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سخني با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن 
داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي کتاب هاي درسي را در ادامه تغییرات پایه هاي قبلي براساس نیاز 
کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي 
ایران در نظام جدید آموزشي باز طراحي و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابي 
مبتني بر شایستگي است. شایستگي، توانایي انجام کار واقعي به طور استاندارد و درست تعریف شده است. 
توانایي شامل دانش، مهارت و نگرش مي شود. در رشته تحصیلي حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي در 

نظر گرفته است:
1ـ شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي توسعه مهارت های شنیداری کودک

2ـ شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند یادگیری و  نوآوري 
3ـ شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4ـ شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
با  و  باالدستي  اسناد  بر  مبتني  کاردانش  و  حرفه اي  و  فني  درسي  کتاب هاي  تألیف  دفتر  اساس  این  بر 
مشارکت متخصصان برنامه ریزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار مجموعه اسناد برنامه درسي 
رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع اصلي و راهنماي تألیف کتاب هاي درسي هر 

رشته است. 
این درس، چهارمین درس شایستگي هاي فني و کارگاهي است که ویژه رشته تربیت کودک در پایه یازدهم 
تألیف شده است. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت آینده شغلي و حرفه اي شما بسیار ضروري 
است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده دراین کتاب را کسب و در فرایند 

ارزشیابي به اثبات رسانید.
کتاب درسي پرورش مهارت های کالمی کودک شامل پنج پودمان است. هر پودمان داراي یك یا چند 
واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري از چند مرحله   کاري تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز، 
پس از یادگیري هر پودمان مي توانید شایستگي هاي مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما 
براي هر پودمان یك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نمایید و نمره قبولي در هر پودمان حداقل 
12 مي باشد. در صورت احراز نشدن شایستگي پس از ارزشیابي اول، فرصت جبران و ارزشیابي مجدد تا 
آخر سال تحصیلي وجود دارد. کارنامه شما در این درس شامل 5 پودمان و از دو بخش نمره مستمر و 



نمره شایستگي براي هر پودمان خواهد بود و اگر دریکي از پودمان ها نمره قبولي را کسب نکردید، تنها 
در همان پودمان الزم است مورد ارزشیابي قرار گیرید و پودمان های قبول شده در مرحله اول ارزشیابي 
مورد تأیید و الزم به ارزشیابي مجدد نمي باشد. همچنین این درس داراي ضریب 8 است و در معدل کل 

شما بسیار تأثیرگذار است.
براي شما طراحي و  اجزای بسته آموزشي که  از سایر  استفاده  امکان  بر کتاب درسي،  همچنین عالوه 
تألیف شده است، وجود دارد. یکي از این اجزاي بسته آموزشي کتاب همراه هنرجو مي باشد که براي انجام 
فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را مي توانید هنگام آزمون و 
فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. اجزاي بسته آموزشي دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده است 
که با مراجعه به وبگاه رشته خود به نشاني www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن مطلع شوید.

فعالیت هاي یادگیري در ارتباط با شایستگي هاي غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي، حفاظت 
از محیط زیست و شایستگي هاي یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگي هاي 
فني طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید، این 
انجام فعالیت هاي  شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در 

یادگیري به کار گیرید.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است. لذا توصیه هاي هنرآموز محترمتان در 

خصوص رعایت مواردي که در کتاب آمده است، را در انجام کارها جدي بگیرید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت 
سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثر شایسته جوانان برومند میهن 

اسالمي برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



سخني با هنرآموزان گرامی

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي 
ايران و نيازهاي متغير دنياي کار و مشاغل، برنامه درسي رشته تربيت کودک طراحي و بر اساس آن 
محتواي آموزشي نيز تأليف گرديد. کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي کارگاهي مي باشد که براي پايه 
يازدهم تدوين و تأليف گرديده است. اين کتاب داراي 5 پودمان است که هر پودمان از يك يا چند 
اين کتاب  ويژگي هاي  از  بر شايستگي  مبتني  ارزشيابي  است. همچنين  يادگيري تشكيل شده  واحد 
مي باشد که در پايان هر پودمان شيوه ارزشيابي آورده شده است. هنرآموزان گرامي مي بايست براي هر 
پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولي در هر پودمان حداقل 
12 مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشكيل مي گردد که شامل ارزشيابي پاياني در هر پودمان 
و ارزشيابي مستمر براي هريك از پودمان ها است. از ويژگي هاي ديگر اين کتاب طراحي فعاليت هاي 
يادگيري ساخت يافته در ارتباط با شايستگي هاي فني و غيرفني از جمله مديريت منابع، اخالق حرفه اي 
و مباحث زيست محيطي است. اين کتاب جزئي از بسته آموزشي تدارک ديده شده براي هنرجويان 
است که الزم است از ساير اجزای بستة آموزشي مانند کتاب همراه هنرجو، نرم افزار و فيلم آموزشي در 
فرايند يادگيري استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام يادگيري، ارزشيابي و انجام کار واقعي مورد 
استفاده قرار مي گيرد. شما می توانيد برای آشنايی بيشتر با اجزای بسته يادگيری، روش های تدريس 
بودجه بندی  يادگيری محتوای کتاب،  در  رايج  بر شايستگی، مشكالت  مبتنی  ارزشيابی  کتاب، شيوه 
پاسخ  و  راهنما  دريافت  و  بهداشت  و  ايمنی  آموزش  غيرفنی،  شايستگی های  آموزشی  نكات  زمانی، 
فعاليت های يادگيری و تمرين ها به کتاب راهنمای هنرآموز اين درس مراجعه کنيد. الزم به يادآوري 
است،کارنامه صادر شده در سال تحصيلي قبل بر اساس نمره 5 پودمان بوده است. و در هنگام آموزش 
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي  استاندارد  به  پودمان ها و شايستگي ها، مي بايست  ارزشيابي  و  و سنجش 
بهداشت،  و  ايمني  رعايت  گردد.  مراجعه  آموزشي  برنامه ريزي  و  پژوهش  توسط سازمان  منتشر شده 
مي باشند.  شايستگي  کسب  ملزومات  از  استاندارد  براساس  کليدي  مراحل  و  غيرفني  شايستگي هاي 
همچنين براي هنرجويان تبيين شود که اين درس با ضريب 8 در معدل کل محاسبه مي شود و داراي 

تأثير زيادي است.
کتاب شامل پودمان هاي ذيل است:

پودمان اول: هدف اين بخش، آشنا کردن هنرجويان با ارزش و اهميت توسعه واژگان کودک و نقش آن 
در رشد کالمی کودکان از طريق آگاهی ها، تمرين ها، بازديدها و انجام فعاليت های مختلف است.



پودمان دوم: هدف این بخش، آشنا کردن هنرجویان با ارزش و اهمیت توسعه مهارت های شنیداری 
کودک و نقش آن در رشد کالمی کودکان از طریق تمرین ها و انجام فعالیت های مختلف است. 

پودمان سوم: هدف این بخش، آشنا کردن هنرجویان با ارزش و اهمیت توسعه مهارت های بیانی کودک 
و نقش آن در رشد کالمی کودکان از طریق آگاهی ها، تمرین ها، بازدیدها و انجام فعالیت های مختلف 

است. 
برای  کودک  آماده کردن  اهمیت  و  ارزش  با  هنرجویان  کردن  آشنا  بخش،  این  پودمان چهارم: هدف 
خواندن و نقش آن در رشد کالمی کودکان از طریق آگاهی ها، تمرین ها، بازدیدها و انجام فعالیت های 

مختلف است. 
پودمان پنجم: هدف این بخش، آشنا کردن هنرجویان با ارزش و اهمیت آماده کردن کودک برای نوشتن 
و نقش آن در سالمت کودکان از طریق آگاهی ها، تمرین ها، بازدیدها و انجام فعالیت های مختلف است. 
امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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پودمان اول: توسعۀ واژگان کودک

پودمان 1

توسعۀ واژگان کودک

یآ

ش بس
تع

ن
ول

م
ط

ظ دذض ز
فغ

ق
ه صپ چ

خج

گ
ح دذک ز

ص

همه کودکان می آموزند، اما نه در یک روز و با یک روش
زمان: 60 ساعت ) نظری24 ساعت +  عملی36 ساعت(
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استاندارد عملکرد

به کارگیری سبک های یادگیری زبان و  از طریق شناخت زبان، در هم تنیدگی زبان،  توسعه واژگان کودک 
شناخت دو زبانگی براساس نظریات متخصصین تعلیم و تربیت، استانداردهاي بین المللي، دستورالعمل های 

وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور

شایستگي هاي فني:
توسعه واژگان کودک

1  توسعه شناخت زبان

2  درهم تنیدگی زبان

3  به کارگیری سبک های یادگیری زبان

4  توسعه شناخت دو زبانگی

شایستگی های غیر فنی:
1  یادگیری

2  مهارت گوش کردن 

3  آموزش و کمک به فراگیري دیگران

واحد یادگیری 1 

توسعۀ واژگان كودك
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پودمان اول: توسعۀ واژگان کودک

1ـ 1ـ هدف توانمندسازی: مفاهیم شناخت زبان را توضیح دهد.

زبان آموزي

گفت      و  گو 
فعالیت 1 : در گروه های کالسی قصه ای با دوستانتان بیافرینید که در آن مخلوقي عجیب وغریب مشتاق کنید

انسان شدن است. او باید چه صفاتي داشته باشد؟ در مورد آن گفت وگو کنید و نتایج را در کالس ارائه دهید.

از  یكي  ظاهري،  وزن، شكل  قد،  چون  صفاتي  کنار  در  کنید.  جمع بندی  را  قصه ها  در  شده  مطرح  صفات 
تكراری ترین صفات، قدرت تفكر و تكلم اوست. او باید بیندیشد و بتواند با دیگران ارتباط برقرار کند، زیرا:

   او بدین  وسیله نیازهایش را شناخته و باید برطرف کند. همان گونه که دیگران بر او کنترل دارند، او نیز از 
طریق تكلم با دیگران ارتباط برقرار کند و کنترل داشته باشد.
     برای اثبات فردیت خود می گوید: کیست و چه می خواهد؟
     با پرسش هایی مانند »چه، چرا، کجا« بیشتر یاد می گیرد.

    حتي می تواند تخیالت و آرزوهایش را بیان کند.

 تعریف زبان 
زبان یا زفان واژه ای فارسي است و چون وسیله و ابزار گفتار است، به مفهوم خوِدکالم، گفتار و سخِن گفته شده 

و نوشته  شده به کار می رود.
و  » فهمیدن«  و  انساني  افراد  بین  رابطه  و  پیوند  ایجاد  اندیشه ها،  انتقال  بیان خواسته ها،  براي  ابزاری  زبان 

» فهماندن« است و حرف ها، کلمه ها و جمله ها، عناصر سازند ة آن است.

 ضرورت و اهمیت زبان آموزی 
پایان سن  تا  یا فراگیري زبان در کودکان، پدیده ای کاماًل طبیعي است و یک کودک سالم  فراگیري تكلم 
چهارسالگی، زبان مادري یا هر زبان مورد استفاده در محیط اجتماعي خود را به خوبی از اطرافیان می آموزد. 
درحالی که یادگیری خواندن و زبان نوشتاري، نیاز به برنامه ریزی آموزشي و برخورداري از آموزش رسمي دارد. 
زبان آموزی یكي از مهم ترین زمینه های یادگیري در آموزش کودکان خردسال است و هرچند در یادگیری های 
رسمي بیشتر به خواندن توجه می شود اما سایر جنبه های زبان آموزی مثل گوش دادن و صحبت کردن نیز به 
همان نسبت اهمیت دارد و پایه های خواندن را پی ریزی می کند. کودکان ازلحاظ رشد زبان با یكدیگر تفاوت 

دارند؛ عده ای از آنها زود به حرف می آیند و گروهي دیرتر، اما در هر حال، آنها باید زبان را بیاموزند.
برنامه های مهارت های زباني در سال های اول کودکي چند هدف را دنبال می کند که عبارت اند از:

1  پیشرفت در مهارت های ارتباط کالمي

2  افزایش محتواي فكري به کمک زبان 

3  افزایش قدرت تكلم در اثرگذاری و اثرپذیری

4  افزایش رضایت شخصي و تحسین زیبایی با زبان
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و  زبان  توسعه شناخت  برای  آموزشی  فعالیت های  توانمندسازی:  1ـ هدف  2ـ 
کاربردهای آن طراحی کند.

كاربرد زبان

امروزه بر کاربرد ارتباطی گفتار تأکید می شود. طبقه بندی کاربرد ارتباطي گفتار طبق نظر مایكل هلیدي1 
زبان شناس شامل موارد زیر است )جدول 1(:

Miachal Halliday ـ1

جدول 1 ـ کاربردهاي زباني هلیدي

تفسیرکاربرد یا نقشردیف

)من ابزاري1 می کند.  استفاده  نیازهایش  ارضاي  براي  ابزاري  به عنوان  زبان  از  کودک 
می خواهم( 

تنظیمي )کنترل کننده(2
کودک درمی یابد که دیگران سعي می کنند تا هنگام حرف زدن بر حرف های 
زدن می تواند  هنگام حرف  که  باشند. کودک می فهمد  داشته  کنترل  خویش 

صحبت دیگران را کنترل کند. ) این کار را بكن(

کودک درمی یابد که می تواند با حرف زدن با دیگران ارتباط برقرار کند. ) من و ارتباطي )نقش  بین فردي(3
تو با هم این کار را انجام می دهیم(

کودک نظرات، احساسات و نگرش های خاص خود را از طریق زبان ابراز می کند شخصي4
و هویت شخصي خود را تثبیت می کند. )من این را دوست ندارم(

بعد از آن که میان خود و محیطش فرق قائل شد، زبان را براي کشف و درک اکتشافي5
محیطش به کار می گیرد. ) چرا به من می گویی؟(

کودک در می یابد که می تواند در زبان از تخیل استفاده کند، از واقعیت بگریزد خیالي6
و به جهان خودساخته پناه ببرد. )بیا وانمود کنیم که به فضا رفتیم(

کودک از طریق زبان می تواند اطالعات جدید را مبادله کند. )مطلبی هست که گزارشي یا اطالع رسانی7
می خواهم به شما بگویم(

فعالیت 2: در گروه های کالسی برای هر کدام از مراحل کاربردی، نمونه ای ذکر کنید و نتیجه را در 
کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید
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3ـ 1ـ هدف توانمندسازی: در هم تنیدگی زبان را توضیح دهد.

نظریه های مختلفی در مورد  باز  از دیر  ارتباط است،  برقراری  ابزار  تكلم در معنی وسیع کلمه،  آنجا که  از 
چگونگی رشد زبان و ساختار آن مطرح گردیده و ضروری است که به آن توجه کنید. 

نظریه های رشد زبان

گفت      و  گو 
فعالیت 3 : به نظر شما چه عواملی در یادگیری زبان مؤثر است؟ در مورد آن با هم کالسی های خود کنید

گفت وگو کنید.

این نظریه ها عبارت اند از:
1  نظریه رفتارگرایان: اسكینر1 و طرفداران این گروه معتقدند وجود عامل تقویت کننده، مشاهده و سرمشق 

عوامل تعیین کننده مهمي براي رشد زبان هستند. والدین یا دیگران در برابر تولید آواهایی که شبیه به کلمات 
است، پاداش می دهند و به همین ترتیب گاهي که کودک جمالت و یا کلمات را درست ادا می کند، کار آنها 
مورد تشویق قرار می گیرد و تقویت می شوند. مثاًل کودک صداي »م م« را بیان می کند و با شادماني و توجه 
خاص مادر، مواجه می شود و یا احیاناً چیزي را به عنوان پاداش دریافت می کند )تقویت(. بعداً مادر همان صدا 
را به شكل اصالح  شده ای به کار می برد و کودک براي اداي کلمه » مامان« تقویت می شود. به همین ترتیب 

کلمات دو بخشی را به کار می برد و برحسب تقویتي که صورت می گیرد، تكرار می کند.
منتقدین این نظریه می گویند، گاهی کودکان لغاتي را می گویند که قباًل نشنیده اند و ترکیب منحصر به فرد و 
خالقانه کودک است. مانند »دستم سوزید« به جای »دستم سوخت«، » گل کاشیدم« به جای » گل کاشتم« و 

یا » گوشت وایی« به تبعیت از » نانوایي« براي گوشت فروشی.
تقلید گفته  تنها  تولید زبان مؤثر است، ولي  آنان در  از دیگران و مشاهده  تقلید  بنابراین، درست است که 

دیگران ابزار اصلي فراگیري زبان نیست.
این صورت است که  به  زبان  یادگیري  فرایند  اعتقاد ویگوتسكي2،  به  2   نظریه یادگیری های اجتماعی: 

و  بلوغ  با  کودکان  به تدریج  آن صحبت می کنند. سپس  مورد  در  و  نام گذاری می کنند  را  اشیاء  بزرگساالن 
تحریک ارتباطات اجتماعي، زبان را می آموزند و به همین ترتیب، از میزان کمک بزرگ ترها نیز کاسته می شود. 
به نظر ویگوتسكي دوره پیش از دبستان را باید مرحله رشد زبان کودک نا امید، زیرا در این مرحله عملكردهاي 

منظم و طرح های زباني او رشد می کند.
چنانچه بزرگسال مدام کلمات کودک را حدس بزند و به جای تشویق و استفاده از کالم درست، غلط های او را تكرار 
و یا به او در بیان و یا جایگزیني کلمات کمک نكند، کودک هیچ انگیزه ای براي پیشبرد زبان خود فراتر ازآنچه دارد، 
پیدا نمی کند. برای نمونه، کامل کردن جمالت کودک، تصحیح لغات غلط مثل »اتوبوس دو طقبه«، »مخمخ« به 

جای »مطبخ«، و تفكیک لغات مشترک در کاربرد، از جمله مواردی است که باید به آن توجه شود.

Skinner ـ1

Vigostkiy ـ2
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3    نظریه شناختي: به نظر پیاژه و پیروانش، رشد شناختي، فراگیري زبان را هدایت می کند و رشد زبان ، 

بستگی به رشد تفكر دارد و عكس آن صادق نیست. بنابراین کودک، آگاهی های خود را ابتدا از راه تجربیات 
متمرکز  اعمال خودش  روي  کلمات کودک  اولین  نظریه،  این  بر طبق  در محیط کسب می کند.  حسی اش 
می شود؛ استفاده از کلمه »جیز« به معنای داغ، در نتیجه اولین تجربه وتعمیم آن برای هر چیز داغ مثل 
بخاری، شمع، آتش و استفاده از یک کلمه برای بیان مقصود مانند »بغل« به جای »بغلم کن«. به مرور که 

رشد تفكر توسعه می یابد، خزانه لغات کودک نیز بیشتر شده و کاربرد لغات گسترده تر می شود.
انسان  مغز  در  که  است  معتقد  است،  نظریه  این  طرفداران  از  که  چامسكي1  نوام  نهادگرایان:  4  نظریه 

مكانیزمي ذاتي وجود دارد که به فراگیري زبان اختصاص دارد. او نام این مكانیزم را »دستگاه فراگیري زبان« 
نامیده است. به نظر او فطري بودن مكانیزم زبان ازآنجا ناشي می شود که روند تولید آوا همگاني و داراي نظم 
است. همة کودکان، صرف نظر از اینكه چه زباني را می آموزند، توالي یكساني را می گذرانند؛ غان و غون کردن، 
گفتن اولین کلمه در یک سالگی، ترکیب دوکلمه ای در نیمة دوم سال دوم، تسلط بر قواعد دستوري زبان در 

4 تا 5 سالگي و.... این نظریه بعدها به نام نظریه مادري بودن زبان معروف شد. 
تفاوت اصلي بین نظریه ها، بیشتر مربوط به نقش والدین و مربیان، محیط و باالخره فرایندهاي شناختي است 

که در کنار یادگیري زبان قرار دارند. 

 ضرورت و اهمیت کاربرد نظریه ها 
1   با کمک نظریه ها معیاري به دست می آید که می توان آن را در برنامه ریزی و تعیین محتواي آموزشي و 

ارزیابي انواع مختلف مواد و وسایل آموزشي  استفاده کرد. 
2  به ما امكان می دهد تا کودک معیني را از نظر رشد شناختي با سایر کودکان مقایسه کنیم و محتوا و روش 

آموزشي خود را با سطح رشد فكري کودک در مرحله سني معیني متناسب نماییم. 

4ـ 1ـ هدف توانمندسازی: نظریه هاي رشد زباني را با هم مقایسه کند. 

با توجه به مطالب آموخته شده فعالیت های زیر را انجام بدهید.

Chamsky ـ1

فعالیت 4: نظریه های رشد زبانی مطرح شده را در جدول زیر فهرست کنید.

تئوری نظریهنظریه پردازنوع نظریه

تمرین     کنید
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5  ـ 1ـ هدف توانمند سازی: برای جنبه های ساختاری زبان فعالیت طراحی کند.

جنبه های ساختاری زبان

فعالیت 5: در گروه های کالسی نظریه ها را با هم مقایسه کنید. در مورد کارایی هر کدام از آنها، نظرات 
دوستان خود را جمع بندی کنید.

تمرین     کنید

در آموزش زبان با در هم تنیدگی روبه رو هستیم، چرا که ساختار زبان به دلیل پیوستگی نمی تواند جدا از هم 
باشد و برای آموزش زبان باید به هر چهار مورد توجه شود. گوش کردن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن، 

ساختار زبان هستند و هریک به نوبه خود در رشد مهارت های کالمي سهم دارند.
صحبت کردن: استفاده از لغات جدید در جهت روانی کالم 

گوش کردن: توجه به مكالمات و مفاهیم و قدرت تشخیص بین صداها 
آمادگي براي خواندن: تشخیص حروف و صدا، اعداد، نمادهاي دیداري و دنبال کردن مراحل داستان ها و 

توسعه مهارت های ادراکي 
آمادگي براي نوشتن: توسعه مهارت های حرکتي و آشنایي با نوشتن 

از آنجا که نوشتن با توجه به نظام آموزش وپرورش کشور، بیشتر در مدارس باید صورت گیرد لذا آمادگی برای 
نوشتن در مراکز پیش از  دبستان روی فعالیت هایی مانند نحوه در دست گرفتن مداد، تطابق چشم و دست، 
تمرین براي کسب مهارت کشیدن از راست به چپ و نیز آشنایي و تشخیص صداي حروف متمرکز می شوند.

مربي باتجربه ای که به اهمیت زبان آموزی واقف باشد با برنامه ریزی درست باید فضا و محیط مناسبي براي 
انجام فعالیت های زبان آموزی فراهم سازد. ازاین رو با توجه به اهمیت جنبه های زباني )= گوش دادن، صحبت 

کردن، خواندن و نوشتن( در فصول آینده به طور مفصل در این زمینه ها بحث می شود.

گفت      و  گو 
فعالیت 6 : آیا آدمک قصه ساخته شده شما )در فعالیت 1مبحث زبان آموزی( غیر از حرف زدن، گوش هایش کنید

هم می شنود؟
آیا می تواند کتاب بخواند یا نامه ای بنویسد؟ در مورد چگونگي آن گفت وگو کنید.

نمودار 1ـ نمودار زبان و مهارت های درهم تنیده آن

خواندن

صحبت کردن

نوشتن

گوش دادن
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6  ـ 1ـ هدف توانمند سازی  : سبک های یادگیری را توضیح دهد.

سبک های یادگیري1

همان گونه که دو نفر ازلحاظ شكل ظاهري شبیه هم نیستند، ازلحاظ آموختن نیز کودکان روش های متفاوتي 
دارند. از این رو توجه به این امر در زبان آموزی کودکان بسیار اهمیت دارد. در برخورد با کودکان چنانچه 
به این تفاوت ها توجه نشود، در امر یادگیری زبان مشكالتی را به وجود می آورد. سبک های یادگیری شامل 

موارد زیر است: 
1  دیداري 

2  شنیداري

3   لمسي

1  یادگیران دیداري2

این گروه با دیدن بهتر یاد می گیرند. آنها با شكل و رنگ روي کاغذ یاد می گیرند » بیا بلوک های ساختمان سازی 
را روی هم بگذاریم و یک خانه بسازیم« و با دیدن می توانند به خاطر بسپارند و نقشه را یاد بگیرند. آنها حتي 
احساسشان را با نمایش های بصري در نقاشي نشان می دهند. اکثر کودکان پیش از دبستان در این گروه قرار 

می گیرند.

Learning Styles ـ1

Visual learning ـ2

فعالیت 7: در گروه های کالسی برای آموزش صحبت کردن و خواندن، ابزار مناسبی با استفاده از کاغذ 
تهیه کنید و در کالس ارائه دهید. 

فعالیت 8: در گروه های کالسی برای هر یک از جنبه های ساختاری زبان با استفاده از ابزار ساخته شدة 
خودتان فعالیت آموزشی طراحی کنید و در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

تمرین     کنید

گفت      و  گو 
فعالیت 9 : وقتي شماره تلفن دوستي را از شما می پرسند، آن را چگونه به خاطر می آورید؟ درمورد کنید

روش خود با هم کالسی ها گفت وگو کنید.

هیچ سبک یادگیری بهتر از روش دیگر نیست و هر کودکی با سبک خود بهتر می آموزد و شاید ترکیبي 
از سه سبک یادگیری را داشته باشد.

نکته
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مربیان در رابطه با ویژگی های دیداری ها تجارب جالبي را ارائه می دهند. آنها معتقدند دیداری ها: 
     وقتي می خواهند چیزي را به یاد آورند، به باال نگاه می کنند )شكل1(.

     معموالً با سرعت صحبت می کنند و آهنگ صدایشان بلند است.
   از اطالعات دیداري مثل چارت، پوستر، نقشه و لغات کلیدی لذت می برند.

   کشیدن تصاویر ذهني در فضا با دست را دوست دارند.
     مكرراً از کلمات و جمالتی مانند »نمی بینم، روشن نشدم، به او نگاه کردم، تصور کن« استفاده می کنند.

   جمالت بی پایان و از موضوعي به موضوع دیگر پریدن، از دیگر ویژگی های این گروه است.

شکل1ـ یادگیران دیداری

2  یادگیران شنیداري1

 تعدادی از مردم دوست دارند ازطریق شنیدن که شامل صحبت کردن است، یاد بگیرند. 
شنیداري ها براي به خاطر آوردن باید در مورد آن موضوع صحبت کنند و براي هجي کردن، آن کلمه را 

بلند ادا کرده و دوباره بیان کنند. آنها نام ها را بیشتر از 
صورت ها به خاطر می آورند و چنانچه بخواهند شماره 
تلفني را بگویند، اعداد را دو شماره، دو شماره، یا سه 
عدد سه عدد )22ـ23ـ45ـ96 یا 888   ـ553( بر اساس 
ضرب آهنگ کالم به خاطر می سپارند و به یاد می آورند. 

اغلب گوش خود را لمس می کنند )شكل2(.
مربیان در رابطه با ویژگی های کودکان شنیداري چنین 

می گویند:
لذت  قصه  نوار  و  موسیقي  کالمي،  بازی های       از 

می برند.
     به هنگام اندیشیدن اغلب به اطراف خود می نگرند.

Auditory Learner ـ1

شکل2ـ یادگیران شنیداری
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    آرام ولي پرطنین سخن می گویند.
   حرکت دست هایشان آرام و محدود به شمردن با انگشتان و گاه نشان دادن برای تأکید است.

     مكرراً از ترکیباتی مانند »چون من شنیدم، شرح دادن، صدا کردن«، استفاده می کنند. 

3   یادگیران لمسي1

این گروه اغلب از طریق لمس کردن می آموزند. آنها با اجرا و انجام 
یک فعالیت آن را می آموزند )شكل3(.

براي یادگیري یک شماره تلفن یا آدرس حتماً باید آن را بنویسند 
تا به خاطر آورند. براي درک موقعیت کسي باید خودشان را به جای 
دیگري  جاي  را  )خود  کنند  احساس  را  آن  و  گذاشته  فرد  آن 
گذاشتن(. اغلب خودشان را گرفتار واکنش های هیجاني می کنند.

بیـان  چنیـن  را  کـودکان  از  گـروه  ایـن  ویژگی هـای  مربیـان 
می کنند:

    به هنگـام انـدیشیدن و پاسخ گویی بـه سمت پایین نگاه می کنند.
   صدایشان عمیق است و کلمات را شمرده بیان می کنند.

   حرکات بدن، به خصوص دست ها و تغییرات چهره و نشان دادن 
اعمال زیاد است.

    استفاده از ابزار براي یادگیری را دوست دارند.
    به انجام آزمایش های عملي عالقه مند هستند.

   معموالً در صحبت کردن افعال را با نشان دادن توأم می کنند؛ در نتیجه افعال حرکتي را بیشتر دوست 
دارند و به کار می گیرند؛ مانند هل دادن، گرفتن، چسبیدن، دور ریختن، اتصال، باال و پایین پریدن و امثال آن.

Metor / Kinaesthetic Learner ـ1

شکل3ـ یادگیران لمسی

از آن  باشد که هرسه گروه  به گونه ای  باید  بنابراین شیوه تدریس  به یک طریق نمی آموزند،     همه 
استفاده کنند.

 گاهي دیده  شده است که فرد در هر سه گروه قرار دارد. در واقع براي پاره ای موارد شنیداري یا 
دیداري بوده حتي به یادداشت برداری نیز پرداخته است.

نکته

فعالیت 10: 
1  سبک یادگیری شما جزء کدام مورد است؟ ویژگی های خود را بنویسید و نتیجه را درکالس ارائه 

دهید.
2  ویژگی های یكی از اطرافیانتان را که دارای سبک یادگیری شنیداری یا لمسی است، فهرست کنید 

و در کالس ارائه دهید. 

تمرین     کنید
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پودمان اول: توسعۀ واژگان کودک

کارکرد نیم کره های مغز
تغییرات رشد مغز در دوره کودکي قابل توجه است. رشد مغز داراي یک دوره منظم است و وقتي نوزاد از رفتارهای 
واکنشی اولیه در مراحل نخستین به سوی کنترل ارادي حرکات پیش می رود، ناحیه حرکتي اولیه مغز سریع تر 
از هر بخش دیگري رشد می کند. رشد بخش هایی از مغز که کنترل حواس مهم تری چون بینایي و شنوایی را بر 
عهده دارند، کندتر است )شكل4(. طبیعی است که در یادگیری از توانایی کلی مغز استفاده شود اما وقتی ما عماًل 

یک گوش یا دستمان را بر دیگری ترجیح می دهیم، یک قسمت از مغز بر دیگری تسلط داشته است. 

جدول 2 ویژگی افراد را بر حسب استفاده از نیم کره چپ و راست و تسلط یكی بر دیگری نشان می دهد. 

جدول2ـ ویژگی های تسلط نیم کره های مغز )شکل4(

ویژگی های افراد در صورت غالب 
بودن نیم کره چپ

ویژگی های افراد در صورت غالب بودن 
نیم کره راست

پیشرفت های کالمي
توجه به ساختار و توالي

آغازگران موفق
توانایي تنظیم و طبقه بندی

توانایي تنظیم زمان در کارها
پژوهش گر و تحلیل گر

توجه به جزئیات )از جزء به کل(
رسیدن به هدف گام به گام 

کمال گرا
وقت شناس

مطمئن به خود

توانایي در استدالل ریاضي
توجه به الگوها، نقشه ها، چارت و...

عالقه مند به موسیقي و هنر
انجام چند کار در آن واحد

انجام کار با تأخیر و درخواست زمان بیشتر
یادگیري مطلب به صورت کل و سریع

در خواندن کتاب توجه به انتها یا فصل های دروني 
انتخاب مطالب خواندنی بر اساس نظرات شخصی

شکل 4ـ نیم کره های مغز
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به کارگیری سبک های  برای  آموزشی  فعالیت های  توانمند سازی :  1ـ هدف  7  ـ 
یادگیری طراحی و اجرا کند.

ارتباط صحیح دو نیم کره مغز به یادگیري سرعت می بخشد. براي مثال، جهت فعال کردن دو نیم کره می توان 
موارد زیر را به کار برد: 

    با تصویر بزرگ کار را شروع کنید )کل( سپس به اجزاء اشاره کنید )جزئیات(.
   نقشه ها و چارت ها را با کالم درآمیزید.

    بگذارید نتایج و پیامدها را تجسم کند، قبل از آنكه آنها را به طور شفاهي بیان کنید.

فعالیت 11: ویژگی های یكی از اطرافیان خود را فهرست کنید و حدس بزنید کدام نیم کره مغز او بر 
دیگری تسلط دارد. نتیجه را در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

از آنجا که مطالعات در زمینه نیم کره های مغز ادامه دارد، شاید روزي تغییراتي در کارکرد و ویژگی 
آنها به وجود آید.

نکته

افعال سبک های  )جدول  هنرجو  همراه  کتاب  از  استفاده  و   5 تصاویر شكل  به  توجه  با  فعالیت 12: 
یادگیری(، قصه ای با افعال دیداري و شنیداری بنویسید و در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

شکل5  ـ تصاویر برای قصه گویی
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پودمان اول: توسعۀ واژگان کودک

8   ـ 1ـ هدف توانمندسازی : دو زبانگی را توضیح دهد.

توسعه شناخت دوزبانگی

بعضي از نظریه پردازان معتقدند كه براي فراگيري زبان »دورة حساسي« وجود دارد )18 ماهگي( و بعد از این 
دوره فراگيري زبان دشوار است. مهاجران بزرگ سالی كه زبان دوم را آغاز می كنند، آن را به دشواری و تقریباً 
با لهجه ادا می كنند. درحالی كه فرزندان آنها كه به مرحلة بزرگ سالی نرسيده اند، زبان دوم را به سرعت و بدون 

لهجه حرف می زنند.
با توجه به گویش های گوناگون و زبان رسمي كشور كه معيار و مالك زبان آموزش وپرورش و اجتماع نيز است، 
كودكان باید قبل از ورود به مدرسه با زبان رسمي آشنا شوند؛ در غير این صورت، مسئلة دوزبانه بودن می تواند 

در طول تحصيل به كودكان لطمه وارد كند.
هرچند امروزه استفاده از رسانه های ارتباطي )رادیو و تلویزیون( تا حد زیادي كودكان مناطق دو زبانه را با 
زبان رسمي آشنا كرده است، ليكن این یادگيري كافي نيست و افت تحصيلي در پایة اول دبستان، مؤید این 

مطلب است.

فعالیت 13: با انتخاب یكی از دو تصویر صفحه قبل و استفاده از كتاب همراه هنرجو )جدول افعال 
سبک های یادگيری(، قصه ای را با استفاده از لغات لمسی یا واژه افعال حركتی بنویسيد و در كالس 

اجرا كنيد.

تمرین     کنید

گفت      و  گو 
فعالیت 14 : در گروه های كالسی در مورد سؤال های زیر گفت وگو كنيد و نتيجه را در كالس ارائه دهيد:کنید

1  زبان مادری شما چه زبانی است؟

2  اگر زبان مادری شما با زبان رسمی كشور تفاوت دارد، تجربيات تلخ و شيرین شروع مدرسه خود 

را بيان كنيد.

 دو زبانگي 

زبان رسمی یا زبان معيار، زبانی كه سيستم آموزشی یک كشور بر اساس آن طراحی می شود.
نکته

از موضوعات عمده ای كه امروزه با آن روبه رو هستيم، مسئلة »دوزبانگي« است كه قبل از هر چيز باید تعریف 
شود.
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دو زبانه به فردی گفته می شود که عالوه بر زبان اول دارای مهارتی هم اندازه در زبان دیگر باشد و این توانایی 
را داشته باشد که بتواند هر یک از آنها را به طور مساوی در شرایطی همانند استفاده کند.

این یک تعریف ایده آل از دو زبانگی است اما روش های »دو زبانه شدن فرد« می تواند تعاریف دیگری از دو 
زبانگی را بیان کند:

1  یادگیری زبان دوم هم زمان با زبان مادری: زبان دوم را کودک هم زمان با یادگیري زبان اول، بافاصله ای 

کم وبیش، اما در دوران کودکي بیاموزد.
2  یادگیری زبان دوم هنگام شروع مدرسه: کودک در خانواده تک زبانه رشد می کند و هنگام شروع 

مدرسه با آموزش رسمي، با زبان دومي روبه رو می شود. زبان دوم زبان رسمي جامعه است.
3   کسب خود به خودي زبان دوم: در چنین حالتي تماس با جامعه الزاماً فرد را مجبور به آموزش زبان 

دوم می کند. 
دوم،  زبان  به کسب  فرد  اینجا  در  با شرکت در کالس های آموزشی:  زبان دوم  انتخابی  4   یادگیری 

به صورت آکادمیک می پردازد و با ساختار زبان و فهم لغات نوشته شده کاماًل و در حد مطلوبي آشنا می شود.
زماني که کودک در خانواده های دو زبانه هم زمان با یادگیري زبان اول، با فاصله ای کم وبیش در دوران کودکي 
زبان دوم را بیاموزد، هر دو زبان را به همان راحتي که زبان اول را آموخته است، خواهد آموخت. او قادر است 

با هر دو زبان صحبت کند و بیندیشد.
یادآوري این نكته مهم است که از ابتداي سه سالگی، کودک قادر است دو سیستم زباني را به طور هم زمان 
توسعه دهد و زماني که به سن مدرسه رسید، براي آموزش زبان رسمي کاماًل آماده است. گاهي کودک دو زبان 
متفاوت را می شنود اما تماس و ارتباط او با یكي از زبان ها بیشتر است. در چنین حالتي زبان دوم نسبت به 
زبان اول در مرحلة دیرتري آموخته می شود؛ مثاًل در خانه به زبان مادري صحبت می کند و در مهدکودک براي 
ارتباط با سایر کودکان و با مربي با زبان دومي برخورد می کند. در چنین حالتي زبان دوم زماني بهتر آموخته 
می شود که زبان اول به طور ثابتي تحكیم یافته باشد؛ هرچند امكان تداخل بین دو زبان وجود دارد. اما میل 
به برقراري ارتباط کالمي با هم بازی ها و اطرافیان، فرد را وادار می کند که سریع و مؤثر زبان دوم را فرا گیرد.

9ـ 1ـ هدف توانمند سازی  : فعالیت های آموزشی برای توسعه شناخت دو زبانگی 
طراحی و اجرا کند.

با توجه به مطالب آموخته شده در زمینة آموزش زبان دوم، به چند نكتة اساسي باید توجه داشت:
    متناسب ترین سن براي آموزش زبان به طورکلی پیش از دبستان است.

   فراگیري زبان دوم در دوران کودکي مبتني بر زیربناي زبان اول است. هرچه این زیربنا مستحكم تر باشد، 
فراگیري زبان دوم آسان تر است.

   به کار بردن زبان مادري کودک در مراحل اول فرایند آموزشي و براي ادامه و گسترش آن تأکید می شود. 
)خالصة قصه به زبان مادري گفته شود و یا گاهي فعلي و یا صفتي به زبان مادري تكرار شود(.

    دوره های پیش از دبستان به فعالیت های زباني کودکان توجه خاص شود.
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پودمان اول: توسعۀ واژگان کودک

     تا حد امكان سعي شود عالوه بر تنوع فعالیت ها، کودکان گنجینة لغاتشان افزایش یابد.
   به سؤاالت کودکان به طور کامل پاسخ دهید و از پاسخ کوتاه اجتناب کنید.

     نسبت به جمالت و کلمات کودکان بازخورد خوبي نشان دهید.
   حتی االمكان موضوعات و مفاهیم مورد نظر را در قالب جمله های گوناگون تكرار کنید.

   گاهی اوقات همراه کردن زبان مادری برای فهم بهتر بالمانع است. از طرفی به یاد داشته باشید هدف اصلی 
آموزش، زبان معیار )زبان رسمی( است.

فعالیت 15: با انتخاب هرکدام از تصاویر زیر از کودک بخواهید آنها را به دو زبان توصیف کند.
تمرین     کنید

شکل 6 ـ فعالیت های روزانه کودک

فعالیت 16: با انتخاب قصه ای کوتاه و تعریف خالصه آن به زبان مادری قصه را به طور کامل با زبان 
رسمی مجدداً بیان کنید. گاهی اوقات می توانید کلمات کلیدی قصه و یا جمالت تكراری را به زبان مادری 

بیان کنید.

تمرین     کنید
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اما داشتن  افزایش مي دهد،  را  آگاهي  این فصل آموختید، جمع آوري اطالعات طبیعتاً  به آنچه در  با توجه 
اطالعات کافي نیست. زیرا تا زماني که اطالعات به دست آمده از محتوا را عماًل به کار نبندید و تجربه کسب 

نكنید، نمي توانید در امر آموزش موفق باشید.
از طرفي با توجه به مراحل رشد که به مرور صورت مي گیرد، آموزش نیز باید گام به گام باشد و این همان چیزي 

است که شما با آموخته هایتان در عمل انجام مي دهید.
بر اساس آنچه آموخته اید و طراحی کرده اید، آموخته هایتان را با کودکان تجربه کنید. طبق نمودار زیر فعالیت هایي 
در 4 مبحث کلي این فصل برایتان طراحي شده است که می توانید با راهنمایي هنرآموز خود به انجام آن اقدام کنید.

دیداری، 
شنیداری، لمسی

راست برتر، چپ 
برتر

قصه بگو کاربرد هلیدی
توسعه واژگان 

کودک

نمودار2ـ تقسیم بندي فعالیت ها بر اساس مباحث کلي فصل

 فعالیت مبحث کاربرد هلیدی 
هدف: آشنایی با کاربرد زبان 

موارد الزم: کاغذ، مداد 
مراحل اجرا:

1   در فضای مهدکودک، چند کودک را انتخاب کنید.

2  در شرایط و زمان های مختلف مكالمات کودک را یادداشت کنید.

3    مكالمات را نسبت به جدول هلیدی در بخش کاربرد زبان طبقه بندی کنید.

4  نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فعالیت 17: در گروه های کالسی برای آموزش کودکان دو زبانه فعالیت آموزشی طراحی و در کالس 
اجرا کنید.

تمرین     کنید

فعالیت 18: با توجه به جدول واژه نامة فارسی ـ انگلیسی ارائه شده در کتاب همراه هنرجو دو لغت را 
انتخاب کرده و با مراجعه به لغت نامة انگلیسی دو کلمة باال و پایین آن را نوشته در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

تجربه کنیدبه کار ببندید
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پودمان اول: توسعۀ واژگان کودک

 فعالیت مبحث دیداری، شنیداری، لمسی 
هدف: آشنایی با سبک های یادگیری 

مواد الزم: کاغذ، قلم 
مراحل اجرا:

1  در فضای مهدکودک چند کالس را انتخاب کنید.

2    در هر درس مثل: کالس هنری، ورزشی، آموزشی )واحد کار( سه کودک را مشاهده کنید.

3  گزارش تان را طبق مطالب نوشته شده در بخش سبک های یادگیری دسته بندی کنید.

4   فهرستی از ویژگی هایی که مشاهده کردید، تهیه کنید.

5  فهرست را در کالس ارائه دهید.

 فعالیت مبحث راست برتر، چپ برتر 
هدف: آشنایی با کارکرد نیم کره ای مغزی 

مواد الزم: کاغذ، قلم 
مراحل اجرا:

1   در فضای مهدکودک، یک کودک راست دست و یک کودک چپ دست انتخاب کنید.

2  فعالیت آنان را در یک روز در فضاهای مختلف )هنگام فعالیت آموزشی، بازی، غذا خوردن و...(یاداشت کنید.

3   بر اساس مطالب آمده در نیم کره مغزی و غالب بودن هر نیم کره مطالبتان را دسته بندی کنید.

4   مطالب دسته بندی شده را در کالس گزارش دهید.

 فعالیت مبحث »قصه بگو« 
هدف: آشنایی با دو زبانگی 

مواد الزم: تعدادی تصاویر )مشابه آنچه در مطلب سبک های یادگیری آمد( انتخاب کنید و کارت هایی در اندازه A5 بسازید.
مراحل اجرا:

1    در فضای مهدکودک، یک کودک دو زبانه و یک کودک تک زبانه انتخاب کنید.

2  کارت ها را به کودکان نشان دهید و قصة آنان را یادداشت کنید.

3  قصه های این دو کودک را از لحاظ خزانه لغات و اشتباهات کالمی نسبت به زبان معیار باهم مقایسه کنید.

4   نتیجه را در کالس ارائه دهید.
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تمرین كنید

1  یک فعالیت آموزشی برای توسعه شناخت زبان طراحی کنید.

2   یک فعالیت آموزشی برای یكی از جنبه های ساختاری زبان طراحی کنید.

3  نظریه های زبان را با هم مقایسه کنید.

4  یک فعالیت آموزشی برای به کارگیری سبک های یادگیری زبان طراحی کنید.

5  یک فعالیت آموزشی برای توسعه شناخت دو زبانگی طراحی کنید.

خود ارزیابی پایان پودمان 1

واحدیادگیری: توسعه واژگان کودک

در هر سؤال  است.  تهیه شده  واژگان کودک  توسعه  یادگیری  واحد  در  مهارت های شما  ارزیابی  برای  کاربرگ  این 
بیشترین امتیاز، سه و کمترین امتیاز یک است. براین اساس خود را ارزیابی کنید و به خود امتیاز دهید.

1 2 3 موارد ردیف

تا چه حد می توانید یک فعالیت آموزشی برای توسعه شناخت زبان از طریق نحوه کاربرد زبان 
برای سنین مختلف طراحی و اجرا کنید؟ 1

تا چه حد می توانید یک فعالیت آموزشی برای جنبه های مختلف ساختاری زبان طراحی و اجرا 
کنید؟ 2

تا چه حد می توانید یک فعالیت آموزشی برای به کارگیری سبک های یادگیری زبان طراحی و 
اجرا کنید؟ 3

تا چه حد می توانید یک فعالیت آموزشی برای توسعه شناخت دو زبانگی با استفاده از 
روش های آموزش کودکان دو زبانه طراحی و اجرا کنید؟ 4
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پودمان اول: توسعۀ واژگان کودک

ارزشیابی شایستگی توسعه واژگان کودک

شرح کار: 
طراحی و اجرای یک فعاليت آموزشی برای توسعه شناخت زبان از طریق نحوه كاربرد زبان برای سنين مختلف

طراحی و اجرای یک فعاليت آموزشی برای در هم تنيدگی زبان از طریق استفاده از جنبه های مختلف ساختار زبان
طراحی و اجرای یک فعاليت آموزشی برای به كارگيری سبک های یادگيری زبان از طریق به كاربردن سبک های یادگيری 

طراحی و اجرای یک فعاليت آموزشی برای توسعه شناخت دو زبانگی با استفاده از روش های آموزش كودكان دو زبانه 
طراحی و اجرای هر فعاليت با توجه به موارد زیر انجام می شود:
نام فعاليت:                                                 نوع فعاليت:

هدف فعاليت:                                              مكان فعاليت:
زمان فعاليت:                                              وسيله و ابزار مورد نياز:

سن كودكان:                                              تعداد كودكان:
تعداد مربی و كمک مربی:                               روش كار:

استاندارد عملکرد: توسعه واژگان كودك از طریق شناخت زبان، درهم تنيدگی زبان، به كارگيری سبک های یادگيری و شناخت دوزبانگی بر 
اساس نظرات متخصصين تعليم و تربيت، استانداردهای بين المللی، دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی كشور

شاخص ها:
توسعه شناخت زبان )ضرورت و اهميت كاربرد زبان(

در هم تنيدگی زبان )نظریه های زبان آموزی ـ جنبه های ساختاری زبان(
به كارگيری سبک های یادگيری زبان )سبک های یادگيری ـ كاركردهای مغز(

توسعه شناخت دو زبانگی )روش های آموزش كودكان دو زبانه(

شرایط انجام کار: طراحی و اجرای فعاليت های آموزشی در كارگاه هنرستان با توجه به شرایط زیر: 
مکان: مركز آزمون                 زمان: 40دقيقه )برای هر مرحله ده دقيقه(

مواد و تجهیزات و ابزار: لوازم التحریر و وسایل هنری
استاندارد و سایر شرایط: منابع علمی و آموزشی معتبر و استانداردهای آموزشی موجود در آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی 

ابزار و تجهیزات: لوازم اداری مناسب ـ لوازم هنری 
اسناد: دستورالعمل های سازمان بهزیستی، جدول رشد كالمی طبق منابع معتبر

منابع: كتب آموزشی مرتبط ـ لوح های فشرده آموزشی

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف
2توسعه شناخت زبان1
1درهم تنيدگی زبان2
2به كارگيری سبک های یادگيری زبان3
1توسعه شناخت دو زبانگی4

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و نگرش:
شایستگی های غيرفنی: یادگيری، مهارت گوش كردن، آموزش و كمک به فراگيری دیگران
نكات  رعایت  ـ  بهزیستی  آیين نامه های  بهداشتی موجود در  استانداردهای  رعایت  ایمنی: 

ایمنی در به كارگيری ابزار و تجهيزات بهداشتی 
بهداشت: رعایت نكات بهداشتی در انجام فعاليت ها

توجهات زیست محيطی: رعایت بهداشت و سالم سازی محيط ـ صرفه جویی در مصرف آب 
و وسایل دیگر

نگرش: صداقت در بيان كلمات و ارتباط كالمی، رعایت صرفه جویی هنگام استفاده از مواد

2

*میانگین نمرات 
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 است.
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پودمان دوم: توسعۀ مهارت های شنیداری کودک

پودمان 2

توسعۀ مهارت های شنیداری کودک 

هر روز یک چیز جدید می توانی یاد بگیری، اگر خوب گوش کنی.
زمان: 60 ساعت ) نظری24 ساعت +  عملی36 ساعت(
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استاندارد عملکرد

پرورش  و  فعال  دادن  مراحل شنیدن، گوش  توسعه شناخت  از طریق  مهارت های شنیداری کودک  توسعۀ 
توانمندی های شنیداری کودک براساس منابع علمی و آموزشی معتبر و آیین نامه های وزارت آموزش و پرورش 

و سازمان بهزیستی کشور

 شایستگي هاي فني مورد انتظار در این واحدیادگیري: 
1  توسعۀ شناخت مراحل شنیدن 

2  پرورش گوش دادن فعال

3  پرورش توانمندی های شنیداری کودک

 شایستگی های غیر فنی مورد انتظار در واحدیادگیري: 
1  یادگیری

2  مهارت گوش کردن 

3  آموزش وکمك به فراگیري دیگران

واحد یادگیری  2  

توسعۀ مهارت های شنیداری كودك
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پودمان دوم: توسعۀ مهارت های شنیداری کودک

هدف توانمندسازی 1ـ2: توسعۀ شناخت مراحل شنیدن کلمات راتوضیح دهد.

