70

سانتی متر

سانتی متر

سانتی متر

تهیه بروشور )تاشو1( 
 A4 بروشور نوعي رسانۀ آموزشي است. در ابعاد کاغذ
تهیه مي شود و به طور معمول به سه قسمت تقسیم 
مي گردد. این رسانه مي تواند آموزشي، هشدار دهنده 
و یا تبلیغاتي باشد. موضوعات عمده مورد بررسي در 

این رسانه عبارت است از :
1 بیماري های کودکان

٢ معرفي کتاب ها و اسباب بازی های کودکان

٣ رفتار هاي کودکان مانند پرخاشگری، دروغگویی 

و...
اصول کلي جهت تهیۀ این رسانه عبارت است از :

 منطبق بودن مطالب و تصاویر با شرایط فرهنگ
 استفاده از تصاویر و رنگ هاي جالب 

گروه   براي  فهم  قابل  و  ساده  زبان  از  برخورداري   

هدف موردنظر 
 داشتن پیام هایي کوتاه و مرتبط با موضوع

 ذکر آدرسي جهت پاسخگویي به سؤاالتي که ممکن 
پیش  مخاطب  براي  بروشور  مطالعۀ  دنبال  به  است 

بیاید.
بروشور در سه قسمت زیر بررسي مي شود )شکل33(:

1 روي جلد 

٢ صفحات داخلي 

٣ صفحۀ پشت جلد 

مطالبی که روی صفحه جلد آورده می شود: 
 نام و نشانی سازمان تهیه کننده 

 عنوان 
 تصویر متناسب با موضوع 

 نام فرد، واحد یا مرکز تهیه کننده، 

      پمفلت     Pamphlet ـ1
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 گروه  هدف 
مطالبی که برای صفحات داخلي آورده می شود: 

 آغاز با نام خدا 
 مقدمه )اهمیت موضوع (

 استفاده از تصاویر مناسب با فرهنگ 
 استفاده از تنوع رنگ 

 ساده و قابل فهم بودن محتوا
 پیام ها کوتاه بوده متناسب با گروه هدف 

مثال: اگر موضوع، بررسي یک نوع بیماري کودک باشد 

موارد زیر رعایت مي شود: 
 معرفي کلي بیماري کودک

 راه هاي سرایت یا ابتال به بیماري
 پیشگیري و درمان بیماري

مطالبی که روی صفحه پشت جلد آورده می شود: 
 در صورت نیاز از هشدار یا شعار، آیه، روایت یا نقل 

قول )یکي یا چند مورد( استفاده مي شود.
 نشاني و شمارۀ تماس جهت پاسخگویي به سؤاالت 

قید مي شود.

شکل٣٣ـ بروشور

٤ـ کارت های طوماری 
 15 عرض  به  پارچه  یا  کاغذ  قطعه  یک  م:  الز مواد 
سانتی متر و طول 1 متر و دو قطعه چوب باریک به طول 
تا 3  اندازۀ 2  به  را  پارچه  یا  مقوا  دوسر  سانتی متر،   25
سانتی متر روی هم گذاشته دوخته یا بچسبانید و دو قطعه 

چوب را داخل آنها می گذاریم )شکل 34(.

با توجه به کارت های تاشو، زنجیره ای از یک بروشور برای آگاهی از والدین در زمینه های زیر با استفاده فعالیت 19
از منابع علمی تهیه کنید:

ـ مراحل رشد هنری کودک ـ ابعاد رشد کودک  ـ معرفی رشته  

شکل٣٤ـ کارت طوماری
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٥ ـ کارت های تاشو برای دو قسمتی کردن عکس: مقوا را به ابعاد 20 *8 سانتی متر به صورت زیر خط کشی 
کرده و تا بزنید )شکل35(.

شکل٣٥ـ کارت تاشو برای دو قسمتی کردن عکس

6ـ  کارت های مصور: کارت هایی را از مقوا به ابعاد 12 * 15 ببرید. سپس عکس هایی مرتبط با موضوع خود از مجالت 
باطله یا نقاشی شده تهیه کنید. اطراف عکس ها را با دقت قیچی کنید و با چسب روی مقوا بچسبانید )شکل36(. 