تنها کسانی دعوت تو را می پذیرند که دارای 
گوش شنوا باشند.

 انعام/36

شنیدن

گفت      و  گو 
فعالیت1: در گروه های کالسی، در مورد جمله مقابل گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.کنید

شنیدن از مهارت های مهم زبان است و مبنای سخن گفتن و الزمۀ کسب مهارت در آن است. شنیدن یعنی 
توجه کسی یا چیزی به منظور شنیدن آنچه آنها می گویند. بسیاری از صاحب نظران توصیه می کنند که رشد 
مهارت های دریافت کالمی )شنیدن( باید قبل از بیان مهارت کالمی یا آموزش سخن گفتن صورت گیرد. 
شنیدن معموالً در مرحلۀ اول به نظر امری بدیهی است و در یادگیری زبان مورد غفلت قرار می گیرد، درحالی 

که شنیدن، مهارتی پایه و اساسی است و می توان آن را بهبود بخشید.

 ضرورت و اهمیت شنیدن 
چهار مهارت اصلی ارتباطات کالمی شامل شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن است. نسبت هر کدام از 
این مهارت ها در ارتباطات کالمی به طور تقریبی شامل شنیدن 45٪،  صحبت کردن 30٪، خواندن ٪16، 
ما  به عبارت دیگر  برعکس می شود.  این نسبت در آموزش مدرسه  این درحالی است که  نوشتن 9٪ است. 
بیشترین زمان را برای آموزش نوشتن، سپس خواندن و بعد صحبت کردن اختصاص می دهیم و کمترین زمان 
را به شنیدن می پردازیم. درحالی که مهم و ضروری است که یك شنونده فعال باشیم که این درست نقطۀ 

مقابل یك دریافت کننده صرف است. )نمودار1(

نمودار 1ـ مهارت اصلی ارتباطات کالمی

صحبت کردن 
٪30

شنیدن
٪45

خواندن 
٪16

نوشتن 
٪9

وقتی که فعاالنه گوش می دهیم باید به محتوای گفتار گوینده »  زیر و بم صدا«،»  لحن، آهنگ آن« و »  زبان 
بدن« شخص توجه کنیم.

نسبت این موارد شامل لغات شنیده شده 7٪، آهنگ صدا 38٪ و زبان بدن 55٪ است. )شکل1(
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هدف توانمندسازی2ـ2: فهرست وارسی از مراحل رشد شنوایی تهیه کند.

مراحل رشد شنوایی
مراحل رشد شنوایی به شرح زیر است: 

1  پیش از تولد :

جنین در حدود 3 ماهگی در بارداری مادر می تواند بشنود و شاید یکی از ماندگارترین و زیباترین صدایی که 
تجربه می کند صدای ضربان قلب مادر است که بعدها نیز بر اساس آن به خواب می رود.

مادر،  شکم  درون  صدای  عالوه بر  جنین  ششم  ماه  از 
صداهای اطراف را نیز می شنود. به همین منظور به والدین 
برای  کنند.  صحبت  فرزندشان  با  که  می شود  پیشنهاد 
کنند.  آشنایش  گوناگون  صداهای  با  و  بخوانند  شعر  او 
تحقیقات نشان داده است که چنین کودکی پس از تولد 
نسبت به کتاب ها، اشعار و موسیقی های شنیده شده در 

دوران جنینی حساسیت نشان خواهد داد. 
2  پس از تولد:

پس از تولد، خواندن را با الالیی ها و کتب ساده آهنگ دار 
ادامه دهید . اجازه دهید کودک لذت شنیدن را به مهارت 
شنیداری تبدیل کند )شکل2(. مراحل رشد شنیداري به 

شکل1ـ گوش دادن فعال

لغات شنیداری ٪7
آهنگ و لحن بیان ٪38

زبان بدن ٪55

گفت      و  گو 
فعالیت2: یکی از هنرجویان متنی را برای شما می خواند، به لغات شنیداری، آهنگ، لحن بیان و زبان کنید

بدن او توجه کنید. در گروه های کالسی نسبت این موارد را مشخص کنید. نتایج را با هم مقایسه نمایید 
و در مورد آن گفت و گو کنید. 

شکل2ـ لذت  شنیدن
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پودمان دوم: توسعۀ مهارت های شنیداری کودک

تفصیل )یك ماهگي تا شصت ماهگي( در کتاب همراه هنرجو آمده است.

هر زمانی می تواند بهترین و دل انگیزترین زمان برای شنیدن باشد1.

هر شنیدنی به معنای گوش کردن نیست و تنها شنیدن است.

نکته

نکته

هدف توانمندسازی 3ـ2: گوش دادن فعال را توضیح دهد.

انواع گوش دادن

1ـ توجه به جدول رشد شنوایی در کتاب همراه هنرجو شما را در این زمینه کمك می کند.

فعالیت3: با استفاده از جدول رشد شنیداری کودکان در کتاب همراه هنرجو، فهرست وارسی برای 
با  کنید.  تهیه  ماهه  و 36  ماهه  دو کودک 24  یا  ماهه  ماهه، 15  سنجش رشد شنوایی دوکودک 7 

مشاهده کودکان آن را کامل کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

گفت      و  گو 
فعالیت4: در گروه های کالسی با یکدیگر در مورد موضوعی گفت وگو کنید. به آنچه می گویید و آنچه کنید

می شنوید، توجه کنید. چند نوع گوش کردن را تجربه کردید. نظرات خود را با نظرات گروه های دیگر 
مقایسه کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

گوش کردن انواع مختلفی دارد و شامل موارد زیر است:
1  کم گوش کردن: به آنچه مورد عالقه اش است گوش می کند.

2  نیمه گوش کردن: مطالب کلی گوینده را مطابق میل خود می گیرد.

3  گوش دادن صامت: بدون هیچ بازتاب و واکنش به گوینده گوش می دهد.

4  گوش دادن مقطعی: شنونده هرگاه به مطلبی می رسد که با تجارب او هماهنگی دارد گوش می دهد.

5  گوش دادن همراه: مطالب را با تجارب خود مربوط می کند.

6  گوش دادن واکنشی: شنونده گوش می دهد تا در پاره ای از موارد پاسخ دهد و یا بپرسد.

7  گوش کردن با احساس: شنونده گوش می دهد و واکنش عاطفی از خود نشان می دهد.

8  گوش دادن فعال: شنونده گوش می کند تا بتواند با گوینده داد و ستد اندیشه و افکار داشته باشد. )نمودار2(
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شنیدن به معنای گوش کردن فعال، طی کردن سه گام در ذهن است:

گوش دادن 
واکنشی

گوش دادن 
مقطعی

گوش دادن 
همراه

گوش دادن با 
احساس

کم 
گوش کردن

گوش دادن 
فعال

نیمه 
گوش کردن

گوش دادن 
صامت

انواع 
گوش دادن

نمودار2ـ انواع گوش دادن

درکتوجهدریافت 

کودک باید ابتدا از منبع صوت، صداها را بشنود و دریافت کند، سپس با توجه کردن به آنها از میان صداهای 
مزاحم )گفت وگوهای محیطی، سر و صدای تلویزیون و غیره( به صدای اصلی توجه کند، آن را انتخاب کند و 

معنای آن را با توجه به تجربه های خود درک کند. 

 ویژگی های گوش کردن فعال 
برای گوش کردن فعال باید ویژگی های زیر را در نظر گرفت:

 گوش دهندۀ خوبی باشید: پیش از حرف زدن سعی کنید که گوش دهید. حرف کسی را قطع نکنید و در 
بین کالم گوینده، پیشنهاد راه حل ندهید )شکل 3(.

 از زبان بدن خود به طرز صحیح استفاده کنید: آرام بودن و به سخنان گوینده گوش کردن بدون حرکات 
اضافي و داشتن ارتباط چشمي با او مهم است. در اینجا توجه به حرکات بدن که با نحوة معاشرت هماهنگي 
دارد، پیشنهاد مي شود )درست ایستادن، دست به کمر نبودن و غیره(. با ارائۀ حرکات بدني متناسب مثل تکان 
دادن سر یا یك لبخند هماهنگ با مطلب، گوینده را تأیید کنید و نشان دهید به سخنان او گوش می دهید.

استفاده از انگشت اشاره در صحبت کردن، نشانۀ خط و نشان کشیدن است. در نتیجه کودک به جاي گوش 
دادن، به نتایج و عواقب بعدي نشنیدنش توجه دارد.  

نکته
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 تمرکز داشته باشید: ذهنتان به دنبال کالم گوینده 
باشد، در ذهنتان معنای لغت به لغت را دنبال نکنید. 

کل پیام را دریافت کنید.
 از نکات مهم یادداشت برداری کنید: یادداشت برداري 
سریع از شنیده ها، نشان دهندة توجه شما و گوش دادن 

فعال است.
 نسبت به سخنان گوینده، اعالم صریح و روشن 
و  اطالعات  تکرار  با  سؤال  پرسیدن  باشید:  داشته 
که  مي دهد  نشان  شخصي  لغات  با  کردن  خالصه 

چقدر از سخنان را دریافت کرده اید.

شکل3ـ گوش دادن مربی به کودک

فعالیت5  : رعایت نکردن کدام یك از ویژگی هاي باال شما را از فهرست یك شنوندة فعال دور مي کند. 
در مورد دالیل آن با دوستان خود گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

 موانع شنیدن 
موانعی وجود دارد که می تواند شنیدن را مختل کند. این موانع به دو دستۀ فردی و محیطی تقسیم می شوند:

الف( موانع فردی شنونده
1  داشتن مشکالت جسمی: یك شنونده خوب باید 

خستگي،  بیماري،  مانند  مشکلي  جسماني،  نظر  از 
خواب آلودگي و یا گرسنگي شدید نداشته باشد، زیرا 
و  می شود  حواس  تمرکز  مانع  موارد،  این  از  یك  هر 
نتیجه،  در  دهد؛  گوش  خوب  مطلب  به  نمي گذارد 
دریافت ها ضعیف می شود و یا اصوالً معنایي از جملۀ 
شنیده شده درک نمي کند. طبیعی است کودکاني که 
در  هستند،  صداها  درتشخیص  شنوایي  نقص  داراي 
مهارت گوش دادن بیش از بقیه مشکل دارند )شکل4(.

شکل4ـ خواب آلودگی

گفت      و  گو 
کنید
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2  وجود نشانه های امراض گوش: مشکالتی مانند گوش درد، تنفس با دهان، تلفظ غلط، سرگیجه و سردرد 

مي تواند نشانه هایي از امراض گوش باشد که باید مداوا شود.
3  کافی نبودن خزانۀ لغات: چهره و حالت کودکان در هنگام گوش دادن متفاوت است، زیرا برخي خزانۀ لغات 

محدودي دارند. برخی به اندازة کافي تجربه دارند و لغات زیادي بلد هستند و مي توانند پاسخ بدهند. بنابراین 
اگر کودکي نام روباه را مي داند دلیلي بر آشنایي با خصوصیات روباه نیست. او نمی داند که روباه مکار است 
و عاشق شکار مرغ است. بنابراین »  عاشق شکار مرغ« هیجان داستان هاي روباه، مرغ و سگ را درک نخواهد 

کرد. پس باید به خزانۀ لغات و تجارب آنها توجه شود.
4  دریافت نادرست: سرعت فکر بسیار سریع تر از سرعت کالمي است. به همین دلیل، اغلب کودکان به افکارشان 

اجازه مي دهند که حواسشان از شنیدن پرت شود. زماني که با کودکان کار مي کنیم باید بستر ذهنی کودک 
را برای آنچه می خواهیم بگوییم آماده سازیم. این مسئله در مورد بزرگساالن نیز صادق است. برای مثال شما 

به عنوان شنونده باید بدانید که گوینده مي خواهد در زمینۀ پزشکي یا روان شناسي و غیره صحبت کند.
5  توجه نکردن: عقاید و نظریات کودکان باعث مي شود که به گوینده هاي خاصي توجه کنند. چنانچه با او 

و افکارش تضاد داشته باشد، به او گوش نمي دهد. پس گذشتۀ سخنگو، لهجه، ظاهر و آداب معاشرت او مانع 
از گوش کردن به او خواهد شد. 

6  درک ناکافی: آنچه کودک مي شنود یا مي فهمد، بستگي بسیاری به تجارب گذشته او دارد. زیرا توقعات 

ما از شنیده ها بر اساس آن نیست که گوینده چه مي گوید، بلکه بر اساس خواسته هاي ما و آن چیزي است که  
ذهن ما مي خواهد بشنود.

ب( موانع محیطی شنونده
1  صدای محیطی زیاد: صداهایی مانند عبور و مرور ماشین، هواپیما، قطار، تلفن همراه، تلفن و  به طور کلی 

آلودگی های صوتی هر یك می تواند مانع شنیدن و تمرکز کودک هنگام شنیدن شود و حواس پرتی ایجاد می کند.
2  طرز نشستن و یا محل ایستادن: روبه روي هم نشستن، با فاصله نشستن و یا پشت به گوینده بودن، نشانگر 

بي توجهي به گفته ها است، اّما در کنار هم نشستن، نشانگر همدلي است.

شکل5  ـ موانع محیطی شنونده

گفت      و  گو 
فعالیت6  : با توجه به شکل 5 به سؤاالت زیر پاسخ دهید و دالیل را در کالس ارائه دهید: کنید

1  چه کساني بیشتر به حرف هاي مربي گوش مي دهند؟

2  چند نفر دو به دو با هم تعامل کالسي دارند؟

3  چه کساني به نظر شما اصاًل به معلم گوش نمي دهند. 
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از آنجا که گوش دادن یك فرایند دریافتي است، مربي به ندرت مي تواند حدس بزند که درون کودک 
چه مي گذرد؟ خیره شدن به مربي دلیل بر گوش دادن نیست. حتي گاهي تشویق های بی جا مثل اینکه 
»  بابك چقدر خوب گوش مي دهد« مي تواند وضع کودک را بدتر کند، زیرا او اصالً توجهي به مربي ندارد.

نکته

آیا افراد باهوش شنوندۀ بهتري هستند؟
به نظر مي رسد، این خطا بین مردم بسیار رایج است. کاماًل واضح است که افراد باهوش قابلیت های 
بیشتری برای شنیدن دارند، اما این عقیده که افراد باهوش شنونده بهتري هستند، اشتباه است. واقعیت 

عکس این مطلب را نشان مي دهد.
چند سال پیش، یك آزمون استاندارد گوش دادن و یك آزمون استاندارد هوش براي دانشجویان در چند 
کالس اجرا شد. نتایج دو آزمون براي هر دانشجو مورد مقایسه قرار گرفت. با کمال تعجب مشاهده شد، 
همبستگي کمي بین نمرات به دست آمده از این دو آزمون وجود دارد. دانشجویان باهوش تر در آزمون 
گوش دادن نمرات پائین تري نسبت به آنهایي که بهره هوشي کمتري داشتند، کسب کرده بودند. این 
نتیجه مبین آن است که افراد باهوش تر، به رغم برخورداري از این موهبت، تا زماني که میل به گوش 
کردن نداشته باشند، لزوماً شنونده بهتري نیستند. همچنین هوش باال مي تواند متغیر مداخله گري در 

گوش دادن دانشجویان باهوش باشد.
آیا با افزایش سن، گوش دادن فعال تر مي شود؟

استعداد یا توانایي گوش دادن و دستیابي به معناي مناسب پیام، با باال رفتن سن و کسب تجربه بهتر مي شود. 
البته هر چند در این سنین توانایي گوش دادن افزایش مي یابد، ولي عملکرد گوش معموالً کاهش مي یابد.

تحقیقاتي که در مورد ارتباط سن با رفتار شنیداري انجام شده است نشان مي دهد نوجوانان و حتي جوانان 
در سنین اولیه جواني، شنونده بهتري هستند. والدین اغلب از این یافته ها تعجب نمي کنند و تصور مي کنند 
وقتي افراد به سن باالتر مي رسند، قواي شنیداري آنها بهتر مي شود. اما متأسفانه این طور نیست. بزرگساالن 
مشکالت و موضوعات را بیشتر درک مي کنند، ولي وقتي دریافت پیام به نسبت سن و سطح سواد در نظر 
گرفته مي شود، نتایج آن کاهش در گوش دادن فعال را نشان مي دهد. معموالً قواي گوش دادن افراد با 

افزایش سن تحلیل مي رود.

بیشتر 
بیندیشیم

گوش دادن همان 
شنیدن است

هرچه سن باالتر 
رود گوش دادن 
فعال تر می شود

افراد باهوش شنونده 
بهتری هستند

یادگیری مهارت 
گوش دادن، مشکل 

است

پیش داوری ممنوع 
اگر گمان کنیم ...

نمودار3ـ پیش داوري ممنوع
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هدف توانمندسازی4ـ2: فعالیت های آموزشی را برای پرورش گوش دادن فعال  
طراحی و اجرا کند.

سبک های شنیدن
با توجه به تفاوت هاي فردی، نحوة گوش دادن فعال نیز متفاوت است. شنیدن کودکان دارای سه سبك است 

که درنمودار 4 نشان داده شده است:

بروشور 
برای تهیه کنید با عنوان »  راهکارهایی  بروشوری  با جست وجو در منابع علمی  فعالیت7: در گروه های کالسی 

مقابله با موانع فردی و محیطی شنیدن« کودکان تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

نمودار4ـ سبک های شنیداری

فرایندی
نتیجه ای

چرایی

سبک های 
شنیدن

1  سبک چرایی: کودکان جست وجوگر، همیشه به دنبال یافتن چرایی هاي منطقي یا علت و معلولي در 

محیط اطراف و روند عادی زندگی مانند »  چرا یخ لیز می خورد؟« و »چرا صابون کف می کند؟« هستند. سبك 
این دسته از کودکان در شنیدن، چرایی است؛ زیرا برای هر اتفاقی به دنبال چرا هستند.

2  سبک نتیجه ای: کودکان این گروه کم حوصله و بي طاقت هستند، با شتاب با مسائل برخورد می کنند، 

به دنبال یافتن سریع نتایج هستند، معموالً پاسخ های بسته و کوتاه »  بله و خیر« را دنبال می کنند و همین 
پاسخ برای آنها کافی است. مانند پاسخ به سؤال»  دانۀ شن در آب حل می شود؟« یا »  پرتقال ترش است؟« در 

این حالت کودکان تنها به دنبال نتیجۀ نهایی هستند.
3  سبک فرایندی: پي بردن به جزئیات برای کودکان این گروه از اهمیت خاصی برخوردار است. برای مثال 

»  پختن غذا روی گاز و چراغ نفتی چه تفاوت هایی دارند؟« در پاسخ به این سؤال کودکان جزئی نگر به دو منبع 
یعنی گاز و چراغ توجه می کنند و سپس با مقایسۀ آنها، نتیجه را بیان می کنند. بنابراین برخورد کودکان در 

شنیدن این نوع سؤال، شنیدن فرایندی است )شکل6(  .
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شکل6   ـ سبک های شنیدن

گفت      و  گو 
فعالیت8: در گروه های کالسی با توجه به شکل6  ، به سؤاالت پاسخ دهید و نتیجه را با سایر گروه ها کنید

مقایسه کنید.
الف( سبك شنیدن هر فرد را مشخص کنید و دالیل خود را بیان کنید.

ب( شما دارای کدام سبك شنیدن هستید؟ در مورد ویژگی های سبك  شنیدن خود با هم گروه هایتان 
گفت وگو کنید.
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هدف توانمند ساز ی 5  ـ2: پرورش توانمندی های شنیداری کودک را توضیح  دهد.

پرورش توانمندی های شنیداری كودك 

فعالیت 9: آخرین جمله ای که قبل از ورود به کالس شنیده اید، چه بود؟ آن را بنویسید و جمله خود 
را با سایر همکالسی ها مقایسه کنید.

همان گونه که در مباحث قبلی اشاره شد، هر شنیدنی به معنای گوش کردن نیست. هر چند کودک با توانایی های 
شنیدن متولد می شود اما گوش کردن یك فرایند اکتسابی است. از این رو برای تقویت و کسب این توانایی و 

رسیدن به توانمندی های شنیداری الزم است به  موارد زیر توجه نمود )نمودار 5(:  

نمودار 5  ـ توانمندی های شنیداری کودک

کتاب خوانی
شعرخوانی

تمرکز، توجه و 
زیر و بمی صداها

پرورش 
توانمندی های 

شنیداری

 1ـ تمرکز، توجه و زیر و بمی صداها
الف( تمرکز

تعریف تمرکز: تمرکز یعني آگاهي از اتفاقاتی که در درون و اطراف در لحظه کنونی رخ مي دهد.1
مثاًل ریسماني را در نظر بگیرید که مانند دانه هاي تسبیح پر از مهره است. اتفاقات رخ داده در طول روز همان 
دانه ها هستند و تمرکز حواس، ریسمان و نخي است که این دانه ها را کنار هم نگاه داشته است. استحکام 

ریسمان، نتیجۀ تمرکزي است که به واسطۀ کسب مهارت ها به دست آمده است.
ضرورت و اهمیت تمرکز: تمرکز داشتن و حضور ذهن، چارة مؤثر براي رفع همۀ مشکالت دنیا نیست، اما 
همیشه راهکارهایي مقابل ما، براي برخورد با واقعیت قرار مي دهد. برای مثال در یك مرکز پیش از دبستان 
شما مشغول خواندن کتاب براي کودکان هستید، صداي زنگ تلفن و یا جاروبرقي در فضای مهد کودک، مانع 
ادامه کارشما و تمرکز کودکان مي شود. براي ایجاد تمرکز در کودکان الزم است ابتدا صداها را قطع کرد. از 
آنجا که نمي توانید همیشه افراد و فضا را مطابق میل خود تغییر دهید، باید عادات و شیوه هاي برخورد درست 
را به کار بست. تمرکز عادت مفیدي است که همواره به دنبال خود آگاهي حاصل مي شود. پس وجود تمرکز 

حواس نه تنها در کودکان، بلکه در مربیان نیز اثر دارد و باعث افزایش کارایي خواهد شد.
1ـ اسکلوبرلین دبورا 2013

گفت      و  گو 
کنید
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برای تمرکز باید :
1  عوامل مزاحم که مستلزم برقراري نظم و زمان بندي است، رفع گردد.

2  توجه خاص به موضوع صورت گیرد؛ یعنی باید نقطۀ مورد نظر روشن شود.

نمودار6  ـ فواید تمرکز

همه در فکر تغییر دنیا هستند اما هیچ کس در اندیشۀ تحول خویش نیست 1.

فعالیت10: فرض کنید که در جمع دوستان خود مي خواهید سخنراني کنید. چه عواملي مي تواند 
تمرکز شما را به هم بزند؟ در گروه های کالسی در این مورد  با هم گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس 

ارائه دهید.

نکته

 فواید تمرکز 
تمرکز باعث دلنشین تر شدن فضاي آموزشي و بهره وري بیشتر کودکان مي گردد. فواید تمرکز  داشتن کودکان در نمودار 6 

نمایش داده شده است.

افزایش 
حس همکاری 

و مشارکت

ایجاد تعادل 
عاطفی

تقویت توجه و 
آگاهی

تقویت عملکرد 
عملی

کمک به مدیریت 
اضطراب

برقراری 
ارتباط سالم

ایجاد آرامش 
خاطر

فواید تمرکز

 مهارت هاي مؤثر براي تمرکز
با توجه به فواید تمرکز در کالس، برای ایجاد آن در مربیان و کودکان، راهکارهاي زیر پیشنهاد مي شود:

الف( مربیان 
 داشتن عالمت از پیش تعیین شده: یك زنگ یا زنگولۀ مخصوص یا پخش یك سرود و نواختن یك ساز 

مي تواند نشانگر آغاز و یا شروع کالس باشد.

1ـ لئوتولستوی1910ـ   1824 

گفت      و  گو 
کنید
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 ابتکار در حضور و غیاب: به جاي نام بردن کودکان کالس و پاسخ هاي همیشگي آنها )حاضر( مي توانید از 
دست زدن یا ایستادن و یا تولید صداي خاص یا حتي اسامي دیگر استفاده کنید.

و  به سن  توجه  با  ساده،  معماهاي  و  چیستان  طرح  با  گوناگون:  فعالیت هاي  در  معما  و  طرح چیستان   
عالقه مندي کودکان، از آنها بخواهید به صورت گروهي آن را حل کنند.

 استفاده از اشعار آهنگین: صبح ها را با یك قطعه شعر مورد عالقه کودکان شروع کنید.
 استفاده از بازي ها: جورچین هاي یك بعدي و سه بعدي لوتو و دومینو های اشکال، رنگ و اشیا، با توجه به 

سن کودک و گاه با نشان دادن تصاویر کامل قبل از کار و یا بدون تصویر در اختیار کودکان قرار داده شود.
 تمرین سکوت: درس مشاهده رفتار و حرکات کودکان که نیاز به حل و فصل و گره گشایي و تصمیم گیري 

دارد. با یك دقیقه سکوت و کشیدن یك نفس عمیق به کودکان فرصت یافتن راه حل مناسب داده شود. 
 رضایت از خود: استفاده از عباراتی که منعکس کننده رضایت خاطر و مهربانی است، برای ایجاد تمرکز در 

کودکان مؤثر است. مانند »  من شاد هستم«، »روز خوبی را داشته ام« و»  شما به من آرامش می دهید«.
ب(کودکان

از کودکان بخواهید: 
1  هر روز صبح به شما بگویند اولین صدایی که شنیده اند، چه بود. با جمع بندی نظرات کودکان گامی بیشتر 

به سمت شناخت دنیای کودکانه برداشته اید.
2  نفس عمیق بکشند و به پر و خالی شدن شش های خود توجه کنند.

3  سه بار نفس عمیق بکشند، سپس آرام آرام آن را بیرون بدهند.

4  به تصویری که شما آگاهانه به دیوار چسبانده اید، مانند منظره دریا یا جنگل و غیره، چند لحظه نگاه کنند.

5  روی بدنشان تمرکز کنند و با اعالم شما، دست ها را باز و بسته و پاها را خم و راست کنند و حرکات را 

اجرا نمایند.
می شنوند  و  می بینند  اطرافشان  محیط  در  آنچه  6  به 

توجه کنند )شکل 7(.

شکل 7ـ تمرکز در کودکان
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 توجه به صدا 

فعالیت11: در گروه های کالسی، یك دقیقه سکوت کنید و به صداهای اطراف با تمرکز گوش کنید و 
موارد زیر را انجام دهید:

 فهرستی از صداهایی را که می شنوید، تهیه کنید.
 نتیجه را با دوستانتان مقایسه کنید و در کالس ارائه دهید.

پس از تمرکز و حتی در سکوت بهتر می توانیم صداهای محیط را بشنویم. در زندگی عادی توجه به صداها نیاز 
به تمرین و کسب مهارت دارد و چه بسا می تواند ما را از بسیاری خطرات ناشی از بی توجهی به صداها برهاند؛ 

برای مثال، به صدای بوق ماشین و یا سقوط یك شئ. بنابراین برای پرورش توجه به صدا باید:
1  کودکان را تشویق کنید که با رعایت سکوت به صدای محیط توجه کنند و سپس منبع صدا را مشخص 

کنند. حتی می توانید با طرح سؤاالت یا تمرین هایی توجه او را به صداهای گوناگون جلب کنید.
2  با بستن چشم های کودک و ایجاد صدا مانند بستن در، مچاله کردن کاغذ، به زمین انداختن اشیای درون 

جعبه، انداختن اشیا و تکان دادن آنها و غیره، در مورد صداهای تولید شده و منبع آن صحبت کنید.
طوفان،  باران،  باد،  صدای  مانند  کنند؛  تکرار  می شنوند،  طبیعت  در  که  صداهایی  بخواهید  کودکان  3  از 

صدای  تکرار  آژیر،  قطار،  صدای  ماشین،  بوق  ساعت،  تیك تاک  مانند  محیطی  صداهای  و  برگ  خش خش 
حیوانات مانند گاو، گربه، سگ، مرغ، خروس و غیره. این صداها می تواند قبالً ضبط شود و در کالس استفاده 

شود.
4  از کودکان بخواهید با ابزارهای ساده ای که در زندگی روزانه خود با آنها سر و کار دارند، صداهای مختلف 

را تولید کنند: 
انداختن یك تکه سنگ به درون آب برای تولید صداي سقوط شئ در 

آب )شکل 8(.

تولید صداي  برای  بزرگ  با سطح  چوبي  مکعب  قطعه  دو  کوبیدن   
گام هاي انسان )شکل 9(.

شکل 8  ـ انداختن سنگ درون آب

شکل 9ـ کوبیدن دو قطعه چوب به هم

فهرست 
تهیه کنید
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 کوبیدن با فاصله دوتکه چوب با سطح کم برای تولید صداي باال 
رفتن از پله ها )شکل10(.

 کوبیدن دِر یك جعبه چوبي برای تولید صداي باز و بسته شدن در 
)شکل11(.

 مچاله کردن ظرف یك بار مصرف آلومینیومي برای تولید خرد شدن 
برگ ها و شاخه ها )شکل12(.

 حرکت دادن تعدادي مهره در یك کاسه برای تولید صداي طوفان 
)شکل13(.

باز  تولید صداي  برای  باد شده  بادکنك  بر  کشیدن دستان خیس   
شدن دروازه )شکل14(.

شکل 11ـ کوبیدن دِر یک جعبه چوبي

شکل10ـ کوبیدن با فاصله دوتکه چوب

شکل12ـ مچاله کردن ظرف

شکل13ـ حرکت دادن

شکل14ـ کشیدن دست بر بادکنک
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 ضربه زدن به ظرف آلومینیومي یك بار مصرف برای تولید شکستن 
شاخه درخت )شکل 15(.

شکل 15ـ ضربه زدن به ظرف آلومینیومی

 زیر و بمی صدا 
با آن برخورد کرده ایم. طول موج در واقع همین  نازک را شنیده ایم و حتی  همه اصطالح صداي کلفت و 

خاصیت صداها است. در موسیقي از اصطالحات دیگري مانند بم و باال یا زیر و پایین، استفاده مي شود. 
ضرورت و اهمیت شناخت زیر و بمی صدا: معموالً 
استفاده  صدا  بمي  و  زیر  از  کالمي،  ارتباطات  در  ما 
برای  مثالً  بنامیم؛  چنین  را  آن  اینکه  بدون  مي کنیم 
مکاني  فاصلۀ  به  توجه  با  دوست  یا  کودک  کردن  صدا 
از صداي بلند استفاده می کنیم و یا در پاسخ هیجاني 
دیده ایم، صدایمان  را  او  از مدت ها  بعد  که  به دوستي 
تغییر مي کند. همچنین در خواندن الالیي براي کودک 
از صداي »زیر« استفاده می شود و یا در نقل داستان با 
توجه به شخصیت مورد نظر، صدا »  بم یا نازک«مي شود. 

از این رو این مسئله باید به کودکان آموخته شود:
 زیرا اولین تجارب موسیقیایي کودک زماني است که 
مثاًل  مي دهد؛  انجام  حرکتي  ترانه اي،  یا  آواز  با  همراه 

دست مي زند، پا مي کوبد و یا مي پرد )شکل16(.  
 حرکات آهنگ دار کودک براي او طبیعي است و در 
صورت تکرار عالوه بر یادگیري، اعتماد بنفس او را باال 
خشم،  مانند  رواني  فشارهاي  کاهش  موجب  و  می برد 

خجالت، ترس و غیره مي شود.
روش های تشخیص کیفیت صداها و پرورش آن: هنگامي که آموزش کودکان با بازي و سرگرمي همراه 
مي شود، آنها با حوصله و تمرکز بیشتري به آن مي پردازند، کمتر خسته مي شوند و از آن لذت مي برند. به 
همین خاطر، مربیان کودک مي کوشند تا مفاهیم آموزشي کودکان را با سرگرمي و بازي توأم کنند و انگیزه 

و تمرکز آنها را براي یادگیري ترغیب نمایند.

فعالیت 12: هر کدام از روش های باال را انجام دهید و گزارشی از آن را در کالس ارائه کنید.

شکل16ـ تجربه موسیقایی کودک

تمرین     کنید
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با چند پیشنهاد زیر می توانید تشخیص کیفیت صداها را در کودکان پرورش دهید:
 بگویند کدام حیوان صداي زیر و کدام یك صداي بم دارد.

 با استفاده از قوطي و سنگ ریزه هاي مختلف، صداهاي زیر و بم به وجود آورند.
 اشعار یك ترانه را با نُت هاي مختلف )زیر و بم( بخوانند.

 وسایل گوناگوني مانند نوارهای آلومینیومی، زنگوله، لیوان، ماهیتابه و ... را با نخ از چهار پایه اي آویزان کنید 
و از کودکان بخواهید آنها را با ابزاري به صدا درآورند و تفاوت صداها را توضیح دهند.

 تمرین هایی برای پرورش تشخیص کیفیت صداها در کودکان 
تمرین هاي زیر برحسب سن و مرحلۀ آموزشي که کودک در آن قرار دارد، قابل استفاده است و مربي مي تواند 

نمونه هاي زیادي از آنها را بسازد:
 با دستمالي چشم هاي یکي از بچه ها را ببندید. 
از کودک دیگري بخواهیدکه به همراه سازکوبه اي1 
نظر   مورد  کودک  تا  کند  حرکت  او  پیشاپیش 

صدایي را که مي شنود تعقیب کند )شکل 17(.
مي شود:  انجام  هم  دیگري  شکل  به  تمرین  این 
کودک ساز به دست، آهسته به گوشه اي از کالس 
مي رود و از آنجا ساز را به صدا در مي آورد. کودک 
پیدا  را  او  با شنیدن صدا جاي  باید  بسته  چشم 
کند. در صورت موفقیت، کودک نوازنده مي تواند 
جاي خود را تغییر دهد و پس از سه بار موفقیت، 

بازي عوض مي شود و نوبت به دیگري مي رسد.
هم  کنار  کمي  فاصله  با  بخواهید  کودکان  از   
بنشینند و چشمان خود را ببندند و یا سر خود را 

روي میز بگذارند. آنگاه یکي از کودکان آهسته از باالي سر آنها حرکت کند و به طور دلخواه باالي سر یکي از 
آنان سازکوبه اي )مانند جغجغه( را به صدا درآورد، سپس آن کودک بلند شود و بگوید»من« و مجدداً سر خود 

را روي میز بگذارد. کودکان مي توانند به جاي نواختن ساز، دست خود را آهسته برهم بزنند.
 از کودکان بخواهید در سکوت و بي حرکت بایستند و به محض شنیدن صداي ساز، هر حرکتي را که دوست 
با شنیدن صدا، حرکت  دارند، انجام دهند. با قطع صدا به حالت سکوت و سکون کامل بازگردند و مجدداً 

دلخواه خود را انجام دهند.

1ـ منظور کوبیدن دو شئ به هم است، مثاًل دو قطعه چوب یا یك قوطی خالی و یك مداد و ...

برای تقویت درک موسیقي و دقت شنوایي کودکان، از فعالیت ها و بازي هاي موزیکال استفاده فراواني 
مي شود. در واقع این بازي هاي فکري، ذهن کودک را براي درک عمیق و زیر بنایي موسیقي پرورش 

مي دهد و تشخیص و قضاوت او را نسبت به چگونگي اصوات، دقیق مي سازد.

نکته

شکل 17ـ تقویت درک موسیقي
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 از کودکان بخواهید با چشم بسته بدون آنکه مسیر راه رفتن و قدم زدن مربی را ببینند و تنها با توجه به 
صدای پای او، مسیر حرکت را حدس بزند.

 کودکان به نوبت اشیا را بي صدا از روي میز بردارند و روي میز بگذارند؛ به طوري که صداي حرکت دست و 
پا و یا بلند کردن شئ و جابه جایي آنها به گوش کسي نرسد.

فعالیت13  : تمرینات پرورش تشخیص کیفیت صداها را با دوستان خود اجرا کنید و گزارش آن را در 
کالس ارائه دهید. 

فعالیت14 : در گروه های کالسی، مجموعه ای از اشعار کودکانه را تهیه کنید و در کالس ارائه دهید. 

 2ـ شعرخوانی
معموالً اولین تجربه موسیقیایي کودک، خواندن ترانه یا شعر با حرکات است. اگر کودکان کالم آهنگیني را 

مرتب بشنوند، یاد مي گیرند که همراه آن بخوانند و بر این اساس، اوِل آخرین کلمه یك بیت را مي گویند.
گالبي کجه  گالبيگردن  کرِج  ماِل 

در اینجا اولین حرف آخرین کلمه، »گ« است که تکرار مي کنند. رفته رفته، با اعتماد بنفس مي توانند کلمات 
بهتر و بیشتري را بگویند به همین ترتیب کلمات آهنگین تند آنها را بیشتر جلب می کند، بخصوص اگر با 

حرکات و موسیقی توأم باشند.
طالیي جوجه  حنایيجوجه  و  زرد  نوکت 
شکستي را  خود  جستيتخم  بیرون  چگونه 
بود تنگ  جایم  بودگفتا،  سنگ  از  دیوارش 
نه کس زمن خبر داشتنه پنجره نه در داشت
شکستم را  خود  بیرون جستم1.تخم  یکباره 

گسترش  نیز  را  دادن  گوش  به  لغات، حساسیت  مجموعۀ  افزایش  عالوه بر  که  است  مواردي  جمله  از  شعر 
مي دهد. سعي کنید اشعاري را پیدا کنید که در آن افعال زیادي براي نمایش وجود داشته باشد.

ضرورت و اهمیت استفاده از شعر و سرود
گوش کردن کودکان به شعر، به دالیل زیر مهم و ضروری است:
 گوش کردن به شعر، براي کودکان لذت بخش و مطبوع است.

 زیبایي کالم در شعر باعث افزایش حساسیت کودکان نسبت به هرآنچه در محتواي شعر وجود دارد )مردم، 
اشیا، گیاهان و جانوران( می شود.

 کودکان با گوش دادن به اشعار مي آموزند که نیاز به مهرباني و زیبایي دوستي، نیاز مشترک انسان هاست 

1ـ جبار باغچه بان

تمرین     کنید

تمرین     کنید
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و آنها مي توانند از طریق شعر با این نیازها آشنا شوند و پیوند عاطفي برقرار کنند.
 شعرها خزانۀ لغات کودکان را افزایش می دهند و سطح خواندن را باال مي برند.

 با آموزش شعر و سرود مي توان مفاهیم علمي را به کودکان آموزش داد. 

چگونه براي کودکان شعر انتخاب کنیم؟
1  مضامین شعر کودکان باید به گونه اي باشد که همۀ کودکان جامعه، اگر هم نسبت به آنها تجربۀ فردي 

ندارد، الاقل با آنها آشنا باشند و از زندگي روزمرة آنها الهام گرفته باشد. این مضامین باید با ویژگي هاي سني 
کودک و عالیق وي نیز مرتبط باشد؛ درخشندگي خورشید، شگفتي یك روز برفي، پرواز پرندگان، االکلنگي 

که سوار مي شود و غیره. از جمله مفاهیم مورد عالقۀ آنهاست.
2  معموالً اشعار ویژة کودکان نباید زیاد طوالني باشند، مگر در مورد قصه هاي منظوم. زیرا کودک خیلي زود 

از یکنواختي خسته مي شود و نمي تواند مدت طوالني تمرکز داشته باشد.
درک  را  شعر  معناي  کودک  زیرا  نیست،  مجاز  کودکان  شعر  در  زیاد  تشبیهات  و  استعارات  از  3  استفاده 

نمي کند و در بمباران تصاویر و لغاتي قرار مي گیرد که برایش مأنوس نیست؛ در نتیجه هرگز از شعر لذت نمي 
برد و سعي مي کند که آهنگ شعر را به خاطر بسپارد.

4  مربیان باید با مطالعۀ شعرهاي مختلف، اشعار مناسب را براي کودکان انتخاب و فهرست نمایند تا در زمان 

مقتضي از آنها استفاده کنند.

چگونه کودکان را به شعر خواندن ترغیب کنیم: 
 براي آموزش شعر به کودکان هرگز نباید آنها را به اجبار وادار به خواندن شعر کرد. خواندن یك بیت شعر 

از روي عالقه و رغبت چه بسا با ارزش تر از حفظ کردن یك شعر کامل است. 
 خودتان آن شعر را دوست داشته باشید، در غیر این صورت نمي توانید آن گونه که باید، احساس را چاشني 

شعرخواني کنید.
 اشعار را قبل از اجرا چندین بار )با صداي بلند( براي خودتان بخوانید تا کاماًل آن را حس کنید و وزنش را 

یاد بگیرید.
 چنانچه گمان مي کنید لغاتي در شعر براي کودک قابل درک نیست، قبل از شعرخواني آن را معنا کنید.

 قبل از شعر خواني، براي کودکان توضیح دهید که مي خواهید شعر جدیدي را با این نام و با این موضوع 
برایشان بخوانید.

 در شعر خواندن لغات را واضح بیان کنید و از مکث هاي به موقع استفاده کنید.
 پس از خواندن شعر، چند لحظه سکوت کنید و سپس دوباره شعر را بخوانید.

 از کودکان بپرسید که آیا دوست دارند با شما شعر را تکرار کنند؟ در صورت تمایل آنها، شعر را با آنها 
بخوانید. طبیعي است که بعضي از آنها تنها بعضي لغات را تکرار مي کنند و بتدریج شعر کامل مي شود.

 هرگز شعرها را بخش بخش نکنید چون مفهوم شعر ناقص مي شود.
 گاهي از دست زدن و یا زدن دو قطعه چوب به هم، براي همراهي شعر استفاده کنید.

 هرگز از کودکان نخواهید که با صداي بسیار بلند که شبیه جیغ زدن است، شعر بخوانند.
 یك نسخه از اشعار را به کودکان بدهید تا در صورت تمایل، والدینشان براي آنها بخوانند.

 براي آشنایي کودکان با آهنگ، از بازي هاي مناسب مثل بازي با لغات هم قافیه نیز استفاده کنید    )شکل   18(.
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 3ـ کتاب خوانی

وقتي کودکي شعري را حفظ کرد، احساس لذت و غرور مي کند و این احساس، پایه و انگیزه یادگیري هاي 
بعدي او خواهد بود.

نکته

شکل18ـ شعرخوانی کودکان

کتاب خوانی

درک معنا پرسشگری

آخرین مرحلـه پرورش توانمنـدی های شنیـداری، کتـاب خوانی است. کتـاب خوانی می توانـد در دو جهت 
پرسشگری و درک معنا اثر گذار باشد )نمودار7( زیرا خواندن کتاب براي تمرین گوش دادن بسیار مفید است. 
در انتخاب کتاب به سن و عالئق کودک باید توجه شود. کتاب عالوه بر ادراک بصري، توجه به جزئیات و رشد 
مهارت گویایي، قدرت شنوایي و درک مطلب را نیز باال مي برد. در انتخاب کتاب تنوع ازجمله مواردي است 
که زمینه را براي گفت وگو آماده می سازد؛ مانند کتاب تصویري که فرصتي براي گفت وگو پیرامون تصاویر 

نمودار7ـ کتاب خوانی
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فراهم می سازد یاکتاب هاي آوازي که به سرودها و اشعار 
کودکانه توجه دارد و باالخره کتاب های داستان و غیره1 
که در فصول آینده مفصالً در این مورد بحث خواهد شد 

)شکل 19(.

 پرسشگري 
آنچه که خواندن را مي تواند تبدیل به گوش کردن فعال 
نماید، پرسش هایي است که در زمینه آن مطلب خواندني، 
مطرح مي شود و در شخص دروني مي گردد؛ از این رو ابتدا 
باید به پرسش و نوع آن توجه خاص داشت. این مسئله ای 

است که در تمام مراحل رشد کالمی کاربرد دارد.

شکل19ـ کتاب خوانی برای کودک

گفت      و  گو 
فعالیت15: در گروه های کالسی، در موارد زیر گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.کنید

بارنگ زرد و سبز؟ اگر  نارنجي مي شود و یا آسمان آبي  با رنگ قرمز  چرا پرندة زرد در دفتر نقاشي 
ارائه دهید. را در کالس  زمینه دالیل خودتان  این  در  بپوشند چه مي شود؟  لباس  حیوانات 

کودکان وقتي صدایي را مي شنوند، سرشان را به آن سمت مي چرخانند؛ وقتي بوي بدي را حس مي کنند، 
نگاه مي کنند؛  ما  به  تعجب  با  ناپدید مي شود  فنجان چاي  در  بیسکویتشان  وقتي  را مي خارانند؛  دماغشان 
نشان دهندة آن است که  این  بي اختیار مي ترسند.  اولین حباب صابون در دست هایشان مي ترکد،  وقتي  و 

کودکان ذاتاً کنجکاو هستند و نسبت به محیط اطرافشان حساس تر و کنجکاوتر هستند.
پرسش چیست: سؤال و یا سؤاالتي است که فرد را مجبور به پاسخ مي کند. 

ضرورت و اهمیت پرسشگري: نخستین مکاني که کودک توانایي پرسیدن را مي آموزد، محیط خانه است. 
اما همین کودکان وقتي وارد مرکز آموزشی مي شوند، مکالماتشان با معلم کاهش مي یابد. در طول مطالعه 
معلم معموالً آغاز کننده و پاسخ دهنده است. کمتر صحبت مي کنند، کمتر از جمله هاي دشوار استفاده کرده و 
کمتر مي پرسند و نهایتاً از زبان کمتر استفاده مي کنند. دلیل چیست؟ دلیل را مي توان در نوع پرسش معلم ها 
جست وجو کرد. پرسش هایي با جواب هاي معلوم، نداشتن شناخت کامل از دانش کودک، ندادن انگیزه و توجه 
نکردن به دیدگاه و تجزیه و تحلیل پاسخ ها، هر یك مي تواند یکي از موارد کاهش دهنده مکالمات کودک 
باشد. پس طرح پرسش درست گام های یادگیری را مشخص و استوار می سازد و ضرورت و اهمیت پرسیدن 

را بیشتر نمایان می سازد )شکل 20(.

1ـ در فصول آینده در مورد انواع کتاب های کودکان گفت و گو خواهد شد.



43

پودمان دوم: توسعۀ مهارت های شنیداری کودک

نکات اساسي در راستاي پرسشگري
1 معموالً از سؤاالت ساده توصیفي»چه« و »چگونه« به سؤاالت »چرا« و »براي چه« باید حرکت کنید.

2 پرسش هایی کمتر اما بهتر از کودکان بپرسید. 

3 زمان بیشتري براي پاسخگویي به کودکان بدهید. 

»زمان انتظار« کیفیت پاسخگویي را افزایش مي دهد. منظور از »زمان انتظار« فرصتي است که شما به عنوان 
مربي در اختیار کودک قرار مي دهید تا پاسخ بگوید. این زمان در دو حالت به کودک داده مي شود: 

 بعد از پرسش: در این حالت شما براي تشویق کودکان به گفتن پاسخ متفکرانه باید به او زمان بدهید. مثاًل 
از کودک مي پرسیم چرا مار نمي تواند لباس بپوشد؟

 بعد از پاسخ: در این حالت، شما نمونه اي از پاسخ متفکرانه را به عنوان الگو معرفي مي کنید. پس سؤال را 
گسترده تر مي کنید و اجازه مي دهید کودکان دیگر به سؤال شما فکر کنند و پاسخ مناسب را ارائه دهند. بعد 

از سؤال اول از کودکان بپرسید چرا جوجه تیغي و بز  نمی توانند لباس بپوشند؟
4 از داوري هاي عجوالنه و قضاوت هاي سریع بپرهیزید. باید توجه داشته باشید دسته اي از کودکان سریع و با 

کمي فکر جواب مي دهند )شتاب زده ها(؛ در صورتي که گروهي از آنها باید فکر کنند تا پاسخ دهند )کودکان 
متفکر(.

نکته مهم قضاوت سریع شماست، چرا که چه بسا تشخیص این دو گروه بسیار سخت است و شاید گروه دوم 
به دلیل ترس از پاسخ غلط و گروه اول به دلیل ندانستن زمان پاسخگویي را طوالني کنند. چرایي را شما به 

عنوان مربي باید به مرور بتوانید تشخیص دهید.
5 کودکان را به پرسیدن بهتر و بیشتر تشویق کنید. تشویق باعث ترغیب آنها به ادامه پرسش و تفکر مي شود.

6 در پرسش و پاسخ هرگز تقویت هاي غیر کالمي کودکان را فراموش نکنید. یك لبخند، تماس چشمي، تائید 

با تکان دادن سر و غیره می تواند باعث تقویت روحیه پرسشگری و پاسخ دهی در آنها شود. 

شکل20ـ پرسشگری در کودک

جست و جو 
فعالیت 16: با مراجعه به واژه نامه فارسي ـ انگلیسي در کتاب همراه هنرجو، مشتقات لغت question کنید

را به همراه معاني آن از فرهنگ نامه انگلیسي ـ فارسي پیدا کرده و در کالس ارائه دهید.
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توانمندی های شنیداری  پرورش  برای  فعالیت هایی  6  ـ2:  توانمندسازی  هدف 
کودک طراحی و اجرا کند.

روش هاي پرسشگري
»پرسيدن سكويي است براي يادگيري جديد«؛ بنابراين با دادن فرصت هاي مناسب به كودكان و پرسش هاي 
درست، می توان آنها را در مسير مناسب قرار داد، چرا كه آنها ذاتاً كنجكاوند و دوست دارند از همه چيز سر 

درآورند )شكل 21( .

شکل21ـ کودکان کنجکاو

از آنجا كه كودك دنيا را از طريق حواس كشف مي كند، در ابتدا بايد گيرنده هاي حسي آنها تقويت شود. در 
عين حال انگيزۀ آنها براي جست وجو، مقايسه، خاموش كردن، كشف كردن و غيره ازطريق اجراي فعاليت ها، 
كسب تجربه و اعالم نظر و تصميم گيری ادامه يابد و به تفكر او شكل با ثبات تر و كامل تري بدهد تا او نتيجه 

جست وجو هايش را در دنياي پيرامونش تعميم دهد )نمودار 8 (  .

روش هاي 
پرسشگري

تفکر استفاده از 
حواس

فعالیت

 1ـ استفاده از حواس
حداقل در هر مرحله بايد پنج سؤال داشته باشيد و كودك به سه مورد از آنها بايد جواب دهد. اين سؤال ها 
براي برانگيختن حواس او، يعنی حس المسه، بويايي، چشايي، شنوايي و بينايي، بسيار مهم هستند )شكل22(  .

نمودار 8ـ روش هاي پرسشگري
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در مورد بعضي یا تمامي فعالیت هاي فکري که استفاده شده است کودک موارد زیر را مي تواند انجام دهد :
 مقایسه کردن: توضیح و ارزیابي براي هر چیزي، تا ببیند از لحاظ بو، مزه، شنیده شدن، دیده شدن و لمس 

شدن آنها، چقدر تفاوت دارند یا به هم شبیه هستند.
مثال: کدام پارچه در نظرش نرم ترین است؟
 فاش کردن: مواد را از نزدیك بررسي کند.

مثال: اکلیل زیر ذره بین به نظرش چطور مي آید؟
 کشف کردن: تجربه کردن و دریافتن این که شئ مورد نظر قابل غلتاندن یا خم کردن و پاره شدن و حالت 

ارتجاعي داشتن و کش آمدن یا ساختن صدا است.
مثال: آیا یك سکه را مي توانید بکشید تا کش بیاید؟

 توضیح دادن: بگوید که آن شئ از لحاظ حس چشایی چه موقعیتي دارد و چگونه است؟
مثال: سرکه چه مزه اي مي دهد؟

 ادامه دادن: تفکر کردن در مورد اینکه سایر اشیا داراي چه حالتي هستند و چه بو، مزه، صدا و شکلي دارند.
مثال: چه چیز دیگري به دانۀ نمك شباهت دارد؟

شکل22ـ برانگیختن حواس

 این پنج نوع سؤال که در باال ذکر شد به آساني به یاد خواهند ماند.
نکته

فعالیت 17: فعالیتي را طراحي کنید که در آن امکان مقایسه، کشف، توضیح دادن و ادامه کار وجود 
داشته باشد.

تمرین     کنید
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 2ـ فعالیت
فعالیت های پیشنهادی برای اجرای پرسشگری کودکان: فعالیتي را پیشنهاد کنید که برانگیزانندة اصلي 

تفکر و تخیل قوي باشد. فعالیت هاي که شامل یك یا چند نمونه از موارد زیر باشد:
خالقیت: چیزي به خصوص را بسازد که تکراري نباشد و از چیزهاي معمولي اطرافش باشد.

مثال: چه طور از تیله براي نقاشي استفاده مي کنیم؟
عقیده: چیزي را که مربوط به عقیدة شخصي اوست، درجه بندي و ارزش گذاري شود.

مثال: به نظرت براي مرتب کردن اتاقت چه ترتیبي بهتر است؟
تجربه: خودش تحقیق و مشاهده کند که اگر اشیای آشنا را در موقعیت هاي مختلف قرار دهد، چه مي شود؟

مثال: اگر یك سکۀ مسي را در آب لیمو بگذاریم، چه مي شود؟
تصمیم گیري: در مورد چیزي تصمیم فوري بگیرد یا چیزي را به وسیله مشخص کردن خصوصیات شئ یا 

اشیا مرتب کند )شکل 23(.

شکل23ـ تصمیم گیري

مثال: دکمه ها را بر اساس شکل، رنگ و اندازه با تشخیص خودش طبقه بندی کند؟ 
در قدم دوم فعالیت هایي را که باید انجام شوند، مي توان به صورت خالقیت، عقیده، تجربه و تصمیم گیري 

مشخص کرد.

گفت      و  گو 
فعالیت 18: در گروه های کالسی، در مورد  نقش عوامل خالقیت، عقیده، تجربه و تصمیم گیري در کنید

برانگیختن تفکر کودک گفت وگو کنید و بیان کنید کدامین عامل مهم ترین است و نتیجه را در کالس 
ارائه دهید.
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 3ـ تفکر

شکل 24ـ تفکر در کودکان

این قسمت از ادامۀ فکر واقعاً مي تواند بي پایان باشد. در حقیقت هر فعالیتي مي تواند صرفاً سکوي پرشي براي 
پریدن به طرف فعالیت هاي دیگر باشد )شکل 24( .

فعالیت ها مي توانند ادامه داشته باشند، اگر شما:
اضافه کنید: همان فعالیت اصلي را تکرار کنید، اما مواد تازه اي را جانشین کنید.

مثال: چه چیزي مي توان به رنگ اضافه کرد تا بّراق شود و برق بزند؟
تکرار کنید: دوباره همان فعالیت را به دقت تکرار کنید، اما با این سعي که افق دید را وسیع تر کنید.

مثال: عالوه بر ساختن رنگ براق، به آن براق کننده های دیگری بیافزایید.
چشم پوشي کنید: همان فعالیت اصلي را تکرار کنید، اما از یك ماده یا شئ چشم پوشي کنید.

مثال: در رنگ ساخته شده یکی از مواد رنگی را حذف کنید.
جایگزین کنید: همان فعالیت اصلي را تکرار کنید. مواد را جابه جا یا کم و زیاد کنید.

مثال: برای ساختن رنگ سبز مقدار رنگ آبی را کم کنید.
کشف کنید: همان فعالیت اصلي را تکرار کنید، اما فکر کنید که در مکان یا موقعیتي دیگر، آیا عوض کردن 

مسیر نتیجه را تغییر مي دهد؟
مثال: از رنگ ساخته شده در نقاشی ساختمانی می توانیم استفاده کنیم.

فعالیت 19: فعالیتي را طراحي کنید که با افزودن مواد جدید به آن نتیجه جدیدي بگیرید و آن را در 
کالس ارائه بدهید.

تمرین     کنید
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پرسش هاي  پیشرفته

پرسش های 
پیشرفته

استفاده از 
حواس

فعالیت

تفکر

نمودار 9 ـ پرسش های پیشرفته

و درنتیجه  به سمت سؤاالت  را  تفکر(، مربي  فعالیت،  از حواس،  )استفاده  از روش هاي پرسشگري  استفاده 
پاسخ هاي عمیق تر سوق مي دهد. در نتیجه با طرح سؤاالتي در حوزه اندیشیدن، مقایسه کردن، تصمیم گرفتن 

و خیال کردن به کودک یاد مي دهید که بهتر و بیشتر یاد بگیرد و از یادگیري اش لذت ببرد )نمودار 9(.
پرسش هاي پیشرفته شامل موارد زیر است:

الف( اندیشیدن: از کودک سؤال هایي بپرسید و او را وادار به فکر کردن در مورد اصل مطلب، اختراعات و 
لغت هاي مربوط به آن کنید. اینکه چگونه شئ مشخص و کاري به خصوص ممکن است در آینده تغییر حالت 
بدهد، چرا بعضي کارها و اشیا براي افراد دیگر به خصوص بعد از تغییرات معین و مشخص، جلوه اي دیگر 

دارند؟
مثال: دیگ زودپز اسمش چگونه تعیین شده است ؟

ب( مقایسه کردن: پرسیدن سؤال هایي که ادامۀ مقایسه کردن بین دو حالت یا دوشئ است.
مثال: چگونه لباس پوشیدن، مثل بسته بندي کردن کادو است؟

ج(تصمیم گرفتن: پرسیدن سؤال هایي است که تصمیم گرفتن در مورد چیزي باشد. سپس او را تشویق به 
پشتیباني از جوابش با آوردن دلیل کنید.

مثال: آیا یك کتاب مي تواند دوست باشد؟ چرا بله؟ و چرا نه؟
د(خیال کردن: یك موقعیت متفاوت و جدید را پیشنهاد کنید. سپس از کودکان سؤال هایي بپرسید که 

حالت مقایسه اي داشته باشند و او را تشویق به ساختن و پرداختن چیزي کنید که ارائه کرده اید.
مثال: شما شیوه اي اختراع کرده اید که بدون استفاده از آب و صابون مي توانید شیشه منزل را تمیز کنید )آب 

و سرکه(. این اختراع شما چگونه انجام مي شود؟
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 درک معنا 

پس اگر خود نمی دانید از اهل ذکر )دانایان( بپرسید.      انبیاء/ آیۀ 7

پس از بحث در زمینه پرسشگری، این سؤال پیش می آید که آیا با طرح سؤاالت مناسب مي توان یقین داشت 
که کودک به آنچه مي شنود توجه نماید و درست درک کند. آیا حتي بین پاسخ صحیح و درک معنا رابطه اي 

وجود دارد؟ 
در اینجا مسئله حافظه مطرح می شود. حافظه یعنی توانایی یادآوری و تشخیص اطالعاتی که بدان توجه شده 

سپس دریافت و نهایتاً پردازش شده است1. 
بنابراین برای رابطه بین خواندن و یا شنیدن و درک معنا باید مسیری طی شود.

1 مرور ذهنی: تکرارکردن اطالعات شنیداری، دیداری و غیره برای خود فرد است.

2 سازماندهی: اطالعات دسته بندی شده و در ذهن با هم ارتباط می یابد تا در صورت نیاز استفاده شود. 

3 گسترش: به وجود آوردن رابطه یا معنی مشترک، بین دو دسته از اطالعات یا بیشتر که باهم ارتباط 

ندارند.

آن کس که بسیار بپرسد، بسیار خواهد آموخت و بسیار خشنود خواهد شد. البته پرسش ها 
باید در دایرة مهارت فرد پاسخ دهنده طراحی شود.

 Francis Bakan فرانسیس بیکن

در دو مرحله سازماندهی و گسترش کودک امکان می یابد تا اطالعات بیشتری را حفظ کند و حافظه فعالش را 
گسترش دهد. کامل کردن این مراحل یعنی حرکت از مرور ذهنی تا گسترش به زمان و تالش نیاز دارد و راه 
را برای درک بهتر معنی هموار می سازد. از این رو با استفاده از جدول ووکلیچ2 و نوع پرسش های هدف داری 
که مطرح می شود،کودک ضمن مرور ذهنی سازماندهی و گسترش، پاسخ هایی ارائه می دهد که برداشت کلی 
از شنیده های اوست3. جدول ووکلیچ یکی از بهترین و آسان ترین ابزار برای رسیدن به تشخیص درک معنا، نه 
فقط در کودکان بلکه در بزرگساالن، است زیرا با واکاوی ذهن کودک بر اساس پرسش های مطرح شده میزان 
درک را که همانا نشان دهنده اهمیت و ارزش خواندن است، مشخص می کند. این پرسش ها از ساده ترین که 

همان مرور ذهنی است، به سمت تحلیلی پیش می رود.

1ـ در کتاب پرورش مهارت های شناختی و خالق در پایه 12 مفصاًل در این زمینه بحث خواهد شد.  
Carol Vukelich ـ2

3ـ مثال هایی که در بخش نمونه جدول آمده است از داستان بهترین دوست که در ادامه آمده، طرح شده است.
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جدول1ـ ووکلیچ براي درک معنا

نمونههدفنوع پرسش

کمك به کودک براي یادآوري نکات پرسش بر اساس یادآوري
مهم

بعد از خواندن کتاب یا قصه آیا او مي تواند به 
یاد آورد که موش چرا به دنبال دوست بود؟

کسي کمك براي درک معاني لغاتپرسش از لغات داستان چه  دوست  چیست؟  دوستي  معناي 
است ؟

پرسش تشخیص ایده هاي 
اصلي داستان

کمك به کودک براي توجه به مهم ترین 
نکات کتاب

اسم این کتاب به نظر تو چه باشد بهتر است 
و یا درباره چه بود؟

کمك براي پیش بیني )کسب توان پرسش تشخیص حدس
پیش بیني( اتفاقات

دنبال  به  که  بود  موشي  دربارة  داستان 
دوست بود. او چرا نمي توانست زود تصمیم 

بگیرد که با کي بازي کند؟

احساسات پرسش عاطفي تشخیص  برای  کمك 
قهرمان داستان

چه  او  صداي  و  گربه  نتیجه هاي  از  موش 
احساسي کرد؟

کمك به کودک براي آنکه بفهمد پرسش دربارة نتیجه گیري
چرا وقایع باید اتفاق بیفتد.

چرا او نتوانست با زنبور یا مرغ دوست بشود؟

پرسش دربارة کاربرد داستان 
در زندگي روزمره 

کمك به کودک براي کاربرد آموزش 
در زندگي 

آیا شما تا به حال براي بازي کردن به دنبال 
پیدا کردن دوست بوده اید؟

نمونه داستان
موش کوچولو در یك خانه خیلي قدیمي زندگي مي کرد. 
او دوستي نداشت که با هم بازي کنند. یك روز موش از 
خانه اش بیرون رفت تا یك دوست براي بازي پیدا کند. او 
رفت و رفت تا به یك زنبور رسید و از او پرسید مي توانم 

با تو بازي کنم؟
زنبور گفت: »بله، حتماً« »چه بازي باهم بکنیم«؟ زنبور 
گفت یك بازي خوب. بیا باهم »ِوز ِوز« کنیم دور موش 
را  بازي  این  کوچولو  موش  اما  کرد.  ِوز«  »ِوز  و  چرخید 
بهتر رفت. موش  به دنبال یك دوست  دوست نداشت و 
کوچولو به همین ترتیب با یك سگ روبه رو شد و او بازي 
شکل 25ـ کتاب داستان برای پیدا کردن دوست مناسب1»  واق واق« را پیشنهاد کرد. موش دوست نداشت. دوست 

1ـ یك دوست بهتر، نویسنده مارتین وادل، تصویرگر ویرجینیا میلر، مترجم: افسانه شعبان نژاد، نشر نشانه ـ تهران 1387
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بعدي مرغ بود و بازي »ُقد ُقد ُقدا« را پیشنهاد کرد که موش آن  را هم دوست نداشت. موش رفت و رفت تا به 
گربه رسید، به گربه گفت: من مي توانم با تو بازي کنم؟ گربه پنجه هایش را باز کرد و به طرف موش پرید و گفت: 
من مي توانم با تو بازي کنم؟ »میو ... میو«. موش این بازي را دوست نداشت و به سرعت از گربه دور شد. او میان 
علف هاي بلند تنهایي بازي کرد و جریس جریس صدا داد. چند تا موش که از آن نزدیکي مي گذشتند به طرف 
او آمدند و گفتند »  ما مي توانیم با تو بازي کنیم؟« موش گفت: »بله، حتماً.« موش ها گفتند »  چه بازي با هم 
بکنیم؟« موش گفت با هم ِوز ِوز کنیم. آنها از این بازي خوششان آمد. موش گفت: »حاال با هم واق واق کنیم.« 
آن را هم دوست داشتند. موش گفت: »حاال قد قد قدا«. همه تکرار کردند و باالخره موش پنجه هایش را باز کرد 
و گفت حاال با هم میو ... میو کنیم. موش ها تا صداي میو میو را شنیدند به میان علف ها دویدند و پنهان شدند. 

بعد از بازی به طرف خانه قدیمي رفتند و همه خوابیدند )شکل 25(.

با  کودکان،  برای  آن  اجرای  از  پس  بخوانید.  کودکان  برای  و  کنید  انتخاب  را  داستاني  فعالیت20: 
کنید.  مشخص  ووکلیچ  جدول  طبق  را  شنیده ها  از  کودک  درک  میزان  پرسش هایی 

اما داشتن  افزایش مي دهد،  را  آگاهي  این فصل آموختید، جمع آوري اطالعات طبیعتاً  به آنچه در  با توجه 
اطالعات کافي نیست. زیرا تا زماني که اطالعات به دست آمده از محتوا را عماًل به کار نبندید و تجربه کسب 

نکنید، نمي توانید در امر آموزش موفق باشید.
از طرفي با توجه به مراحل رشد که به مرور صورت مي گیرد، آموزش نیز باید گام به گام باشد و این همان 

چیزي است که شما با آموخته هایتان در عمل انجام مي دهید. 

 پیشنهادهایی برای طراحی فعالیت 
 صداهایي مانند صداي قطار، بوق ماشین یا شیهۀ اسب، گربه و مانند اینها را ایجاد کنید تا کودکان آنها را 

تشخیص دهند.
 تعدادي کارت تصویري از اشیای صدادار )قطار، ماشین، هواپیما(، حیوانات )سگ، گربه، کالغ( اشیا )جغجغه، 
سوت و غیره( تهیه کنید. سپس از کودکان بخواهید دایره وار بنشینند و هر یك کارتي را بردارند و صداي آن 

کارت را تولید کنند. بچه ها حدس بزنند صداي چه بود. بعد تصویر را نشان دهید.
 طراحي تعدادي سؤاالت که پاسخ با بله و خیر است. شما سؤال را مطرح کنید پاسخ آنها باید برعکس پاسخ 

صحیح باشد. آیا گربه مي تواند از دیوار باال برود. او طبیعتاً باید بگوید بله، اما آگاهانه باید پاسخ منفي بدهد.
 تکرار آخر جمالت: دو جمله بگویید و از کودک بخواهید کلمۀ آخر را تکرار کند؛ »امروز هوا برفي بود، باران 

نمي بارید«.
 داستان ساده اي را بخوانید. وسط داستان آن را قطع کنید و از آنها بپرسید فکر مي کنید بعد چه مي شود؟

تجربه کنیدبه کار ببندید
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بگذارید آنها پاسخ دهند. مهم پاسخ دادن است.
 داستاني را بخوانید و از آنها بپرسید کدام قسمت خنده دارترین، ترسناک ترین و ... بود.

بر اساس آنچه یاد گرفته اید و طراحی فعالیت کرده اید آموخته هایتان را با کودکان تجربه کنید. بر اساس نمودار 
زیر فعالیت هایي در سه مبحث کلي این فصل برایتان طراحي شده است که شما با راهنمایي هنرآموز و با توجه 

به عالیق و نیازهاي خود از هر مبحث به انجام یك یا دو فعالیت اقدام کنید )نمودار10(.

جدول 2ـ فعالیت هاي پرورش توانمندي هاي شنیداري

 تمرکز و توجه به صداها

ساخت ابزار با بازیافت ها برای تشخیص صدا
تکرار پیام

اجرای دستور
شمارش تعداد ضربه ها

تکرار پیام تلفنی

 شعرخوانی
آشنایی با ریتم کلمات در قالب یك بازی

آشنایی با ریتم کلمات در قالب یك چیستان
آشنایی با ریتم کلمات در قالب یك شعر

کتاب خوانی
 پرسشگری

پرورش پرسشگری از طریق احساس، فعالیت، تفکر)بادکنك در فریزر(
پرورش پرسشگری از طریق احساس، فعالیت، تفکر)چه موقع یك مایع آب میوه است؟(

پرورش پرسشگری از طریق احساس، فعالیت، تفکر)اکتشافاتی دربارة نان(
پرورش پرسشگری از طریق احساس، فعالیت، تفکر )بیا یك ساندویچ عجیب بسازیم(

درک معنا
تمرین برای درک معنا در جدول ووکلیج

مقایسه درک معنا در جدول ووکلیج

کتاب خوانی
1ـ پرسشگری 
2ـ درک معنا

تمرکز و توجه 
شعرخوانیبه صداها

نمودار 10ـ پرورش توانمندی های شنیداری

پرورش توانمندی های 
شنیداری
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1ـ فعالیت هایي براي تمركز و توجه به صداها

 الف( ساخت ابزار با بازیافت ها براي تشخیص صدا 
هدف: تشخیص صداهاي گوناگون

جلب توجه کودکان نسبت به محیط زندگیشان از جمله مواردی است که باید یکي از اهداف مهم آموزشي 
باشد. در این راستا مي توان از وسایل بي مصرف و بازیافت آنها، ابزارهاي مناسبي براي درک و تشخیص صدا 
تولید کرد. انجام این فعالیت ها که توسط کودکان صورت مي گیرد، عالوه بر سرگرمي و لذت بردن، نگاهي 

دوباره به محیط زندگي است که نتیجه مثبتی در پرورش مهارت شنوایي کودکان دارد.
مراحل اجرا

قوطي هاي خالي نوشابه: کودکان مي توانند با استفاده از قوطي هاي خالي پالستیکي و یا فلزي نوشابه و 
ریختن سنگریزه در آن یك وسیلۀ ساده موسیقي بسازند )شکل 26(.

1 با ریختن مقدار متفاوت شن ریزه مي توان در یك زمینه صداهاي متفاوتي را به وجود آورد.

2 با ریختن مواد مختلف )حبوبات، شن ریز و درشت( صداهاي گوناگوني تولید کرد.

با چسباندن کاغذهاي رنگي و یا رنگ کردن مي توان این وسیله موسیقیایی را زیبا کرد.

شکل 26ـ قوطی نوشابه

با  را  مصرف  یك بار  لیوان هاي  مي توان  لیوان هاي پالستیک یک بار مصرف: 
مواد مختلفي چون حبوبات، سنگ ریزه، شن رنگي، نمك درشت، کلیپس و غیره 
پرکرد و سر آنها را با نایلون و کش محکم نمود. تکان دادن این لیوان ها صداهاي 

گوناگوني را تولید مي کند )شکل 27(. 

شکل 27ـ لیوان یک بارمصرف

خالي  جعبۀ  جعبه هاي مستطیل شکل ماست )جعبه های توخالی(: 
مستطیل شکل ماست و یا ظروف یك بار مصرف مستطیل شکل پس از 
شست وشو مي تواند وسیله جالبي براي تولید صدا باشد. تعدادي کش را 
را  گوناگوني  صداهاي  کش ها  کشیدن  با  کودکان  دهید.  قرار  جعبه  دور 

مي شنوند )شکل 28(.

شکل 28ـ جعبه خالی

کش
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گلدان هاي سفالي: مي توانید با استفاده از گلدان هاي 
با صداهاي مختلف  زنگ هایي  و طناب،  سفالي کوچك 
مختلف  اندازه هاي  در  گلدان ها  افزودن  با  بسازید. 
را  گلدان ها  روي  مي آید.  به وجود  گوناگون  صداهاي 
تولید  برای  کرد.  تزیین  غیره  و  کاغذ  رنگ،  با  مي توان 
صدا چوب را باید با احتیاط به گلدان کوبید )شکل 29(.

ني نوشابه: تعدادي ني نوشابه را به شکل روبه رو ببرید، 
به هم متصل کنید و کل  را  آنها  با کمي خمیر  سپس 

ني ها را با نوار چسب محصور کنید )شکل 30(.
 با تعییر در طول ني ها صداهاي گوناگون تولید مي شود.

هر  است  بهتر  کرد،  فوت  وسیله  این  در  باید  چون   
کودکي شخصاً این ابزار را براي خود بسازد.

سوت سوتک قرقره ای:
وسایل الزم: قرقرة چوبی، یك تکه بادکنك، نخ

یك تکه بادکنك را مانند شکل بر روی قرقره بکشید و 
قسمت اضافی آن را با نخ به تنۀ قرقره ببندید. با دمیدن 
می آید  در  صدا  به  سوتك  سوت  قرقره  دیگر  طرف  از 

)شکل 31(.

چوب لباسی براي ساختن سه گوش: با استفاده از یك 
چوب لباسی فلزی کلفت می توانید یك سه گوش بسازید. 
در باالی آن یك حلقه و نوار بگذارید که بتوانید آن را در 
دست بگیرید و سپس با یك قطعه فلز به سه گوش بکوبید 

تا صدای آن را بشنوید )شکل 32(. 

شکل29ـ گلدان های سفالی کوچک

شکل 30ـ نی نوشابه

شکل 31ـ سوت سوتک قرقره ای

شکل 32  ـ سه گوش

چوب
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منظور  این  براي  نیز  مدارس  زنگ هاي سه گوش  از   
مي توان استفاده کرد )شکل 33(.

زنگوله: مقداري کش پهن را به اندازه مچ دست کودک 
ببرید و دو سر آن را بدوزید، سپس تعدادي زنگوله روي 
آن بدوزید. کودکان با در دست کردن النگوهاي کشي، 

ریتم موسیقي را همراهي مي کنند )شکل 34(.

 از این ابزار مي توانید در اندازه هاي بزرگ تر نیز براي 
در دست گرفتن تهیه کنید.

 با کم و زیاد کردن تعداد زنگوله ها، صداهاي متفاوتي 
ایجاد مي شود )شکل 35(.

قوطي هاي گرد خالي: 
1 مي توانید دایرة دور قوطي هاي خالي مثاًل )سوهان( را 

انتخاب کنید. سپس روي دایره دور چند سوراخ نمایید 
و تعدادي مهره را با روبان به سوراخ ها وصل کنید و یا 
تشتك هاي خالي نوشابه را به آن بیاویزید و دایره زنگي 

بسازید )شکل 36(.

تکه هاي  مقداري  با  مي توانید  را  دایره  بیروني   سطح 
روزنامه تا ارتفاع نیم سانت بچسبانید تا صدا زیبا تر شود.
2 با استفاده از سطح زیرین قوطي ها نیز مي توان ابزار 

تولید صدا ساخت. سطح زیرین این ظرف را از بیرون با 
با  مي توانند  کودکان  کنید.  تزئین  رنگي  کاغذ  مقداري 
زیبایی  بلند صداي  پیچ  یا یك  و  یا چوب  ضربه دست 

تولید کنند )شکل 37(.
 مي توانید به دور آن مهره آویزان کنید.

شکل33 ـ زنگ سه گوش

شکل 34ـ زنگوله با النگو

شکل 35 ـ زنگوله

شکل 36ـ قوطی های گرد خالی

شکل37ـ قوطی برای ایجاد صدا
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رنگي،  کاغذهاي  با  تزیین  از  پس  و  بردارید  را  خالي  قوطي   3

روي لبه تیز را با چسب نوار کاغذي بپوشانید، سپس روي آن را 
با یك بادکنك )مثل پوست( بپوشانید و آن را از خارج با نواري 
محکم کنید تا کاماًل کشیده شود. کودک با ضربه زدن بر روي آن 

مي تواند به صورت طبل از آن استفاده کند.
 قوطي هاي بزرگ تر را مي توانید با اتصال دو نخ به دو طرف آن 
به صورت طبل بزرگ تر در آورید و کودک آن را به گردن آویزان 

کند )شکل 38(.
انتخاب  اندازه  یك  پالستیکي  دوگلدان  گلدان هاي پالستیکي: 
کنید و آنها را به صورت شکل روبه رو روي هم قرار دهید، سپس 
با کشیدن پوست یا بادکنك کلفت به دو طرف آن، یك طبل دو 

طرفه بسازید. از لیوان های فلزی هم می توانید استفاده کنید.
وصل  هم  به  نازک  طناب هاي  یا  نوار  وسیله  به  باید  دوگلدان   

شوند )شکل 39(.

چوب و طشتک نوشابه: چند قطعه چوب یا شاخه های خشك 
ببرید.  تا 12 سانتي متر  به طول 10  و  انتخاب کنید  را  درختان 
سپس تعدادی طشتك نوشابه را بردارید و پس از صاف کردن لبۀ 
از وسطشان عبور دهید و میخ را به  را  )با کوبیدن(، میخي  آنها 
چوب بریده شده وصل کنید. می توانید از چوب های خراطی شده 

نیز استفاده کنید )شکل 40(.  

شکل 38ـ قوطی تزیین شده

شکل 39ـ گلدان های پالستیکی

 ب( تکرار پیام 
هدف: ایجاد و گسترش مهارت گوش دادن کودکان از راه تکرار پیام شنیده شده

وسیلۀ مورد نیاز: تهیۀ چند جملۀ کوتاه مورد عالقه و فهم کودکان توسط معلم؛ مانند: 
»من مادرم را دوست دارم.«       »من دوست دارم بازي کنم.«       »من گرسنه هستم، غذا مي خواهم.«  

گام اول :آماده سازي
معلم به کودکان یادآوري مي کند، من یکي از شما را از کالس بیرون مي برم و در گوش او آهسته جمله اي 
را مي گویم، سپس هر یك از شما به ترتیب باید نزد او در بیرون از کالس بروید. او آهسته آن جمله را در 
گوش شما مي گوید، سپس باید به کالس برگردید و آن جمله را عیناً در گوش من آهسته تکرار کنید. باید 

شکل 40ـ چوب و طشتک
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دقت کنید که شما نباید کلمه اي به آن اضافه یا از آن کم کنید. بنابراین هریك از شما، وقتي آهسته جمله 
در گوشتان گفته شد، مي توانید چند بار آن را پیش خودتان تکرار کنید تا به خوبي در یاد شما بماند، بعد 

وارد کالس شوید.
گام دوم : اجراي فعالیت

معلم پس از کسب اطمینان از اینکه کودکان با شیوة بازي آشنا شده اند، بازي را شروع مي کند . دانش آموزي 
را به بیرون از کالس می برد و درگوش او جملۀ مورد نظر را مي گوید. پس از مطمئن شدن از اینکه آن کودک 
جمله را کاماًل به یاد سپرده است و مي تواند آن را عیناً تکرار کند، به کالس باز مي گردد. آنگاه یکي یکي 
شاگردان را به ترتیب به بیرون از کالس نزد او مي فرستد تا جملۀ مورد نظر، آهسته در گوششان گفته شود 
و به کالس برگردند و جمله را عیناً، آهسته و شمرده، در گوش معلم تکرار و بازگو کنند. کودکي که جمله 
را صحیح تکرار مي کند، در یك ردیف و کودکي که جمله را صحیح تکرار نمي کند، به طور موقت در ردیف 

دیگري قرار داده مي شود تا مجدداً در بازي شرکت داده شود.

 ج( اجراي دستور 
هدف: ایجاد و گسترش مهارت گوش دادن در کودکان از راه »  اجراي دستور« شنیده شده

وسیلۀ مورد نیاز: معلم باید فهرستي از دستورهاي سادة قابل اجرا و فهم کودکان را پیش بیني و تهیه کند؛ 
مانند: نشان دادن اعضاي بدن خود یا نشان دادن وسایل کار.  

حرکت هاي معمولي کاربردي روزانه: »  راه رفتن، دویدن، خندیدن و غیره«
گام اول: آماده سازي

معلم براي کودکان توضیح مي دهد که هریك از شما با گوش دادن به دستوري که من مي دهم، باید فوري 
آن را به طور صحیح انجام دهید.

گام دوم: اجراي فعالیت 
معلم پس از کسب اطمینان از اینکه کودکان به شیوة انجام بازي آشنا شده اند، بازي را شروع مي کند. آن گاه 

از هر شاگرد مي خواهد دستوري را که مي شنود، صحیح اجرا کند. مثال:

عمل کودکدستور معلم

دست راست خود را نشان بده!
پاي چپ خود را نشان بده!

کنار تختۀ کالس برو و گچ را بردار!
برو! یك لیوان آب بیاور!

کودک باید فوري دست راست خود را باال ببرد.
کودک باید فوري پاي چپ خود را نشان دهد.

کودک باید فوري به کنار تختۀ کالس برود و گچ را بردارد.
کودک باید فوري برود و یك لیوان آب بیاورد.

 د( شمارش تعداد ضربه ها 
هدف: ایجاد و گسترش  مهارت گوش دادن از راه شمارش صحیح ضربه هاي شنیده شده

وسیلۀ مورد نیاز: یك دستمال تمیز.
آماده سازي: معلم به کودکان توضیح مي دهد که روش بازي بدین ترتیب است که چشم هر یك از شما با 
پارچه بسته خواهدشد، سپس با دست ضربه هایي کوتاه یا بلند روي میز نواخته مي شود. آن گاه شما باید 
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ضمن گوش دادن به ضربه ها و شمارش آنها نزد خود، به طور صحیح بگویید صداي چند ضربۀ پي در پي به 
گوش شما رسیده است.

باید توجه داشت که معلم مي تواند در ایجاد شدت ضربه ها از نظر بلندي و کوتاهي صداي آنها، آزاد باشد؛ 
گاهي به دلخواه، ضربه ها را بلند و گاهي کوتاه بزند یا براي شاگردي ضربه ها را بلند و براي دیگري ضربه ها 
را کوتاه بزند. همچنین معلم می تواند نظر کودک را به این نکته جلب کند که باید تشخیص دهد و شمارش 

کند که چند ضربه بلند و چند ضربه کوتاه را شنیده است.
اجراي فعالیت: معلم پس از اطمینان از اینکه کودکان با شیوة بازي آشنا شده اند، بازي را شروع مي کند. بدین 
ترتیب که هر بار روي چشم یك شاگرد را با دستمال مي بندد، سپس با دست، ضربه هایي روي میز می زند. 

در پایان، از کودک می خواهد که بگوید صداي چند ضربه به گوشش رسیده است.
تذکر: معلم گاهي مي تواند براي تنوع و دقت بیشتر، از کودک نیز بخواهد که مشخص کند ضربه ها روي چه 

چیزي زده شده است؛ مثاًل میز، دیوار، تختۀ کالس، کتاب و غیره.
کودک در اینجا باید مشخص کند که از ضربه هاي زده شده، چند تا بلند و چند تا کوتاه و روي چه چیزي 

بوده است.
چنانچه کودکي در تشخیص خود، دچار اشتباه شود، به طور موقت از دور بازي کنار مي رود تا مجدداً در بازي 

شرکت داده شود.

ـ ( تکرار پیام تلفني   ه
هدف: ایجاد و گسترش مهارت گوش دادن کودکان از راه تکرار پیام تلفني شنیده شده

پیام مورد عالقه و خواست  از چند  تهیۀ فهرستی  و  براي تماس گرفتن  تلفن  وسیلۀ موردنیاز: یك خط 
شاگردان؛ مانند:

 دوست داري امروز چه غذایي براي ناهار بخوري؟
 دوست داري با کدام یك از دوستانت در مدرسه بازي کني؟

 دوست داري امروز به مهماني چه کسي بروي؟
 امروز دوست داري چه کسي به میهماني شما بیاید؟

 وقتي دوستت را مي بیني، باید چه بکني؟
 درمنزل به مادرت چه کمکي مي کني؟

 چه کارتوني را بیشتر دوست داري؟
 چه میوه اي را بیشتر دوست داري؟

گام اول: آماده سازي
معلم باید امکان یك خط تلفن را در کالس یا محل دیگري به وجود آورد. سپس زمینه را آن گونه فراهم کند 
که فردي از محل دیگري، به تلفن مورد نظر تلفن کند و هر بار یکي از کودکان پاي تلفن خواسته شود. آنگاه 
یکي از پیام هاي طرح شده در باال، با تلفن به او گفته شود. سپس تلفن قطع گردد و از کودک خواسته شود 

عیناً پیام گوش داده شده را به طور طبیعي و رسا تکرار کند.
بنابراین معلم شیوة کار را براي کودکان توضیح مي دهد و حتي یك یا دو بار این فعالیت می تواند به صورت 

آزمایشي براي یادگیري کودکان در کالس انجام گیرد.
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2ـ فعالیت هایي براي شعرخوانی

 الف(بازی
هدف: آشنایی با ریتم کلمات در قالب یك بازی

مواد الزم: انتخاب یك بازی در  قالب ریتم شعر گونه مثل »عموزنجیرباف« یا »گرگم و گله میبرم«
روش اجرا: بچه ها در حالی که دست های یکدیگر را گرفته اند به صورت دایره می ایستند. سپس یك نفر 
به عنوان مجری اصلی سؤاالتی می پرسد که بقیه باید به آن پاسخ بدهند. در اینجا کودکان سؤال را پاسخ 

می دهند و برای عبور نام یك حیوان و صدای او به صورت تکرار صدا اجازه عبور می گیرند.
 عموزنجیر باف 

بله
 زنجیر منو بافتی؟

بله
 پشت کوه انداختی؟

بابا اومده
 چی چی آورده؟

نخود و کشمش
 بخور و بیا

با صدای کی؟
 با صدای گربه و سپس کالغ، گنجشك و غیره

 ب( چیستان 
هدف: آشنایی با ریتم کلمات در قالب یك چیستان

مواد الزم: انتخاب تعدادی چیستان به منظور آشنایی با ریتم شعر و طرح معما برای حدس زدن و نام بردن
1 میوة ترد آشنا، منم من 

گل به سر و سبز قبا، منم من
بی نمکم، بگو نمکدان کجاست؟

بچه سبز بوته ها، منم من
2 یك میوه مفید است 

محصولی از شمال است
اسم برادرانش

نارنج و پرتقال است.
3 با اینکه شکل گوجه ام 

گوجه فرنگی نیستم
کال مرا هرگز نخور

حاال بگو من چیستم؟
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 ج( شعر 
هدف: آشنایی با ریتم کلمات در قالب یك شعر

مواد الزم: انتخاب شعر کودک
بیناست هردو  دارم  چشم  دو  راستمن  چشم  یکی  چشم چپ  یکی 
راستمن دو گوش دارم هر دو شنواست گوش  یکی  یکی گوش چپ 
پویاست پا  دو  هر  دارم  پا  دو  راستمن  پای  یکی  چپ  پای  یکی 
تواناست دو  هر  دارم  دست  دو  راستمن  یکی دست  یکی دست چپ 

)جبار باغچه بان(

3ـ فعالیت هایي براي كتاب خوانی

 1ـ3ـ پرسشگری
الف(بادکنک در فریزر )شکل 41(

مواد الزم: 4 بادکنك شبیه به هم، کیسۀ خرید
گام اول: استفاده از حواس

از کودک در مورد مشخصات بادکنك باد نشده سؤال کنید، با تشویق 
به استفاده از حواس پنج گانه.

مثال: بیرون بادکنك چه شکلي دارد؟
چقدر مي تواند بادکنك را بکشد؟

آیا مي تواند از بادکنك صدایي در بیاورید؟
آیا بادکنك را مي تواند تا کند؟

گام دوم: فعالیت
چهار بادکنك را به یك اندازه باد کنید و به کودک بگویید که یکي را درفریزر بگذارد، یك بادکنك را در 
کیسۀ خرید بگذارد و رویش را بپوشاند تا بادکنك دیده نشود و یکي را در کمد بگذارد. از خودش سؤال کنید 
که مایل است چهارمین بادکنك را کجا بگذارد. آن را همان جایي که او مي خواهد، بگذارید. از او بخواهید تا 
نظرش را در مورد چهار بادکنك بعد از یك هفته بگوید. دلیلش را هم توضیح بدهد. یك هفته بعد، هر چهار 
بادکنك را از مخفیگاه هایشان بیرون بیاورید. از او بپرسید که نظرش را در مورد هریك از بادکنك ها بگوید. 
آیاهیچ کدام تفاوتي کرده اند؟ کدام محل بهترین جا براي بادکنك ها بوده است و کدام یك پر بادتر است؟ او 

را تشویق به یافتن دلیل بهتر ماندن بادکنك کنید.
گام سوم: تفکر

از او بپرسید که شئ دیگري )یك تکه نان، برگ( را مي توان به همین ترتیب درفریزر و کیسۀ خرید و کمد و 
جایي دیگر براي یك هفته نگهداري کرد. فعالیت را دوباره تکرار کنید. البته با چیزي که او انتخاب کرده است 

و نتایج این تجربه ها را با هم مقایسه کنید.

شکل41ـ بادکنک در فریزر
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ب( چه موقع یک مایع آب میوه است؟
مواد الزم: یك لیوان شربت غلیظ، قاشق، یك لیوان بزرگ آب، یك ظرف محتوي شربت یخ زده )شربت غلیظ(

گام اول: استفاده از حواس 
از کودک بخواهید که شربت غلیظ یخ زده را با آب میوه یا شربت معمولي مقایسه کند. تشویقش کنید قبل 

از جواب دادن، از حواس خود استفاده کند. 
مثال: غلیظ بودن

آیا این شربت از شربت معمولي غلیظ تر است؟
آیا بوي آن تندتر است؟ شربت غلیظ مخلوط نشده با آب، چه تفاوتي با آب مخلوط شده با شربت دارد؟ چه 

شباهت هایي به هم دارند؟
گام دوم: فعالیت

به کودک کمك کنید تا سه قاشق مربا خوري از شربت غلیظ را در یك لیوان بزرگ بریزد. از او بخواهید حدس 
بزند چقدر آب الزم است تا مزة مناسبي به آن بدهد و خوب حل شود. بعد از حدس زدن، از او بخواهید که 
پنج قاشق مرباخوري آب به آن اضافه کند. سپس بخواهید که آن را مزه و بو کند. از او بخواهید اضافه کردن 
آب را ادامه دهد و به همین ترتیب بو کردن و کمي مزه کردن را. شمارة قاشق هاي اضافه شدة آب را داشته 
باشید. وقتي به نظرش رسید که مزة آب مانند شربت معمولي شده است، تعداد اضافه شدة قاشق هاي آب را 
با حدس او تطبیق دهید. حال از او بپرسید چقدر باید آب ریخت تا شربت کامالً مزة خود را از دست بدهد. 
براي یافتن جواب بگذارید خودش تعداد قاشق هاي آبي را که اضافه مي کند، بشمارد. شما هم حساب آن را 

داشته باشید. بعد با شماره هاي او مقایسه کنید.
گام سوم: تفکر

از او سؤال کنید آیا مثاًل با شربت آلبالو این تجربه را کرده است؟ آیا با شربت دیگر هم همین نتیجه به دست 
خواهد آمد؟ سپس با شربت دیگري امتحان کنید. هنگام پایان یافتن تجربه بگذارید او تعداد قاشق هاي آب 

الزم براي درست کردن شربت و بي مزه کردن را حدس بزند و مقایسه کند.

ج( اکتشافاتي در مورد نان
هدف: استفاده از پرسشگري براي شنیدن

گام اول: استفاده از حواس
دربارة ویژگي نان از کودک سؤال کنید. او را تشویق به استفاده از حواسش کنید.

مثال: مي توان یك تکه نان را بدون پاره شدن1 تاکني؟ 
آیا نان بدون پاره شدن قابل کش آمدن است؟

خرده هاي نان کلفت تر از یك تکه نان هستند یا نازک تر؟ )نان ماشیني یا هر نوع نان دیگر(
مواد الزم: قطعه اي نان، 4کیسه نایلونی، نوار چسب، قطره چکان، آب، یك پرتقال

گام دوم: فعالیت
از او بپرسید آیا مي توان چیزي را روي نان پرورش داد؟ سپس بپرسید آیا آب و نور خورشید برروي نان اثري 
دارند؟ او را تشویق کنید با ارائه دلیل نظراتش را بیان کند. بعد از او بخواهید که قطعه اي نان را به چهار 

1ـ منظور تکه تکه شدن است.
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قسمت مساوي تقسیم کند هر تکه را در یك کیسه نایلون بگذارد و بر روي یك تکه نوار چسب بنویسید 
»  نور« و آن را روي یك کیسه بچسبانید. روي تکۀ دیگر بنویسید »  تاریکي« و آن را روي یك کیسه نایلون 

دیگر بچسبانید. بعد در هر دو کیسه را ببندید و بچسبانید.
از کودک بخواهید تا یکي را در جاي نوراني و دیگري را در جایي تاریك بگذارد. بعد بر روي دو تکۀ باقي 
مانده از آن هشت قطره آب بچکاند و هریك را در کیسۀ  جداگانه اي بگذارد و دوباره برروي تکه اي چسب 
بنویسد »  نور و آب« و تکه اي دیگر»  آب و تاریکي« و بر روي کیسه ها بچسباند و به همان گونه آنها را هم در 

جاي مناسب بگذارید.
از کودک بخواهید در مورد چهار قطعه نان حدس بزند.

مثال: آیا بعد از یك هفته تمام قطعه ها به یك صورت دیده خواهند شد. اگر نه، کدام قطعه متفاوت خواهد 
بود و چرا؟

بعد از یك هفته، چهار کیسه را بیاورید و بگذارید تا او به نتیجۀ کار دقت کند. بر مبناي مشاهدات از او بپرسید 
که کدام حالت براي رشد کپك مساعد تر است؟

گام سوم: تفکر 
از کودک بپرسید آیا فکر مي کند نتیجه تحقیق در مورد یك قطعه پرتقال هم، اگر در کیسه گذاشته شود 
همین است. او را به توضیح دادن تشویق کنید. سپس آزمایش را با یك قطعه پرتقال پوست نکنده تجربه 

کنید. در نهایت از او بخواهید نتیجه دو آزمایش را با هم مقایسه کند. 

د( بیا یک ساندویچ عجیب بسازیم
مواد الزم: نان همبرگر، جوانۀ حبوبات )جوانه ای که از سبز کردن حبوبات به دست می آید از جمله ماش(، 
کره، کمي خرده شکالت، کشمش، بستني، بیسکویت، حلقه هاي خیار، حلقه هاي گوجه فرنگي، بادام، خردل، 

بشقاب، کارد کند
گام اول: استفاده از حواس

از او بخواهید در مورد تهیۀ یك ساندویچ عجیب فکر کند. مواد را مقابل او بگذارید و از او بخواهید که از 
حواسش استفاده کند.