شکل٣6ـ کارت مصور

20

7

5 510

8

7ـ کارت های چرخان
به شعاع 24  دایره ای ضخیم  دو  مقوا  از  الف(:  نمونه 
سانتی متر یا بـه متناسب با کار خاص بریده و شعاع ها 
را به تناسب تقسیم کنید. اولین شعاع را تا مرکز قیچی 
کنید و یکی از شعاع هـای دایـرۀ ب را تـا مرکز قیچی 
کنید. و یک قطعه مقوای باریک دیگری به ابعاد 3*26 
سانتی متر در کنـار محل بریدگی بچسبانید. این مقـوا 

به عنوان دستگیره به کار می رود. سپس یک مقوای دیگر 
با ابعاد 3*2 سانتی متر ببرید و به همین ترتیب پشت 
دایرۀ الف و مجاور شعاع بریده بچسبانید. دایره های الف و 
ب را طوری روی هم بگذارید که شعاع های بریده شده بر 
یکدیگر منطبق باشند. حال با چرخاندن دستگیره ها آن 
را به آهستگی و برخالف یکدیگر بچرخانید. با یک میخ 
دو پایه می توان، دو دایره را به هم وصل کرد )شکل37(.
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1

2

3

45

6

7

8

شکل٣7ـ کارت های چرخان

60

محل شعاع 
بریده شده

پشت دایره الف

محل شعاع 
بریده شده

ب

الف

مقوای 
دستگیره

نمونه ب: دو دایره 10سانتی متری که قسمتی به عنوان دستگیره باقی می ماند شعاع دایره را رسم کنید. روی 
هر یک فقط یکی از شعاع ها را نام ببرید. با دو میخ این دو را به هم وصل کنید.

فعالیت ٢0

فعالیت ٢1

فعالیت ٢٢

در گروه های کالسی از انواع کارت های خطی و تصویری، نمونۀ فعالیتی انجام دهید و نتیجه را در کالس 
به صورت نمایشگاهی ارائه دهید.

آن  مورد  در  و  بگیرید  آنها عکس  از  یکی  از  دارد،  متعددی وجود  تبلیغاتی  تابلو های  در سطح شهر 
گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

در گروه های کالسی، برای معرفی یک اسباب بازی پوستر تهیه کنید. آنها را در تابلوی اعالنات کارگاه 
نصب کنید. 
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ارزشیابی پایانی فصل پنجم

1 ضرورت و اهمیت مستند سازی را توضیح دهید.

٢ ویژگی های مستندسازی را نام ببرید.

٣ به چه دالیلی تهیه کارپوشه ضروری و مهم است؟

٤ رسانه را توضیح دهید.

٥ اصول مهم در استفاده از رنگ ها را توضیح دهید.

6 چرخۀ رنگ را توضیح دهید.

7 ترکیب عناصر را شرح دهید.

8 انواع قاب ها را فهرست کنید.

9 نمونه هایی از انواع قاب ها )کادر( را درست کنید.

10 یک تابلوی اعالنات برای کودکان طراحی کنید.

11 نمونه هایی از کارت های آموزشی برای ارائۀ موضوع موردنظر، تهیه کنید. 

1٢ با توجه به مراحل گزارش نویسی در مورد بازدید از یک مهدکودک، از فضای مهد کودک گزارش تهیه کنید.

فصل پنجم: مستندسازی 
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فهرست منابع
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1٣ مفیدی، فرخنده، اصل و مفاهیم آموزش و پرورش پیش از دبستان، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی 

ایران، 1393
1٤ ملکی، حسن، برنامه ریزی درسی )راهنمای عمل(، انتشارات مدرسه، 1394 

1٥ میرهادی، توران، جستجو در راه ها و روش های تربیت، تهران، انتشارات آتلیه، 1362

16 ونیتاکول، برنامۀ آموزش و پرورش در دورۀ پیش از دبستان، ترجمۀ فرخنده مفیدی، تهران، انتشارات سمت، 1390 

17 ویکری، دیوید، اس، طراحی معماری مهد کودک، ترجمۀ مهندس ژاله طالبی و مهتا میر مقتدایی، مرکز تحقیقات 
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