مثال: کدام مادة غذایي بوي قوي تري دارد؟ 
کدام یك از همه شیرین تر است؟

کدام یك بد مزه تر است؟
کدام یك با کارد کند بهتر بریده مي شود؟

گام دوم: فعالیت 
از او بخواهید چیزهایي را که در یك ساندویچ معمولي به کار نمي رود؛ نام ببرد؛ مانند بستني، ذّرت، لوبیا سبز 

و یا نخود.
بعد بخواهید از موادي که حاضر است ساندویچي درست کند؛ البته ساندویچي عجیب. از او سؤال هایي کنید 

که در خالق بودن هنگام تهیۀ ساندویچ مشوق او باشد.
مثال: آیا در یك ساندویچ عجیب مواد الزم را مي توان به شکل چیزي روي نان قرار داد؟ )مثاًل در یك خط، 

یا به شکل دایره(
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وقتي کار او تمام شد، از او بخواهید به کارش اسمي بدهد. بعد بپرسید آیا سایر بچه ها حاضرند آن را بخورند؟ 
تشویقش کنید که چرا بله و چرا نه؟ او را وادار کنید که شما را متقاعدکند که ساندویچ خوبي درست کرده 
و شما حتماً باید آن را امتحان کنید. سعي کنید شجاع باشید. در نهایت از خودش بخواهید که آن را امتحان 

کند. در این صورت از خودش بخواهید که مزة ساندویچ خود را امتحان کند.
گام سوم: تفکر

از او بپرسید پختن شیریني با چه ماده اي مي تواند عجیب باشد )مثاًل پوست پرتقال(. یك خمیر بیسکویت 
آماده کنید و بگذارید کمي از مواد را به آن اضافه کند. بعد آن را بپزند و از او بخواهید کارش را بسنجد و به 

آن نمره بدهد.

 2ـ 3ـ درک معنا
الف(تمرین

هدف: تمرین برای درک معنا در جدول ووکلیچ
مواد الزم: انتخاب قصه و داستان 

مراحل اجرا: پس از خواندن قصه با پاسخ به هفت پرسش جدول ووکلیچ، میزان درک معنا را مشخص کنید.
»باران مي بارید. باد مي وزید. باد با خود یك دستمال آورد. موش کوچولویي که زیر باران خیس شده بود، 
دستمال را پیدا کرد. خوشحال شد. دستمال را به چوب بست و یك چتر درست کرد. آن را روي سرش گرفت. 
موش کوچولو به النه رفت؛ اما دِر ورودی النه اش تنگ بود. چتر توي النه نرفت. موش کوچولو چتر را بیرون 

گذاشت. باد آمد و چتر را با خود برد.
قورباغه کوچولویي چتر را پیدا کرد. خوشحال شد. روي آن نشست و زیر باران آواز خواند: قور قور قور.

خانه قورباغه روي درخت بود. قورباغه کوچولو نمي توانست چتر را به خانه اش ببرد. آن را همان جا گذاشت 
و رفت. باد آمد و چتر را با خود به کنار رودخانه برد. خارپشت کوچولویی چتر را پیدا کرد خوشحال شد و 
با آن یك قایق درست کرد. النۀ خارپشت آن طرف رودخانه بود. خارپشت توي قایق نشست و به آن طرف 
رودخانه رفت. چتر را همان جا گذاشت و به طرف النه اش رفت. باد وزید، آب چرخید، قایق را با خود برد. قایق 
رفت و رفت تا به یك بوته کنار رودخانه گیر کرد. آب چوب آن را با خود برد، اما دستمال روي بوته ماند. 
مدتي گذشت. باران بند آمد. دختر کوچولویي آمد. دختر کوچولو دنبال چیزي مي گشت. ناگهان دستمال 
را دید. خوشحال دستمال را برداشت و گفت: »  دستمال قشنگ من، کجا بودي؟« دختر کوچولو دستمال را 
شست. آن را روي یك شاخه انداخت. نسیم وزید، آفتاب تابید، دستمال خشك شد. دخترکوچولو با خوشحالي 

دستمال را به خانه برد.«
ب( مقایسه

هدف: مقایسۀ درک معنا در جدول ووکلیچ
مراحل اجرا: کاربرد این قصه را در زندگي روزمره با پرسش کاربردي قصه قبلي مقایسه کنید. 

گربه زیر درخت دراز کشیده بود. او مي خواست بخوابد. اما گنجشك ها جیك جیك مي کردند و نمي گذاشتند 
او بخوابد.

او جایش را عوض کرد و زیر میزي که توي حیاط بود رفت. اما تا خواست بخوابد دو باره گنجشك ها آمدند 
و جیك جیك کردند.
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گربه عصباني شد و یك میوي بلندي کشید، یك لحظه گنجشك ها ساکت شدند. اما دوباره شروع کردند. گربه 
خمیازه اي بلند کشید. دست ها و پاهایش را کش داد و کش داد. بعد یك مرتبه بلند شد و به طرف گنجشك ها 
دوید. این طرف حیاط، اون طرف حیاط، حتی جستي روي درخت و دیوار زد.گنجشك ها پر زدند و رفتند و 

گربه آسوده خوابید، چون خیلي خسته شده بود.

تمرین كنید
1   یك فعالیت آموزشی برای حذف یك مانع فردي شنیدن کودک طراحی کنید.

2   یك فعالیت آموزشی با استفاده از سبك نتیجه اي براي یك کودک 5 ساله طراحی کنید.

3   با ابزارهاي مختلف صداهایي را براي دو کودک چهار ساله ایجاد کنید و گزارشي از عکس العمل آنان تهیه 

کنید.
4   یك قصه را براي کودک شش ساله اجرا کنید و چهار نوع از پرسش هاي مطرح شده در جدول ووکلیچ را 

بپرسید و نتیجه را گزارش دهید.

خود ارزیابی پایان پودمان 2

واحدیادگیری: توسعۀ مهارت های شنیداری کودک

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحدیادگیری توسعۀ مهارت های شنیداری کودک تهیه 
شده است. در هر سؤال بیشترین امتیاز، سه و کمترین امتیاز یک است. براین اساس خود را ارزیابی 

کنید و به خود امتیاز دهید.

1 2 3 موارد ردیف

وارسي رشد شنوایي کودک مشاهده   فهرست  از  تا چه حد مي توانید گزارشي 
شده را ارائه دهید؟ 1

تا چه حد می توانید با موانع گوش کردن فعال را شناسایی کنید؟ 2

تا چه حد می توانید یك فعالیت آموزشی برای پرورش گوش دادن فعال از طریق 
یکي از سبك هاي شنیدن طراحی و اجرا کنید؟ 3

تا چه حد می توانید یك فعالیت آموزشی برای پرورش توانمندي هاي شنیداري 
از طریق فعالیت هاي روزانه طراحی و اجرا کنید؟ 4
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ارزشیابی شایستگی توسعۀ مهارت های شنیداری کودک

شرح کار: 
تهیه فهرست وارسي برای مراحل شنیدن با استفاده از جدول مراحل رشد شنوایی

طراحی یك فعالیت آموزشی برای پرورش گوش دادن فعال با استفاده از انواع گوش کردن و سبك های شنیداری
طراحی یك فعالیت آموزشی برای پرورش توانمندی های شنیداری با استفاده از تمرکز و توجه، زیر و بمی صدا، شعرخوانی و کتاب خوانی

طراحی هر فعالیت با توجه به موارد زیر انجام می شود:
نام فعالیت:                                                                          نوع فعالیت:

هدف فعالیت:                                                                       مکان فعالیت:
زمان فعالیت:                                                                        وسیله و ابزار مورد نیاز:

سن کودکان:                                                                        تعداد کودکان:   
تعداد مربی و کمك مربی:                                                        روش کار:

استاندارد عملکرد: توسعه مهارت های شنیداری کودک از طریق شناخت مراحل شنیدن، گوش دادن فعال، پرورش توانمندی های شنیداری کودک بر اساس 
منابع علمی و آموزشی و آیین نامه های وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور

شاخص ها:
توسعه شناخت مراحل شنیدن )مراحل رشد شنوایی، ...(

پرورش گوش دادن فعال )ویژگی های گوش دادن فعال، موانع شنیدن، سبك های شنیدن.(
پرورش توانمندی های شنیداری )تمرکز، توجه به صداها، شعرخوانی، کتابخوانی(

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
توسعه مهارت های شنیداری کودک با توجه به شرایط زیر:

مکان: مرکز آزمون                               زمان: 60 دقیقه برای هر فعالیت
ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر، اشیای صدا دار، تصاویر اشیاء و حیوانات، وسایل هنری، فایل صوتی، کتاب شعر و قصه

استاندارد وسایر شرایط: منابع علمی و آموزشی آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی
ابزار و تجهیزات: لوازم اداری مناسب ـ جداول رشد

اسناد: دستورالعمل های بهزیستی و آموزش و پرورش
منابع: کتب آموزشی مرتبط، اینترنت

استاندارد و سایر شرایط: منابع علمی و آموزشی آئین نامه های بهداشتی و آموزش و پرورش

معیار شایستگی:

 نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحلۀ کارردیف

1توسعۀ شناخت مراحل شنیدن

2پرورش گوش دادن فعال

2پرورش توانمندی های شنیداری

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی: یادگیری، مهارت گوش کردن، آموزش و کمك به فراگیري دیگران

ایمنی: رعایت استاندارد های بهداشتی موجود در آیین نامه های مهد ها ـ رعایت نکات ایمنی در 
به کارگیری ابزار و تجهیزات بهداشتی

بهداشت: رعایت  بهداشت و  سالم سازی محیط
توجهات زیست محیطی: به حداقل رساندن صدمات زیست محیطیـ  صرفه جویی در آب مصرفی

نگرش: اهمیت دادن به انجام صحیح کمك هاي اولیه در کوتاه ترین زمان

2

0میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 است.
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پودمان 3

توسعۀ مهارت های بیانی کودک 

صحبت کردن را با مطالعه یا حتی نگاه کردن نمی توان آموخت، بلکه 
باید آن را انجام داد و تمرین کرد.

زمان: 60 ساعت ) نظری24 ساعت +  عملی36 ساعت(
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استاندارد  عملکرد

توسعه مهارت های بیانی کودک از طریق توسعه شناخت مراحل سخن گویی، آماده کردن برای سخن گویی 
و کاربرد توانایی های گفتاری کودک در زندگی روزانه بر اساس منابع علمي و آموزشي و استانداردهای وزارت 

آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور

 شایستگي هاي فني مورد انتظار در این واحدیادگیري: 
1  توسعۀ شناخت مراحل سخن گویی 

2  آماده کردن کودک برای سخن گویی

3  کاربرد توانایی های گفتاری در زندگی روزانۀ کودک

 شایستگی های غیر فنی مورد انتظار در واحدیادگیري: 
1  یادگیری

2  مهارت گوش کردن 

3  آموزش وکمك به فراگیري دیگران

واحد یادگیری 3 

توسعۀ مهارت های بیانی كودك
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هدف توانمندسازي 1ـ3: روش های توسعه شناخت مراحل سخن گویی کودک 
را توضیح دهد.

صحبت كردن 

تعریف: سخن گفتن فرایندی است که بر شناخت و اندیشه مبتني است و از روي قصد و اراده براي بیان 
مفاهیم و خواسته هاي انسان به کار مي رود.

کودکاني که در زمینۀ مهارت هاي کالمي ضعیف هستند، در مدرسه با مشكالت خواندن روبه رو مي شوند. اما 
در هر حال کودک طبیعتاً زبان را مي آموزد.

در سال هاي اخیر بررسي زبان کودکان به طور قابل مالحظه اي گسترش یافته است که با همه تفاوت ها در دو 
نكته اتفاق نظر دارند.

1  کودکان نظام زباني خاص خود را دارند و صرفًا مقّلد نیستند. کودکان در هر مرحله قواعد دروني 

خود را دارند که با قواعد زبان بزرگسال متفاوت است. برای مثال، اداي کلمه »گوشتوایي« براي گوشت فروشي 
)قّصابي( که بر اساس کلمه نانوایي مي سازند.

2  شباهت در تکامل زبان کودکان: جدا از  اینكه در کدام کشور یا منطقه زندگي مي کنیم، کودکان در 

تكامل زبان شبیه هم هستند و از یك روند خاصی پیروی می کنند.

 اهمیت سخن گفتن 
فرایند سخن گفتن همیشه الهام بخش در زمینۀ آموزش است، از آنجا که پیش فرض مراحل رشد، از ساده به 
مشكل، از کم به زیاد، از کّمي به کیفي، از تقلیدي به خالق، از وابسته به مستقل است. فرایند رشد کالمي که 

در ادامۀ مبحث بیان مي شود، مي تواند نكات حائز اهمیتي را در  این زمینه آشكار سازد.

مراحل  شناخت  توسعۀ  برای  آموزشی  فعالیت های  توانمندسازي2ـ3:  هدف 
سخن گویی را  طراحی و اجرا کند.

مراحل رشد سخن گفتن
 گریه قابل ادراک ترین صدایي است که نوزاد تولید مي کند. تغییر در آهنگ گریه، خشم، درد، گرسنگي 
و غیره را نشان مي دهد. گریه هرچند اولین ابزار ارتباطي کودک است؛ اما واقعاً ارتباط کالمي  نیست )گریه 

زبان نیست(.

گفت      و  گو 
فعالیت1:کنید

در گروه های کالسی درباره عبارت زیر گفت وگو کنید.
»حرف بزنید تا شناخته شوید، زیرا انسان ها در زیر زبانشان پنهان هستند.« »نهج البالغه/ کلمات قصار 392«
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گریه  با صداهاي مختلفي  تولد  زمان  در  کودکان 
مي کنند و والدین گاهي مي توانند از گریۀ فرزندشان 
بفهمند که گرسنه است یا خسته و یا مشكلی دیگر 
دارند . البته در  این دوره بیشتر از نظر موقعیت آنها 
حدس مي زنند. اما در ماه هاي بعد مادر به درستي 
گریه ناشی از گرسنگی یا خواب را تشخیص مي دهد 

)شكل1(.

شکل1ـ گریه کودک

فعالیت 2: درگروه هاي کالسی صداي گریه چند نوزاد را ضبط کنید و در کالس پخش نمایید و به آن 
گوش دهید. آیا همۀ آنها یكسان است و یا تفاوت دارند؟ نتیجه را در کالس جمع بندی کنید.

تمرین     کنید

را  بیداري  زمان  ماهگي،   3 در حدود  کودک   
صرف ساختن و تولید صدا مي کند که بیشتر به 
بَغ بَغوی کبوتر شبیه است، اما تنوع دارد و به نظر 
کند  کنترل  را  مي تواند  این صداها  که  مي رسد 
)مرحله زمزمه کردن1(. او مي تواند صداي خود 
را کم و زیاد کند و یا با شنیدن صداي مزاحم آن 

را قطع نماید )شكل2(.

 کودک به مرور صداهاي تولید شده اش را با صداهایي شبیه به حروف صدادار و بي صدا درمي آمیزد و وقتي 
با او حرف مي زنیم،  این کار را ادامه مي دهد، حتي لبخند مي زند. بنابراین در  این مرحله هر کاري را که با 
لبخند و ارتباط چشمي  انجام مي دهید، باید با صداي بلند و واژگان صحیح بگویید. به خاطر داشته باشید او 

سخن گفتن را با شنیدن مي آموزد )شكل3(.
هر چند کودک صداي مادرش را از دیگر صداها بیشتر تشخیص مي دهد، ـ صدایي که از دوران جنیني در 

 Cooing ـ1

شکل2ـ کودک خودش به تولید صدا مي پردازد.
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رحم شنیده است و به آن خو کرده است1ـ اما به مرور مي آموزد که چگونه به صداي مادر گوش کند.
صداي شما باید آرام و با محبت و عشق باشد. در حین لباس پوشیدن، حمام کردن و یا غذا دادن فرصت هاي 
طالیي براي حرف زدن پیش مي آید. براي کودک مدام شرح دهید که مشغول چه کاري هستید. با تلفظ 
صحیح لغات و جمالت کامل  این فعالیت را ادامه دهید؛ »االن وقت شیر خوردن است«، »بگذار، بلوزت را از 

تنت بیرون بیاورم«.  این نكات را به کمك مربي هم گوشزد کنید.

شکل3ـ لبخند کودک به بزرگساالن

 کودک به مرور شروع به بَل بَل کردن2 )غان و غون( مي کند. به صداهاي اطراف گوش مي دهد و از گریه او 
کاسته می شود و مدام بین خواب و بیداري است.  این دوره از جهت گفتاري اهمیت خاص دارد، زیرا تقلیدي 
از ریتم و صداهاي محیط و صداي تولید شده خودش است. با، ما، دا و غیره او ممكن است، در اثر تكرار از  این 

حروف لذت ببرد و بعضي از حاالت هیجاني خود را با  این گونه صداها به ما نشان دهد.
 با گذر زمان، هجاهای ساده اي چون ال، دا، و صداهاي دو سیالبي مانند ماما و دادا آغاز مي شود.  این صداها 

ارتباط کالم با اعمال باعث گسترش خزانۀ لغات و درک بهتر کودک مي گردد.
نکته

 به صداهایي که در محیط زندگي اش وجود دارد، اشاره کنید؛ »این صداي زنگ تلفن است«، »این 
صدای زنگ در است«.

 اسم اشیاي در دیدرس او را بلند بگویید؛ »این شیشه شیر است«؛
 جمله ها را کامل، روشن و واضح بگویید؛ »این کاله است«.

پیشنهاد

1ـ جنین از شش ماهگی صدای مادر و ضربان قلب او را می شنود. پس از شش ماهگی صدای محیط را می تواند در درون رحم گوش دهد.
2ـ Babbling تقلیدی از ریتم صداهای محیط و صداهای شنیده شده کودک است. این مرحله همان غان و غون است. 



72

را نمی توان کلمه دانست. کودک به خاطر خودش آنها را به وجود مي آورد و در واقع گفتار کودکانه1 است 
که از ترکیب صداهاي گوناگون تشكیل شده است؛ تك سیالبي ها به دو سیالبي تبدیل می شوند و آغازی براي 

رسیدن به کلمه است.
 پژواک کالمي2 در واقع، تكرار کلمات شنیده شده کودک است. بنابراین طبیعي است که کودک از کلمات 
بد هم تقلید کند. پس باید از الگوهاي صحیح کالمي  برخوردار باشد. گاهي بزرگ ترها به واسطه شیریني »گفتار 

کودکانه« نه فقط لغات او را تصحیح نمي کنند، بلكه با لبخند و واکنش خود، لغت اشتباه را تكرار مي کنند.

 Lalling ـ1
 Echoicstage ـ2

   ادغام رفتارهاي عملي و گفتاري »خداحافظي« یا باي باي
   عكس العمل با لبخند در قبال بیان کلمات کودک و تكرار آن به صورت صحیح

کودک را در مقابل آینه قرار دهید و  اجزاي بدن 
او را با نشان دادن نام ببرید )شكل4(.

پیشنهاد

پیشنهاد

فعالیت 3: در گروه های کالسی در صورت امكان، از لغاتي که در کودکي اشتباهاً مي گفتید و والدین شما 
آنها را به یاد دارند )حتي کلمات شنیده از دیگر کودکان( فهرستی تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

 کودک پس از  این مرحله، به دلیل آشنایي بیشتر با لغات کلیدي و کسب مهارت نسبت به تكرار، مي تواند 
معنـاي بسیاري از گفته ها و دستـورهای شفاهي را درک کند. با وجـود محـدودیت خزانه لغات از نظر بیان 
)3 تا 4 کلمه( مي تواند آن را در جاي درست و براي مقصودي درست استفاده کند. مانند »بغل« یعني مرا 

بغل کن، آب »یعني آب بده«. او یك کلمه را براي بیان یك جمله به کار مي برد.

شکل4ـ کودک و آینه

 کودک به مرور،   ایما و اشاره را به کالم خود مي افزاید و واژگان درکي او 5 برابر واژگان بیاني مي شود. یعني 
کودک ظاهراً 10 کلمه را بیان مي کند، اّما معناي 50 کلمه را مي فهمد. از طرفي او از یك کلمه مي تواند 
کتري  بخاري،  آتش  به  داغ  لغت  براي  را  »جیز«  کلمه  مثال  برای  کند،  استفاده  واژه  چند  معناي  به جاي 

تمرین     کنید



73

پودمان سوم: توسعۀ مهارت های بیانی کودک

آب  جوش، شمع و غیره اطالق مي کند یا »جوجو« را براي همه پرندگان، حتي هواپیما، به کار می برد.

 نکات کلیدي در صحبت کردن با کودک نوپا 
 کودک را به صحبت کردن تشویق کنید، به او نخندید و انتقاد نكنید.

 از جمالت کوتاه و یا پرسش هاي زیاد استفاده کنید.
 موقعي که صحبت مي کند، تمام توجه تان را به او معطوف کنید.

 به سؤاالت او با کلمات ساده پاسخ دهید.
 صبور و شكیبا باشید، چرا که او براي بیان آنچه مي خواهد بگوید، به زمان نیاز دارد.

کودکان به مرور با افزایش خزانه لغات، قادر به ساختن جمله هستند. هر چند جمالت آنها بیش از دو کلمه 
نیست؛ مثل بابا توپ، مامان سوپ. ترکیبات دو کلمه ای کودکان نوع خالصه شدۀ جمالت بزرگساالن است 

)فعل، اسم و صفت(؛ جمالتي تلگرافي، بدون حروف اضافه، ربط و یا تعریف.
در حدود 18 تا 24 ماهگي اغلب نوپاها به طور ناگهاني کلمات تازۀ زیادي را به سرعت مي آموزند که گاهي 
بدان »مرحله جهش یا فوران کلمه« می گویند. رشد کالمي  تمامي کودکان در  این سن از یك الگو پیروي 
مي کند و در 18 تا 24 ماهگي است که آنها به ساختن جمالت کامل مي رسند؛ یعني جمالتي داراي اسم، 
یاد  زودي  به  کنند،  بیان  مي توانستند  را  تنها چند جمله  که  مرحله  تا  این  آنها  غیره  و  اضافه  فعل، حرف 

مي گیرند کلمات را کنار هم بگذارند و ترکیب جدیدي را خلق و بیان کنند، حتي اگر آن را نشنیده باشند.

فعالیت4: فرصتي براي صحبت کردن با کودک نوپا پیدا کنید. نحوۀ صحبت کردن شما با روشي که 
معموالً با یك بزرگسال صحبت مي کنید، چه تفاوتي دارد؟ نتیجه آن را در کالس مطرح کنید.

فکر  کنید

کودک نوپا وقتي بهتر مي آموزد که مكالمات واقعي داشته باشد.
نکته

بگذارید کودک افكارش را به زبان آورد، جمالت او با الهام از آنچه در محیط اطرافش رخ مي دهد، از ساده به 
سمت پیچیده پیش مي رود. با  ایجاد شرایط مناسب به او فرصت تالش و جست وجو بدهید و بگذارید خود 
تجارب دست اول را آزمایش و بیان کند؛ اگر چه ممكن است او بخش هایي از جمله را حذف نماید، اما معاني 
کالم در آنها گسترش مي یابد. کودکان با استفاده از حروف اضافه، تعریف و به کارگیري حاالت مختلف فعل، 

جمالت پیچیده تري را به کار مي گیرند.
ویژگی های واژگان کالمي1 بر اساس سن در جدول 1 نشان داده شده است.

1ـ به جدول رشد کالمي  در کتاب همراه هنرجو مراجعه کنید.
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جدول1ـ ویژگی های واژگان کالمي

ویژگی های واژگان کالمي  بر    اساس سن

تعداد کلماتویژگي هاسن

1000جمالت ساده 3 سالگي

1500استفاده از خزانه لغوي بیشتر همراه با ضرب آهنگ کالم3 تا 4 سالگي

2500جمالت 3 تا 5 کلمه به همراه حروف اضافه4 تا 5 سالگي 

10000جمالت 6 تا 8 کلمه با حرف ربط5 تا 6 سالگي

30000 تا 4000جمالت کامل با رعایت قواعد6 تا 8 سالگي 

فعالیت 5 : مطالبي را که با عنوان مراحل رشد سخن گفتن مطرح شد، مرور کنید و جدول رشد سخن گویي 
را تهیه کنید.

تمرین     کنید

هدف توانمندسازي3ـ3: روش های آماده کردن کودک برای سخن گویی را توضیح  دهد.

آماده كردن كودك براي سخن گفتن 

با توجه به رشد زبانی پرشتاب کودک، همان گونه که اشاره شد، کودک سخن گفتن را در محیط مي آموزد.  این 
دلنشین  اصوات  گوناگون،  )افراد  باشد  داشته  مناسب وجود  موارد شنیداری  و  باشد  قدر غني تر  محیط هر 
و  غیره( طبیعي است که رشد زباني بهتر صورت مي گیرد. بنابراین در کنار فعالیت هاي روزمرۀ کودک، مي توان 
با تمرین و اجراي طرح هاي آموزشي زبان، بستر را براي توسعۀ ممكن ساخت. شاید بتوان راهكارهاي اجرایي 
را در سه بخش ارائه کرد که هر یك داراي شاخه هایي است که نهایتاً منجر به صحبت کردن بهتر کودک 

مي شود. سه راهكار اصلي آماده کردن کودک برای سخن گفتن طبق نمودار 1 عبارت اند از:

فضا برای انتقال پیام
تشویق کودک به صحبت کردن      

1ـ نام بردن و توصیف       
2ـ کامل کردن      

3ـ جمله آموزی

شناخت       
1ـ شناخت خود          

2ـ بیان احساسات

آماده کردن کودک 
برای سخن گفتن

نمودار 1ـ آماده کردن کودک برای سخن گفتن
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در اين راستا فعاليت هايي طراحي شده است، تا به كودكان امكان سخن  گفتن را بدهد. در  اينجا تأكيد در ياد 
دادن كلمات جديد نيست، بلكه تأكيد بر مشاركت فعال كودك در مبادالت كالمي، زمان صحبت با بزرگ ترها و 
ساير كودكان است. بعضي از فعاليت ها شامل نام گذاري و نام بردن اشيا، اماكن و افراد است و بعضي به كودكان 

كمك مي كند كه الگوهاي سخن گويي خود را از طريق توصيف و تشريح اشيا يا تجارب خود، توسعه دهند.

 آماده كردن فضا براي انتقال پيام )صحبت كردن( 

فعاليت 6: با مراجعه به فصل 4 كتاب دانش فني پايه سال دهم، ويژگي هاي فضاي كتابخانه و غيره را 
مرور كنيد و با توجه به دانستني هاي خود فهرستي براي  اين فضا تهيه كنيد.

با عكس ها و پوسترهاي مناسب و متنوع، نام گذاری سبد های وسايل، كتاب، لوح فشرده و كارت های قصه گويی، 
كاغذ، مداد و غيره فضا را دلنشين و كارآمد كنيد )شكل 5(.

 شناخت 
الف( شناخت خود )هویت(

شکل5  ـ طبقه بندی وسایل

گفت      و  گو 
كنيد

فهرست 
تهيه كنيد

فعاليت 7  : در گروه های كالسی، در مورد  بارزترين ويژگي خود گفت وگو كنيد و نتيجه را جمع بندی 
نماييد. مانند: »ويژگی من احساساتي بودن است« و يا »زود گريه ام می گيرد«.

ترغيب كودك به صحبت كردن »واقعيت بخشيدن به خود«، يعني من كيستم؟ يكي از موارد مهم در بسترسازي 
ذهن او براي گفت وگو است.
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در مفهوم »من کیستم« )یعني شناخت خود(، سه جنبۀ اساسي وجود دارد:
1  شناخت خود با درک تفاوت ها و تشابهات مانند مقایسه رنگ مو یا چشم با دیگر دوستان؛

2  مرتبط کردن نقش خود با اجتماع مانند وظیفۀ من در مقابل مدیر یا والدین؛

3  کشف و پرورش استعداد خود مانند به نقاشی بیش از خواندن عالقه مند است.

با توجه به  این سه جنبه، نوع احساس ما دربارۀ خودمان و نحوۀ گوش دادن، صحبت کردن، دریافت ها و به 
خاطر سپردن ها اثر مي گذارد. آنچه حائز اهمیت است، ترتیب  این سه مرحله است:  

1 شناخت خود

2 مرتبط کردن نقش خود با اجتماع

3 کشف استعدادهای فردی   

فعالیت 8: در داستان هاي کودکان موارد بسیاري از شناخت خود یافت مي شود که در آن موجودي به دلیل 
نشناختن خود، دچار مشكل شده و یا ناراضي است. در  اینجا به دو نمونه کتاب اشاره مي شود )شكل 6(.

با مطالعه  این دو نمونه، خودشناسي را در دیگر کتب کودکان بررسي نمایید و به دوستانتان معرفي کنید.

تمرین     کنید

شکل6  ـ کتاب داستان برای شناخت خود

خالصه داستان اول1 : خرس درون غار به خواب زمستاني فرو مي رود، زماني که بیدار مي شود، بیرون غار 
جنگل نیست، بلكه کارخانه اي است. در کارخانه هیچ کس نمي پذیرد او خرس است و تبدیل به یك کارگر 
کارخانه اش مي کنند تا  اینكه پاییز فرا مي رسد و خستگي سراغ خرس مي آید و از کارخانه اخراج مي شود، خرس 
که باید مي خوابید، در راه پیدا کردن جایي براي خواب دوباره مي شنود که خرس است و به جنگل برمي گردد.

خالصه داستان دوم2: فرفري )گوسفند( به دنیا مي آید و برعكس همۀ گوسفندان بزرگ نمي شود. همه گوسفندان 
مسخره اش مي کردند. او کارهاي مختلفي مي کند تا بزرگ شود، اما اثر ندارد تا  اینكه گرگ به گله حمله مي کند و 

فرفري با استفاده از جّثۀ کوچكش به گله کمك مي کند و بعد از آن دیگر فرفري مسخره نمي شود.

2ـ رجوع شود به منبع 2 آخر فصل 3  1ـ رجوع شود به منبع 1 آخر فصل 3   
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ب( بیان احساسات

کودک عشق و تعلق داشتن و محبت را احساس و درک می کند. او احساس می کند که به جایی تعلق دارد و 
قادر است به دیگران محبت کند و به آنها بپیوندد.

از آن به عنوان وسیله ای برای درخواست استفاده  یا  با خنده احساساتش را بیان می کند و  با گریه و گاه  او 
می کند. احساس چیست؟ اصالً چیزی به نام احساس در وجودمان داریم؟ آیا نباید واژۀ احساس را از آنجا که 
با احساس می شناسیم. احساس ترس،  علمی نیست، به واژۀ هیجان تبدیل کنیم؟ واژه ای که در عام همیشه 
نفرت، خشم و عشق، در حالی که همه  اینها از هیجان ناشی می شود. هیجان ها بسیار پیچیده تر از آن هستند 
که ابتدا به چشم می خورند. در وهله اول تمام هیجان ها را به عنوان احساس می شناسیم چون بر اساس تجربیات 
روزمره ما هستند. اما احساسات جزیی از هیجان هستند که ما آن را به صورت عالئمی  مثل اخم کردن، شانه 

باال انداختن، گوش نكردن، در آغوش گرفتن، لبخند زدن و غیره نشان می دهیم )شكل 7(.
اثر  بر  که  هستند  رفتاری  حاالت  هیجان:   تعریف 
نوعی  به  را  فرد  و  می آیند  وجود  به  محرک خاصی 

کنش و واکنش وا می دارند. 
هیجان های اصلی: شامل خشم، ترس، نفرت، غم، شادی 
و عالقه است که عكس العمل هر یك از ما در تقابل با  این 

هیجان ها  می تواند متغیر باشد. 
اهداف هیجان عبارت اند از : 

 احساسات ما را به دیگران منتقل می کنند؛  
 بر نحوۀ تعامل دیگران بر ما تأثیر می گذارند؛ 

 به تعامل اجتماعی کمك می کند؛  
 روابط را  ایجاد، حفظ و قطع می کند. 

ضرورت و اهمیت: کودکان از طریق جلوه های هیجانی 
آنچه را که نمی توانند به صورت کالمی  بیان کنند، به صورت غیرکالمی  از طریق صورت، صدا و رفتار های هیجانی 
در کل انتقال می دهند. آنها بعد از تولد می توانند شادی، عالقه و نفرت را اجرا کنند؛ در 2 ماهگی غم و خشم را ابراز 
می کند؛ در 6 ماهگی ترس را ابراز می کنند. در طول دوران طفولیت، عالقه، شادی،  نفرت و خشم تقریباً به شكل 

صددرصد جلوه های صورت مبتنی بر هیجان را نشان می دهد. 
برای مثال وقتی کودکان بر سر تصاحب یك وسیلۀ بازی دعوا می کنند، کودکی که تأثرات خود را با خشمگین 

شدن و یا گریه کردن نشان می دهد، طبیعتاً می تواند اسباب بازی را تصاحب کند. 
جلوه های هیجانی به صورت غیرکالمی  به ما قدرت پیش بینی رفتار می دهد. نظر به اهمیت جلوه های هیجانی، 

مجموعه ای از پاسخ های غیرکالمی در تصویر صفحه بعد ارائه شده است.

گفت      و  گو 
فعالیت9: فرض کنید، در دنیاي کودکان 1+1 براي دوست داشتن کافي است. در دنیاي شما آن عدد کنید

چیست؟ نظر دوستان تان را بپرسید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

شکل 7ـ هیجان کودک
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ابراز  بدون  را  احساسی  هر یك چه  دهید  تشخیص  زیر  تصاویر  به  توجه  با  می توانید  فعالیت 10 : شما 
کلمه ای نشان می دهند، آن را یاد داشت کنید و در کالس ارائه دهید. 

شکل 8  ـ کارت های رفتار های غیرکالمی

تمرین     کنید
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 ابعاد هیجان 
هیجانات چند بعدی هستند و به صورت پدیده های ذهنی، زیستی، هدفمند و اجتماعی وجود دارند )شكل 9(. 

شکل9ـ چهار عنصر هیجان

ذهنی

هیجان

زیستی

هدفمنداجتماعی

برای مثال اغلب کودکان، جدایی از مادر را در روزهای اولیۀ ترک خانه در رفتن به مهدکودک و یا دبستان 
تجربه کرده اند و مادر و کودک از آن روز خاطرات ناخوشایندی دارند. غم حاصل از  این جدایی در چهار عنصر 

هیجان )ذهنی، زیستی، هدفمند و اجتماعی( کامالً قابل مشاهده است:
 زیستی: به واسطۀ غم جدایی از مادر واکنش بدنی کودک عبارت اند از کاهش ضربان قلب، بی تحرکی و غیره؛ 

 اجتماعی: به واسطۀ غم جدایی از مادر واکنش اجتماعی کودک عبارت اند از باالرفتن ابرو ها، پایین آمدن 
گوشه لب، گریه کردن و لرزیدن؛ 

 هدفمند: به واسطۀ غم جدایی از مادر واکنش های هدفمند کودک عبارت اند از پشت مادر پنهان شدن و 
فرار به سوی در مدرسه؛ 

 ذهنی: به واسطۀ غم جدایی از مادر واکنش ذهنی کودک عبارت اند از احساس ناخوشایند منفی، پریشانی 
و نگرانی از فردا. 

فعالیت 11 : جدول صفحه بعد 43 مورد گفتار غیرکالمی  را معرفی می کند. چند مورد را با دوستان یا 
برابر آینه اجرا نمایید و یا با دوربین ضبط کنید.

تمرین     کنید
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جدول 2ـ خزانه پاسخ های )رفتارهای( غیرکالمی

رفتار های غیرکالمی

قرار دادن انگشت روی باال کشیدن ابرو 
لب )روی نوک بینی( 

به عالمت سكوت

حرکت دادن دست به 
شكل دایره

ضرب گرفتن با انگشتان 
روی میز یا سكو

روی میز یا نیمكت خم 
شدن

حرکت دست به 
عالمت دور شدن

گوش راست کردن اخم کردن
)گوش تیز کردن؛ 
دست پشت گوش 

گذاشتن(

باال بردن دست ها به 
طوری که کف دست ها 

به سوی باال باشند

چپ نگاه کردن )با چشم 
نیمه باز نگاه کردن، لوچ 

کردن چشم ها(

کج و معوج کردن بینی 
)با انگشت(

با انگشت به کسی 
اشاره کردن

بازو گشودن به عالمت سرجنباندن
»کافی است«

اشاره کردن از شاگردی 
به شاگرد دیگر

با چشم اشاره کردن )چشم ها 
را بستن؛ چشمك زدن؛ با 

چشم فهماندن؛ با چشم 
اغماض کردن(

پا کوبیدندست ها را در جیب کردن

کف زدن

ضربه زدن با مداد غنچه کردن لب هالبخند زدن
یا قلم

کشیدن یكی از گوش ها و 
متفكرانه نگاه کردن

دست ها را به هم 
چسباندن )قفل کردن(

به زمین نگاه کردن

حرکت دست به 
عالمت جلو آمدن 

حالت متفكرانه  به 
خود گرفتن

چانه به دست گرفتن و 
متفكر شدن

دست ها را بیرون کشیدن به 
عالمت »  چرا؟«

نگاه کردن عمدی گاز گرفتن انگشت ها
آن طور که به 

دانش آموزی نگاه 
می کنید.

حرکت انگشت به 
عالمت جلو آمدن

سر تكان دادن به 
عالمت  »    نه«

لب پایین را گاز گرفتن بازو ها را گره کردنسر خاراندن
) لب گزیدن (

نمایش  ایستادن

حرکت انگشت به 
عالمت دور

حرکت از یك طرف 
کالس به طرف دیگر

سنگینی بدن را از 
روی یك پا به پای 

دیگری انداختن

نمایش نشستنبه سقف نگاه کردندست ها را به کمر گذاشتن

هدف توانمندسازي4ـ3: فعالیت های آموزشی را برای آماده کردن کودک برای 
سخن  گفتن طراحی و اجرا کند.

روش های تشویق به سخن گفتن 

یكی از راهكارهای اصلی برای آماده کردن کودک به سخن  گفتن تشویق او است که در نمودار 2 نشان داده 
شده است.
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 الف( نام بردن اشیا و شناخت و توصیف 
اولین گام در ارتباط با محیط، نام بردن اجزا است. کودک شاید ابتدا از لحاظ تلفظ اشیا را نادرست بیان کند 
و یا از یك نام برای چند شی استفاده کند، اما شما نام بردن را ابتدا از اشیای ملموس شروع کنید و سپس 

دامنۀ آن را توسعه دهید و به نكات  ایمنی توجه داشته باشید.
هدف از نام بردن و توصیف اشیا در نمودار 3 نشان داده شده است:

جمله آموزی

روش های تشویقی 
به سخن گفتن

نمودار2ـ روش های تشویق به سخن گفتن

نمودار 3ـ نام بردن و توصیف اشیا

 زمینه ساز 
مفاهیم آموزشی 

دیگر

آشنایی با تلفظ 
صحیح لغات

 نام بردن و 
توصیف اشیا

افزایش خزانه 
لغات

باال بردن دقت و 
توجه به محیط 





 با وجود اشتباهات گفتاری کودکان، آنها را به نامیدن و نام بردن تشویق کنید. 
 به آنها کمك کنید تا نام گذاری کنند و نام ها را تكرار نمایند، زیرا یكی از مهم ترین عوامل برای 

سخن گویی می باشد. 
برای شناخت  بهترین فرصت  را طرح می کنند،  یا سؤالی  آنها تحریك می شود و   وقتی کنجكاوی 
بیشتر و توصیف است؛ زیرا کودک پس از نام بردن الگوی سخن  گفتن خود را از طریق توصیف توسعه 

می دهد )شكل 10(.

نکته

کامل کردن نام بردن و 
توصیف
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ب( کامل کردن 
تصویر زیر را مشاهده کنید.

شکل10  ـ نام بردن اشیا توسط کودک

فعالیت 12 : در گروه های کالسی، کارت یا کاغذهایی در ابعاد 5 *10 سانتی متر تهیه کنید. سپس روی 
هر کارت نام یك شئ را بنویسید و مجموعه را در یك کیسه بگذارید. هر کدام از شما کاغذی را بردارید 

و با توصیف ویژگی ها، از هم کالسی های خود بخواهید حدس بزنند آن شئ چیست؟

تمرین کنید

شکل 11ـ شکل ناقص

فعالیت13: در تصویر باال اولین نكته ای که به ذهن تان می رسد، چیست؟ در  این باره بیندیشید و اقدام 
کنید.

فکر      کنید
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چرا تصویر 11 به نظر ناقص است؟ برای رفع  این نقص چه باید کرد؟ به اطرافتان نگاه کنید، آیا در محیط 
چیز هایی را می بینید که ناقص و به عبارتی نیمه تمام است؟ 

هر آنچه در اطرافمان می بینیم، از اجزایی تشكیل شده است و تا زمانی که همۀ اجزای آن کنار هم قرار نداشته 
باشند، کامل نیستند )شكل 12(. 

منظور از کامل کردن چیست؟ قرار گرفتن جزء یا اجزا در جای مناسب  خود 
حال با  این قطعه آیا تصویر شما کامل شده است )شكل 13(؟ 

ضرورت و اهمیت کامل کردن: باید به خاطر داشته باشیم که کل از 
اجزایی به وجود آمده است و خواص یا ویژگی هایی دارد که در اجزای 

تشكیل دهندۀ آن یافت نمی شود. 
برای مثال در یك بازی عروسكی، کودک می خواهد لباسی برای عروسكش 
آماده کند و آن را به مهمانی ببرد. اجزا عبارت اند از لباس عروسك )بلوز، 
شلوار، جوراب، گردنبند(، تزئینات و مجموعه ای که او برمی گزیند، برای 

کل یك عروسك است. 
در  این فرایند کودک با مكث الزم، دقت، تمرکز، روی مسئله و کوشش و انگیزه، نهایتاً برای عروسك لباس 

مناسب انتخاب می کند به یاد بیاورید که شما برای حل پازل نیز همین مراحل را طی کردید. 

شکل 12  ـ تصویر پل نیمه تمام

شکل 13ـ قطعه ای از پازل

مكث، دقت، تمرکز حواس روی مسئله، کوشش و انگیزه ضرورت کامل کردن است. 
نکته

فعالیت 14 : تعدادی تصویر روی مقوا بچسبانید؛ هر یك با برداشتن یك کارت تصویری باید برای آن 
تصویر جمله بسازید و آن را روی کارت زیر تصویر بنویسید. نهایتاً جمالت هم کالسی ها را روی تخته 
بچسبانید با پس و پیش کردن جمالت آیا می توانید قصه ای ارائه دهید که آغاز، میانه و پایان داشته باشد. 

تمرین     کنید
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ج( جمله آموزی 
اصلی ترین ویژگی ارتباطی انسان زبان است و بزرگ ترین واحد زبان، جمله است. در واقع با قراردادن کلمات در 
جمله خواسته هایمان را بیان می کنیم. هدف عمده از جمله سازی با کودکان در شكل زیر نشان داده شده است:

رعایت 
جمله بندی زبان 

معیار 

لذت بردن از 
ساختن و بیان 

جمله              

اهداف 
جمله آموزی        

آشنایی با 
جمله سازی 

شفاهی
نمودار 4ـ هدف جمله آموزی1

شکل 14ـ صحبت با کودک

 سعي کنید در آغاز، جمالت با کمترین واژه شروع شود و ظرفیت آن به مرور با توان فكري و زباني 
کودکان گسترده شود.

 در مناطق دو زبانه از جمله های کوتاه، صریح و شفاف استفاده شود.
 هر جمله با آهنگ خاص خود بیان شود؛ امري، سؤالي، خبري، عاطفي. 

 جمله ها با زندگي و تمایالت کودک رابطه مستقیم داشته باشد.
 محل تأکیدها در جمله دقیقاً رعایت شود؛ زیرا تأکید و سنگیني هر کلمه معنای جمله را تغییر می دهد.

نکته

چگونگی جمله آموزی:  در جمله آموزي معموالً سه راهكار زیر 
پیشنهاد مي شود:

1 قراردادن کودک در معرض شنیدن )دریافت پیام(؛

2 تشویق کودک در جهت حرف زدن براي تولید جمله )بیان(؛

3 ساختار جمله با قواعد دستور )نحو(.

1 قرار دادن کودک در معرض شنیدن )دریافت پیام(: در راهكار اول، 

کودک باید در جهت توسعۀ دامنۀ شنیداري فعالیت کند؛ در واقع 
با گوش کردن به رادیو، نوارهاي قصه ـ تلویزیون، خواندن کتاب و 

صحبت کردن با او )شكل 14(.
نتیجۀ  در  قرار گیرد که  اختیارش  در  باید موضوعات گوناگوني 

خزانۀ لغوي او افزایش یابد و با کاربرد لغات آشنا شود.

1ـ زبان معیار همان زبان رسمی آموزش و پرورش است.
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شما با وزن دادن به هر یك از کلمات  جملۀ »من مي خواهم شربت را در لیوان بنوشم«، به یك نوع پاسخ 
رسیده اید. برای مثال، در پاسخ به سؤال »چي دوست داري در لیوان بنوشي؟« شما تأکیدتان روي کلمه 

شربت است.
» من مي خواهم شربت را در لیوان، بنوشم.«

یا در محاوره ساده شما با تأکید و وزن دادن به لیوان، عالقه مندي خود را به نوشیدن در لیوان نشان مي دهید.
»من مي خواهم شربت را در لیوان بنوشم.«

فعالیت  15  : جملۀ زیر را با وزین کردن هر کلمه بخوانید، و به چندین نوع سؤال که در ذهن ایجاد 
مي شود، توجه کنید:

»من در حالي که چمدان سنگیني را در دست داشتم با اتوبوس به منزل مادرم رفتم«،
 در مورد سؤال ها گفت وگو کنید.

2 تشویق کودک در جهت حرف زدن براي تولید جمله1: براي رسیدن به  این منظور باید موارد زیر را 

رعایت کنید.
 بچه ها جمله هاي شنیده را تكرار کنند. در تكرار نیز آهنگ و محل تكیه ها را در نظر بگیرید.

 در برابر اشتباهات واکنش آني نشان ندهید. خطاهاي گفتاري را با مالیمت اصالح کنید. به جاي اصالح 
مستقیم خطاها، خودمان شكل درست جمله را ادا کنیم.

 جمله ها را طي یك داستان پیوسته یا داستان هاي کوتاه به کار ببرید.
داستاني را براي کودک بخوانید2 )شكل 15( پس از خواندن کتاب دستورالعمل باال را اجرا کنید .مي توانید 

داستان دیگري را نیز تجربه کنید.

شکل 15ـ کتاب داستان

1ـ در مبحث شنیدن و صحبت کردن توضیحاتي در این راستا داده شده است.
2ـ رجوع شود به منبع 3 آخر فصل 3: جغد کوچكي در خواب از باالي النه به زمین مي افتد. او راه مي افتد که مادرش را پیدا کند. دوستش 
سنجاب از او می پرسد: مامانت چه شكلي است؟ جغد کوچك با دادن نشانه هایي به سنجاب سراغ مادرش را می گیرد. سنجاب او را پیش 

حیوانات مختلف مي برد، )خرس، خرگوش، قورباغه( تا اینكه باالخره قورباغه او را نزد مادر مي برد.

گفت      و  گو 
کنید
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3 ساختار جمله یا قواعد دستوري )نحو(: در نمودار 5 ساختار جمله نشان داده شده است.

قیدمفعول
فعل فاعل

 ساختار جمله

نمودار 5ـ ساختار جمله

چنانچه مي دانید، نوپا با گفتار تلگرافي و ترکیب دو کلمه جمله سازي خود را شروع کرده است. او با همان دو 
کلمه منظورش را بیان می کند؛ »مامان بغل«.

 اما براي کامل کردن جمالت کودک همانند دیگر فعالیت ها براي زبان آموزي باید با تمرین و تكرار زمینه 
را آماده سازید. در ساختار جمله به فعل، فاعل، مفعول، و قید نیاز داریم. طبیعي است که در جمله هاي 
دادن  با  ناقص.  شكل  به  اما  است،  مطرح  عنوان کننده  به  فعل  و  دارد  وجود  فاعل  بغل«  آغازین»  مامان 
فعالیت هایي در  این زمینه و صحبت های مداوم با کودک، الگوهاي مثبتي را در اختیارش قرار دهید. براي 

نیل به این منظور:
فاعل: در ابتدا سه جمله را براي کودک بخوانید و از او بخواهید که با دقت گوش کند: 

»  او به پارک رفت« ـ »علي به مهد کودک مي رود« ـ »او به خانه آمد«. حال از او بپرسید:
چه کسي به پارک رفت؟ چه کسي به مهد مي رود؟ کي به خانه آمد؟

مفعول: ابتدا چند جمله مي گوییم با دو شخصیت که بر هم اثر مي گذارند.
»   نوشین، خواهرش را انداخت« ـ »گربه موش را گرفت«

حال بپرسید: نوشین چه کسي را انداخت؟ گربه چه چیزي را گرفت؟
قید: به جمله تان مكان بدهید.

اشاره شد، قید مكان است  بدان  اماکني که  به سوراخ وارد شد«. در  اینجا  بازار رفت« ـ »  موش  به  »  مادر 
)سوراخ ، بازار و غیره(.

فعل: از افعال استفاده کنید.
استفاده از افعال صحیح در جاي جاي جمله با بیان داستان یا توصیف یك اتفاق: 

 داستان درختي که از صداي پرنده ها خوشش مي آمد و ... .
 داستان موشي که دوست داشت به مدرسه برود و ... .

»  خوش آمدن« و »  رفتن« فعل است.
بنابراین ساختن مجموعه اي از تصاویر که افعالي مثل دویدن، خندیدن و پریدن را نشان مي دهد ضروري است. 
تأکید مي شود، یادگیري استفاده از جمله کامل زماني مؤثرتر است که کودکان، شانس شنیدن  اما مجدداً 

جمالت کامل را در مكالمات عادي روزانه بزرگسال داشته باشند.
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هدف توانمندسازي 5  ـ3: به کارگیری توانایی های گفتاری در زندگی روزانۀ کودک 
را توضیح دهد.

كاربرد توانایی های گفتاری در زندگی روزانۀ كودك
بهترین بستر  براي آنكه کودک درگیر موضوع شود و یك شنوندۀ خوب باشد، فعالیت هاي روزانه است.

 در صحبت کردن از جمالت کامل استفاده کنید. به جاي » ناهار حاضره«، بگویید » ناهار حاضر است 
بیا غذا بخوریم«.

 به جای » دستتو بشور«، بگویید »  وقت غذاست، باید دستتو بشوریی«  .
 کودک را براي جمله سازي آزاد بگذارید و مدام اشتباهات او را تصحیح نكنید.

 چنانچه جمالت کودک با هم ارتباط نداشت، خودتان ارتباط برقرار کنید. مثالً با تصویر موش او را 
به گفتن دعوت کنید و او مي گوید موش سفید بود. مي پرسید بعد چي؟ و او مي گوید گربۀ همسایه 
روي دیوار است. شما قصۀ او را به هم مرتبط مي کنید. موش سفید از دیدن گربۀ همسایه روي دیوار 

ترسید. بعد چي شد؟

نکته

نمایشگاه 
فعالیت16  : در گروه های کالسی فعالیت زیر را انجام دهید:برگزار کنید

 ، )11 )فعالیت  است  تهیه شده  فیلم  و   و عكس  به صورت ضبط  که  هیجان  نمایش  نوع   43 از    
نمایشگاهي بر پا کنید.

گفت      و  گو 
فروشگاه کنید یك  در  یا  و  مي کند  گریه  و  مي خورد  زمین  پارک،  در  کودکی  کنید  فرض   : 17 فعالیت 

اسباب بازي به دلیل نخریدن اسباب بازي مورد عالقه اش جیغ و داد به راه مي اندازد.
 شما براي آرام کردن  این کودکان چه راهكاري پیشنهاد مي کنید؟

 با چه نوع کالمي  او را دعوت به آرامش می کنید؟
 پیشنهادهای خود را با سایر دوستان درمیان بگذارید.

فعالیت هاي روزانه و صحبت دربارۀ آن، فرصت مغتنمي  براي یك محاوره دو نفره بدون سر و صداي دیگران 
است که شنوندۀ شما )کودک( سراپا گوش است؛ بنابراین باید در موقعیت مناسب بتوانیم شرایط را با مكالمات 
متناسب و درست، به سمت و سوي یك محاورۀ موفق که نتیجه اش باال بردن توانایي گفتار است، سوق دهیم. 

پس باید:
 کاربرد کلمات و عبارات با موقعیت متناسب باشد.

 صحبت کردن بلند در حدي که فرد یا گروه شنونده آن را بشنود.
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 به کارگیري صحیح کلمات به صورتي که به روشني بیانگر اندیشه باشد.
 نظم دادن به نظرات اصلي از جمله مواردي است که همۀ ما براي صحبت کردن به آن نیاز داریم؛ یعنی از 
شاخه ای به شاخۀ دیگر نپریدن و آنچه را می خواهیم بگوییم، مرتب و مرحله به مرحله باشد. کودک از طریق 
بازي با اسباب بازي، قصه سازي، وانمود کردن، نمایش خالق، و به طور کلي فعالیت روزمره مي تواند به این 

توانایي برسد )نمودار6(.

قصه سازی

نمایش خالق
وانمود بازی قصه گویی

 اسباب بازی

کاربرد توانایی های 
گفتاری در زندگی 

روزانه کودکان

نمودار 6 ـ کاربرد توانایی های گفتاری کودک

 1ـ اسباب بازي 

فعالیت18: چه خاطره اي از عروسك بازي یا اسباب بازي هاي دوران کودکي خود دارید؟ در گرو ه های 
کالسی بیان کنید و نتیجه را جمع بندی کنید.

اسباب بازي ها وسایل مناسبي براي تمرین صحبت کردن هستند. عروسك ها، ماشین ها، تلفن و کتاب از جمله 
وسایلي هستند که در مجموعۀ اسباب بازي ها همیشه وجود دارند.

کتاب  ظاهري  ساختار  چند  هر  است،  کودک  با  ارتباط  کردن  برقرار  براي  مناسب  وسیلۀ  یك  الف(کتاب 
گاهی  این شبهه را  ایجاد می کند که وسیلۀ بازی نیست. امروزه در کتاب های تولید شده نمونه هایی وجود دارد 
که به  این نكته توجه دارند و ساختار و جنس آن متفاوت است. در  این نمونه از کتاب ها، کودک با لمس کردن، 
جویدن، کشیدن و حتي تكان دادن آنها، کتاب را کشف و زمینه را براي صحبت کردن و برقراري ارتباط با 
محیط میسر مي سازد.  این کتاب ها تنوع بسیار دارند که در  اینجا به چند نمونه اشاره مي شود؛  پالستیكي، 

پارچه اي، مقوایي، موزیكال و غیره .
 براي کودک زیر 6 ماه کتاب هاي پالستیکي 
)براي استفاده در حمام( بهترین است. کودک 
و  کند  خم  ببرد،  دهان  به  را  آنها  مي تواند 

شست وشو دهد )شكل 16(.

شکل 16ـ کتاب پالستیکی

گفت      و  گو 
کنید
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 كتاب هاي پارچه اي نمونۀ ديگري از كتاب ها براي  اين گروه 
داشتن  و  واضح  تصاوير  ارائۀ  عالوه بر  كتاب ها  اين  است.   سني 
رنگ هاي درخشان، به كودك فرصت مي دهد از طريق المسه و 
بينايي  اين كتاب ها را تجربه كند. در حين استفاده از  اين نوع 

كتب در مورد تصاوير با او صحبت كنيد )شكل 17(. 
كتاب هاي پارچه اي مي تواند در انواع گوناگون، كودك را به خود 
اضافه مي شود  يا  و  از كتاب جدا  قسمت هايي  جلب كند. مثالً 

)شكل 18( .
 كتاب مقوایي كلفت كه به صورت پازل از درون كتاب خارج 

شده و يا در جاي مناسب قرار مي گيرد )شكل19ـ الف( .
 كتاب هاي مقوایي كلفت كه گاهي آهنگين است يعني با 
دكمه اي آهنگ پخش مي كند و يا با توجه به شخصيت هاي قصه 

صداي آنها شنيده مي شود )شكل19ـ ب( .
شکل 17ـ كتاب پارچه ای

شکل 18ـ كتاب پارچه ای )با قطعات جدا شونده(

شکل 19ـ انواع كتاب كودک
بالف
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کتاب هاي تصویري، با نشان دادن  اشیا و پدیده هاي آشنا به کودک، فرصت بازشناسي واژه ها و سخن گفتن 
دربارۀ آنها را  ایجاد مي کند و جزء اولین کتاب هایي است که ضمن ارائه اطالعات مفید به کودک، نگرش او 
را نسبت به محیط افزایش می دهد و زماني که کودک توانایی سخن گفتن را پیدا کرد، سریع تر مي تواند بر 
صحبت کردن خود مسلّط باشد و واژه هایي را که در هنگام شنیدن و دیدن تصویر ذخیره کرده است، استفاده 

کند.
نکات  ایمني و بهداشتي: از آنجا که کودکان معموالً  این کتاب ها را به دهان مي برند، باید موارد بهداشتی 

و  ایمنی زیر رعایت شوند:
1 قابل شست وشو باشند و مرتباً شسته شود؛

2 از رنگ هاي غیرسمي  استفاده گردد؛

3 لبه هاي کتاب هاي پالستیكي تیز و برنده نباشد.

فعالیت 19: 
1  با استفاده از رومیزي هاي گلدار پالستیكي و بریدن آنها و درست کردن یك کتابچۀ تصویري، یك 

کتاب ساده پالستیكي تهیه کنید.
2  با بریدن و چسباندن عكس به صورت تكه دوزي )اپلیكه( یك کتاب پارچه اي تهیه کنید.

3  با استفاده از پارچه هاي رنگي نقش دار از جنس های گوناگون کتاب درست کنید.

تمرین     کنید

ب( آینه هاي نشکن: اکثر کودکان در 6 ماهگي از نگاه کردن در آینه لذت مي برند،  این کار باعث مي شود 
که متوجه لب و دهان خود شوند و با حرکت دادن آنها صدا تولید کند. آینه هاي آموزشي نشكن مي تواند 
بازیچۀ مناسبي براي صحبت کردن کودک باشد. نگاه کردن در آینه و صحبت با خود حتي در سنین باالتر 

نیز ادامه دارد. کودک گاهي به  ایفاي نقش در آینه مي پردازد )شكل 20(.

شکل20  ـ آینه های آموزشی

ج( تلفن: استفاده از تلفن هاي اسباب بازي در یك سالگي، از جمله وسایلی است که او را به صحبت کردن 
وا  می دارد. کودک روزانه بارها و بارها به وسیلۀ تلفن با دوستان خیالي اش صحبت مي کند و یا طرز صحبت 

کردن را از بزرگ ترها تقلید مي کند )شكل 21(.
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د( عروسك هاي انگشتی: استفاده از عروسك هاي انگشتي ساده با شخصیت هاي شناخته شده یكي دیگر 
از مواردي است که در صحبت کردن با کودک مي تواند بسیار مفید و ضروري باشد.  این عروسك هاي انگشتي 

مي تواند توسط شما و بر  اساس داستان هاي مورد عالقه کودکان تهیه شود )شكل 22(.
گاهي با استفاده از عروسك هاي پارچه ای و گذاشتن آن در گوشه و کنار اتاق، فرصت براي صحبت کردن در 
مورد آن را  ایجاد کنید.  این عروسك هاي پارچه ای توپر به کودک فرصت مي دهد که با آنها صحبت کرده و یا 
خود را به جاي آنها بگذارد.  این مكالمه کوتاه در نهایت فرصت مناسبي براي رد و بدل لغات و افزایش خزانه 

لغات آنها است )شكل 23(.

شکل 21ـ استفاده کودک از تلفن

شکل 23ـ عروسك پارچه ایشکل 22ـ عروسك انگشتی
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گاهي پرنده هاي پارچه اي، حتي حیوانات پالستیكي قابل شست وشو، هم مي توانند به کودک فرصت صحبت 
کردن با واژه هاي جدید را بدهند و یا وسیله اي تشویقي براي بیان موقعیت و فضاي موجود باشند )شكل 24(.
نکات ایمني و بهداشتي: عروسك هاي پارچه ای از اسباب بازي هاي مورد عالقه و محبوب کودکان هستند.  این 
عروسك ها گاه به عنوان یك ابزار بازي و گاه به عنوان وسیله اي براي نمایش عروسكي و یا داستان گویي و 
داستان سازي مورد استفاده کودکان قرار مي گیرند؛ لذا باید به نكاتي در راستاي بهداشت و  ایمن بودن آنها 

توجه شود.
 این عروسك ها پارچه اي هستند، لذا چندان قابل شست وشو نیستند و نمي توانند براي مدت زیادي مورد 

استفاده قرار گیرند.
 بعضي از نمونه ها از پارچه هاي پرزدار ساخته شده اند، لذا در آغوش گرفتن و احیاناً به خواب رفتن کودک 
در کنار آنها مي تواند مشكل زا شود، زیرا پرزهاي پارچه جدا می شود و از راه تنفس وارد ریه کودک مي گردد 

و مي تواند عوارضي را باقي بگذارد.
 معموالً در  این عروسك ها از دکمه یا چشم هاي پالستیكي استفاده مي شود که چون از چسب استفاده 

شده، به آساني کنده مي شود و کودک با بلعیدن و یا فرو کردن آن در گوش و بینی به خود صدمه مي زند.
 عروسك هاي پارچه اي معموالً با موادی پرشده اند که ممكن است بهداشتي نباشند. تكه پنبه و خورده پارچه 

و یا تكه هاي ابر که در مجاورت شعله به سرعت مشتعل مي شوند.

شکل 24ـ پرندۀ پارچه ای

عروسك  صورت  به  را  الف، شخصیت ها  سني  گروه  براي  مناسب  کتاب  یك  انتخاب  با  فعالیت 20 : 
انگشتي تهیه کنید و داستان را در کالس براي سایر دوستان تان اجرا کنید.

نمایش اجرا 
کنید
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هـ( خانه عروسکي: خانه عروسكي یكي از ابزارهاي مناسب 
است.  شنیدن(  و  کردن  )صحبت  کالمي  رشد  تقویت  براي 
جداسازي فضا براي کودکان ـ خواه به صورت نصب یك پرده 
یا ساختار مشخص خانه عروسكي که در کتاب دانش فني  و 
پایه پیرامون آن صحبت شده ـ یكي از بهترین مكان ها براي 
تقابل کالمي کودکان است. کودکان در  این فضا که معموالً در 
بزرگ ترها  رفتار  تقلید  به  مي گیرد،  شكل  کوچك  گروه هاي 
کردن  درست  است، ضرورت  مهم  در  اینجا  مي پردازند.  آنچه 
خانۀ عروسكی توسط کودک است، حاال با هرچه باشد )متكا، 
بستن چادر و ملحفه( و هر کجا قرار گیرد )زیر میز، پشت در، 

پشت مبل و غیره ()شكل 25(.

شکل 25ـ خانه عروسکی

همراهي والدین یا مربیان با کودک در  اینجا ضروري 
است؛ زیرا فرصتي است تا کودک گفتار را بشنود و با 
تكرار آن، به قواعد صحبت کردن )مكث ها، تأکیدات 
پایین بردن صدا(  باال و  کالمي، تلفظ صحیح کلمه، 

آشنا شود )شكل 26(.

شکل 26ـ همراهی با کودک در بازی

 2ـ قصه گویي
قصه گویي یكي از فنون رایج در انتقال مفاهیم است و براي تمام گروه هاي سني گیرایي خاصي دارد. قصه گو، 
مجموعه اي از مفاهیم پیچیده را به مخاطب منتقل مي کند بدون آنكه سن یادگیرنده، موضوع آموزشي یا 

سطح یادگیري، کاربرد آن را محدود سازد.

باید به خاطر داشته باشیم که همراهي در  این فعالیت ها ضروري و زیبا است، اما نباید مانع خالقیت، نوآوري 
و ساختار بازي آنها بشویم. در واقع همراهي به معناي سد راه شدن نیست.

نکته
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قصه: به معناي حكایت و سرگذشت است و به آثاري اطالق مي شود که در آنها تأکید برحوادث خارق العاده 
بیشتر از تحول و تكوین آدم ها و شخصیت ها است.

ایفاي نقش مهم در  نام ها، مكان ها و غیره آشنا مي کند و عالوه بر  با واژه گان، اصطالحات،  قصه ها کودک را 
زبان آموزي، فرصت خوبي براي اصالح لغزش ها، اشتباهات و اشكاالت زباني  ایجاد مي کند.

ضرورت و اهمیت قصه گویی
 کمك به پرورش قدرت بیان و افكار کودک

 تقویت و پرورش نیروي تخیل کودک
 تحریك قّوه ابتكار و ابداع

 رشد اعتماد به نفس و تجارب جدید
پیام ها  دریافت  براي  عاطفي  نیازهاي  برآوردن   

)شكل 27(

شکل27ـ قصه گویی

یك معلم یا مربي خوب باید قصه گوي خوبي باشد و از طریق داستان، عالوه بر جذاب کردن موضوع 
تدریس، تمرکز کودکان را افزایش دهد و در نهایت یادگیري را ساده تر کند.

نکته

نکات مهم برای اجرای قصه:
الف( انتخاب قصه با توجه به سن شنونده و موقعیت خاص: از آنجا که مدت تمرکز کودکان محدود است ، 
قصه باید از نظر طول زمان و محتوا با سن شنونده هماهنگ باشد. شما می توانید در بازنگري کارت کتاب قصه1 

مناسب آن موقعیت را انتخاب کنید. مثالً در یك روز باراني کتاب مهمان هاي ناخوانده مناسب است.
ب( انتخاب محل نشستن: کودکان دوست دارند روي زمین بنشینند به قصه گوش دهند. زیرانداز تمیز 
و راحت و استفاده از چند بالش مي تواند فضا را دلنشین کند، اما نكتۀ مهم  این است که آنها بتوانند شما را 

ببینند.
ج( استفاده از ابزار مناسب براي قصه گویي: گاهي اشیای مربوط به قصه مثالً یك شال، روسري، کت 
قرمز یا یك قلم مو مي تواند در قصه گویي شما اثرگذار باشد. گاه یك عروسك یا عروسك هاي انگشتي بهترین 

همراه شما در قصه گویي است. 
د( کارت  قصه گویي: یكي دیگر از وسایل در اجراي قصه است که مي توانید با چسباندن تصاویر کتاب هاي 
پاره شده روي مقواهاي مختلف مجدداً قصه را بازسازي نمایید و براي کودکان تعریف کنید؛ سپس از آنها 

بخواهید براساس تصاویر و یا با استفاده از کارت هاي قصه گویي آماده2  قصه را بیان کنند )شكل 28(.

1ـ طرز تهیه آن در مبحث آرشیو کتاب آمده است. 
2ـ نظر به اهمیت قصه گویی ناشران اقدام به تهیه کارت قصه گویی کرده اند. که می توانید از آنها استفاده کنید و از دستورالعمل های اجرایی 

آنها بهره مند شوید. 
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ـ  ( آرشیو کتاب )تهیه کارت کتاب(: مجموعه اي از کتاب هاي داستاني کودک را برحسب سن انتخاب کنید  ه
)معموالً گروه الف و در بعضي موارد گروه الفـ  ب( و پس از مطالعه، براي هر یك از آنها کارت کتاب تهیه کنید. 

براي  این منظور یك کاغذ A4 را تا کنید و هر کدام از صفحات را به روش زیر انجام دهید )شكل 29(:
صفحه اول: مشخصات ظاهري کتاب، نام کتاب، نام نویسنده، تصویرگر، مترجم، ناشر سال چاپ را در  این صفحه 

بنویسید.
صفحه دوم: خالصه ای از کتاب را به منظور انتخاب سریع تر و مناسب با موقعیت ها و مناسبت ها در  این صفحه 

بنویسید.
صفحه سوم: مشخص کردن لغات سخت و کلیدي و نكاتي که باید قبل از خواندن به آن اشاره شود. در واقع 

زمینه ذهني کودک را براي پذیرا شدن داستان آماده مي کند. 
صفحه چهارم: با طرح سؤاالت پایاني )سؤاالت اختتامیه( مثل جرقه زدن است که  ایده هاي بهتري در ذهن 
به وجود مي آورد و راهي برای مشارکت کودک می شود و افكارش را با موضوع ارتباط دهد. از  این رو، تكرار 

اطالعات و بیان آن با لغات شخصي معلوم مي کند که چقدر از سخنان را دریافت کرده است.

1ـ به منبع شماره 4 و 5 آخر فصل 3 رجوع شود.

شکل 28ـ کارت های قصه گویی 1

 نام کتاب 
نام نویسنده، تصویرگر، 

مترجم، ناشر
سال چاپ 

ص 1

خالصه داستان:  قصه بچه جغدي 
و  مي افتد  بیرون  النه اش  از  که 
مادر،  یافتن  دنبال  به  جنگل  در 
حیوانات  به  او  از  نشانه هایي 
مختلف مي دهد و آنها حیواناتي 
با همان مشخصه را به او معرفی 
می کنند که همگي اشتباه است، 

اما باالخره مادر را مي یابد.

ص 2

سؤاالت اولیه
صحبت پیرامون ویژگي جغد ـ 

خرگوش ـ خرس ـ سنجاب
کار  چه  شوید،  گم  شما  اگر 

مي کنید؟

ص 3

طرح پرسش اختتامیه
النه اش  از  کوچولو  جغد  چرا  ـ 

بیرون افتاد؟
ـ در برخورد با سنجاب به او چه 

گفت؟
ـ براي پیدا کردن مادر، جغد چه 

نشانه اي داد؟
ـ مامان جغد چگونه از حیوانات 

تشکر کرد؟
ص 4

شکل 29 ـ نمونه کارت های کتاب تهیه شده توسط هنرجویان
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به  این ترتیب شما مي توانید آرشیو خوبي از کتاب هاي کودکان تهیه کنید تا در کوتاه ترین زمان بتوانید به 
مجموعه تان که مي تواند در یك جعبۀ کفش جاي گرفته باشد، دسترسي داشته باشید و در موقعیت هاي 

خاص با مراجعه به آن کتاب مورد نظر را انتخاب کنید. 
در شكل 30 چند نمونه ا ز کارت های کتاب تهیه شده توسط هنرجویان ارائه شده است:

شکل 30 ـ الف ـ نمونه کارت های کتاب
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شکل 30 ـ ب ـ نمونه کارت های کتاب

شکل30ـ ج ـ نمونه کارت های کتاب
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درست کردن  به  را  کودکان  مي توانید  قصه گویي  از  پس  قصه گویی:  از  بعد  کاردستی  کردن  درست  و( 
کاردستي یا وانمود کردن بعضي از رفتارها تشویق کنید.

در قصه گویي آنچه مهم است، دوست داشتن قصه است. باید قصه را دوست داشته باشید.
نکته

 3ـ وانمود بازي
طبیعت  از  بخشی  بازي،  »وانمود 
نوعي  حقیقت  در  است؛  کودکي 
کردن  زندگي  براي  مقدماتي  آموزش 

مانند یك بزرگسال«1. 
با صحبت کردن هاي  مرور  به  کودک 
مكرر و استفاده از لغات و تكرار آنها، 
واژۀ  یك  از  بیش  مفهومی  لغات  از 
ساده برداشت مي کند و در قبال  این 
معنا  درک  کالمي  به  آموخته هاي 

مي رسد. 
خوانده  کتاب  زیاد  برایش  که  کودکي 
و یا قصه گفته اند،  این بار دوست دارد 
باشد.  کتاب  و  قصه  گوینده  خود  که 
یا  خودش  براي  خواندن  به  اغلب  او 

عروسك هایش وانمود مي کند )شكل 31(.
در  این مرحله او گاه با لغات خود ساخته در رابطه با تصاویر قصه را بیان مي کند و یا از حفظ به دوباره گویي قصه 
مي پردازد. در  این حالت نشان       دهید که از خواندن او لذت مي برید و باید تمام قواعد یك شنونده خوب را رعایت 
کنید. حتي به او پیشنهاد کنید زماني که مشغول فعالیت هستید، بر اساس تصاویر یك کتاب قصه بگوید. پس از 

پایان کتاب ضمن تشویق او مي توانید با طرح یك سري سؤال، مشوق خوبي براي خواننده شدن او باشید.
 در  این تصویر چه اتفاقي افتاد؟

 من تعجب مي کنم چرا خرگوش فرارکرد؟
 فكر مي کني اگر فرار نمي کرد، چه مي شد؟

 اریك اریكسون    Erike Erikson ـ1

فعالیت21: حداقل سه کارت کتاب تهیه کنید و مراحل آن را بر  اساس مثال در کارت کتاب بنویسید.
تمرین     کنید

شکل 31ـ قصه گویی کودک
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 فكر مي کني خرگوش ترسیده بود؟
 کدام قسمت کتاب را بیشتر دوست داشتي؟

بگذارید، جمالت، لغات و آنچه در آن زمینه وانمود و یا بیان می کند، از آن خودش باشد. همراهی و تشویق 
شما حتی به صورت لبخند می تواند راهگشای کالمی  او باشد )شكل32(.

 4ـ نمایش خالق1 
کودکان در دومین سال زندگی با تخیالت شان به بازی وسعت می بخشند و در  این بازی ها مقدار زیادی تقلید 
یا وانمود می کنند. نمایش خالق یك نوع وانمود بازی است که از تخیل سرچشمه می گیرد و فرد با توجه به 

آگاهی های خود به اجرای آن می پردازد.
نمایش خالق: نمایش خالق یعنی انجام تمرین نمایشی بدون مراعات رسمی  نمایش و پانتومیم. شكلی از 

وانمود بازی که با دقت طراحی شده و به اجرا در می آید.
هدف نمایش خالق بیشتر توجه به رشد و پرورش کالمی کودک است و ارتباطی به سرگرم شدن تماشاچی 

ندارد )برعكس نمایش(. 
ضرورت و اهمیت: ضرورت و اهمیت نمایش خالق در نمودار 7  ذکر شده  است:

شکل 32ـ وانمود بازی کودکان

بگذار که وانمود 
کنم که دارم ...

فعالیت22: برای هر یك از تصاویر جمله ای که گویای تصویر باشد، بنویسید و در کالس ارائه دهید.
تمرین     کنید

Creative Dramatic ـ1
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کسب مهارت 
گوش کردن

همکاری 
گروهی

توانایی تجزیه 
و تحلیل

لذت از اجرا

درک رفتار 
دیگران

پرورش مهارت 
سخن گویی

 افزایش 
تخیالت خالق

تبدیل یك امر 
ذهنی به واقعیت

اهمیت نمایش 
خالق

کودکان به وسیلۀ نمایش خالق، صحنه، رویداد، مشكل یا واقعه برخاسته از قصه را با هدایت مربی خلق یا 
بازآفرینی می کنند.

نمودار  7ـ اهمیت نمایش خالق

 نمایش خالق فعالیت نمایشی سازمان یافته ای است که در آن بیشتر مراحل انجام دادن مهم است.
 نیازی به دکور و صحنه ندارد.

 دیدگاه اجراکنندگان مورد نظر است نه تماشاچی
 نمایش خالق یك تمرین برنامه ریزی شده برای یادگیری است و مسئولیت مربی، طراحی و سازمان 

دهی تمرین ها است.
 هدف مربی راهنمایی کودک به سمتی است که منجر به پرورش قوه ابتكار کودک شود.

به گونه ای است که مهارت های بسیاری را درهم می آمیزد، پس می توان در   شیوۀ نمایش خالق 
موضوعات متنوع از آن استفاده کرد.

نکته

هدف توانمندسازي6  ـ3: فعالیت های آموزشی را برای به کارگیری توانایی های 
گفتاری در زندگی روزانه کودک طراحی و اجراکند.

 مراحل اجرای نمایش خالق 
 داستانی را برای کودک انتخاب کنید و بخوانید.

 از کودکان سؤال شود که دوست دارند کل داستان و یا قسمتی از آن را نمایش دهند.
 با توجه به شخصیت های داستان چند کودک را انتخاب کنید.
 به دیگر کودکان اطمینان بدهید که نوبت آنها نیز خواهد شد.
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 حال کودکان به دو قسمت بازیگران و تماشاچیان تقسیم شده اند.
 به تماشاچیان گوشزد کنید که سكوت کنند و به روش اجرای دوستان شان توجه کنند.

 با یك عالمت از پیش تعیین شده )سوت، زنگ( اجرا را شروع کنید.
 پس از اتمام از تماشاچیان بپرسید، اجرا چگونه بود؟

 در گروه کودکان می توانید سؤاالتی را در رابطه با اجرا بپرسید.
 »آیا مثل خرگوش راه رفت؟ آیا غذا را تند تند خورده؟ و غیره«

 پس از اجرای گروه اول، از گروه دوم دعوت کنید، مجدداً اجرا کنند.

1  در نمایش خالق با کودکان، مهم قدرت تجّسم شنیده ها و بیان آن با لغات ساده خودشان است.

2  طبیعی است که در گروه های سنی پایین کتاب های ساده با شخصیت های شناخته شده و حوادث 

محدود برای نمایش خالق استفاده می شود.

نکته

فعالیت23: با توجه به تصویر زیر و گفتن »دو تا خرس بودند ...«، قصه را آغاز کنید.
قصه را با دو تا خرس ادامه دهید و حوادثی برای آنها  ایجاد کنید. )زمین خوردن، فرار، ترسیدن و غیره(

سپس قصه را به صورت نمایش خالق اجرا کنید.

تمرین     کنید

شکل33ـ خرس جهت قصه گویی

را دنبال کنید،  با دوستان تان آن  را من می گویم،  اول  بسازیم. جملۀ  با هم قصه  بیایید  فعالیت24: 
بنویسید و کتاب بسازید. نام کتاب فراموش نشود. »روزی یك سوسك سیاهی از النه اش بیرون آمد«.

تمرین     کنید

 5  ـ قصه  سازی 
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با توجه به فعالیت های روزمرۀ زندگی که کودک را برای سخن گفتن آماده می سازد، می توانید مجموعه ای از 
آنها را در هم بیامیزید و کودک را به سمت قصه سازی و قصه گویی سوق دهید.

»سوسك وقتی از النه اش بیرون آمد، پرنده ای را دید. او به محض دیدن پرنده، دوباره به النه برگشت«.
آیا سوسك از ترس خورده شدن باید تا آخر عمر در النه بماند و از گرسنگی بمیرد؟

کودکان ما تا اشتباه نكنند، یاد نمی گیرند. باید به آنها فرصت دهید حرف بزنند و همیشه آنها را وادار به 
سكوت نكنید، بلكه به پاسخ دادن تشویق کنید. »من تعجب می کنم که تو چگونه  این را کشیدی؟«

»میل دارم در  این زمینه بیشتر صحبت کنی.«
»میل داری قصه خرس گرسنه را بگویم؟«  »قصه را به یاد داری؟«

و نهایتاً با توجه به  اینكه کودکان یك فراگیر منفعل نیستند و در طی بازی، کلمات را در ذهن خود مرور می نمایند 
و از الگوهای بزرگساالن تقلید می کنند )شكل34(، بنابراین می توانیم آنها را به سمت قصه سازی سوق دهیم.

برای نیل به  این هدف شما می توانید در چهار گام کودک را به ساخت قصه تشویق کنید. 
هر چند ساختن قصه در ابتدا سخت به نظر می رسد اما کودکان از  این کار لذت می برند.

 مراحل ساخت قصه 
مراحل ساخت قصه شامل موارد زیر است )نمودار 8(  :

شکل34ـ تقلید از بزرگسال

مراحل ساخت 
قصه

 2ـ جمع آوری 
اطالعات

 3ـ توجه به فضا

1ـ انتخاب موضوع    4ـ آغازگرها

نمودار8  ـ مراحل ساخت قصه
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1  انتخاب موضوع: بر  اساس تصویر یا مفاهیمی که شما تعیین می کنید، موضوع تعیین می شود. از او بپرسید 

که در چه زمینه ای می خواهد قصه بگوید. مثالً در مورد عروسكش یا گربه و یا خورشید و غیره1.
2  جمع آوری اطالعات: پس از مشخص شدن موضوع باید اطالعاتی در آن زمینه داشته باشد و یا توسط 

شما بیان شود.
مثالً  »  گربه چه شكلی است؟« چی می خورد؟ و ... ، »  عروسك او چه لباسی می خواهد بپوشد؟ و یا به کجا 

می رود؟« و یا »خورشید چه رنگی است؟ و شب ها کجا می رود؟«
3  توجه به فضا: با توجه به موضوع قصه مشخص می شود که در فضای باز یا بسته اتفاق می افتد. طبیعی 

است که محل زندگی گربه، فضای داستان را مشخص می کند و یا خورشید در آسمان است، عروسك در خانه 
یا در جعبه عروسك قرار دارد.

4  آغازگرها: شروع یك قصه باید با موضوع همخوانی داشته باشد؛ برای نمونه:

 در یك روز برفی بچه ها می خواستند آدم برفی بسازند پس ...
 در خانه سوراخی پیدا کردیم که مال موش بود ...

 حیوانی را دیدم که ...
 یك روز گربه از منزل بیرون آمد، یا عروسك گم شده بود و یا در یك روز ابری خورشید ...

1ـ در بخش فعالیت های »  به کار ببندید ـ تجربه کنید« نمونه هایی ارائه شده است.
2ـ به فصل 4 دانش فنی برای فضای خانه عروسكی و نمایش رجوع شود.

عالوه بر توجه به نكات فوق، فعالیت هایی که کودک را به تعامل کالمی  می کشاند، بسیار مهم است. هر 
حرکت و فعالیتی باید از جایی شروع شود و نهایتاً به پایان برسد. اول چی، بعد چی؟

روند و تسلسل یك اتفاق از جمله مواردی است که او قبالً بارها و بارها در شنیدن، صحبت کردن و 
غیره با آن روبه رو شده است.

نکته

فعالیت25: شكل 35 نشان دهنده فضایی برای 
بازی های  برای  وسایلی  کلیه  با  کردن،  وانمود 

نمایشی است2.
با توجه به آنچه تاکنون آموخته اید، به نظرتان 
چه  محل  در  این  ساله   6 و   5 کودک  چند 
نمایشی را اجرا می کنند و تا چه حد امكانات 

فضا، بر نوع گفت وگوی آنها اثر می گذارد.
مكالمات را بنویسید.

تمرین     کنید

شکل35ـ داستان تصویری
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با توجه به آنچه در این فصل آموختید، جمع آوری اطالعات طبیعتاً آگاهی شما را افزایش می دهد، اما داشتن 
اطالعات کافی نیست. زیرا تا زمانی که اطالعات به دست آمده از محتوا را عمالً به کار نبندید و تجربه کسب 

نكنید، نمی توانید در امر آموزش موفق باشید.
از طرفی، با توجه به مراحل رشد که به مرور صورت می گیرد، آموزش نیز باید گام به گام باشد و  این همان 

چیزی است که شما به آموخته هایتان در عمل انجام می دهید.

 پیشنهادهایی برای طراحی فعالیت 
 کمك کنید تا کودک در مورد حوادث روزانه صحبت کند. برای مثال، در یك روز بارانی از او بپرسید برای 

بیرون رفتن نیاز به پوشیدن چه چیزهایی است؟
 طرح سؤاالتی مثل امروز کجا رفتیم یا چه کسانی را دیدیم و غیره، ساختن قصه خوب بر   اساس همان روز. 

شروع قصه باید با شما باشد.
 صحبت پیرامون عكس های خانوادگی، معرفی، نام بردن افراد )استفاده از آلبوم خانوادگی(. در مورد حوادث 

مربوط به آنها نیز گفت وگو کنید.
 با عكس های بریده شده از مجله و روزنامه به همراه کودک کتاب درست کنید.

 خواندن ترانه و سرودهای کودکان گام مثبت در آموختن لغات جدید و جمله است. کودکان دوست دارند 
که بارها و بارها آنها را تكرار کنند.

 به کودکان فرصت دهید تا با همساالن صحبت کنند و در بازی های نقش، با هم همكاری نمایند؛ دکتر بازی، 
خانۀ عروسكی و غیره.  این فعالیت های گروهی برای تكامل زبان و گذر از مرحلۀ خودمداری به زبان اجتماعی 
مناسب است. با تهیه ابزار مناسب )لباس و وسایل( و همراه شدن با آنها، کودک را به سمت اجتماعی شدن سوق 

دهید.
 تلویزیون می تواند برای افزایش خزانۀ لغات کودک مفید باشد. اما باید برنامه هایی انتخاب کنید که مناسب 

اوست و در دیدن برنامه ها برای توضیح لغات و یا اعمال همراه او باشید.
 با انتخاب و نام بردن شخصیت های کتاب، بگذارید توصیف ظاهری آنها توسط کودکان انجام شود.

 با بیان یك جمله مانند »خرگوش از گرگ ترسید و فرار کرد«، از کودک درخواست کنید  به صورت کند، 
تند و آهسته آن را تكرار کند. 

 قصه را بگویید، سپس تصاویری را به آنها نشان دهید و از آنها بخواهید تصویری را که با قصه ارتباط دارد ، 
پیدا کند و ارتباطش را بگوید.

با کودکان تجربه کنید. شما  را  یاد گرفته اید و فعالیت طراحی کرده اید، حال آموخته هایتان  بر   اساس آنچه 

فعالیت26 : با انتخاب دو کلمه از فهرست دهگانه لغات انگلیسی در کتاب همراه هنرجو، در  اینترنت قسمت 
تصویر، با توجه به مفاهیمی که در درس ارائه شده است دو تصویر انتخاب کنید و در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

تجربه کنیدبه کار ببندید
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با راهنمایی هنرآموز و با توجه به عالیق و نیاز های خود از هر مبحث حداقل یك یا دو فعالیت انجام دهید 
)نمودار 9(.

جدول 3ـ فعالیت های آماده کردن کودک برای سخن گفتن

شناخت

هویت

ـ شناخت ویژگی های خود
ـ من می توانم، آنها می توانند

ماسك سازی با کودکـ آشنایی با خود    
ماسك سازی برای کودک

احساس
 ـ توصیف احساس
 ـ شناخت احساس

ـ وانمود کردن احساس

تشویق کودک به 
صحبت کردن

نام بردن

ـ نام بردن اشیا                   ـ نام بردن اشیای موجود در کالس
ـ شناخت رنگ                     ـ یادآوری اجزای یك گروه از اشیا

ـ طبقه بندی غذا                  ـ توصیف اشیای مفرد و جمع
ـ شناخت و توصیف یك شئ        ـ توصیف یك تصویر

کامل کردن

کامل کردن یك تصویر
کامل کردن با انتخاب وسایل

شناخت اعضای صورت با کامل کردن تصویر
کامل کردن اجزای بدن و توصیف عملكرد آنها

جمله آموزی
جمله آموزی با یك کلمه

جمله آموزی با تصویر
استفاده از جملۀ کامل

آماده کردن کودک 
برای سخن گفتن  

تشویق کودک 
به صحبت  

ج( جمله آموزی الف( نام بردنالف( هویت

شناخت

ب( کامل کردنب( احساس

نمودار 9ـ آماده کردن کودک برای سخن گفتن
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نمونه فعالیت های شناخت

الف( هویت
1ـ شناخت ویژگی های خود

هدف: شناخت ویژگی ها و آگاهی از منحصر به فرد بودن خود
وسایل الزم: عكس، استامپ و زیراکس فرم نمونه به تعداد الزم، ذره بین

روش اجرا:
1  فرم نمونه را پس از پر کردن نام و تاریخ بین کودکان توزیع کنید. 

2  از هر کودک بخواهید عكس خود را در سمت راست باالی صفحه بچسباند.

3  انگشت شست خود را به استامپ بزنند و در کادر مربع سمت چپ فشار دهند.

4  از یكا یك کودکان سؤال کنید و پاسخ را مشخصاً یادداشت نمایید و برای کودک بلند بخوانید.

در ادامه فعالیت کودکان باید اثر انگشت خود و سایرین را با ذره بین نگاه کنند و در  این مورد گفت وگو کنند.
 وقتی اثر انگشت خود را با اثر انگشت هم کالسی تان مقایسه کردید، چه دیدید؟ اثر انگشت شما و دوست تان 

چه تفاوت هایی داشت؟
و  خودتان  پاسخ های  بین  شباهت هایی  شنیدید، چه  را  نمونه  ورقۀ  سؤاالت  به  دیگران  پاسخ های  وقتی   

پاسخ های آنها دیدید؟ چه تفاوت هایی بین آنها وجود داشت؟

نمونه کاربرگ

نام: .........                                                                                     تاریخ: .....

محل چسباندن عكس                                                               اثر انگشت من

می توانم به خانواده ام کمك کنم:

می توانم به معلمم کمك کنم:

کاری که می توانم آن را به خوبی انجام بدهم:

2ـ من می توانم، آنها می توانند
اهداف: هرکس نقاط قوت و ضعفی دارد و آدم ها به رغم نقاط ضعف شان، ارزشمند هستند.

وسایل الزم: تخته سیاه، دو مكعب یا آجر، میز کوتاهی که کودک زیر آن بخزد، وسیلۀ سنگینی مثل یك 
سطل پر از شن که فقط یك کودک قوی تر می تواند آن را بردارد.
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روش اجرا:
1  قبل از اجرای فعالیت، اتاق را به شكل زیر آماده کنید:

 مكعب ها یا آجرها را روی یك قفسه بگذارید، طوری که فقط دست یك بچۀ بلند قد به آن برسد.
 میز را در یك فضای کوچك قرار دهید تا فقط یك بچۀ کوتاه قد بتواند زیر آن بخزد.

 سایر وسایل را نیز در دسترس بگذارید.
2  از بچه ها بپرسید هر کس که کارهای زیر را می تواند انجام بدهد، دستش را بلند کند.

 راه رفتن روی آب
 پرواز مثل پرندگان

 سریع دویدن
 تلفظ کلمات

 مهربانی با دیگران
 باال رفتن از کوه

3  تأکید کنید که بعضی از کارها را همه می توانند انجام بدهند، بعضی از کارها را هیچ کس نمی تواند انجام 

بدهد و بعضی از کارها را برخی آدم ها می توانند انجام بدهند. از بین بچه ها چند داوطلب پیدا کنید تا در 
اجرای تكالیف به شما کمك کنند.  این تكالیف نشان می دهند آدم ها نقاط قوتی دارند و برخی از کارها را 

می توانند انجام بدهند و نقاط ضعفی دارند و برخی از کارها را نمی توانند انجام بدهند1.
4  در تكلیف اول از بچۀ کوتاه قد و بلندقدی بخواهید دستش را دراز کند و مكعب ها یا آجرها را بردارد. سپس 

از بچه ها بخواهید ببینند چه اتفاقی می افتد. قبل از اجرای تكلیف دوم، دربارۀ نتایج حاصل کمی  بحث کنید.
در تكلیف دوم از یك بچه الغر  و یك بچه چاق بخواهید زیر میز بخزند. در تكلیف سوم از یك بچۀ الغر و 

یك بچۀ چاق بخواهید شئ سنگینی را بردارند.
با طرح  این سؤاالت کودک را به صحبت کردن  تشویق کنید:

1  وقتی دو کودک دست شان را به طرف مكعب ها یا آجرها دراز کردند، چه اتفاقی افتاد؟ آیا  این کار برای هر 

دو نفر آنها به یك اندازه آسان بود؟ اگر نبود، چرا؟
2  وقتی دو کودک زیر میز خزیدند، چه اتفاقی افتاد؟ آیا  این کار برای هر دو نفر آنها به یك اندازه آسان 

بود؟ چرا؟
3  وقتی دو کودک، شئ سنگین را بلند کردند، چه اتفاقی افتاد؟ آیا  این کار برای آنها آسان بود یا سخت؟ 

چرا؟

3ـ آشنایی با خود 
هدف: آشنایی با خود

لوازم مورد نیاز: تعدادی کاغذ، مداد و کش
مراحل اجرا: 

به هر کودک یك کاغذ سفید می دهیم که روی آن باید چشم، دهان، ابرو و مانند آن بكشد. سپس آن نقاب 
را با کش برای فعالیت آماده کند.  این نقاب جدید در واقع نمادی از خود کودک است. حال باید خود را در 

1ـ پس از انجام فعالیت، تأکید کنید که هرکس توانایی های خاص دارد و این توانایی در هر فردی متفاوت است. 
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پس  این نقاب معرفی کند.
 من کیستم؟       

 چه دوست دارم؟   
 کجا هستم؟ و ...

در مراحل بعد یك ماسك آماده به کودک بدهید 
تا او بر  اساس ماسك وانمود کند و همان سؤاالت را 
پاسخ دهد و یا به تهیۀ ماسك بپردازد )شكل 36(. 

ماسك سازی با کودک
یكی از هیجان انگیزترین بازی ها، بازی های تقلیدی و تخیلی است. برای  این منظور استفاده از ماسك ها بسیار 
مناسب به نظر می رسند. کودکان از  این نوع بازی ها لّذت می برند و انجام  این فعالیت ها، قّوۀ تخیل آنها را 

تحریك و تقویت می کنند.
ماسك هایی که توسط کودکان می تواند تهیه شود. معموالً از جنس کاغذ، مقوا و یا ترکیبی از آن است )شكل 37(.

1 ساخت ماسك ها با استفاده از پاکت های کاغذی: ساختن  این ماسك ها بسیار آسان است. پاکت را 

روی سر کودک بگذارید. محل چشم ها، بینی و دهان آنها را با مداد بر روی پاکت مشخص کنید. حاال آن را 
از سر کودک خارج کرده، چشم ها را قیچی کنید و به هر شكلی که کودک دوست دارد، آن را تزئین کنید.

2 ساخت ماسك با استفاده از جعبه های مقوایی: برای ساختن  این نوع ماسك ها می توان از جعبه های 

کفش، شیرینی، قوطی کبریت، انواع قوطی های خالی کوچك و بزرگ، شانۀ تخم مرغ و غیره استفاده کرد. 
جعبه، در حكم قالب است. در یك طرف از سطوح کوچك تر که می تواند به جای گردن باشد، یك نیم دایره 

ببرید. حاال محل چشم ها، دهان، بینی را روی سطح جعبه 
سایر  از  استفاده  با  ببرید.  را  آن  و  کنید  مشخص  مداد  با 
بزنید  رنگ  و  کنید  تزئین  را  آن  روی  کوچك  قوطی های 

)شكل 38(.

شکل36ـ نقاب

شکل37ـ ماسك پاکتی
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ماسك سازی برای کودک
با وسایل ساده نقاب بسازیم.

مواد الزم: سریش، روزنامه، آبرنگ یا گواش، کمی مقوا، قیچی، کاتر )تیغ موکت بری(، سمباده.
با استفاده از فن پاپیه ماشه )پوششی از روزنامۀ تكه تكه شده و سریش( می توانیم نقاب هایی زیبا در طرح های 

مختلف بسازیم.
برای ساخت  این نقاب ها یك قالب اصلی در اختیار داریم که با کمی تغییر در قسمت هایی از آن می توانیم 
نقاب های گوناگون بسازیم. برای ساخت نقاب های مختلف الزم است بعضی از قسمت های صورت برجسته تر 
شود. برای برجسته کردن  این قسمت ها، هم می توانیم از روزنامۀ خیس استفاده کنیم و هم از خمیر روزنامه. 
با  این تفاوت که وقتی از روزنامۀ خیس استفاده کنیم، می توانیم بعداً آن را از نقاب جدا کنیم. در  این صورت 

نقاب سبك تری خواهیم داشت. در  اینجا برای نمونه، روش ساخت نقاب یك روباه را ذکر می کنیم.
روش ساخت:

1 چند ورق روزنامه را در اندازه های مختلف می بریم.

نقاب  تا روی سطح  در آب حل شود  باید دقت کنیم که سریش کامالً  2 کمی  سریش در آب حل می کنیم. 

برآمدگی به وجود نیاورد )شكل 39(.
برای  قالب می گذاریم. همان طور که می بینید،  را مثل شكل 40 روی  روزنامۀ خیس  یا  روزنامه  3 خمیر 

ساخت نقاب روباه باید بینی برجسته شود و کناره های صورت پهن تر.

شکل 38ـ ماسك جعبه ای

جا تخم مرغ

لیوان بستنی

لیوان بستنی

 قوطی کرم 
یا     خمیر دندان

قوطی کبریت

محل گردن

 قوطی 
خمیر دندان

شکل40ـ مرحله 3شکل39ـ مرحله2



110

که  طوری  می چسبانیم،  نقاب  به  را  روزنامه  تكه های   4

تكرار  دیگر  بار  یك  را  کار  بپوشاند.  این  را  نقاب  سطح 
می کنیم و بعد می گذاریم خشك شود )شكل41(.

پس از خشك شدن، نقاب را از روزنامه و سریش با حرکت 
دادن کناره های آن جدا می کنیم )شكل42(. 

5 در  این مرحله می توانیم از پشت نقاب خمیر روزنامه را 

بیرون آوریم و نقاب را سبك کنیم )شكل 43(.

6 قسمت های اضافی نقاب را جدا می کنیم، یعنی قسمت های 

زیر کنارۀ نقاب را که پهن کرده ایم و قسمت زیر پوزۀ روباه را 
که با برجسته کردن بینی ساخته ایم، می بریم. در  این مرحله 

متوجه تغییر شكل نقاب می شویم )شكل 44(.

شکل 41 ـ مرحله 4

شکل 42ـ مرحله 4

شکل 43ـ مرحله 5

شکل 44ـ مرحله 6
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7 محل چشم ها را با کاتر سوراخ می کنیم و به لبه های آن 

سریش می زنیم تا از هم جدا نشوند )شكل 45(.

8 دو تكه مقوا را به شكل مثلث متساوی الساقین می بریم 

و دو زاویۀ پایین آن را کمی  انحنا می دهیم. قاعدۀ مثلث را 
چند برش کوتاه می دهیم و تا می کنیم )شكل 46(.

9 با چسب نواری گوش ها را با چهار سانتی متر فاصله از 

سریش  و  روزنامه  با  را  آنها  و  می چسبانیم  نقاب  روی  هم 
می پوشانیم تا هم استحكام بیشتری پیدا کنند و هم با نقاب 

یكی شوند.
بود،  دسترس  در  سفید  گواش  یا  پالستیك  رنگ  اگر   10

سطح نقاب را رنگ می کنیم تا رنگ های بعدی، نقاب را بهتر 
بپوشاند )شكل 47(.

11 بعد از خشك شدن، رنگ های دلخواه را انتخاب می کنیم 

و سطح نقاب را نقاشی می کنیم.
12 برای استفاده از  این نقاب در نمایش ها، یك تكه کش 

تا  نقاب می چسبانیم  به کناره های  به طول 20 سانتی متر 
راحت روی صورت جا بگیرد.

13 برای  اینكه سطح داخلی نقاب به صورت آسیب نرساند، 

نقاب  نو داخل  یا یك حولۀ  نرم  پارچۀ  تكه  می توانیم یك 
بچسبانیم )شكل 48(. 

شکل 45ـ مرحله 7

شکل 46ـ مرحله 8

شکل 47ـ مرحله 10

شکل 48ـ مرحله 13
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 ب( احساس 
1ـ توصیف احساس 

هدف: توصیف احساس بر  اساس ظاهر
وسایل الزم: مقوا، قیچی، مداد، چوب بستنی

مراحل اجرا: چند دایره روی کاغذی ترسیم کنید. آن را به کودکان بدهید تا با چند خط ساده مترسك ها 
را شاد و غمگین و حالت های دیگر ترسیم کنند. در مراحل اولیه خودتان می توانید  این مترسك ها را بكشید 

روی یك چوب وصل کنید.
سپس آنها را بین کودکان تقسیم کنید و از آنها بخواهید با توجه به تصویرشان جمله ای مبتنی بر احساس 

تصویر بگویند )شكل 49(.

شکل49ـ احساس

2ـ شناخت احساس 
هدف: شناخت احساس بر  اساس تصاویر

شکل 50  ـ کارت های احساس کودکان

وسایل الزم: کارت های تصویری )شكل 50(
مراحل اجرا: با نشان دادن تصاویر از کودک بپرسید، در هر یك کودک چه احساسی دارد؟

عنوان  به  پوشه ای  در  را  آن  و  دهید  افزایش  را  احساسی خود  تصویری  کارت های  مرور  به  می توانید  شما 
»مجموعۀ احساس« بایگانی کنید.
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3ـ وانمود کردن احساس
هدف: وانمود کردن احساس پس از خواندن کتاب

وسایل الزم: کتاب کودک مناسب )شكل 51(
مراحل اجرا: می توانید کتابی را انتخاب کنید و بعد از خواندن آن، از کودک بخواهید احساس مطرح شده در 

کتاب را نشان دهد؛ در واقع به نوعی حاالت قهرمان را وانمود کند. 
 خرگوشی که از دویدن خسته شده است.

 دخترکی با دیدن گرگ ترسیده است.
 از شدت وزش باد به خود می پیچد.

 از افتادن روی زمین دردش گرفته است.
در  اینجا نمونه هایی از کتاب های احساس های تو1 برای تمرین و آگاهی شما معرفی می شوند.

1ـ رجوع شود به منبع 6 آخر فصل 3

شکل 51  ـ نمونه هایی از کتاب های احساس های تو
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نمونه فعالیت های تشویق كودك به صحبت كردن
تشویق کودک به صحبت کردن، شامل نام بردن، کامل کردن و جمله آموزی است.

 الف( نام بردن 
1ـ نام بردن اشیا

هدف: نام بردن اشیا
وسایل الزم: تعدادی اشیا که درون کیسه ای قرار دارد.

مراحل اجرا:
1 روبه روی کودکان بنشینید، سپس با درآوردن تك تك اشیا، نام آنها را از کودک بپرسید.

2 با تغییر و افزایش مواد درون کیسه، فعالیت را گسترش دهید.

2ـ نام بردن اشیای موجود در کالس
هدف: نام بردن اشیای موجود در کالس

وسایل الزم: کلیۀ وسایل موجود در کالس و بخش های مختلف
مراحل اجرا: در تمام مدتی که با کودکان مشغول فعالیت های گوناگون در بخش های مختلف )خانه عروسكی ، 

هنر، کتابخانه و غیره( و حتی موقع صرف غذا هستید، می توانید وسایل و اشیا را نام ببرید.

3ـ شناخت رنگ 
هدف: شناخت رنگ و یادگیری اسم رنگ ها

وسایل الزم: کاغذ روغنی در سه رنگ قرمز، آبی و زرد که به صورت نوارهایی با ابعاد 3 * 15 سانتی متر بریده 
شده باشد، چسب مایع، قلم مو باریك، ظروف پالستیكی برای ریختن چسب.

مراحل اجرا:
1 به هر کودک تعداد 10 نوار از رنگ های مختلف بدهید.

2 به کودک بیاموزید که چگونه با  این کاغذها زنجیر درست کند.

حلقه ای   10 زنجیرهای  شدن  آماده  از  پس   3

کودکان، تمرین برای اسم رنگ ها را شروع کنید.
نشان  با  و  کنید  انتخاب  قرمز  مثالً  نوار  یك   4

دادن آن به کودکان از آنها بخواهید تا حلقۀ قرمز 
خودشان را پیدا کنند. 

5 اسم رنگ را دوباره بگویید و از کودکان بخواهید 

نام رنگ را تكرار کنند.
6 نوار دیگری با رنگ قرمز بردارید و از کودکان 

بخواهید نام آن را بگویند.
7 این فعالیت را با سایر رنگ ها ادامه دهید.

شکل 52  ـ نوار های رنگی
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8 از بچه ها بخواهید تعداد رنگ های قرمز یا آبی زنجیر خود را بشمارند.

9 با دادن نوارهای دیگر، می توانید آنها را به ساخت زنجیر تك رنگ و یا دو رنگ تشویق کنید )شكل 52(.

4ـ یادآوری اجزای یك گروه از اشیا
هدف: یادآوری اجزای یك گروه از اشیا به وسیلۀ رنگ

وسایل الزم: تعدادی قاشق  پالستیكی به رنگ های مختلف
مراحل اجرا:

1 چهار قاشق از چهار رنگ را به کودکان نشان دهید.

2 مروری بر رنگ ها داشته باشید.

3 یكی از قاشق ها را پنهان کنید و از بچه ها بپرسید چه رنگی غیب شده است.

4 کودکان را تشویق کنید که به جای یك کلمه )رنگ مورد نظر( با استفاده از یك جمله کامل پاسخ دهند. 

شما قاشق قرمز را پنهان کرده اید.
5 وقتی کودکی جواب درست می دهد، قاشق را به او بدهید.

6 وقتی بازی را یاد گرفتند، کودکان می توانند آن را ادامه دهند.

7 می توانید از اشیای رنگی دیگر نیز استفاده کنید.

 وقتی با کودکی صحبت می کنید، خود را تا حدی خم کنید تا در حد چشم های کودک قرار گیرید.
 به نوع  ایستادن یا نشستن خود توجه کنید. حالت شما می تواند رابطۀ شما را با کودکان مستحكم تر 

کند و یا از بین ببرد.
    وقتی با کودک صحبت می کنید، می توانید دست هایتان را روی شانه او قرار دهید. حتماً تماس چشمی 

را  نیز داشته باشید.

نکته

5  ـ طبقه بندی غذا
هدف: تشخیص و طبقه بندی غذا و نام بردن آنها

وسایل الزم: تصاویر از غذاهای مختلف و در صورت امكان نمونه هایی از آنها
سبزیجات )لوبیا، نخود، هویج، کاهو، کدو و غیره(
میوه جات )سیب، پرتقال، لیمو، گوجه و گیالس (

گوشت )گوشت مرغ، ماهی، گوسفند و غیره (
حبوبات و غالت )برنج، ماش، نخود، لوبیا، نان، ماکارونی و غیره(

لبنیات )پنیر، شیر، بستنی و غیره(
5 عدد مقوای بزرگ، چسب و قیچی

مراحل اجرا:
1 با کودکان در مورد غذاهایی که در خانه می خورند و غذاهایی که با خود به مهدکودک می آورند، صحبت کنید.

2 بحث را با یك گروه از غذاها، مثالً میوه ها، ادامه دهید. در صورت امكان و با توجه به میوه های فصل میوه ای 

را به کالس بیاورید و از بچه ها بپرسید که نام آن میوه چیست؟
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3 میوه را به دو بخش تقسیم کنید و ضمن نشان دادن به کودکان، توجه آنان را به داخل آن جلب کنید.

4 در مورد مزۀ آنها )ترش، شیرین و غیره( با تقسیم کردن میوه ها به قطعات کوچك و مزه کردن آنها توسط 

کودکان، صحبت کنید.
5 در مورد ویژگی میوه ها از کودکان سؤال کنید.

6 بحث خود را در مورد غذاهایی که می توان از میوه ها تهیه کرد و یا نحوۀ خوردن آنها ادامه دهید.

7 با توجه به آگاهی کودکان، میوه های شبیه و یا میوه های یك فصل را روی مقوای میوه ها بچسبانید.

8 همین فعالیت را برای سایر مواد غذایی، خصوصیات و ویژگی هایشان ادامه دهید و تصاویر مربوط به آن را 

روی مقوای خود بچسبانید.

 این گفت وگو در ساعات تغذیه و غذا خوردن می تواند ادامه داشته باشد. در ضمن می توانید موارد  
استفاده آنها را بیان کنید. کیك ـ مربا ـ آب میوه ـ کمپوت

 تصاویر را می توان در طول سال با نمونه های جدید کامل کرد.
 در صورت امكان برای کودکان بازدیدی از فروشگاه های مربوط تدارک ببینید.

 این فعالیت را می توانید با تصاویر حیوانات، وسایل نقلیه، انواع پوشاک و غیره انجام دهید.

نکته

وقتی کودکان تا حدودی با انواع مختلف غذا آشنا شدند، آنها را تشویق کنید در کالس یك مغازه درست کنند. 
با جعبه های مقوایی و تعدادی لوازم مثل قوطی و سینی از آنها بخواهید شكل انواع میوه ها، حبوبات، گوشت 
و غیره را نقاشی کنند. پس از رنگ آمیزی آنها را بر   اساس میوه، گوشت، سبزیجات و غیره طبقه بندی کنند 

و در مغازه شان روی سینی ها بگذارند.

6  ـ توصیف اشیای مفرد و جمع
هدف: نام گذاری و توصیف اشیای مفرد و جمع

وسایل الزم: تعدادی تصویر )وسایل نقلیه، حیوانات، اشیا( که بعضی بیش از یك عدد و بعضی تنها تصویر 
یك چیز است. مقداری گیره کاغذ، یك چوب بلند، مقداری نخ، یك قطعه آهنربا و یك تشت کوچك.

مراحل اجرا:
1 تصاویر گوناگون را که روی مقوا چسبیده و بریده شده است، به کودکان بدهید تا رنگ کنند.

2 گیره ها را به تصاویر وصل کنید.

3 نخ را به چوب وصل کنید و آهن ربا را به سر دیگر نخ ببندید.

4 تصاویر را درون ظرف قرار دهید، در حالی که گیره به آن وصل شده است.

5 به کودک فرصت دهید تا »عكس گیری« کنند.

6 به کودک فرصت دهید ضمن تشخیص تصویری که از درون ظرف انتخاب کرده است بگوید که تعداد آن 

شئ در تصویر مفرد است یا جمع.
7 دقت کنید که او متوجه مفرد و جمع بشود و با گفتن »   این ......... است«، »   اینها ......... هستند«، در بیان 

باید روی  این نكته توجه شود.
8 موقعی که کودک توانست با  این دو مفهوم آشنا شود، می توانید بازی را گسترده تر کنید و با افزودن ویژگی های 

دیدن تصویر، بازی را ادامه دهید.  این یك ماشین است و چهار چرخ دارد. من یك ماهی قرمز دارم.
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7ـ شناخت و توصیف یك شئ
هدف: شناخت و توصیف یك شئ 

لوازم مورد نیاز: تصویر اشیا را روی مقواهای چهارگوش بچسبانید )شكل 53(.
تصویر حیوانات، مبلمان، وسایل نقلیه، انواع غذاها وسبزیجات، اسباب بازی و نظیر آنها.

 اشیای مفرد و جمع را در کالس به کودکان نشان دهید.
 در مورد اعضای مفرد و جمع بدن صحبت کنید. )دست ها، پاها، چشم ها، بینی، دهان و سایر اعضا (

نکته

شکل 53  ـ انواع کارت تصویر

مراحل اجرا:
1 فعالیت را به صورت بازی شروع کنید. »من یك چیز مرموز دارم.«

2 تصویر را نشان ندهید.

3 در مورد تصویری که هنوز به آنها نشان نداده اید، توصیفاتی داشته باشید.

مثالً از نظر فیزیكی چگونه است در چه گروهی قرار دارد، کجا یافت می شود و چگونه استفاده می شود.
4 بگذارید آنها با توجه به سر نخ هایی که می دهید، حدس بزنند.

5 چنانچه حدس زد، عكس را به او بدهید.

دیگران  از  و  بگیرند  باال  را  تصویر  بخواهید  آنها  از تك تك  تقسیم شد،  بچه ها  بین  وقتی همه عكس ها   6

بخواهید نام عكس را بگویند.
در همین راستا می توان فعالیت دیگری را نیز ارائه داد.

1 کودکان را تشویق کنید که خودشان شئ را توصیف کنند و دیگران حدس بزنند.

2 کودکان را تشویق کنید صدای حیوانی را تقلید کنند تا دیگران حدس بزنند.

8 ـ توصیف یك تصویر
هدف: توصیف یك تصویر بر اساس آنچه می بینید.

وسایل الزم: تهیۀ تعدادی تصویر واضح و روشن در موضوعات مختلف )خرید در فروشگاه، بازدید از پارک،  ایستگاه 
اتوبوس و غیره(
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مراحل اجرا:
1 تصاویر را به کودکان نشان دهید و از آنها بپرسید که در تصویر چه می بینند؟

2 ضمن تكرار دیده های آنها، از دیگر کودکان بخواهید تا گفته ها را تكمیل کنند.

3 در مراحل بعدی با طرح سؤاالت جدید، تخیالت آنها را برانگیزید. مثالً »در فروشگاه چه چیزهایی می توان 

خرید؟« و یا »اگر ماشین در پارک حرکت کند چه می شود؟« و نظیر آنها.

 مجموعۀ تصاویرتان را افزایش دهید.
 پس از بحث دربارۀ تصاویر، می توانید کودکان را به قصه گویی تشویق کنید.

 می توانید از کودکان بخواهید که وانمود کنند در فروشگاه و یا پارک هستند و آنچه را در خیال 
می بینند، بیان کنند.

نکته

 ب( کامل کردن 
1ـ کامل کردن یك تصویر

هدف: کامل کردن تصاویر
وسایل مورد نیاز: مجموعه ای عكس تهیه کنید و قسمتی از هر یك را حذف کنید )شكل 54(.

مراحل اجرا:
1 تصاویر را به کودک بدهید و بخواهید قسمت حذف شده را حدس بزند.

2 تصاویر کامل شده را به کودکان نشان دهید و از آنها بخواهید مجدداً بگویند چه قسمتی از تصویر ناقص 

بوده است.

2ـ کامل کردن با انتخاب وسایل )شکل 55(
هدف: کامل کردن با انتخاب وسایل و کاربرد صحیح آنها

شکل 55  ـ کامل کردن با انتخاب وسایلشکل 54  ـ کارت شکل های ناقص
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3ـ شناخت اعضای صورت با کامل کردن تصویر
هدف: شناخت اعضای صورت با کامل کردن تصویر و بیان آن

آیا می توانی چهرۀ خودت را نقاشی کنی؟ )شكل 56(

4ـ کامل کردن اجزای  بدن و توصیف عملکرد آنها
هدف: کامل کردن اجزای بدن و صحبت پیرامون عملكرد هر جزء

وسایل مورد نیاز: مقوا، قیچی، چسب، داشتن الگو، مداد رنگی
مراحل اجرا: 

1 الگو به بچه ها داده می شود )شكل 57(.

2 بچه ها طبق الگو اجزاء را می چینند.

3 اجزای بدن را روی مقوا می چسبانند.

4 آدمك را رنگ آمیزی کنند.

5 نامی  برایش برگزینند.

شکل 57  ـ کامل کردن اعضای بدنشکل 56  ـ کامل کردن تصویر اعضای صورت

 ج( جمله آموزی 
1ـ جمله آموزی با یك کلمه

هدف: جمله آموزی با یك کلمه )آغاز قصه گویی کودکان(
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مراحل اجرا:
1 یك کلمۀ مورد عالقه کودکان را انتخاب کنید مثالً »توپ«.

2 ابتدا خودتان با کلمۀ »توپ« یك جمله بسازید: »من یك توپ آبی دارم«.

3 از بچه ها بخواهید هر یك، جمله ای به جملۀ اول بیفزایند: »توپ من یك روز پاره شد.« بعد چی شد؟ 

»مادر برای من یك توپ سبز خرید.«
4 می توانید جمله های کودکان را بنویسید. سپس جمالت آنها را بخوانید و تشویق شان کنید آن را نقاشی 

کنند.

2ـ جمله آموزی با تصویر
هدف: جمله آموزی با چند تصویر مرتبط )شكل 58(

شکل 58  ـ کارت های تصاویر مرتبط

مراحل اجرا :
1 تصاویر را به کودکان نشان دهید.

2 اجازه دهید در مورد تصاویر صحبت کنند.

3 از آنها بخواهید کار خرگوش را به ترتیب بر  اساس تصاویر تعریف کنند.

4 قصۀ خرگوش کودکان را بنویسید.

5 از آنها بخواهید برای قصه نامی  انتخاب کنند.

3ـ استفاده از جملۀ کامل
هدف: استفاده از جملۀ کامل برای موضوعات گوناگون

وسایل الزم: تعدادی تصویر مثل » کودکی که گریه می کند«، »  اسبی می دود« و غیره انتخاب کنید.
مراحل کار:

1 با نشان دادن یك تصویر به کودکان، جمله ای بگویید؛ »  مثالً این تصویر یك پسر است«.

2 با نشان دادن تصویر، از کودکان بخواهید آن را توصیف کنند )شكل 59(.
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معلم: در این تصویر چه می بینید؟
کودکان:  این یك پسر  است که دارد گریه می کند.

3 همین سؤال را در مورد سایر تصاویر بپرسید. 

4 وقتی کودکان با روش پاسخ گویی آشنا شدند، تعداد سؤاالت توصیفی را زیاد کنید. »  مثالً چرا پسر دارد 

گریه می کند؟«
5 این فعالیت را می توانید با همكاری سایر کودکان ادامه دهید. هر یك از آنها می توانند جمله ای بیفزایند.

»پسر گریه می کند چون گرسنه است، برای اینكه مادرش را گم کرده و ... و بعد از پیدا شدن مادر می خندد«.
6 تأکید شما باید روی کامل گفتن جمله باشد.

7 چنانچه جمالت در رابطه با موضوع اول ربط نداشت، خودتان ارتباط برقرار کنید.

8 بر  اساس تنظیم تصاویر حتی می توانید متضادها و یا مفاهیم را در جمله وارد کنید و بگویید )شكل60(.

شکل 59ـ شکل برای توصیف

مفاهیممتضادها

شکل60 ـ کارت تصویر متضادها و مفاهیم
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كاربرد توانایی های گفتار در زندگی روزانه
بر  اساس آنچه یاد گرفته اید و فعالیت هایی که طراحی کرده اید، آموخته هایتان را با کودکان تجربه کنید. شما 
با راهنمایی هنرآموز  و با توجه به عالیق و نیاز های خود از هر مبحث حداقل یك یا دو فعالیت انجام دهید 

)نمودار 10(.

نمودار 10ـ کاربرد توانایی های گفتار در زندگی روزانه

کاربرد توانایی های 
گفتار در زندگی روزانه 

قصه سازینمایش خالق قصه گویی وانمود بازیاسباب بازی

جدول4 ـ فعالیت های کاربرد توانایی های گفتار در زندگی روزانه

عروسكاسباب بازی

قصه گویی

بیان قصه بر  اساس یك تصویر

قصه گویی بر  اساس مرتب کردن تصاویر

تمرین قصه گویی در برابر جمع

توصیف یك تصویر و وانمود کردن آنوانمود بازی

نمایش خالق
استفاده از نمایش خالق در صحبت کردن

اجرای یك نمایش خالق با بازی و شعر

ساختن کتاب توسط کودکانقصه سازی
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شکل63 ـ عروسك ها

 الف( اسباب بازی 
عروسك: تا زمانی که شما به عروسك ها زندگی نبخشیده اید، آنها تنها یك شئ )عروسك( هستند. اما به 
کمك شما جان می گیرند و می توانند بپرند، حرف بزنند، بدوند و در نهایت کاری کنند که شما می خواهید. 
در  این مرحله آنها دیگر عروسك بی جان نیستند و به عنوان عروسك های نمایشی1 برای کلیه فعالیت های 
کالمی از نام بردن، توصیف، قصه و غیره و حتی پیام های اخالقی و آموزشی توسط مربیان و یا کودکان استفاده 

می شوند.
هدف: استفاده از عروسك ها برای صحبت کردن

وسایل الزم: صحنه برای نمایش، عروسك های نمایشی
مراحل اجرا:

1 تهیۀ یك صحنه نمایش 

الف( اتصال پرده میان چهارچوب در )درگاهی( )شكل 61( .

ب( استفاده از یك کارتون بزرگ که رویش را کودکان نقاشی کرده اند و پنجره باز 
شده است )شكل 62(.

و گفتن  انتخابی  یا قصۀ  به محتوای کتاب  توجه  با  از عروسك ها  استفاده    2

قصه از زبان عروسك ها )شكل 63(.

 Puppet ـ1

شکل 61 ـ درگاهی

شکل 62 ـ طراحی 
پنجره روی کارتون



124

 ب( قصه گویی 
1ـ بیان قصه بر اساس یك تصویر

هدف: بیان قصه و برخورد با حیوانات در جنگل
کمك کنید تا موش به خانه اش برسد. بر  اساس حیواناتی که سر راه موش قرار دارند، می توانید قصه ای بگویید 

)شكل64(.

شکل64 ـ تصویر برای قصه گویی
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2ـ قصه گویی بر  اساس مرتب کردن تصاویر
هدف: قصه گویی بر  اساس تصاویر

وسایل مورد نیاز: تهیۀ تصاویری برای قصه سازی )شكل 65(
مراحل اجرا: از کودک بخواهید ابتدا تصاویر را نگاه کند و ضمن مرتب کردن مراحل آن، از او بخواهید مراحل 
درست کردن آدم برفی را تعریف کند. سپس از او بپرسید در یك روز آفتابی تصویر چه شكلی می شود. از 
او بخواهید آن را بگوید و بكشد، سپس، قصه آدم برفی را تعریف کند و برای آن نامی  انتخاب کند و عاقبت 

آدم برفی را بگوید.

شکل 65  ـ قصه گویی بر اساس تصاویر
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3ـ تمرین قصه گویی در برابر جمع
هدف: تمرین برای قصه گویی در برابر جمع

وسایل الزم: یك جعبه مقوایی بزرگ )شكل 66(
مراحل اجرا:

را  جعبه  و  کنید  ایجاد  مقوایي   جعبۀ  وسط  بزرگي  سوراخ   1

شبیه صفحه تلویزیون درآورید.
2 کنار و یا پایین جعبه چند دکمه )خاموش و روشن کردن ـ 

تغییر صدا و کانال( بچسبانید.
3 جعبه را روي میز قرار دهید و سطح پشت آن را ببرید.

4 از کودکان بخواهید هر یك غذاي مورد عالقه خود را از پشت 

جعبۀ مقوایی نام ببرد و تعریف کند.
5 از بچه ها بخواهید از پشت جعبه قصه ای را تعریف کنند.

6 به همۀ کودکان فرصت دهید تا  این فعالیت را انجام دهند.

 ج( وانمود کردن
هدف: توصیف یك تصویر و وانمود کردن آن 

لوازم مورد نیاز: تعدادي تصویر که هر یك فعالیتي را نشان مي دهد.
خندیدن، ازکوه باال رفتن، سرخوردن روي برف

مراحل اجرا:
1 هر تصویر را روي مقوایي بچسبانید. زیر هر مقوا فضا براي جمالت توصیفي کودکان وجود داشته باشد.

2 تصویر را به کودکان نشان دهید و از تك تك آنها بپرسید که در عكس چه اتفاقي دارد مي افتد؟

3 آنها را تشویق کنید که با به کار بردن یك جمله اتفاق را تعریف کنند.

4 جمالت آنها را بنویسید.

5 با تكرار جمالت آنها و نشان دادن تصویر از آنها بخواهید آن را وانمود کنند.

شکل66 ـ جعبۀ مقوایی

 تصاویر باید بزرگ باشند تا همه کودکان بتوانند ببینند.
 تصاویر را در ارتفاع مناسبي قرار دهید تا کودکان ناچار نباشند دیگران را هل دهند و یا به دلیل 

ندیدن، از فعالیت دلسرد شوند.
 تصاویر باید متناسب با تعداد کودکان باشد.

 اتفاقات تصویر شده باید با سن کودک و شناخت شان همخواني داشته باشد.

نکته

 د( نمایش خالق
1ـ استفاده از نمایش خالق در صحبت کردن

هدف: استفاده از نمایش خالق براي مهارت کالمي
عكس العمل خود را با بیان جمالت نشان دهید.
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پرتاب  باغچه  به  را  لوبیاها  و  لوبیا می گیرد، مادر عصبانی می شود  دانه  گاو چند  فروش  قبال  1 پسرک در 

می کند )واکنش حرکتی(.
2 فكر کنید که روزنامه نام شما را به عنوان برنده یك مسابقه اعالم کرده است. کالم و عكس العمل تان را 

اجرا کنید )واکنش هاي هیجاني(  .
چه  نشده اید.  کفش تان  لنگه  یك  یافتن  به  موفق  شما  اما  است،  شده  دیرتان  مهماني  به  رفتن  براي   3

مي گویید؟ )دور خود چرخیدن و گشتن( 
4 در یك جعبه را باز مي کنید، ناگهان یك موش در آن مي بینید و فریاد مي زنید )واکنش کالمي(. حرکت 

را نشان دهید.
در مراحل بعدی، کتاب های خوانده را به صورت نمایش خالق با کودکان اجرا کنید.

2ـ اجرای نمایش خالق با بازی و شعر
هدف: اجرای نمایش خالق با شعر و بازی

مراحل اجرا: ابتدا باید در مورد حیوانات و زندگي آنها صحبت شود. سپس ریتم ابتدایي را که مكرراً تكرار 
مي شود، با کودکان تجربه کنید. سپس حیوانات را یك به یك وارد داستان کنید و در مورد محل زندگي آنها 

از کودکان بپرسید.
نام شعر: دس ـ دس، نخود و عدس1

اون درو وا کن سلیمون ـ این درو وا کن سلیمون 
اومده باز یه مهمون 

بز وارد مي شود.
پشت سرم ُدم دارم ـ ببین که من ُسم دارم 

بزغاله ام عزیزه شاخم بلند و تیزه 
کجاس؟ زمین یا آسمون؟ حاال بگو جاي من 

یا توي آب هاي روون؟                           
بچه ها جواب مي دهند: زمین.

***********                              
اون درو وا کن سلیمون ـ این درو وا کن سلیمون 

اومده باز یه مهمون 
کالغ وارد مي شود.

ـ ببین که من بال دارم                           یك دل خوشحال دارم
منقار من درازه بالم سیاه و نازه                                  

کجاس؟ زمین یا آسمون؟ حاال بگو که جاي من                             
یا توي آبهاي َروون؟ 

بچه ها جواب مي دهند: آسمون.
***********                             

1ـ شاعر افسانه شعبان نژاد
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اون درو وا کن سلیمون ـ این درو واکن سلیمون 
اومده باز یه مهمون 

مرغ وارد مي شود1.
از  این و از اون مي خوام ـ ببین که من دون مي خوام                   

خروسه هم با هامه قدقدقدا صدامه                                    
کجاس؟ زمین یا آسمون؟ حاال بگو که جاي من 

بچه ها جواب مي دهند: زمین
اون درو وا کن سلیمون ـ این درو وا کن سلیمون 

اومده باز یه مهمون 
ماهي وارد مي شود.

به رنگ غنچه، رنگم ـ ببین که من قشنگم 
نه  هاي و هوي، صدایي نه دست دارم نه پایي 

کجاس؟ زمین یا آسمون؟ حاال بگو که جاي من 
یا توي آب هاي روون؟ 

بچه ها جواب مي دهند: آب
************                               

ـ این درو وا کن سلیمون                      اون درو وا کن سلیمون
اومده باز یه مهمون                           

قورباغه وارد مي شود.
به رنگ برگا، رنگم ـ ببین که من زرنگم                        

اومدم از راه دور با قور قور و با قور قور                       
کجاس؟ زمین یا آسمون؟ حاال بگو که جاي من                        

یا توي آب هاي روون؟   
نخود و عدس                                   ـ دس و دس و دس 

نخود و نخود،                                     هرکسي یك جایي نَِشس. 
هر کي بره خونۀ خود                        نخود و نخود. 

تو آب، زمین یا آسمون هر کي بره َدوون َدوون  

 هـ(قصه سازي 
هدف: ساختن کتاب توسط کودکان

وسایل الزم: کاغذ سفید یا کاغذ کالسور، چسب، مداد رنگي، عكس هاي بریده شده از مجالت 
مراحل اجرا:

1 براي ساختن چنین کتابي چند عدد کاغذ سفید را در کالسوري قرار دهید و یا به صورت کتابچه بدوزید.

2 با کودک مشورت کنید که چه نوع کتابي را دوست دارد؟ کتابي در مورد اسباب بازي ها، ماشین ها و غیره .

1ـ مربی اشاره کند که بعضي از پرندگان در آسمان هستند و بعضي روي زمین.  
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3 کودک را به کشیدن تصاویر مربوط تشویق کنید یا تصاویر مورد نظر کتاب را از مجالت ببرید.

4 تصاویر بریده شده را در دفتر به گونه اي بچسبانید که بتوانید زیر آن، چیزی را که مي گوید، بنویسید.

5 کتاب باید کوشش مشترک بزرگسال و کودک باشد )الاقل در کتاب هاي اولیه(. 

6 از کودک بخواهید تا دربارۀ آن تصویر هرچه را که دوست دارد، براي شما بگوید و شما آن را زیر تصویر 

بنویسید.
7 کتاب را باید با حروف ساده و درشت بنویسید.

8 او را تشویق کنید جمالت را با شما بلند بخواند.

9 این کتاب را بدون شما نیز مي تواند بخواند.

تمرین كنید

1 با استفاده از  روش های تشویقی دو فعالیت آموزشی برای کودک 5 ساله طراحی کنید.

2 برای دو کتاب قصه، کارت کتاب بر  اساس دستورالعمل آورده شده در فصل تهیه کنید.

3 یك نمایش خالق با کودکان 6 سال طراحی و اجرا کنید.

4 یك قصه بر  اساس مراحل ساخت قصه بنویسید و در کالس ارائه دهید.

خود ارزیابی پایان پودمان 3

واحدیادگیری: توسعۀ مهارت های بیانی کودک

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحدیادگیری توسعه مهارت های بیانی کودک تهیه شده است. در هر 
سؤال بیشترین امتیاز، سه و کمترین امتیاز یك است. بر این اساس خو د را ارزیابی کنید و به خود امتیاز دهید.

3 2 1 موارد ردیف

تا چه حد می توانید فهرست وارسي از مراحل رشد کالمی  برای سنین مختلف تهیه 
کنید؟ 1

تا چه حد مي توانید گزارشي از فهرست وارسي رشد کالمی کودک مشاهده  شده 
را ارائه دهید؟ 2

تا چه حد می توانید فعالیت آموزشی با استفاده از روش های تشویق برای سخن گویی 
کودک طراحی و اجرا کنید؟ 3

تا چه حد می توانید فعالیت آموزشی برای باال بردن توانایی گفتار کودک  با استفاده 
از فعالیت های روزانه طراحی و اجرا کنید؟ 4
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شرح کار: 
تهیۀ فهرست وارسی برای توسعۀ شناخت مراحل سخن گفتن  

طراحی یك فعالیت آموزشی برای آماده کردن کودک برای سخن گفتن
طراحی یك فعالیت آموزشی برای کاربرد توانایی های گفتاری در زندگی روزانۀ کودک  

طراحی هر فعالیت با توجه به موارد زیر انجام می شود:
نام فعالیت:                                                                               نوع فعالیت:

هدف فعالیت:                                                                            مكان فعالیت:
زمان فعالیت:                                                                            وسیله و ابزار مورد نیاز:

سن کودکان:                                                                            تعداد کودکان:   
تعداد مربی و کمك مربی:                                                             روش کار:

الگوی تهیۀ فهرست وارسی:
1ـ موضوع مشخص باشد.                                                             2ـ گروه سنی مشخص باشد.

3ـ راهنمای تكمیل داشته باشد.                                                     4ـ هر ماده فهرست متناسب با موضوع باشد.

5ـ هر ماده یكی از رفتار های مهم و قابل مشاهده را ارزشیابی کند.           6ـ هر ماده به صورت جملۀ کوتاه آورده شود.

استاندارد عملکرد: توسعۀ مهارت های بیانی کودک از طریق شناخت مراحل سخن گفتن و آماده کردن کودک و کاربرد توانایی های گفتاری او در زندگی 
روزانه براساس منابع علمی  و آموزشی  و آیین نامه های وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور

شاخص ها:
توسعۀ شناخت مراحل سخن گویی )مراحل سخن گویی(

آماده کردن کودک برای سخن گویی )تشویق کودک به صحبت کردن(
کاربرد توانایی های گفتاری در زندگی روزانه کودک )استفاده از کتاب های تصویری، بازی با اسباب بازی، وانمودسازی، داستان سازی، نمایش خالق(

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
توسعه مهارت های بیانی کودک با توجه به شرایط زیر:

مکان: مرکز آزمون                                                   زمان:30 دقیقه برای هر فعالیت
ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر، کارت های تصویری، فیلم، کتاب قصه و شعر، وسایل هنری
استاندارد و سایر شرایط: منابع علمی و آموزشی سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش 

ابزار و تجهیزات: لوازم اداری مناسب ـ جداول رشد           اسناد: آیین نامه ها و دستورالعمل های بهزیستی و آموزش و پرورش
منابع: کتب آموزشی مرتبط ـ کتاب های علمی مرتبط             استاندارد و سایر شرایط: منابع علمی  و آموزشی آیین نامه های بهداشتی و آموزش و پرورش

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحلۀ کارردیف

2توسعۀ شناخت مراحل سخن گفتن1

1آماده کردن کودک برای سخن گفتن2

2کاربرد توانایی های گفتاری در زندگی روزانه کودکان3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی: یادگیری، مهارت گوش کردن، آموزش و کمك به فراگیري دیگران

ایمنی: رعایت استانداردهای بهداشتی موجود در آیین نامه های مهد کودک ها  ـ رعایت نكات 
ایمنی در به کارگیری ابزار و تجهیزات بهداشتی
بهداشت: رعایت  بهداشت و  سالم سازی محیط

توجهات زیست محیطی: به حداقل رساندن صدمات زیست محیطی  ـ صرفه جویی در آب مصرفی  
نگرش: اهمیت دادن به انجام صحیح فعالیت های آموزشی در کوتاه ترین زمان

2

میانگین نمرات                                                                                                                            2

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 است.

ارزشیابی شایستگی توسعۀ مهارت های بیانی کودک
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 فهرست منابع کتاب کودک برای یادگیری بیشتر )فصل 3( 
1 اشتاینر، یورگ، خرسي که مي خواست خرس باقي بماند. ترجمه ناصر، ایراني، نقاشي: یورگ، مولر، نشر: 

کانون پرورش فكري کودکان 1377.
2 لویس، راب، گوسفندي که خیلي کوچك بود، مترجم: هوشنگ آزادي در تصویرگر لویس، راب، نشر: کانون 

پرورش فكري کودکان 1388.
3 هوتن، کریس، کمي گم شده ام، ترجمه: شهال انتظاریان، نشر: شرکت انتشارات علمي  و فرهنگي 1394.

4 مولر، ویرجینیا، غول کوچولو در مهدکودک، ترجمه: هستی سعادت، نشر: فنی ایران، 1393.

5 مورمنی، تریس، خرگوش خوشحال، خرگوش غمگین، ترجمه: صبا رفیع، نشر: فنی ایران، 1393.

6 موزس، برایان، احساس های تو، ترجمه: قاسم کریمی، نشر: قدیانی 1384.
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پودمان 4

آماده کردن کودک برای خواندن

وقتی بتوانی بخوانی، گویا دنیایی را در جیب خود حمل می کنی.

زمان: 60 ساعت ) نظری24 ساعت +  عملی36 ساعت(
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استاندارد عملکرد

کاربرد  کتاب خوانی،  پرورش  و  خواندن  مراحل  شناخت  توسعۀ  طريق  از  خواندن  برای  کودک  آماده کردن 
فعالیت های روزانه در توسعه توانايی خواندن و پرورش شناخت ديداری نمادها، حروف و کلمات براساس منابع 

علمی و آموزشی معتبر، دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستی کشور

 شایستگي هاي فني مورد انتظار در این واحدیادگیري: 
1 توسعۀ شناخت خواندن

2  پرورش کتاب خوانی

3  کاربرد فعالیت هاي روزانه در توسعه توانايی خواندن

4  پرورش شناخت ديداری نمادها، حروف و کلمات

 شایستگی های غیر فنی مورد انتظار در واحدیادگیري: 
1  يادگیری

2  مهارت گوش کردن 

3  آموزش وکمك به فراگیري ديگران

واحد یادگیری 4 

آماده کردن کودک برای خواندن
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هدف توانمندسازي 1ـ4 :توسعۀ شناخت مراحل خواندن کودکان را توضیح دهد.

خواندن

بخوان به نام پروردگاری که تو را خلق کرده 
است. 

)سوره علق، آیه1(

مهارت های  آوردن  هم  گرد  مستلزم  خواندن  فراگیری 
کالمی گوناگونی است که کودک می تواند از سنین پايین 
کسب کند. والدين و مربیان بايد بتوانند به کودکان کمك 
خواندن  فراگیری  آمادگی  برای  را  مهارت ها  اين  تا  کنند 

کسب کنند )شکل 1(.
خواندن: تفسیر معنادار نمادهای کالمی نوشته شده و يا 

چاپ شده است. 
بین رشد زبانی و فراگیری خواندن پیوند محکمی وجود 
دارد. روشن است که کودکان پیش از آنکه توانايی خواندن 
و  کاربرد  شناخت  از  خوبی  سطح  به  بايد  کنند،  پیدا 

مهارت های کالمی رسیده باشند.

گفت      و  گو 
فعالیت1: به ياد داريد چه کسی و در چه سنی اولین کتاب را برای شما خواند؟ خاطره يا تجربه تان را کنید

با ساير هم کالسی ها در میان بگذاريد.

شکل1ـ کودک و خواندن

تحقیقات نشان داده است کودکی که خوب حرف می زند، می تواند خوب بخواند.
نکته

 ضرورت و اهمیت خواندن 
ضرورت و اهمیت خواندن را می توان تحت عنوان هفت شادی خواندن طبقه بندی کرد )نمودار 1(.
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بنابراين خواندن به کودک کمك می کند تا مهارت های زبانی خودش را رشد بدهد. او ضمن خواندن با زبان 
کتاب آشنا می شود و متوجه می شود که کتاب دارای ساختاری است، از شروع، زمان، مکان، شخصیت ها، طرح 
اصلی مشکل و چگونگی راهکارهايی برای حل مشکل تا رسیدن به هدف. او براساس همین شناخت از عناصر 

داستان، وقايع را پیش بینی خواهد کرد.

 اهداف خواندن

گسترش 
دانسته ها

قدرشناسی

همدلی

مکاشفه

یکه خوردن شگفت زدگی    

آشنایی

هفت شادی 
خواندن

نمودار1ـ هفت شادی خواندن

فعالیت 2: کتاب خواندن خودتان را با نمودار باال مقايسه کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
تمرین     کنید

گفت      و  گو 
فعالیت 3: در کالس با دوستانتان در مورد سؤاالت زير گفت وگو کنید: کنید

 می خوانیم تا لذت ببريم و يا سرگرم شويم؟ 
 خزانۀ واژگان کودک با خواندن توسعه می يابد؟

 با خواندن بیشتر، در ساير موارد نوشتاری موفق تر هستیم؟ 

هدف از خواندن چیست؟
اهداف آموزش خواندن شامل موارد زير است:

1 بهبود توانايی کلی زبانی از نظر تولید آواها، معنی شناسی و کاربرد صحیح واژگان و عبارات؛

2 لذت بردن از کتاب ها و درک اين نکته که آنها منابعی بی شمار از اطالعات هستند؛

3 درک مطالب شفاهی؛

4 درک رابطۀ بین گفتار و نوشتار؛
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5 خلق مطالب نوشتاری جديد؛

6 رشد واژگان و کاربرد صحیح واژگان آشنا؛

7 درک هم نشینی آواها در کنار هم و تأثیر متقابل آنها بر يکديگر؛

8 شناخت کلمات هم قافیه؛

9 توانايی ارتباط با اشیای واقعی؛

10 شناسايی و اجرای دستورالعمل های متوالی.

خواندن را چه وقت شروع کنید؟
»خواندن را چه وقت شروع کنید؟« يکی از مهم ترين سؤاالت است. صاحب نظران مناسب ترين زمان را از 3/5 
تا 6 سالگی متغیر دانسته اند. سن مناسب يادگیری خواندن 4 تا 5 سالگی است، زيرا در اين سنین کودکان 
ذخیره واژگانی مناسبی در اختیار دارند. البته چنانچه در محیط مناسبی پرورش يافته باشند، در 5 سالگی 
حدود 25000 کلمه در خزانۀ واژگانی دارند و اگر در محیط رشدی نامناسب قرار گیرند، به 2000 کلمه 

کاهش می يابد.
الزم به ذکر است، با تمام تحقیقاتی که در زمینۀ سن آموزش خواندن صورت گرفته، مهم ترين چیزی که 
می تواند به کودک کمك کند تا به خواندن عالقه مند شود، لذت بردن از کتاب خوانی در کنار شما و با شماست.

کودکان قبل از اينکه حتی کلمات را ياد بگیرند، با نگاه کردن، ورق زدن، سرک کشیدن به درون کتاب اين 
و طرح می بینند، کم کم شکل ها  به صورت رنگ، شکل  فقط  ابتدا  را  تصاوير  آنان  را کسب می کنند.  لذت 
برايشان قابل تشخیص می شود و می فهمند بین شکل و صدای خاص رابطه ای هست. کودکان به مرور ورق 

زدن را می آموزند و چیزهايی را که می شناسند، نام می برند.

 فراموش نکنید که در طول روز برنامه کتاب خوانی را بیشتر کنید.
 مواقع خاصی مثاًل پیش از استراحت نیم روز و يا قبل از، خواب برای او کتاب بخوانید يا قصه بگويید 

تا اين عادت در او درونی شود.
 هیچ وقت برای خواندن زود نیست.

نکته

بروشور 
فعالیت4: بروشوری برای والدين تهیه کنید تا آنها به خواندن برای فرزندانشان تشويق شوند.تهیه کنید
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پرورش تصویر خوانی1

گفت      و  گو 
فعالیت 5: به شکل 2 با دقت نگاه کنید و هر آنچه را می بینید و احساس می کنید، بنويسید. در کالس کنید

با دوستانتان گفت وگو کنید و نتیجه را جمع بندی کنید.

1ـ در اين قسمت فقط به کتاب های تصويری اشاره می شود در حالی که در زمینه انواع ادبیات کودکان در مبحث بعدی مفصاًل صحبت خواهد 
شد. 

2ـ رجوع شود به منبع 1 آخر فصل  
Picture Book ـ 3

 Norton, Donnae1999 ـ 4
Illustrated Book ـ 5
 

شکل2ـ پرورش تصویر خوانی2

سپس  می کنند،  آغاز  تصاوير  با  را  خواندن  کودکان 
نیز توجه می کنند؛  به متن  آرام آرام  بیشتر  با تجربۀ 
بنابراين تصوير جزء جدايی ناپذير کتاب های کودکان 

است و کتاب های تصويری از مهم ترين ابزار هستند.

کتاب تصویری3: کتابی است که از طريق مجموعه ای از تصاوير مرتبط به هم با متنی کوتاه يا بدون متن، 
قصه گويی می کند يا اطالعاتی را انتقال می دهد.4

ضرورت و اهمیت تصویر خوانی:
1 کتاب های تصويری قالبی هستند که می توانند همه موضوعات را در خود جای دهند.

2 کودکی که هنوز خواندن نیاموخته يا خواندنش محدود است، با تصوير می خواند.

3 تصاوير نقش محوری دارند و گاه مهم تر از متن هستند.

4 تصوير در امتداد متن يا همراه با متن پیوسته پیش می رود.

کتاب تصويری کتاب مصّور نیست.5 زيرا در کتاب مصّور، تصويرها نقش محوری ندارند و گاه تکمیل کننده 
متن هستند؛ مثل تصوير چرخۀ آب.

نکته
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انواع کتاب های تصویری
انواع کتاب های تصويری عبارت اند از: )نمودار2(

Firstbook ـ 1
2ـ در فصل سوم اين مورد به طور مفصل آورده شده است.

 Toybook ـ 3
4 ـ در فصل سوم اين مورد به طور مفصل آورده شده است. 

 Conceptbook ـ 5
رجوع شود.    6 ـ به منبع2 آخر فصل 

کتاب های 
داستانی

عدد آموز

بازیچه ای

مفهومی 

آغازگرها

الفبا آموز

نمودار2 ـ انواع کتاب های تصویری

انواع کتاب های 
تصویری

1 )حسی ـ لمسی( آغازگرها1: کتاب هايی که قوۀ بینايی را تحريك می کنند؛ توانايی تشخیص رنگ و 

شکل را به کودک می دهند و در ابتدای سخن گفتن مشارکت کودک را در نام بردن اشیا، تکرار اشعار ساده 
و حرکت دست ها تقويت می کنند2.

2 کتاب های بازیچه ای3: در واقع ابزار انتقالی بین اسباب بازی و کتاب واقعی هستند؛ برای مثال، پازل ها 

)قرار دادن و يا اتصال بعضی از قسمت ها به کتاب( در بدنه اصلی کتاب يك النه طراحی شده؛ تعدادی پرنده 
پارچه ای که با نخ به بدنه متصل است و می خواهند وارد النه شوند4 .

اين  کتاب های مفهومی5: در   3

ندارد  نقشی  چندان  متن  کتاب ها 
از طريق قدرت مشاهده  و کودک 
برای  می کند.  درک  را  مفاهیم 
فصول  با  درخت  کتاب  در  مثال، 

گوناگون آشنا می شويد )شکل3(.

شکل3ـ کتاب مفهومی 6
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4 الفبا آموزها: هر چند هدف اين کتاب ها آموزش الفبا نیست، اما کودک را با صدا و شکل حروف آشنا می کند. در 

واقع بازی با حروف است که گاهی داستانی هم است، يعنی حروف در يك ماجرای داستانی وارد می شوند. اين بازی 
برای کالس اولی ها به باالست. برای شناسايی حروف نمونه ها بايد از اشیای آشنا و ملموس انتخاب شوند )شکل4(.

رجوع شود. 1  ـ به منبع3 آخر فصل 

شکل4ـ الفبا آموز1

5 عدد آموزها: هدف اين نوع کتاب ها آموختن عدد نیست، بلکه صرفاً آشنا کردن با شکل عدد و مفهوم 

آن است. معموالً اعداد را در کنار پديده های آشنا )مثالً سیب، ماشین( معرفی می کنند. گاهی در بازی ها و 
ترانه ها نیز اعداد ديده می شود، يك مرغ دارم... پس چندتا ... ده بیست سی چهل پنجاه شصت .... حاال که 

رسید به صدتا، دستمال آبی بردار، پر از گالبی بردار )شکل5(.

شکل5ـ عدد آموزها
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6 کتاب های تصویری داستانی

الف( کتاب های داستانی بدون متن
ب( کتاب های داستانی با متن

الف(کتاب های داستانی بدون متن : کتاب هايی که هر تصوير، زمینه را برای تصوير بعدی آماده می کند 
نهايتاً مسیر داستان را می توان دنبال کرد. دو نمونه کتاب تصويری بدون متن که مسیر داستانی دارد،  و 

به منظور آشنايی آورده شده است :
1  در تصاوير پايین دو موش تصمیم می گیرند به باالی تپه ای بروند و پس از طی کردن مسیر به باالی تپه 

می رسند و خوشحال می شوند، اما متوجه می شوند که آن بلندی تپه نبوده و کوهان شتر است )شکل6(.

رجوع شود. 1ـ به منبع4 آخر فصل 

شکل 6 ـ داستان بدون متن1

1

45

23
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در  قصه گاه  اين  بابام:  و  من  قصه های   2

داستانی  گويای  تصوير   9 در  يا  و  تصوير   4
تصاوير  کناری  اعداد  است.  پسر  و  پدر  بین 
و  اينجا  در  می دهند.  نشان  را  داستان  روند 
در نمونه قبلی اطالعات تنها از طريق تصاوير 

بیان می شود )شکل7(.

در کتاب های داستانی بدون کالم بیان همه حاالت، عواطف، رويدادها، تحول شخصیت ها، کنش ها و 
واکنش ها به عهده تصوير است.

نکته

رجوع شود.    1 ـ به منبع5 آخر فصل 

شکل 7ـ داستان بدون متن1

3

34

6

9

2

2

5

8

1

1

4

7
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ب( کتاب های تصویری داستانی با متن: در اين نوع کتاب ها درونمايه دو بار تکرار شده است؛ يکبار در 
قالب کالم نوشته شده است و بار ديگر در قالب تصوير )شکل، رنگ و...(. در واقع خواننده در هر يك چیزی 

را به دست می آورد که ديگری فاقد آن است.
1 داستان خانم بشقابی که متعلق به پسری است به نام فردو؛ و احساس خانم بشقاب از نحوۀ استفاده فردو 

از او )شکل8(.

 شکل 8ـ داستان با متن1

رجوع شود. 1 ـ به منبع6 آخر فصل 
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2 داستان موشی که داخل تونل مترو زندگی می کند و کنجکاو است آخر تونل چیست؟ )شکل9(.

رجوع شود. 1 ـ به منبع7 آخر فصل 

شکل9ـ داستان با متن1

فعالیت6 : نمونه هايی از کتاب های آغازگر، الفبا آموز، عددآموز، داستانی، بی متن و با متن را انتخاب 
کنید و در کالس ارائه دهید و آنها را به هم کالسی هايتان معرفی کنید.

تمرین     کنید
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1 ـ به منبع 8 آخر فصل رجوع شود.

مراحل  توسعۀ شناخت  براي  آموزشي  فعالیت هاي   : توانمندسازي 2ـ4  هدف 
خواندن کودک طراحي و اجرا کند.

ویژگی های کتاب تصویری
از آنجا که تصاوير نبايد تنها نقش تزئینی و زيبايی داشته باشند و بايد به عنوان مکمل مفاهیم اصلی کتاب 

مطرح شوند، پس بايد موارد زير دربارۀ آنها رعايت شوند:
 استفاده درست از رنگ : کودکان از رنگ آمیزی تند لذت نمی برند. استفاده درست از رنگ مهم تر از رنگی 

است که به کار برده می شود)شکل10(.

شکل10ـ استفاده درست از رنگ1
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در   : تصویر  وضوح  و  گویایی   
اين جا تصوير کلید درک محتوا است. 
گويايی و وضوح تصوير و انطباق آن 
با موضوع کتاب اهمیت فراوانی دارد 

)شکل11(. 

2ـ به منبع 10 آخر فصل رجوع شود.  1ـ به منبع9 آخر فصل رجوع شود.    

شکل11ـ وضوح تصویر 1

 تناسب تصویر با درک کودک: 
تصاوير بايد با درک کودک و آنچه او 
از آن موضوع می داند، متناسب باشد 

)شکل12(.

شکل12ـ تناسب تصویر با درک کودک2 
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 سفید خوانی: تصاوير بايد بزرگ و زيبا باشد ولی تمام صفحه را پر نکند و جايی برای سفید خوانی يعنی 
تمرکز روی تصوير خاص را به کودک بدهد )شکل13(.

2ـ به منبع 12 آخر فصل رجوع شود.  1ـ به منبع11 آخر فصل رجوع شود.   

شکل13ـ سفید خوانی1

از  انتخاب جايگاه مناسب برای متن و تصوير  در کتاب تصويری   جایگاه مناسب برای متن و تصویر: 
اهمیت بسزايی برخوردار است و در ارائه پیام، وحدت بین متن و تصوير بايد حفظ شود. اين نکته گاه به انحای 

مختلف در کتاب ها ديده می شود که شامل موارد زير است:
الف(تصویر نمایشگر متن : گاهی دقیقاً تصوير نمايشگر متن است؛ بنابراين بايد با محتوا و عنوان داستان 

صفحه به صفحه پیش برود )شکل14(. 

شکل14ـ تصویر نمایشگر متن2
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ب( متن روی تصویر : گاهی متن روی تصوير قرار گرفته است؛ در واقع متن با تصوير ادغام شده اند )شکل15(.

٢ـ به منبع14آخر فصل رجوع شود.  1ـ به منبع13آخر فصل رجوع شود.    

شکل15ـ متن روی تصویر1

ج( تصویر بزرگ تر از نوشته : گاهی تصوير 
بزرگ تر از متن است و نوشته به صورت حاشیه 

در کنار تصوير ديده می شود )شکل16(. 

شکل16ـ تصویر بزرگ تر از نوشته2
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د( تصویر تمام صفحه: گاهی تصوير تمام صفحه را پر می کند و متن صفحه قبل از تصوير قرار دارد، ولی 
احساس درون آن تصوير بیان می شود نه در کالم؛ در واقع تصوير است که سخن می گويد )شکل17(.

1  ـ به منبع15آخر فصل رجوع شود. 

شکل17ـ تمام صفحه تصویر1 

تصویر خوب، تصویر بد
معموالً کتاب های تصويری بسیاری در فروشگاه ها و دکه های روزنامه فروشی يافت می شود که ظاهراً دارای 
تصوير مناسب کودکان است، در حالی که منظور از تصوير در کتاب تصويری صرفاً نمايش شخصیت ها و يا 

نمادها به شکل تصوير نیست.
در يك کتاب تصويری خوب، خواننده يکبار با متن حرکت می کند و بار دوم همۀ آنچه را که در متن داشته 
است، در تصوير بايد دنبال کند. در اين حالت ما با يك کتاب روبه رو هستیم که درونمايه آن دوبار تکرار شده 
است؛ يکی در قالب کالم مکتوب، ديگری در قالب خط و نقطه، حجم، رنگ، تصوير و غیره. در يك کتاب 

تصويری خوب فضاهايی که متن قادر به پرداخت آن نیست با تصوير نشان داده می شود )شکل18(.
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الزم به یادآوری است که در آموزش رسمی زبان کالس اول، آموزش از تصویر خوانی آغاز می شود؛ در نتیجه 
داشتن تجربۀ قبلی از طریق شناخت تصویر خوب می تواند به آنها کمک کند. 

می گیرد  تصمیم  دختری 
با  و  کند  نقاشی  را  خدا  که 
با  مکالماتش  آوردن  بیاد 
می کند  سعی  مادربزرگ 
کند.  تصویر  را  گفته ها  آن 
با  را  ذهنش  خدای  نهایت 

استدالل هایش می کشد. 

1  ـ رجوع شود به منبع16آخر فصل 

 شکل18ـ تصویر خوب1

کودکانی که با کتاب های خوب تصویری آشنا می شوند، یاد می گیرند از متن و تصویر روایتی جداگانه 
دریافت کنند که در دیگری وجود نداشته است.

نکته

فعالیت7: به صورت گروهی موارد زیر را تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.
1  ویژگی های کتاب خوب را با تهیه تصاویر از انواع کتاب ها به صورت یک پوستر تهیه کنید.

برای والدین بروشوری  ٢  براساس ویژگی های تصویر خوب، به منظور خرید کتاب تصویری مناسب 

تهیه کنید.

تمرین     کنید

نمایشگاه 
فعالیت8 : از کتاب های ارائه شده و پوستر و بروشور های تهیه شده در فعالیت6 و7 نمایشگاهی برپا برگزار کنید

کنید.
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هدف توانمندسازي 3ـ4: پرورش کتاب خوانی را درکودکان توضیح دهد.

پرورش کتاب خوانی 

گفت      و  گو 
فعالیت9: شما دوست داريد کتاب را خودتان بخوانید يا برای شما خوانده شود؟ با دوستانتان گفت وگو کنید

کنید و داليل تان را گزارش کنید.

 بلند خوانی )من می خوانم، تو گوش می کنی( 
کودکانی از کتاب لذت می برند که از همان کودکی عشق به کتاب و کتاب خوانی در آنها نهادينه شده باشد. 
حتی کودکان کوچك دوست دارند صدای شما را وقتی کتاب می خوانید، بشنوند و گاهی در تکرار بعضی از 
کلمات با شما شريك شوند. وقتی کودک همراه با شما به کتاب نگاه می کند، فقط از ديدن تصاوير و شنیدن 
داستان لذت نمی برد، بلکه توجه خاص و نزديکی فیزيکی شما با او و احساس محبت و امنیت کودک، باعث 

توجه بیشتر او نسبت به کتاب می شود )شکل19(. 

بدين ترتیب دانش کودک از جهان گسترش می يابد و درک او از تجربیاتش که به تازگی به دست آورده است، 
عمیق تر می شود.کودکی که با کتاب انس گرفته به زودی اطالعات زيادی کسب می کند که برای فراگیری 
خواندن الزم است. مثاًل می فهمد که کتاب را از راست به چپ ورق می زنید و هر صفحه از باال به پايین و هر 
سطر را از راست به چپ دنبال می کنید. می فهمد که تصاوير به فهم مطلب کمك می کند؛ کلمات با فضای 
خالی از هم جدا شده اند؛ داستان ها آغاز، ادامه و پايانی دارند و اغلب از الگوی مشخصی پیروی می کنند. آنها 

به مرور ياد می گیرند که حتی پیش بینی کنند؛ اول چی بعد چی؟ و باالخره آخر چه خواهد شد؟

شکل19ـ بلند خوانی
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زبان کتاب ها و قصه ها از آنجا که رسمی تر از زبان رايج است به کودکان اين فرصت را می دهد که مهارت 
بیشتری در زبان کسب کنند و وقتی که زمان خواندن فرا برسد، از مهارت بیشتری برخوردار باشند )شکل20(.

شکل 20ـ تمرین خواندن

مطالعات نشان داده است که تمايل کتاب خوانی برای کودکان، در مادران بیش از پدران است. اما به خاطر 
داشته باشیدکه کودکان دوست دارند پدرانشان برای آنها کتاب بخوانند، به خصوص پسرها )شکل21(  .

نکته

 فواید بلندخوانی برای کودکان 
اگر کودک شما را در حال خواندن کتاب ببیند، اين تفکر در ذهنش شکل می گیرد که کتاب دارای اهمیت 

است و برای او نیز شئ ارزشمندی خواهد بود. عالوه بر اين:
 مدت تمرکز افزايش می يابد.

 لغات بیشتری می آموزد؛ در نتیجه بهتر صحبت می کند و ديدش وسعت می يابد.
 خواندن کتاب ها به او ياد می دهد که با قهرمانان کتاب همذات پنداری  نمايد.

 خواندن به او ياد می دهد که خوب گوش کردن را ياد بگیرد.
 او با خواندن ياد می گیرد که چگونه احساساتش را بیان کند.

 احساس همدلی با ديگران، يکرنگی و هماهنگی از جمله مواهب کتاب خوانی است.
 با خواندن، کودک فرصت می يابد مراحل گذر زمان يا حادثه را دنبال کند )اول چی بعد چی؟(.

 ريتم و قافیه شعر و متن به کودک چیزی بیشتر از کلمه می دهد که لذت است.
 فضای خالی بین کلمات نمايانگر ارزش و اثر بخشی هر کلمه است.

 در کتاب خوانی، کودک می آموزد که داستان ها، آغاز، ادامه و پايانی دارند.
 او به مرور با خواندن قدرت پیش بینی پیدا می کند.

 خواندن فرصتی است برای آشنايی با زبان رايج پیرامون.
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انتخاب کتاب برای کودکان

شکل21ـ کتاب خوانی با پدر

گفت      و  گو 
کنید

گفت      و  گو 
کنید

فعالیت 10: با کدام يك از فوايد بلند خوانی بیشتر موافق هستید؟ در کالس با ساير دوستان در مورد 
آن گفت وگو کنید.

با  چیست؟  کتاب  انتخاب  برای  شما  معیار  کنید،  مراجعه  کتاب فروشی  يك  به  چنانچه  فعالیت11: 
دوستانتان گفت وگو کنید و نظر آنها را بپرسید.

» پیرزن در مسیر خانۀ دخترش، برای رها شدن از دست گرگ، شیر و حیوانات درنده مجبور می شود به آنها 
وعده بدهد...«

»  قورباغه بعد از اينکه آب چاه تمام شد، مجبور شد از درون چاه بیرون بیايد و با ...«
»  دخترک عروسکش را زير درخت خرمالو جا گذاشت، باران شروع به باريدن کرد و ...«

»  عروسك قشنگ من قرمز پوشیده، تو رختخواب آبیش خوابیده«
دنبال کردن پیرزن، نگرانی قورباغه و عروسك زير باران مانده و شعر عروسك قشنگ من، از جمله مواردی 
است که ما را به تعقیب حوادث عالقه مند می کند و اين همان بخش مهم از ادبیات کودکان است که لذت و 

شادی، ماجراجويی و شخصیت ها درهم می آمیزند و ما را با تجارب جديد آشنا می سازند.
ادبیات کودکان همانند ادبیات بزرگساالن دارای انواع گوناگون است که هر يك ويژگی خاص خود را دارند. 

در اينجا به مواردی از آن اشاره می شود.
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انواع ادبیات کودک
ساده ترين تقسیم بندی انواع ادبیات کودکان عبارت است از )نمودار 3(: 

انواع ادبیات 
کودکان  

ویژگی های 
شعر کودک  

غیر داستانی ها 1

شورانگیز

داستان های 
واقعی

گویا

قصه های 
قومی

آهنگین

شعر

الف( شعر: شعر کودک کالمی  است موزون و زيبا که هم از نظر ترکیب اصوات و کلمات و هم از نظر محتوا، 
عامل زيبايی در آن وجود داشته باشد. شعر وسیله ای برای بازی، حرکت و آواز کودک است.

 ویژگی های شعر کودک 
ويژگی های شعر کودک عبارت اند از )نمودار4(: 

1ـ در اين مبحث دسته کتاب های غیر داستانی در بخش کاربرد فعالیت روزانه در توسعۀ توانايی خواندن بحث خواهد شد. 

 نمودار 3ـ انواع ادبیات کودکان

نمودار4ـ ویژگی های شعر کودک

 انواع شعر کودکان 
انواع شعر کودکان در نمودار 5 آمده است.
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1 الالیی: الاليی ها معموالً از آرزوهای مادران و درد دل و گاليه از زندگی الهام گرفته است که به نوعی 

ادبیات کاربردی است.
ـ الالالال گل خشخاش / بابات رفته خدا همراش

2 هیچانه ها: در اين نوع اشعار مقصود خاصی دنبال نمی شود و تنها نوعی بازی کالمی  است. در هیچانه 

بیشترين تأکید بر بُعد موسیقیايی کالم است و گاه با حرکات بدنی همراه است.
ـ اتل متل توتوله / گاو حسن چه جوره

ـ ٌجم ٌجمك برگ خزون/ مادرم زينب خاتون
ـ تاپ تاپ خمیر/ گردو و پنیر

3 شوخی و طنز: در اين اشعار آنچه کودکان را جذب می کند، مطالب عجیب و غريب و بدون ضابطه است؛ 

مثل »بادکنك به شرط چاقو« )شکل22(.

انواع شعر 
کودکان

نمودار5  ـ انواع شعر کودکان

1ـ به منبع17 آخر فصل رجوع شود.

شکل22ـ شوخی و طنز1

ترانه های 
مشارکتی

مربوط به الالیی
زندگی

حکایات و 
قصه های منظوم               

چیستان شوخی و طنز

هیچانه
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4 چیستان ها: چیستان سخنی پوشیده در وصف چیزی است. که حالتی رمز گونه و معماگونه دارد. در 

چیستان های کودکان، توصیف ها نبايد با ابهام همراه باشد.
ـ برگ سبز چمنی   ورق ورق می شکنی )کاهو(

اين  کودک:  روزانۀ  زندگی  به  مربوط  اشعار   5

گیاهان،  حیوانات،  انسان ها،  درباره  اشعار  از  دسته 
می کند  گفت وگو  روزانه  حوادث  و  طبیعت  عوامل 

)شکل23(.

2ـ به منبع19 آخر فصل رجوع شود. 1ـ به منبع 18 آخر فصل رجوع شود.   

شکل 23  ـ اشعار مربوط به زندگی روزانه کودک1

يا  و  قصه  گاه  منظوم:  قصه های  و  حکایات   6

حکايتی در قالب شعر بیان می شود )شکل24(.

شکل 24 ـ حکایات و قصه های منظوم2 
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7 ترانه های مشارکتی: گاه اشعار کودکانه حالت محاوره ای دارد و نوعی شعر خوانی مشارکتی است که در 

آن فردی شعر را آغاز می کند و طی آن شنوندگان با طرح سؤال، پاسخی را می طلبند.
يه مرغ زردی داشتم/ خیلی دوستش می داشتم/ سگه اومد و بردش/ سر پا نشست و خوردش/ 

همون سگ که مرغو خورد... کدام سگ؟                 سگ اومد،   
عالوه بر اين بسیاری از اين نمونه سرودها، عالوه بر وزن و قافیه، جنب و جوش آفرين و بازی ساز است و گروه 

همراهی می کنند.
    عمو زنجیر باف  بعله  زنجیر منو بافتی؟   بعله    پشت کوتاه انداختی؟ ....

جست و جو 
فعالیت12: با هم کالسی خود اشعار متناسب در زمینه های گوناگون را انتخاب و نمونه ها را برای ارائه کنید

در کالس جمع آوری کنید.

ب( قصه های قومی
قصه هايی هستند که به دلیل داشتن عوامل تخیلی زياد، ماجراهايشان امکان وقوع بسیار بعید يا غیر ممکن 
را دارند. اين نوع ادبیات که اکثراً شفاهی است و توسط مردم خلق شده، انتقال دهندۀ ارزش های اخالقی و 
تربیتی است و عالوه بر لذت بردن، در انتقال هويت نقش اساسی دارد که پس از شکل گیری انديشه چاپ 

توسط گوتنبرگ در سال 1450 میالدی قصه ها توسط افراد گردآوری و مکتوب شدند.
انواع قصه های قومی: انواع قصه های مناسب برای کودکان عبارت اند از )نمودار 6(:

قصه های توأم 
با تکرار

قصه های 
شگفت انگیز 
یا جادویی  قصه های 

حیوانی

 انواع قصه های 
قومی         

نمودار6  ـ انواع قصه های قومی

1 قصه های توأم با تکرار یا زنجیره ای: در اين نوع قصه ها که برای کودکان پیش از دبستان بسیار مناسب 

فرصت  کودکان  به  تکرارها  اين  می شود.  تکرار  منظم  به طور  حوادث(  و  )شحصیت  داستانی  عناصر  است، 
می دهند که جريان قصه را به خوبی درک کنند؛ مثل کتاب مهمان های ناخوانده )شکل25(.
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2 قصه های حیوانی: قهرمانان اين قصه ها حیوانات هستند که ويژگی های انسان ها را نمايش می دهند. پس 

در واقع ظاهری حیوانی با زبان و رفتار انسان ها دارند. معموالً ويژگی های اين حیوانات تابع فرهنگ جامعه ای 
است که از آنجا برخاسته اند؛ برای مثال، انانسی عنکبوتی است بسیار عاقل در قصه آفريقايی و يا روباه نماد 
حیله گری، کالغ نماد خبرچین، بز نماد مادری در ايران و باالخره حیواناتی که نماد دانايی و يا هوش و ذکاوت 

مانند خرگوش و الک پشت هستند.
3 قصه های شگفت انگیز یا جادویی: در اين نوع از قصه ها معموالً از عوامل و موجودات و اشیای فرا طبیعی 

استفاده می شود. معموالً عشق و ماجراجويی در هم تنیده اند و امکان تغییر همه چیز در آن وجود دارد؛ مانند 
پیر يا جوان شدن؛ زشت و يا زيبا شدن و تبديل انسان به حیوان و بالعکس.

اما نکتۀ مهم پايان خوشی است که در اين نمونه ها ديده می شود و همیشه خوب ها بر بدها غلبه می کنند. 
مانند قصۀ ماه پیشانی

1ـ به منبع20 آخر فصل رجوع شود.

شکل25ـ قصه های توأم با تکرار یا زنجیره ای1 

نظر به زيبايی و جذابیت قصه های قومی، امروزه بسیاری از نويسندگان براساس الگوی آنها  به نوشتن 
شاهد  اما  است  حیوانی  قصه های  زمینۀ  در  بیشتر  گروه  اين  تولیدات  می پردازند.  جديد  قصه های 

نمونه های ديگر نیز هستیم.

نکته

فعالیت13: با توجه به طبقه بندی ارائه شده، با خواندن کلیله و دمنه کدام نوع از قصه ها را می توان 
در آن ديد.

هر يك از شما دو نمونه در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید
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 ویژگی های قصه های قومی 
ويژگی های قصه های قومی شامل موارد زير است )نمودار7(:

1 ماهیت شفاهی: اين نوع قصه ها روزی از ذهن خالقی جوشیده است و در طول زمان بر اثر انتقال شفاهی 

صیقل يافته و نهايتاً ضبط و چاپ شده است.
2 تأکید نداشتن بر رابطۀ علت و معلولی: در اين نوع قصه ها، حوادث غیر مترقبه و تصادف نقش اساسی 

دارند و رخدادها بدون داشتن روابط علت و معلول نقل می شود. اين قصه ها اغلب در زمینۀ اصول اخالقی، 
برابری و عدالت هستند و از نیازهای انسان الهام می گیرند.

نمی کند.  تغییر  شخصیت شان  هرگز  و  بد،  يا  خوب اند  يا  مطلقاً  قصه ها  اين  قهرمانان:  مطلق  صفات   3

شخصیت های اين نوع قصه ها که در تمام کشورها نمونه هايی از آن وجود دارند، ساختار کلیشه ای دارند؛ مثاًل  
غول و يا جادوگر دارای صفات مشخصی هستند. 

4 پیروی و طرح و الگوی خاص: اين قصه ها الگو و طرح واحدی دارند. در کلیۀ قصه های قومی جدال ابدی 

بین خوبی و بدی، روز و شب و سیاه و سفید وجود دارد و جالب اينکه همیشه خوبی پیروز است.
5 داشتن ابعاد شگفت انگیز: برای غلبۀ خوبی بر بدی ها، قهرمان با کمك گرفتن از نیروهای ما فرا   طبیعی 

پیروز می شود. غول ها، ديوها، جادوگران، قالیچه ها و انگشترهای جادويی و ... اين نیرو ها گاه به عنوان ياری دهنده 
و در بعضی از موارد مشکل آفرينان قصه هستند و قهرمان بايد با آنها جدال کند تا پیروز شود.

6 مکان و زمان نا مشخص: فرضی بودن زمان و مکان از جمله ويژگی های اين قصه هاست؛ »سال های دور«، 

» در شهری«، » روزی روزگاری«.
7 زبان روایی: در اين قصه ها زبان روايی بسیار عادی است. زيرا قصه ها چون نقل شده اند، زبانی ساده دارند 

و سال ها توسط مردمان عادی شفاهاً بیان شده است. الزم به يادآوری ست که اين قصه ها وقتی چاپ می شوند 
زبان روايی خود را از دست می دهند، مگر اينکه دوباره قصه گويی آنها را نقل کند.

پیروی از طرح 
و الگوی خاص

مکان و زمان 
نامشخص

داشتن ابعاد 
شگفت انگیز

ماهیت شفاهی

صفات مطلق 
قهرمانان

زبان روایی

تأکید نداشتن بر 
روابط علت و معلولی

 ویژگی های 
قصه های قومی

نمودار7ـ ویژگی های قصه های قومی
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گفت      و  گو 
از کنید فهرستی  و  کنید  )قصه ها(گفت وگو  غول  ويژگی های  مورد  در  هم کالسی هايتان  با  فعالیت14: 

ويژگی های آن تهیه و در کالس ارائه کنید.

 ج( داستان های واقعی 
داستان واقعی، داستانی است که محصول ذهن خالق نويسنده است، اما ارتباط تنگاتنگی با واقعیت ها دارد؛ 

يعنی در مسیر ماجرا چیزی وجود ندارد که وقوع آن را غیر ممکن سازد.
اين داستان ها به کودک فرصت می دهد عالوه بر خودشناسی، با همسان پنداری با قهرمانان به حل مشکالت 
يا مسائل زندگی واقعی بپردازد. هر چند تنوع اين نوع داستان ها بسیار است، از انواع داستان های واقع گرايانه 

سه گروه آن، بیشتر مورد استفاده کودک قرار می گیرد که عبارت اند از )نمودار8(: 

داستان هایی از 
صحنه های زندگی داستان های 

ماجرایی

داستان حیوانی

 انواع داستان های 
واقعی

  نمودار 8  ـ انواع داستان های واقعی

1 داستان های حیوانی: حیوانات در اين نوع داستان ها با ويژگی های ظاهری و باطنی خود وارد می شوند 

و نويسنده بايد اطالعات علمی کافی دربارۀ رفتار آنها داشته باشد. از آنجا که شخصیت محوری اين داستان ها 
حیوانات هستند بنابراين داستان، حول آنها و يا در رابطه با انسان هاست. نمونۀ داستان های حیوانی در فیلم ها 

بسیار ديده شده است.
2 داستان هایی از صحنه های زندگی: اين داستان ها دربارۀ برخورد کودک و نوجوان با محیط زندگی، 

همساالن، خانواده و غیره است و مبارزه با مشکالت، جدايی ها، بیماری، فقر، تنهايی و نظاير آنها محوريت اين 
داستان ها را تشکیل می دهد. اين داستان ها تنها به ترسیم بدی های زندگی نمی پردازد، بلکه واقعیت ها، چه 
تلخ و چه شیرين، بايد بیان شود؛ در نتیجه؛ تنوع موضوعی در اين نمونه بسیار زياد است؛ مانند تولد نوزاد 

جديد، رابطۀ دو خواهر، رابطۀ بین مادر و دختر، آرزوهای کودکانه و غیره. 
مثال: داستان کودکی که در انتظار تولد برادرش است و می خواهد به او هديه ای بدهد )شکل26(.            
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3 داستان های واقعی ماجرایی: اين نوع داستان ها 

به رويدادهای عادی زندگی می پردازد، اما در حوادث با 
اتفاقاتی روبه رو می شويم که با وجود قابلیت وقوع، جزء 
ماجراهای روزمره به حساب نمی آيد. )احمد با پدر قرار 
است به کوه بروند، پدر ساعت را روی 6 تنظیم می کند 
تغییر  با  و  بیدار شده  نیمه شب  از هیجان  احمد  اما 

ساعت حوادثی را ايجاد می کند.( )شکل27(.

1ـ به منبع21 آخر فصل رجوع شود. 
2ـ به منبع22 آخر فصل رجوع شود. 

شکل 26ـ داستان هایی از صحنه های زندگی1

شکل 27ـ داستان های واقعی ماجرایی2

راستی او چقدر بزرگ می شود؟                     
حاال که باید منتظر او بشوم، خوب 
است کالهی را که آن وقت ها سرم 
گمان  بکنم.  امتحانی  می گذاشتم، 
شده  کوچک  برایم  خیلی  می کنم 

باشد.    

فعالیت15: از روزنامه يك گزارش يا خبری را انتخاب کنید و آن را به صورت داستان واقعی بنويسید 
و در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید
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هدف توانمندسازي 4ـ4: فعالیت های آموزشی برای پرورش کتاب خوانی طراحی 
و اجرا کند.

چگونه برای کودک کتاب بخوانیم
قبل از پرداختن به نحوۀ خواندن کتاب، نکات زير را بايد در نظر داشت:
 مکان مناسب و راحتی را برای نشستن و کتاب خوانی انتخاب کنید.

 هر صدای زمینه ای )راديو، تلويزيون و غیره( را قطع کنید.
 هرگز به زور کودکی را برای شنیدن و يا ديدن کتاب، از کار مورد عالقه اش جدا نکنید.

 مجموعه کتاب ها را در ديدرس او )در سبد 
کتاب ها يا در کتابخانه( قرار دهید )شکل28( .
 کتاب هايی را انتخاب کنید که گمان می بريد 
او دوست دارد. حتماً بايد کتاب را قباًل خوانده 

باشید.
انتخاب  را  داستان  کلیدی  و  سخت  لغات   

کنید.
 برای شروع بايد دربارۀ کتابی که می خواهید 

بخوانید، بسترسازی کنید.1 
يا  و  خواندن  به  تمايل  کودک  چنانچه   

شنیدن نداشت، آن را به بعد موکول کنید.
 در حین خواندن به کودک فرصت بدهید 

که تصاوير را نگاه کند.
 به او فرصت بدهید تا در حین نگاه کردن 

به تصاوير، به اشیا اشاره کند و يا نسبت به آنها واکنش نشان دهد. می توانید از او سؤال کنید »گربه کجاست؟ 
ُدمش کو؟« حتی گاهی خود شما بايد پاسخ بدهید.

 تشويق شما، برای انتخاب کتاب می تواند به کودک فرصت بدهد تا کتاب مورد عالقه اش را از میان کتاب ها 
انتخاب کند.

 قبل از خواندن جلد کتاب را به او نشان دهید و نام نويسنده و نام کتاب را بگويید. سپس از اول کتاب 
شروع کنید.

 کتاب را به گونه ای در مقابل کودک قرار دهید که او بتواند به راحتی تصاوير را دنبال کند.
 به آهستگی بخوانید و برای ديدن و شنیدن و تطبیق ديده ها و شنیده ها به کودک فرصت بدهید.

 با انگشت کلمه ها را دنبال کنید تا کودک تشخیص دهد که شما کلمۀ چاپی را می خوانید.
 از تجاربتان استفاده کنید و با ايجاد صدا های محیط، به داستان جذابیت بدهید مثل صدای باد، سگ، گربه، 

خرس بزرگ، خش خش برگ و غیره.

1ـ در کارت کتاب مفصاًل به اين نکته اشاره شده است. 

شکل 28ـ در دیدرس بودن کتاب
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 آنها را تشويق کنید که بعضی از جمالت و يا کلمات قافیه دار کتاب را با شما تکرار کنند. کودکان نو پا عالقۀ 
بسیاری به شنیدن قصه های تکراری دارند، اين تکرار اعتماد به نفس آنها را افزايش می دهد و برای کسب 
مهارت های کالمی  مهم است. آنها نیاز دارند که زبان داستان به همان صورتی باشد که اولین بار شنیده اند و 

مهم نیست که چند بار تکرار شده است.
 حاالت روحی و عاطفی کودک در حین خواندن و يا شنیدن بسیار اهمیت دارد. گاهی دراز کشیدن روی 
زمین، گذاشتن سر روی میز و يا ايجاد مزاحمت برای کودک پهلويی، نشانه های خستگی و دلزدگی است. 

بايد به اين مسئله توجه شود.

قبل از خواندن برای نوپا و يا هر گروه سنی ديگر فرصتی برای خواندن کتاب به خودتان بدهید؛ چرا 
که وقتی کتابی قبالً خوانده شود، بهتر می توان لغات را تلفظ کرد؛ مکث ها و سکوت مناسب تر انتخاب 

می شوند و مانع سر در گمی کودک می شود.

هدف اصلی کتاب خوانی، لذت بردن از کشف واژه، معانی و باالخره هر آنچه در کتاب است. به اين لذت، 
با هم بودن را بايد بیافزايیم.

نکته

نکته

فعالیت16: از میان کتب گروه سنی الف و ب چند کتاب انتخاب کنید )شکل29( که در آن تعداد 
شخصیت ها محدود و يا حادثه کم؛ اما تکرار در بعضی از جمالت و افعال بسیار باشد و آن را در کالس 

با دوستان تمرين کنید و بعد برای کودک بخوانید.

1ـ به منبع 23 شکل الف و 24 شکل ب آخر فصل رجوع شود.

شکل29ـ کتاب قصه1

بالف

تمرین     کنید
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کاربرد فعالیت روزانه در توسعۀ توانایی خواندن  هدف توانمند سازي 5    ـ4: 
کودکان را توضیح دهد.

کاربرد فعالیت روزانه در توسعۀ خواندن 

گفت      و  گو 
کنید

گفت      و  گو 
کنید

فعالیت17: شما در روز چند ساعت کتاب می خوانید؟ چه می خوانید؟ منابع خواندنی خود را چگونه 
به دست می آوريد؟ با ساير هم کالسی ها نظرات خود را مقايسه کنید.

فعالیت 18: شکل 30 را با دقت مشاهده کنید. انتظارات شما از يك کتابخانه کودک و نوجوان چیست؟ 
با هم کالسی هايتان گفت وگو کنید و نتیجه را گزارش دهید.

استفاده از کتاب و خواندن زمانی می تواند مفید باشد که به صورت يك عادت مستمر درآيد. به اين منظور 
بايد خواندن را در البه الی فعالیت های روزانه او نهادينه کنیم و اين به معنای آن است که خواندن در تمامی 
شرايط زندگی او قرار گیرد؛ چه زمانی که او به تنهايی کتاب را نگاه می کند و تصوير را دنبال می نمايد و يا با 
شما به خريد می آيد و عالئم تصويری را می خواند، چه در حالی که تلويزيون می بیند و قهرمان مورد عالقه اش 

را در کتاب ها دنبال می کند. 
کاربرد فعالیت های روزانه در خواندن نشان می دهد )نمودار 9(:

تلویزیون و 
خواندن نشریات

استفاده از 
کتابخانه

کاربرد فعالیت های 
روزانه در خواندن

نمودار9ـ کاربرد فعالیت های روزانه در خواندن 

 الف( استفاده از کتابخانه 
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داشتن يك کتابخانه از عوامل مهم در کتاب خوانی است. 
منظور شکل يا زيبايی کتاب ها و کتابخانه نیست، بلکه 
نکته اساسی تنوع کتاب ها، نوع دسترسی به آنها و محل 

خواندن است.
فرد بايد به سهولت به کتاب ها دسترسی داشته باشد و 
محلی برای نشستن و لذت بردن پیدا کند. خواندن به 
تنهايی يکی از مهم ترين راهکارهايی است که او را برای 
)لذت  ارزش  با  تجربۀ  اين  آماده می سازد.  کتاب خوانی 
بردن از نگاه کردن( به کودک فرصت می دهد با ساختار 
کتاب )جنس، شکل، رنگ، تصوير و کلمات( آشنا شود و 
آن را ورق بزند. مدت تمرکزش افزايش يابد و تجربیات 
از  روزانه اش را در البه الی ديدن تصاوير بعد و يا قبل 

خواندن مرور کند )شکل 31(.
اشاره  بدان ها،  عالوه بر کتاب هايی که در صفحات قبل 
يك  واقعی(  داستان های  و  قومی  قصه های  )شعر،  شد 
گروه ديگر از کتاب ها بايد در کتابخانه جای داشته باشند 
کتاب های مستند هستند. چون کودکان ذاتاً کنجکاوند، 
اين کنجکاوی آنها را به مشاهدۀ دنیای پیرامون و طرح 
سؤاالت گوناگون بر می انگیزد. که بود؟ چه بود؟ و چراها 
و ده ها سؤال ديگر مدام از طرف کودک مطرح می شود 

و اين فرصت گران بهايی است که بزرگساالن آنها را به سمت کتاب مستند راهنمايی کنند. کتاب های مستند 
بسیارند، اما بايد به خاطر داشت که هدف کتاب مستند تنها انتقال پیام نیست، »کاری که کتب درسی نیز 

شکل30ـ کتابخانۀ کودک

شکل31ـ خواندن به تنهایی
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انجام می دهند«. در اينجا بايد اطالعات داده شده که بر اساس خواسته کودک مطرح می شود مانند چرا آسمان 
آبی است؟ نان چگونه درست می شود؟، به گونه ای باشد که انگیزۀ داوطلبانۀ او برای دانستن تقويت شود و لذت 

خواندن به دست آيد و او به جست وجو ادامه دهد.
کتاب های مستند:

کتاب هايی هستند که برای باال بردن اطالعات و آشنايی کودک با مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری  و 
غیره تهیه می شوند. اين کتاب ها می توانند صرفاً تصويری و يا تصوير و متن با يکديگر باشند.

ویژگی های آثار مستند عبارت اند از:
 داشتن زبانی ساده و روان

 صمیمت و دقت مطالب
 استفاده از تصاوير صحیح و زيبا

 ساختاری جذاب و پرکشش
 پذيرفته شدن اثر به عنوان کاری ارزشمند

انواع کتاب های مستند: اين کتاب ها بسیار گسترده هستند و در زمینه های گوناگون اطالع رسانی می کنند. 
اما با توجه به نیاز و توانايی کودکان به چند نمونه آن اشاره می شود )نمودار 10(. 

هنر و کار دستیمرجع

بازی و سرگرمی علمی
انواع کتاب های 

مستند

نمودار 10ـ انواع کتاب های مستند

1 کتاب های علمی: گستردگی اين کتاب ها فرصتی طاليی برای پاسخ به سؤاالت متنوع کودکان است. هر 

چند به طور کلی به سؤاالت می پردازد، اما کتاب ها پايه هستند و برای آشنايی با موضوع کافی است. کتاب های 
علمی انواع گوناگون دارد و کودکان با خواندن آنها و يا نگاه کردن به تصاويرشان با جهان جانداران، گیاهان، 
سیارات و  حتی ساخت و تهیه مواد آشنا می شوند، در عین حال می توانند مطالب و موضوعاتی را که در زندگی 

روزمره آنها جريان دارد، را تجربه کنند )شکل 32(.
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الف

که  آنجا  از  بازی و سرگرمی:   2

بازی  طريق  از  کودک  زندگی 
شکل می گیرد و يکی از مهم ترين 
می شود،  محسوب  او  فعالیت های 
زمینه  در  کتاب هايی  از  می توان 
به  او  کردن  عالقه مند  برای  بازی 
چیستان ها،  کرد.  استفاده  کتاب 
معماها، بازی های فکری و باالخره 
بازی های جسمانی فرصت مناسبی 
تا  می دهد  قرار  کودک  اختیار  در 
خواندن  کتاب  به  بازی  طريق  از 

عالقه مند شود )شکل 33(.

1ـ به منبع 25 شکل الف و 26 شکل ب آخر فصل رجوع شود.
2ـ به منبع 27 آخر فصل رجوع شود.

شکل32ـ کتاب های علمی1
ب

شکل33ـ بازی و سرگرمی2
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3 هنر و کاردستی: نگاهی به قفسه های کتاب های کودکان نشان می دهد که امروزه کتاب های جالبی برای 

کودکان طراحی شده است. از بريدن و چسباندن گرفته تا ساختن اشیا با وسايل بی مصرف )دور ريختنی ها و 
يا نقاشی و کوالژ و غیره( که عالوه بر عالقه مندی کودک به ساختن و کسب مهارت در ايجاد هماهنگی بین 

مغز و دست، فرصتی است که در البه الی کتاب ها به دنبال کار مورد عالقه اش بگردد )شکل34(.

2ـ به منبع 28 آخر فصل رجوع شود. 1ـ به منبع 28 آخر فصل رجوع شود.   

شکل34ـ هنر و کاردستی1

4 کتاب های مرجع: کتاب هايی که کودک می تواند 

به طور سريع و فشرده پاسخ پرسش هايش را به دست 
بلکه  نیست،  اثر  کل  خواندن  به  ملزم  خواننده  آورد. 
تنها می تواند به دنبال پاسخ سؤال خود باشد. امروزه 
واژه نامه ها يا کتب مرجع تصويری نیز برای کودکان 

پیش دبستان وجود دارد )شکل35(.

شکل35ـ کتاب های مرجع2

فعالیت 19: با توجه به واژگان فارسی انگلیسی 
کتاب هنرآموز يك بروشور برای معرفی کتاب های 
حتی  کنید  معرفی  کتاب ها(  )انواع  کتابخانه 

می توانید از تصوير برای نمونه ها استفاده کنید.

تمرین     کنید
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هدف توانمند سازي 6   ـ4: توانایی خواندن کودکان را با استفاده از فعالیت های 
روزانه توسعه دهد.

 آنچه که در کتابخانه کودک باید توجه داشته باشید: 
1 استفاده از ساده ترين ابزار برای کتابخانه

 گاهی يك جعبه کارتن ساده که با کاغذ رنگی 
تزئین شده يا يك چمدان خالی بی مصرف يا سبد 
بزرگ حتی يك طناب می تواند کتابخانه کودک 

باشد.
 تنها مسئله قابل توجه، داشتن جايی مشخص، 
در دسترس و قابل استفاده است که می تواند از 
به  را  کتاب  بودن  ارزشمند  پیام  کودکی  همان 

کودک القا کند )شکل 36(.

شکل36ـ کتابخانۀ ساده

2 نظم و ترتیب در چیدمان کتاب ها

3 ترمیم کتاب های پاره شده

4 مرتب و تمیز بودن محل

5 در دسترس بودن کتاب ها )شکل 37(  

شکل37  ـ کتابخانۀ منظم
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6 قابل رؤيت بودن جلد کتاب که انتخاب را برای کودک آسان می کند.

7 قرار دادن يك جعبه جادويی با محتوای عروسك، شنل و روسری، اشیای مختلف )سنگ، قلم مو و ...(، 

حیوانات پالستیکی و   غیره که می توانید در راستای وانمود کردن  به خواندن برای کودک و توسط کودک با 
طرح سؤاالت سازنده و استفاده از عروسك ها، اشیا، حتی میوه ها و  غیره به اجرای داستان های مورد عالقه او 

بپردازيد )شکل 38(. 

شکل  38ـ لذت بردن کودکان از کتاب 

 ب( تلویزیون و خواندن 

آنچه هدف اساسی است، نبايد در البه الی فعالیت ها محو شود. لذت بردن از کتاب و کتابخوانی، مرجعی 
است برای کسب اطالع از آنچه در دنیای اطراف او وجود دارد.

نکته

بازديد کنید و در کالس  يا کانون پرورش فکری کودکان  از يك کتابخانه مهد کودک و  فعالیت20: 
گزارش بدهید.

گفت      و  گو 
فعالیت  21 : چه کتاب هايی را به صورت فیلم و سريال در تلويزيون ديده ايد؟ آيا قبل و يا بعد از ديدن کنید

فیلم، کتاب مربوط به آن را خوانده ايد؟ تأثیر کدام يك بر شما بیشتر بوده است؟ در کالس گفت وگو 
کنید.

همه جا حاضر بودن، واقع گرايی، ساخته و پرداخته بودن محتوای تلويزيون بیانگر آن است که اين رسانه نقش 
مهمی در زندگی افراد، به خصوص، کودکان می تواند ايفا کند.

بینندگان کوچك و بزرگ از طريق تلويزيون با آخرين اخبار، پديده های علمی، اختراعات و وقايع خوب و بد 

گزارش    دهید
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آشنا می شوند و به مرور در تارهای تسخیری 
آن اسیر می شوند.

از آنجا که ديدن تلويزيون احتیاج به سواد و 
بی سوادان، کم سوادان  ندارد،  فرهنگ خاص 
حتی کودکان می توانند به آسانی و با چرخاندن 
و يا فشار يك دکمه در حصار حمايتی آن قرار 

گیرند )شکل 39(.
تکرار های  بزرگ،  تصاوير  تصويری،  جلوه های 
زبان  آهنگین،  زبان  قالب  )در  کالم  پیاپی 
تلفظ های  حتی  روان،  و  ساده  زبان  طنز، 
غلط( واکنش های کالمی و غیرکالمی و ايجاد 

صداهای محیط، صداهای گوناگون و موسیقی باعث می شود تا کودک بیش از پیش بدان توجه کند تا حدی که 
می تواند برنامه های مورد عالقه اش را نام ببرد و با ديدن نمادهای نوشتاری آنها را بخواند؛ حتی در بلند مدت 

همان نمادها را در محیط شناسايی کند و بخواند.
مربیان و کتابداران عقیده دارند که تلويزيون می تواند به خواندن بسیار کمك کند. زيرا بسیار ديده شده که 
بعد از نمايش سريال ها مثل شازده کوچولو )مسافر کوچولو(، بی خانمان، سفرهای گالیور و   غیره کودکان برای 

امانت گرفتن اين کتاب ها به کتابخانه ها مراجعه کرده اند و تقاضای خريد اين کتاب ها باال رفته است.
اين موضوع تنها در مورد فیلم های داستانی صدق نمی کند و چه بسیار فیلم هايی در زمینۀ راز بقا، دايناسورها، 
اختراعات و  اکتشافات و طبیعت، هر يك به نحوی می تواند انگیزه ای باشد که کودک به سمت آن موضوع 

جلب شود و میل به بیشتر دانستن او را به سمت کتاب های علمی بکشاند )شکل 40(.
از اين رو تلويزيون می تواند گامی به سوی ارتباط با کتاب ها و جلب توجه کودکان باشد. اما به ياد داشته 

باشیدکه اين تنها يك شروع است.

شکل39ـ توجه کودک به تلویزیون

شکل40ـ تماشای فیلم
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کودکی که عالقۀ کمتری به کتاب خوانی ابراز می کند، می توان با کتاب های مربوط به برنامه های تلويزيونی 
دلخواهش به کتاب عالقه مند کرد. هرگز نبايد اجازه دهیم تلويزيون جای کتاب را بگیرد و برای جلب توجه 

او، رقیبی برای کتاب باشد.
يکی از نکات مهم دربارۀ نقش تلويزيون و خواندن، انتخاب آگاهانۀ برنامه های مفید و مناسب برای کودک است. در 
اين راستا می توان با محدود کردن زمان تماشای تلويزيون و انتخاب کتاب خاص که در فیلم های تلويزيونی ارائه 
شده است، يا موضوعاتی که در کالس صحبت می شود، به کودک فرصت دهیم تا برداشت های تلويزيونی اش را با 
کتاب مقايسه کند و يا اطالعات خود را در زمینۀ موضوعات تدريس شده با ورق زدن کتاب ها و نگاه کردن توسعه 

دهد.
بزرگساالن بايد هم زمان با کودک برنامه های تلويزيونی را نگاه کنند، به اعمال و کلمات توجه نمايند و در 

مورد آنها صحبت کنند.

نکته

فعالیت  22: فهرستی از کارتون های محبوب خودتان را تهیه کنید، آن را با فهرست دوستانتان مقايسه 
نمايید، و دلیل انتخابتان را شرح دهید. آيا بعد از ديدن کارتون ها دوست داشتید کتاب آن را بخوانید؟

 ج( نشریات 

گفت      و  گو 
فعالیت23 : شما کدام يك از نشريات و ضمائم روزنامه بزرگساالن را خوانده ايد؟ تجارب خود را با ساير کنید

هم کالسی ها در میان بگذاريد. با هم گفت وگو و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

با نام ثابت، فاصله های  نشریه: يك رسانۀ اجتماعی، که 
تاريخ،  درج  با  ماهانه(  و  هفتگی  )روزانه،  زمانی  منظم 
شماره، موضوع، به روشی مشخص و معین )اطالع رسانی، 
می شود  منتشر  قانونی  مجوز  با  آموزشی(  و  سرگرمی 

)شکل 41(.

شکل  41ـ نشریه کودک

تمرین     کنید
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ویژگی های مجالت کودکان
ويژگی های مجالت کودکان از دو جهت قابل توجه است )نمودار11(: 

محتواییظاهری

و  صفحات  شمارۀ  قطع،  تصويرگری،  جلد،  روی  نامواره1،  نام،  چون  عناصری  ظاهری:  ویژگی های   1

صفحه آرايی ، وضعیت ظاهری نشريه را تشکیل می دهند.
 نام: نشريه بايد نامی کوتاه، خوش آوا، اثرگذار و متناسب با سن مخاطب داشته باشد؛ از اين رو گاهی به نام 
پديده های طبیعت )پوپك، سنجاقك، آفتاب مهتاب( و يا نشأت گرفته از آرمان نشريه )کوشش، کودکان فردا، 

امیدآن است( و يا به عنوان ضمیمه نشريات بزرگساالن )دوچرخه، کیهان بچه ها( و   غیره منتشر می شوند.
 تصویرگری یا تصویر سازی: يکی از مهم ترين بخش های نشريه است و انگیزۀ خواندن را افزايش می دهد. 

کودکان بازی های ساده با رنگ و خط را دوست دارند.
 جلد: طبیعی است که نخستین عنصر جلب مخاطب جلد آن است. زيبايی و اثرگذاری بايد در اين زمینه 

مورد توجه باشد.
 قطع: ناشران اندازه های گوناگون را تجربه کرده اند که رايج ترين قطع رحلی کوچك 26*19 سانتی متر 

برای نوجوانان و قطع وزيری 23*16 سانتی متر برای کودکان است.
 صفحه آرایی: استفاده از تصوير، نقاشی، عکس، حروف درشت، سطرهای با فاصله شمار متناسب ستون ها 
)1 تا 3 ستون ـ سفید خوانی و استفاده از رنگ ها در هم نشدن متن و تصوير، رعايت تناسب رنگ ها و باالخره 

عکس های مناسب با شرح های گیرا از جمله موارد مورد توجه است.
2 ویژگی های محتوایی: 

 توجه به ويژگی های سنی مخاطب
 استفاده از زبان معیار که بايد از نظر دستوری ساده و مفهوم باشد.

 پرهیز از استفاده از کلمات قصار ـ نکته ها و اندرز
 لحن صمیمی و ساده

 تنوع موضوع )خبر ـ شعر ـ داستان ـ بازی و سرگرمی ـ طنز ـ مطالب علمی(
با توجه به اهمیت نشريه و نقش آن در خواندن، کتابخانه های کودک موظف هستند از میان نشريات منتشر 

1ـ نامواره )Logo(: نوعی نوشتن ثابت نام نشريه است که ترکیبی گرافیکی است، گاهی با خط نستعلیق يا خطوط ابداعی که آسان خوانی 
هدف اصلی آن است، نوشته می شود.

ویژگی های 
مجالت کودکان

نمودار  11ـ ویژگی های مجالت کودکان
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شده، تعدادی از آنها را مشترک شوند تا کودک تجربه خواندن کسب کند، حتی می توان والدين را تشويق به 
خريداری و عضو شدن کودکان برای اشتراک نمود.

هدف توانمند سازي 7ـ4: شناخت دیداری نمادها، حروف و کلمات را توضیح دهد. 

پرورش شناخت دیداری نمادها، حروف و کلمات

همکاری  با  و  نمايید  انتخاب  نوجوانان  گروه  برای  محیط زيست  موضوع  با  را  نشريه ای  فعالیت24: 
دوستان آن را در کالس معرفی کنید.

فعالیت25: با توجه به گزارشی که از بازديد خود و دوستانتان از کتابخانه کودک تهیه کرده ايد، به 
صورت گروهی ويژگی يك کتابخانه ايده آل را بنويسید.

فعالیت26: در خیابان ها چه عاليم تصويری شما را جذب می کند؟ چرا؟ با هم کالسی هايتان گفت وگو 
کنید.

کودکان خواندن را با تصوير آغاز می کنند و چنانچه ديديم تنوع، زيبايی، اصالت تصويری و   غیره از جمله 
مواردی بود که در کتاب های کودکان وجود داشت. اما کودک برای کسب مهارت خواندن نیازمند بینايی، 
بازی صورت  نمادها و  از طريق تصوير، تشخیص  رفتار اجتماعی و عاطفی است که  نهايتاً  تکلم، شنوايی و 

می گیرد. برای تقويت هر يك از موارد فوق بايد راهکارهايی ارائه شود )طبق نمودار12( .

بازی تشخیص نمادها، تصویر
حروف و کلمات

نمودار12ـ پرورش شناخت دیداری

پرورش شناخت 
دیداری

تمرین     کنید

تمرین     کنید

گفت      و  گو 
کنید
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دنباله دار قطعه شدهکامل

نمودار13ـ انواع تصویر

هدف توانمند سازي 8  ـ4:    فعالیت آموزشی برای شناخت دیداری نمادها، حروف 
و کلمات طراحی و اجرا کند.

پرورش شناخت دیداری شامل موارد زیر است:

1ـ تصویر
تصاویر برای کودکان به سه شکل ارائه می شود. )نمودار 13(  

الف( کامل: تصاویر می توانند به صورت تک تصویر نمایانگر یک شیء خاص باشند؛ مثالً تلفن یا خرس  پارچه ای،  
کودک با دیدن این تصاویر را شناسایی می کند و نام می برد )شکل42(.

شکل4٢ـ شکل کامل

تصاویر بهتر است از اشیای آشنا برای کودک باشند؛ همان گونه که در کتاب های پالستیکی و پارچه ای 
نمونه ای از آنها را دیدیم.

نکته

تصویر
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ب( تصاویر قطعه شده: تصويری را به چند قسمت تقسیم 
را  تصوير  بايد  هم  درکنار  اجزا  دادن  قرار  با  کودک  کنید. 

کامل کند )جورچین1( )شکل43(.

فعالیت27: با توجه به عکس های بريده شده از مجالت و پارچه ها، چند نمونه کتاب تصويری به صورت 
گروهی برای کودکان بسازيد.

شکل43ـ جورچین

1ـ در اسباب بازی های کودک تصاوير قطعه شده با نام جورچین شناخته می شود.

تصاوير  از  مجموعه ای  دنباله دار:  تصاویر  ج( 
برای  می دهیم  نشان  کودک  به  را  هم  به  مربوط 
مثال، مراحل تبديل تخم مرغ به جوجه، مراحل رشد 
يك گیاه يا دگرديسی قورباغه و پروانه )شکل44(. 
کودک با نگاه کردن به مجموعه تصاوير، بايد مراحل 
را به ترتیب کنار هم قرار دهد؛ به عبارتی بايد بتواند 
همان  مراحل  اين  کند.  مشخص  را  پايان  تا  آغاز 
ترتیبی است که در داستان ها نیز مشاهده می شود. 

)اول چی بعد چی؟(
به  توجه  دارد؛  بسیار  اهمیت  زمینه  اين  در  آنچه 

جزئیات و نهايتاً شناخت و درک تصوير است.

شکل44ـ تصاویر دنباله دار

3

6

2

5

1

4

78

تمرین     کنید
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2ـ تشخیص نمادها، حروف و کلمات

فعالیت28: برای هر يك از موارد فوق نمونه ای درست کنید در کالس ارائه دهید.

که  داريد  خاطر  به  را  نمونه هايی  تلويزيون،  تبلیغاتی  برنامه های  در  يا  و  شهر  سطح  در  فعالیت29: 
جمالت آهنگین داشته و در ذهن شما باقی مانده باشد؟ در اين باره با هم کالسی هايتان گفت وگو کنید.

تشخیص نمادها، حروف و کلمات شامل موارد زير است:

 الف( کلمات آشنا 
کودک با نگاه کردن به کتاب، ديدن نوشته ها و توجه به کلمات محیط پیرامونش )برنامه های تلويزيون، برچسب 
خوراکی ها و غیره( عادت می کند به تدريج برخی از حروف و کلمات را بشناسد. در مکان های مختلف خیابان، 
به ويژه  ايجاد کنید؛  او  برای  دادن کلمات  نشان  برای  و حتی در خانه می توانید فرصت های طاليی  رستوران 
کلماتی که برای او معنای واقعی دارد و قابل فهم است. مثالً در خیابان با اشاره به عالئم رانندگی که نوشته 
دارند و يا نام مغازه های مورد عالقه کودک و حتی آگهی های خوراکی و تبلیغی، توجه او را به کلمات جلب کنید.

شما می توانید در مهد کودک با نوشتن نام اشیا و گذاشتن آن روی آنها، مثالً جعبه وسايل نوشتن، آجرها يا 
نوع کتاب، در تشخیص کلمات به او کمك کنید. آنها قبل از يادگیری خواندن، شکل کلمات را با ديدن مکرر 

کلمه تشخیص می دهند )شکل45( .
بر همین منوال از ديدن نوشته نام خود نیز لذت می برد؛ حتی اولین کلمه ای است که ياد می گیرد و می نويسد، 

هر چند گاهی بعضی از حروف نامش را وارونه بنويسد.

شکل45ـ کارت های تصویری نوشتاری

بادکنک کیفلباس

تمرین     کنید

گفت      و  گو 
کنید
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 ب( صداها و اسامی حروف 
اگر می خواهید صدای هر حرفی را به کودک ياد دهید، از کلمه ای که او می شناسد، استفاده کنید.

مثل: مامان »م« ،            بابا »ب«.
فراگیری صدا و نماد آن صدا، هم زمان با هم، برای کودک دشوار است؛ پس بايد بیشتر تأکید بر صدا باشد. 

در اين راستا اين شناخت به دو صورت آشنايی با صدای اول و صدای آخر کلمه انجام می گیرد.
ضرورت و اهمیت: چرا روی حروف هم آغاز و هم پايان بايد تأکید کنیم؟

توجه به هم آغازها و هم پايان ها به داليل گوناگونی صورت می گیرد. ساده ترين و ملموس ترين آن، توجه 
خود کودکان به اين مقوله در شعر خوانی و بلندخوانی با آنهاست که معموالً حروف اول و آخر را با شما تکرار 
می کنند. در بحث آموزش زبان فارسی حروف الفبا در حالت های اول، میانه و آخر تکرار می شوند و چنانچه 
کودک پیش دبستانی، با اين حالت ها )هم آغازها، هم پايان ها( آشنا شده و تجربه کرده باشد، در فراگیری 

زبان فارسی در کالس اول، دچار مشکل نخواهد شد.
اشخاص  و  اشیا  نام  خود،  نام  اول  کودکان حروف  بیشتر  آغاز(:  )هم  کلمات  اول  با صدای  1  آشنایی 

پیرامون را ياد می گیرند و سپس آن حروف را در کلمات ديگر تشخیص می دهند. بخشی از کلمات با حروفی 
يکسان آغاز می شوند )شکل46(.

فعالیت30: 5 نفر از دوستانتان را نام ببريد که هرکدام بر اساس نام يك گل نام گذاری شده اند و برای 
2 نفر از آنها کارت تبريك بسازيد.

شکل46ـ کارت های هم آغاز

مداد

سوت

میز

سماور

تمرین     کنید
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2  آشنایی با صدای آخر کلمات )هم پایان ها(: در اين حالت کلمات در قسمت پايانی مشترک هستند؛ 

مانند دستکش و آتش، کتاب و بشقاب، که با حروفی يکسان به پايان می رسند )شکل47(. 

شکل 47 ـ کارت های هم پایان

دستکش

بشقاب

آتش

کتاب

 ج( هم قافیه، هم وزن 
کارشناسان به اهمیت قافیه در فراگیری خواندن پی برده اند، زيرا کودکانی که در تشخیص کلمات هم قافیه 

دچار مشکل هستند، در فراگیری خواندن نیز با مشکل روبه رو می شوند.
از اين رو در امر آموزش همراهی بزرگساالن در خواندن اشعار کودکانه و حرکات موزون می تواند مفید باشد؛ 
برای فهم او از قافیه، وزن اشعار و ترانه های کودکان به کودک فرصت می دهد که کلمات را به خاطر بسپارد 

و وقتی که شعر را حفظ کرد، به رابطه بین کلمه و تصوير ذهنی آن پی خواهد برد.
گوشاش چقدر درازهخرگوش من چه نازه
گرمهموهاش سفید و نرمه بخاری  مثل 
کاهو برگ  آهومی خوره  مثل  می پره 

فعالیت 31: در گروه های دو نفره تصاويری از لغات هم پايان را بیابید و مجموعه ای تهیه کنید.

کودکان زمانی که به درک قافیه و وزن رسیده باشند، از بازی با کلمات هم قافیه لذت می برند.
نکته

تمرین     کنید
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با طرح چند بازی می توانید کودکان را در تشخیص قافیه و زيبايی های کالمی آن ياری کنید. اين بازی ها در 
هر شرايط زمانی و مکانی قابل اجرا هستند.

بازی 1ـ بگو کدام هم صدا نیست: چند کلمه را پشت سر هم بگويید که به جز يکی، بقیه هم صدا باشند.
»توت ـ سوت ـ توپ ـ کتاب«

»سیر ـ شیر ـ دير ـ میخ«
پیدا  تو  می دهم،  سرنخ  من  2ـ  بازی 
کن: با گفتن يك کلمه هم صدا به کودک 
سر نخ بدهید و از او بخواهید کلمه هم صدا 

مورد نظر شما را پیدا کند )شکل 48(.
عبارات  گفتن  با  را  بازی  اين  می توانیم 
کلمه ای  دنبال  »من  مثل  گوناگونی 
ديگر  به صورت های  هم صدا  ...«  می گردم 

انجام دهید.

شکل48ـ  بازی سرنخ می دهم

3ـ بازی
بنابراين  با بازی دلنشین تر کنیم. کودک پیش دبستانی قرار نیست بتواند کتابی را بخواند؛  می توانیم خواندن را 
کلمه خوانی، روخوانی، جمله خوانی و غیره هر آنچه خواندن را ممکن می سازد در برنامۀ آموزشی قرار ندارد، بلکه بايد 
هدف اصلی آموزش برای خواندن در پیش از دبستان حول سه محور ديدن، شنیدن و بیان کردن کلمه طراحی شود.

فعالیت32: با هم کالسی هايتان يك بازی مانند مشاعره طراحی کنید که نشان دهندۀ کلمات هم قافیه 
باشد و آن را در کالس اجرا کنید. 

تمرین     کنید

من با این چشم های کوچولو دنبال کلمه ای 
می گردم هم صدا با »ُسرفه« »میو میو« هم 

می کند.

سه محور آموزش برای خواندن کودکان پیش از دبستان
 خوب دیدن کلمه

 خوب شنیدن کلمه
 درست بیان کردن کلمه
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با توجه به اين اهداف بايد در حد امکان با فعالیت های گوناگون خواندن را برای کودک دلپذير کرد. برای نیل 
به اين منظور، بازی وسیله ای است که می تواند خواندن را دلنشین کند، مشوقی باشد برای عالقه مندی کودک 

به خواندن و ادامۀ آن.

  الف( بازی های ریتمیک 
 با حروف، تمرين های ريتمیك مختلفی بسازند و آنها را به طور ريتمیك اجرا کنند:

آ، آ ـ آ، آ دو ضربی مانند: 
نا، ناـ  نا، نا  

دا، دا، دا سه ضربی مانند: 
ها، ها، ها  

بیم، بیم، بیم  
و همچنین چهار ضربی و ضرب های ديگر  .

 نام خود را به طور ريتمیك هجی کنند ريتم آن را با دست اجرا کنند و با سازهای کوبه ای1 بنوازند. 
 ريتم کلمات و جمالت را به طور دلخواه با دست و سازهای کوبه ای دنبال کنند. ابتدا با يك کلمه، سپس دو 
کلمه و در آخر با يك جملۀ کوتاه ريتم بسازند. يك کلمه مانند کتاب، مادر، خورشید. دو کلمه مانند آفتاب 

مهتاب، درخت سبز؛ و يك جملۀ کوتاه مانند از جا پريدم، خورشید؛ را ديدم.
 صدای حیوانات و اشیای متحرک را تقلید کنند و بر مبنای آنها ريتمی بسازند.

ماو ماو میو میو  مانند: 
وز، وز، وز جیك جیك جیك   

قان قان قان قان قان قان قان قان   
و صدای قطار، صدای باران و موارد ديگر.

 ريتم حرکات حیوانات و اشیای متحرک را تقلید کنند.
 ريتم اشعاری را که از حفظ هستند، با حرکت دست و يا با سازهای کوبه ای دنبال کنند. برای مثال بیشتر 
کودکان چهار، پنج ساله می توانند شعر »يه توپ دارم قل قلیه ...« و شعرهای متعدد ديگری را که آموخته اند، 

بخوانند و نیز ريتم شعر و آهنگ را با دست پیدا کنند.
 آنها می توانند ترانه هايی را که حفظ هستند با سرعت های مختلف بخوانند.

 ريتم قطعه و آهنگی را که از ضبط صوت می شنوند يا توسط مربی نواخته می شود، با دست زدن پیدا کنند 
و يا آن را با ساز کوبه ای همراهی کنند.

ب( بازی های آموزشی
در کنار فعالیت هايی که اغلب حرکتی است و کودک بدان مشغول است، نظر به اهمیت بازی و عالقه مندی 
کودکان، يك سری از فعالیت های با اهداف خاص در قالب بازی ارائه می گردد. اين بازی ها عالوه بر ويژگی های 
روابط  نوبت،  رعايت  برای  را  کودک  که  است  خاصی  ويژگی های  دارای  غیره(  و  شادی  )لذت،  بازی  عمدۀ 
اجتماعی و  موارد مشابه آن آماده می سازد. يکی از بارزترين صفات بازی های آموزشی مجموعه فعالیت هايی 

1ـ سازه هايی هستند که با کوبیدن دو شئ به هم صدا تولید می کنند. )مثل زدن دو چوب، پا کوبیدن به زمین(.
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است که کودک را به سمت خواندن سوق می دهد.
نمونه: کیسه حدس: مجموعه ای از اشیا مثل شانه، کمربند، زنگوله، توپ، سیب و غیره را داخل يك کیسۀ 
پارچه ای )مثل روبالشی( بريزيد. بدون آنکه کودک متوجه شود، داخل کیسه چیست؛ از او بخواهید دستش 
را به درون کیسه ببرد و شیئی را که با صدای )س( شروع می شود، بیرون آورد. چنانچه درست حدس زد، و 
آن شیء را از کیسه بیرون آورد، شیء ديگری را جايگزين کنید. در مراحل بعدی، او شیء را بیرون بیاورد و 

ضمن نام بردن آن صدای اول يا آخر را بیان کند.
نمونه: ببین من چی هستم: گاهی فرصت های طاليی برای تمرين و بازی پیش می آيد که می توانید از يك 

بازی قديمی استفاده کنید. به ياد داشته باشید به جای نام حرف بايد از صدای حروف استفاده کنید.
مثال: با چشم هايم می توانم آنچه را که روی صورت شما است و با »چ« شروع می شود، ببینم )چانه و چشم(.

صبح ها برای خوردن چای دوست دارم ..... بريزم . با حرف»  ش« شروع می شود.
بايد ..... را بپوشیم تا در خیابان با آن راه برويم. با حرف»ک«شروع می شود.

فعالیت33   : با توجه به دستورالعمل زير، بازی آموزشی )رديف درست کردن( را طبق شکل 49 بسازيد 
و با دوستان بازی کنید و نهايتاً پس از گفت وگو با هم کالسی ها هدف اين بازی آموزشی را بنويسید.

دستورالعمل 
 يك صفحۀ مربع شکل در ابعادی در حدود 24 سانتی متر ببريد.

 با رسم خطوطی مطابق شکل پايین، آن را به 9 مربع يك اندازه تقسیم کنید.
 9 کارت مربع شکل به اندازۀ مربع های روی صفحه ببريد. هر کارت cm 8 است.

 روی يك طرف هر مربع را تصويری بچسبانید و روی طرف ديگر آن کلمه ای مطابق با تصوير بنويسید و 
دايره ای به قطر دو سانتی متر بکشید.

 10 دايره از مقوا به قطر دو سانتی متر ببريد 
به  به يك رنگ و 5 تای ديگر  آنها  از  تا  که 5 

رنگی ديگر باشد.

روش بازی
 کارت ها را از طرفی که کلمه روی آن نوشته 
شده است دسته کنید يا در کنار هم بگذاريد.

را  کارتی  نوبت  به  يك  هر  بازيکن  دو   
و  می خوانند  را  آن  روی  کلمۀ  بر می دارند، 
تصوير پشت کارت را نشان می دهند تا ببینند 

آيا کارت را درست خوانده اند يا نه.
 اگر بازيکن کارت را درست خوانده باشد، آن 
و  می گذارد  صفحه  مربع های  از  يکی  روی  را 

        

شکل49ـ ردیف درست کردن

پشت کارت

خانه

دوچرخه

خوکگربه
پرنده

قایق

ماهی

بازیکنی که 
دایره های زرد رنگ 
دارد اگر بتواند یک 
دایره زرد در این جا 
بگذارد برنده است.

روی کارت

جای دایره

تمرین     کنید
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دايرۀ رنگ خودش را روی دايرۀ باالی کارت قرار می دهد.
 رنگ دايره های هر بازيکن با بازيکن ديگر متفاوت است. بازيکنی که بتواند سه کارت با دايره های هم رنگ 

)دايره های خودش( را دنبال هم رديف کند، برندۀ بازی است.
 گاهی هیچ بازيکنی نمی تواند کارت هايش را رديف کند. در اين صورت، رديف کارت ها را به  هم می زنند و 

دوباره بازی را شروع می کنند.
نکاتی که بايد در نظر گرفت:

 موقع ترتیب دادن بازی، کلماتی را انتخاب کنید که در متن های ديگر شنیده باشید و آنها را بشناسید.
 ارزش آن را دارد که در مورد طرز اجرای بازی دقت بیشتری بکنید. اگر شیوۀ انجام بازی به دقت تنظیم 

شده باشد، احتماالً برای شما جذاب تر خواهد بود.
 دقت کنید که هر کدام از اين بازی ها را مطابق با موضوع مورد عالقۀ خودتان تنظیم کنید تا برای شما 

خوشايندتر باشد.
 هر بازی را می توانید مطابق با توانايی ها و خلق و خوی خود سخت تر يا آسان تر، پیچیده تر يا ساده تر کنید. 

اکثر بازی ها طوری است که می توان آنها را چند نفری انجام داد.

به کار بردن آنچه می دانید، جمع آوری اطالعات طبیعتاً آگاهی را افزايش می دهد، اما داشتن اطالعات و آگاهی 
کافی نیست. زيرا تا زمانی که اطالعات به دست آمده از محتوا را عمالً به کار نبنديد و تجربه کسب نکنید، 

نمی توانید در امر آموزش موفق باشید.
از طرفی با توجه به مراحل رشد که به مرور صورت می گیرد، آموزش نیز بايد گام به گام باشد و اين همان 

چیزی است که شما دربارۀ آموخته هايتان در عمل انجام می دهید.

 پیشنهادهایی برای طراحی فعالیت 
 معموالً خواندن بعد از بازی بهتر از قبل از بازی است.

 در طول خواندن سؤال کنید که چرا قهرمانان اين کار را کردند و اگر شما بوديد چه می کرديد؟
 در میانه کتاب از کودکان بپرسید، به گمان شما داستان چگونه ادامه می يابد؟ )حدس بزندـ  پیش بینی کند(.

 سعی کنید حوادث داستان را با تجارب کودک پیوند بزنید.
 چنانچه فیلم يا کارتونی ديده اند که با موضوع کتاب يکسان است، در اين مورد با کودکان صحبت کنید.

عالئم  تبلیغاتی،  تابلوهای  اتوبوس،  روی  آگهی های  بروشورها،  غذاها،  )فهرست  دهید  توسعه  را  خواندن   
راهنمايی و رانندگی(.

 کودکان را به تهیه کتابخانه مشخصی تشويق کنید، )جعبه کتاب ـ خورجین و يا سبد(.
 به والدين پیشنهاد کنید تا در تهیه فهرست خريد از کودکان استفاده کنند. از آنها بخواهید پس از خريد 

روی فهرست شما عالمت بزنند.

تجربه کنیدبه کار ببندید
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بر اساس آنچه آموخته ايد و ياد گرفته و فعالیت هايی که طراحی کرده ايد! حال آموخته هايتان را با کودکان 
تجربه کنید. کاربرد فعالیت هاي روزانه در خواندن طبق نمودار زير در سه مبحث طراحی شده است. شما با 

راهنمايی هنرآموز و با توجه به عاليق و نیازهای خود از هر مبحث حداقل يك يا دو فعالیت را انجام دهید.

نمودار14ـ کاربرد فعالیت های روزانه در خواندن

تلویزیون
نشریات

کتابخانه

کاربرد فعالیت های 
روزانه در خواندن

 الف( کتابخانه 
هدف: شناخت کتاب های مستند

مراحل اجرا
1  با مراجعه به يك کتابخانه کودک فهرستی با حداقل 5 عنوان در زمینه کتاب های مستند تهیه کنید، 

خالصه هايی از کتاب ها را در کالس ارائه دهید.
2  پوستری برای معرفی يك کتاب مستند تهیه کنید.

3  با مراجعه به کتابخانه و يا کتاب فروشی، سه مرجع موجود قابل استفاده برای کودکان را در کالس معرفی کنید.

 ب( تلویزیون
هدف: نقش تلویزیون در خواندن

مواد الزم: توجه به چهار قسمت از يك سريال کارتونی
چهار قسمت از يك سريال کارتونی را انتخاب کنید و به اين سؤاالت پاسخ دهید:

1  آيا موضوع برای کودک قابل درک است؟ به چه دلیل؟ 

2  حداقل از هر قسمت 10 ديالوگ نوشته شود.

3  آيا به نظر شما کلمه ای به اشتباه يا غلط بیان شده است؟

4  آيا طنز کالمی در کارتون برای کودک قابل فهم است؟

 ج( نشریات 
هدف: بررسی نشریات کودکان

مواد الزم: نشريۀ موجود برای کودکان پیش از دبستان
با توجه به نشريات، فعالیت های زير را به صورت گروهی و يا انفرادی انجام دهید.

1  انتخاب يك نشريه مستقل )ضمیمۀ روزنامه بزرگساالن نباشد( و بررسی ظاهری آن بر اساس آنچه خوانده ايد.
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2  انتخاب سه شمارۀ پیاپی يك نشريۀ مستقل و بررسی محتوايی آن بر اساس آنچه خوانده ايد.

3  با هم کالسی ها يك نشريه کودکان با موضوع بازيافت که شامل سرمقاله، تصوير، داستان، شعر،  کاردستی 

و   ... باشد تهیه کنید.
الزم به يادآوری است که شما در انتخاب آزاد هستید و يکی از موارد را به تنهايی يا گروهی می توانید انجام 

دهید.
بر اساس آنچه ياد گرفته ايد و فعالیت هايی که طراحی کرده ايد. حال آموخته هايتان را با کودکان تجربه کنید. 
پرورش شناخت ديداري طبق نمودار زير در سه مبحث طراحی شده است. شما با راهنمايی هنرآموز و با توجه 

به عاليق و نیازهای خود از هر مبحث حداقل يك يا دو فعالیت را انجام دهید.

بازی تشخیص نمادها، تصویر
حروف و کلمات

نمودار15ـ پرورش شناخت دیداری

فعالیت های پرورش شناخت دیداری

تصویر
توالی اتفاقات

برچسب های رنگی

شناخت کلمات و نمادها

با چی شروع می شوم؟

حرف آخرم چیه؟

ساختن حروف با کاغذ سنباده

چی بپزيم؟

فهرست خريد

بازی
دايره های پرش

بازی با حروف

پرورش شناخت 
دیداری
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1ـ تصویر

 الف( توالی اتفاقات 
هدف: توصیف تصاوير ـ توالی 

وسایل مورد نیاز: جمع آوری تصاوير مربوط به هم در کادرهای جدا )شکل50(

شکل 50 ـ تصاویر متوالی

123

مراحل اجرا:
1  از کودک بخواهید هر تصوير را جداگانه تعريف کند.

2  کودک تصاوير را ببرد، سپس به ترتیب بر اساس تقّدم و تأّخر در کادر مناسب شماره گذاری شده بچسباند.

3  داستان تصاويری که می بیند تعريف کند.

4  گفته های او را بنويسید، سپس آنها را برای کودک بخوانید.

5  به کودک فرصت دهید برای داستانش نام انتخاب کند.

6  چنانچه تصوير رنگی نبود، از او بخواهید آن را رنگ آمیزی کند.

 ب( برچسب های رنگی 
هدف: شناخت رنگ و تشخیص رنگ های مشابه

وسایل الزم: 16 قطعه مقوای 5 ×10سانتی متر، 8 عدد مداد رنگی در رنگ های سیاه، قرمز، آبی، سبز و زرد، 
و ...

روش بازی: کارت های سفید را برداريد و روی هر يك عالمتی با يکی از رنگ ها بگذاريد.
کارت ها را به کودک بدهید و از او بخواهید تا در اطراف خانه بگردد و هر شیء رنگی را که با رنگ کارت 
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مطابقت دارد، عالمت گذاری کند؛ مثالً يك برچسب سبز را روی ظرفی که پر از سیب سبز است، بگذارد. 
می توانید از ابتدا قطعات مقوايی 5 ×10 سانتی متر را در رنگ های گوناگون انتخاب کنید.

2ـ شناخت کلمات و نمادها

 الف( با چی شروع می شوم؟ 
هدف: آشنايی با صدای اول کلمات

وسایل الزم: تعدادی تصوير که اولشان مثالً با حروف »   ب« يا »  د« شروع می شود؛ بادکنك، بادام، برف، دست، 
ماشین، موز، مداد، دارکوب، داس و مشابه آنها.

مراحل اجرا:
1  تصاوير را به کودکان نشان دهید و از آنها بخواهید اشیاء را نام ببرند.

2  از آنها بخواهید اشیائی را که صدای اولشان با »   ب« شروع می شود، جدا کنند.

3  اين فعالیت را با ساير اشیا ادامه دهید.

4  از آنها بخواهید اشیای کالس را براساس صدای حرف اول، طبقه بندی کنند.

نکات قابل توجه:
ـ فقط به صدای حروف توجه کنید.

ـ می توانید اين فعالیت را روی حروف آخر کلمات نیز تمرين کنید.

 ب( حرف آخرم چیه؟ 
هدف: آشنايی با لغات هم قافیه

وسایل الزم: تعدادی تصوير اشیای آشنا
مراحل اجرا: 

1  تصويری را انتخاب کنید و به کودکان نشان دهید.

2  از بچه ها بخواهید نام شیء را با صدای بلند بیان کنند.

3  از هر يك از کودکان بخواهید کلمه ای هم قافیه با تصوير را بگويد؛ مثالً نشان دادن تصوير »   شیر« و بیان 

کلماتی چون سیر. 

 ج:ساختن حروف با سنباده 
هدف: آشنايی با حروف و صدا

وسایل الزم:
 26 کارت 10 * 10 سانتی متری
 چند ورق از کاغذ سنباده ضخیم

 يك قطعه گچ
 قیچی

 چسب و برس مخصوص
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روش بازی:
1  حروف الفبا را با گچ روی کاغذ سنباده بنويسید. بلندی هر حرف بايد 8 سانتی متر باشد و بايد آن را با 

حروف نسخ بنويسید.
2  شکل حروف را با قیچی ببريد و سپس به صورت رو به باال آنها را روی مربع های مقوايی بچسبانید. )هر 

حرف روی يك مربع( )شکل51(.

شکل51  ـ حروف سنباده ای

حس المسه برای خردساالن بسیار اهمیت دارد. استفاده از حروف سنباده ای اين حس را پرورش می دهد و 
از اين طريق می توان کودک را با حروف و صداهای آن آشنا کرد.

به هر کودک در هر نوبت يك يا دو حرف بدهید. از او بخواهید تا با نوک انگشتانش آنها را لمس کند. هم زمان 
با اين کار شما بايد صدای هر حرف را به او بگويید )سعی کنید از صدای حروف، نه از اسم آنها استفاده کنید(.

هنگامی که کودک به اندازۀ کافی به کشف حروف پرداخت، بازی با چشمان بسته را انجام دهید. چشم های 
کودک را ببنديد و به او يك حرف را بدهید. او بايد از طريق حس المسه، حرف را تشخیص دهد. بازی با 

چشمان بسته را برای افزايش رقابت به نوبت انجام دهید.

 د( چی بپزیم؟ 
هدف: اجرای يك دستورالعمل ساده

وسایل الزم:
 يك ورق کاغذ يا مقوا به اندازه 15 * 35 سانتی متر

 چند عدد خودکار
 يك عدد خط کش

 مواد غذايی و ظرف هايی که برای آشپزی الزم است
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روش بازی:
با استفاده از نشانه ها، اعداد و تعداد محدودی از کلمه های مناسب، يك دستورالعمل سادۀ آشپزی برای کودک 
بنويسید. همان طور که در تصوير مالحظه می کنید؟ تعداد کلمه ها بسیار کم است و کودکان ياد می گیرند که 
چگونه دستورالعمل و نشانه ها را تفسیر کنند. سعی کنید دستورالعمل ها ساده باشند و هنگام آشپزی کنار 

آنها باشید )شکل 52(.

      
 

شکل52  ـ دستورالعمل تصویری

220 درجه

15 دقیقه

آرد
پنیر
شیر

پنیر 
رنده شده

نمک

8 قاشق

پنیر
آرد

شیر 
نصف 
شیشه

 ه( فهرست خرید 
هدف: ارتباط بین تصوير و نماد

روش: قبل از رفتن به خريد، از کودک بخواهید تا در تهیه فهرست 
به شما کمك کند. از يك ورقه کاغذ بزرگ استفاده کنید و در 
نیمه ای از آن نام اشیايی را که به آن نیاز داريد، بنويسید. از خط 
بنويسید. هنگام  واضح  و  بزرگ  را  کلمه ها  و  کنید  استفاده  نسخ 
نوشتن هر کلمه آن را برای کودک بخوانید و از او بخواهید تا آن 
را تکرار کند. کودک را تشويق کنید تا شکل هر جنس را در مقابل 
کلمه مربوط به آن بکشد. کار ديگر اين است که شما تصاوير را 

بکشید و از کودک بخواهید تا آنها را رنگ کند )شکل53(.
باشید.  به همراه داشته  با خود  به خريد، يك مداد  رفتن  هنگام 
وقتی شیئی را می خريد و آن را در کیسه می گذاريد، از کودک 
بخواهید تا در برابر کلمه روی فهرست عالمت )   ( بگذارد. تصاوير 

شکل53ـ فهرست خرید تصویریمی توانند به کودک کمك کنند تا کلمه ها را به خاطر آورد.

نان

تخم مرغ

 
قارچ

 
پنیر

 
نخود فرنگی 

لیمو
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3ـ بازی

 الف( دایره های پرش 
هدف: بازی با تصوير و کلمه

روش: روی هر دايره نام و تصوير يك حیوان کشیده شود )شکل 54(.

شکل54ـ دایره های پرش

موش

شیر

اردک

گربه

خروس

مار

سگ

ماهی
جوجه

کبوتر

 با ديدن تصوير روی هر يك از دايره ها از کودک بخواهید آن را پیدا کند و روی آن بپرد و بايستد، مثالً: 
»  بپر روی شیر«

 کودک بايد با ديدن تصاوير و نام آنها روی دايره ها، دايرۀ مورد نظر را بیابد و روی آن بپرد و بايستد تا شما 
نام بعدی را بگويید.

 اگر تعداد بچه ها بیشتر باشد، می توان برای هر بازيکن يك رديف دايره را در نظر گرفت. بعداً می توانید اين 
بازی را به بازی جمله سازی تبديل کنید. برای انجام اين بازی، دايره ها بايد شامل فعل و اجزای جمله باشد. 

در ضمن می توانید اعداد و يا اسامی ديگر )اشیا، گل و   غیره( را روی دايره ها بنويسید. 

 ب( بازی با حروف 
هدف: شناخت حروف از طريق بازی
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وسایل الزم:
 5 تا 6 قوطی مایع ظرف شویی

 5 تا 6 ورقه کاغذ سفید، 28 * 22 سانتی متری
 نوار چسب

 یک عدد خودکار
 یک توپ کوچک

روش بازی
را  از حروف  یکی  قوطی  بچسبانید. روی هر  قوطی ها  به قسمت خارجی  را  کاغذهای سفید  نوار چسب،  با 
بنویسید. سعی کنید از خط نسخ استفاده کنید. قوطی ها را نزدیک به هم در جایی قرار دهید1 و توپی در 

اختیار کودک بگذارید )شکل55(.

امتیاز کسب  افتاده، کودک یک  برای هر قوطی  بیندازد.  با توپ  بینید کودک شما چند قوطی را می تواند 
می کند. البته این امتیاز در صورتی به او داده می شود که بتواند کلمه ای را بگوید که صدای اول آن مانند 

حرفی باشد که روی قوطی نوشته شده است. مثالً برای »  خ« می تواند کلمه » خیار« را مثال بزند.
قوطی ها را دوباره به حالتی ایستاده قرار دهید و بازی را مجدداً شروع کنید. اگر کودک این بار نیز قوطی » خ« 
را به زمین بیندازد، باید کلمه ای غیر از خیار را که با این حرف آغاز می شود، مثال بزند. از این بازی برای 

هماهنگی چشم و دست نیز استفاده کنید و با خوردن توپ به قوطی نمره داد.

شکل 55  ـ بازی با حروف

1ـ از حروف آشنا استفاده شود.
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تمرین کنید
1 برای يك کتاب تصويری، کارت قصه گويی )بر پايه مبحث قصه گويی در فصل مهارت های بیانی( تهیه کنید 

و در کالس ارائه دهید. 
2 کارت کتاب برای دو کتاب از قصه های قومی و دو کتاب از داستان های واقعی بر اساس دستورالعمل )در 

فصل مهارت های بیانی کودک( تهیه کنید و ارائه دهید.
3 يك کتابخانۀ ساده با استفاده از ساده ترين ابزار برای کودکان طراحی کنید.

4 پنج کارت هم آغاز برای آموزش هم آغازها تهیه کنید.

خود ارزیابی پایان پودمان 4

واحدیادگیری: آماده کردن کودک برای خواندن

اين کاربرگ برای ارزيابی مهارت های شما در واحد يادگیری آماده کردن کودک برای خواندن تهیه شده است. در 
هر سؤال بیشترين امتیاز، سه و کمترين امتیاز، يك است. براين اساس خود را ارزيابی کنید و به خود امتیاز دهید.

123مواردردیف

تا چه حد می توانید برای کودکان کتاب تصويری مناسب را انتخاب کنید؟1

تا چه حد می توانید با استفاده از انواع کتاب کودکان، کتاب خوانی را در آنها 2
پرورش دهید؟

تا چه حد می توانید با استفاده از فعالیت روزانه برای توسعه خواندن در کودکان 3
فعالیت طراحی و اجرا کنید؟

تا چه حد می توانید با استفاده از تصوير و بازی برای تشخیص نمادها و حروف 4
و کلمات فعالیت طراحی و اجرا کنید؟
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شرح کار: 
طراحی فعالیت برای توسعه شناخت خواندن مانند زمان شروع خواندن، انواع تصاویر، ویژگی های تصویر و غیره

طراحی فعالیت برای پرورش کتاب خوانی مانند بلند خوانی، انتخاب کتاب برای کودک و چگونگی کتاب خوانی و غیره
طراحی فعالیت برای توسعۀ توانایی خواندن در کاربرد فعالیت روزانه مانند استفاده از کتابخانه/ تلویزیون و خواندن نشریات
طراحی فعالیت برای پرورش شناخت دیداری نمادها، حروف و کلمات مانند بازی با کارت های تصاویر، اشیای واقعی و  غیره

طراحی هر فعالیت با توجه به موارد زیر انجام می شود:
نام فعالیت:                                                                  نوع فعالیت:

هدف فعالیت:                                                               مکان فعالیت:
زمان فعالیت:                                                                وسیله و ابزار مورد نیاز:

سن کودکان:                                                                تعداد کودکان:
تعداد مربی و کمک مربی:                                                 روش کار:

از مراحل خواندن و پرورش کتاب خوانی، کاربرد فعالیت های روزانه در  ازطریق توسعه شناخت  برای خواندن  آماده کردن کودک  استاندارد عملکرد: 
توسعۀ توانایی خواندن و پرورش شناخت دیداری نمادها، حروف و کلمات بر اساس منابع علمی و آموزشی معتبر، دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش 

و سازمان بهزیستی کشور
شاخص ها:

توسعۀ شناخت خواندن )زمان کتاب خواندن، انواع تصویر، ویژگی های تصاویر(
پرورش کتاب خوانی )فواید خواندن، انتخاب کتاب برای کودک، چگونه برای کودکان کتاب بخوانیم(

کاربرد فعالیت روزانه در توسعۀ توانایی خواندن )کتابخانه، تلویزیون و خواندن نشریات(
پرورش شناخت دیداری نمادها، حروف و کلمات )تشخیص دیداری کلمات و نمادها با استفاده از تصاویر و بازی(

شرایط انجام کار: 
طراحی و اجرای فعالیت های آموزشی  در کارگاه هنرستان با توجه به شرایط زیر: 

مکان: مرکز آزمون                                                              زمان: 50 دقیقه )برای هر مرحله ده دقیقه(
مواد و تجهیزات و ابزار: لوازم التحریر و وسایل هنری

استاندارد و سایر شرایط: منابع علمی وآموزشی معتبر و استانداردهای آموزشی موجود در آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی 
ابزار و تجهیزات: لوازم اداری مناسب ـ لوازم هنری                      اسناد: دستورالعمل های سازمان بهزیستی، جدول رشد کالمی طبق منابع معتبر

منابع: کتب آموزشی مرتبط ـ لوح های فشرده آموزشی

معیار شایستگی:

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3مرحله کارردیف

1توسعه شناخت خواندن1

1پرورش کتاب خوانی2

2توسعه توانایی خواندن  در کاربرد فعالیت روزانه3

2پرورش شناخت دیداری نمادها،  حروف  و کلمات4
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

شایستگی های غیرفنی: یادگیری، مهارت گوش کردن، آموزش و کمک به فراگیري دیگران 
ایمنی: رعایت استانداردهای بهداشتی موجود در آیین نامه های بهزیستی ـ رعایت نکات ایمنی 

در به کارگیری ابزار و تجهیزات بهداشتی
بهداشت: رعایت نکات بهداشتی در انجام فعالیت ها

توجهات زیست محیطی: رعایت بهداشت و سالم سازی محیط ـ صرفه جویی در  مصرف آب و 
وسایل دیگر

نگرش: صداقت در بیان کلمات و ارتباط کالمی، رعایت صرفه جویی هنگام استفاده از مواد

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ٢ است.

ارزشیابی شایستگی آماده کردن کودک برای خواندن
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 فهرست منابع کتاب کودک برای یادگیری بیشتر )فصل4(
1 وادل مارتین ـ خوش بخوابی کوچولو ـ ترجمه رضی هیرمندی، نشر افق 1386

٢ ماری، ایال، درخت، ترجمه: راهنما سرور پویا، کانون پرورش فکری سال 1364

3 زرین کلک، نورالدین ـ آ اول الفبا، کانون پرورش فکری کودکان 1365

4 کدخدایی، علی ـ موشی جان کجایی ـ نشر کانون پرورش فکری 1384

5 اوزر، اریش ـ قصه های من و بابام ـ نشر فاطمی چاپ چهل و پنجم 1395

٦ مورل، ژان لوک ـ مجموعه بابالوها )خانم بشقاب( ـ مترجم شادی جمشیدی، نشر صدا 1380

7 رید، باربارا ـ موش مترو ـ مریم واعظی ـ نشر صدا 1387

8 یانیکوفسکی، اوا، اگر بزرگ بودم ترجمه اسد پور پیران فر، امیرکبیر 1355

٩ لستر، هلن ـ نازک نارنجی ـ ترجمه صبا رفیع، انتشارات فنی 1388

10 ویتینگر بریگیته ـ تقصیر من بود ـ ترجمه فراز پندار، انتشارات فنی 1391

11 باربارا، ام جوس ـ مادر جان مرا دوست داری ـ مترجم حسین فتاحی، انتشارات سروش 1391

1٢ بارت، جودی ـ چرا حیوانات نباید لباس بپوشند ـ امیرکبیر 1351

13 الین ترسلت ـ قورباغه چاه نشین ـ ترجمه فریدون رحیمی، کانون پرورش فکری 1384

14 زرین کلک نورالدین، آ اول الفبا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان 1365

15 واتس، فرالنس ـ بوسه های برای بابا ـ مترجم مینا پورشعبان 1390

1٦ وبستر، شریل، بافتنی عجیب، مترجم شیما شریفی، انتشارات علمی و فرهنگی 1394

17 سیدآبادی، علی اصغر ـ بادکنک به شرط چاقو ـ نشر افق 1386

18 کشاورز، ناصر ـ مجموعه بابا تو بهترینی ـ نشر افق 1395

1٩ احترامی، منوچهر ـ گربه من ناز نازیه، همه ش به فکر بازی ـ نشر پدیده گوتنبرگ 1382

٢0 فرجام، فریده ـ مهمان های ناخوانده ـ انتشارات کانون پرورش فکری کودکان 1387

٢1 چی هیروا، یواز کی ـ یک برادر برای موموکو ـ ترجمه فرزانه ابراهیمی، امیرکبیر 1351

٢٢ طاهر پور، فرشته ـ ماجرای احمد و ساعت ـ کانون پرورش 1391

٢3 مرغ سرخ پاکوتاه ـ از قصه های فولکلور )فرهنگ مردم( ـ تصویرگر جان میلر، انتشارات علمی فرهنگی 
1383

٢4 لورانو، موروف ـ وقتی موش را به مدرسه ببرید ـ ترجمه فرمهر منجزی، نشر چشمه 1387

٢5 آندره بو ـ فرهنگ مصور جانوران ـ ترجمه فرزانه کریمی، انتشارات قدیانی 1394

٢٦ پنوژروه ـ کتاب خطرناکه ـ مترجم صبا رفیع انتشارات فنی 1387

٢7 شعبان نژاد، افسانه ـ کتاب من و عروسک، تصویرگر نیلوفر میر محمدی، منادی ترتیب 1381

٢8 مسنجر، نورمن ـ کتاب چهره سازی، ترجمه: زهرا بنی اسدی، نشریه دوایر 1384

٢٩ عسگری، مهناز ـ فرهنگ فارسی خردساالن ـ تصویرگر: کیوان اکبری، نشر محراب قلم 1390
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پودمان 5

آماده کردن کودک برای نوشتن

وقتی کودک آمادگی ندارد، برای نوشتن یک کلمه شاید هفته ها وقت 
صرف کنید، در حالی که وقتی کودک آمادگی دارد فقط چند لحظه 
کافی است.

زمان: 60 ساعت ) نظری24 ساعت +  عملی36 ساعت(
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استاندارد عملکرد

آماده کردن کودک برای نوشتن از طریق شناخت مراحل نوشتن و سازمان دهی فضا برای نوشتن، هماهنگی 
چشم و دست و پرورش تجسم فضایی در نوشتن براساس منابع علمی وآموزشي معتبر، استاندارد هاي آموزشي 

وزارت آموزش و پرورش و دستورالعمل های سازمان بهزیستی کشور

 شایستگي هاي فني مورد انتظار در این واحدیادگیري: 
1 توسعه شناخت نوشتن

2 سازمان دهی فضا برای نوشتن

3  هماهنگی چشم و دست برای نوشتن

4  پرورش تجسم فضایی در نوشتن

 شایستگی های غیر فنی مورد انتظار در واحدیادگیري: 
1  یادگیری

2  مهارت گوش کردن 

3  آموزش وکمك به فراگیري دیگران

واحد یادگیری 5 

آماده کردن کودک برای نوشتن
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ـ 5: توسعۀ شناخت مراحل نوشتن کلمات راتوضیح دهد. هدف توانمندسازي1

آماده کردن کودک برای نوشتن

 نوشتن 
یك فرایند است، نه حاصل کار؛ زیرا مجموعه ای 

از فعالیت های خطی، هم شکل و متوالی است که مراحل خاصی 
دارد.

نوشتن کودک نشان دهندۀ سیر پویایی او در بیان خود است. 
از طرفی خواندن و نوشتن به یکدیگر وابسته هستند )شکل1(.

»ن«، سوگند به قلم و آنچه می نویسند 

  )سوره قلم، آیه 1(

گفت      و  گو 
فعالیت 1: شما بیشتر از خواندن لذت می برید یا نوشتن؟ چرا؟کنید

دوست دارید نویسنده باشید یا خوانندۀ کتاب؟ با دوستانتان گفت وگو کنید.

شکل 1ـ نوشتن کودک

خواندن و نوشتن دو روی یك سکه است.
اسپادک1

نکته

 ضرورت و اهمیت نوشتن 
مهارت نوشتن نیز مانند خواندن، طی سال ها ایجاد می شود. کودکان بارها و بارها شاهد نوشتن بزرگ ترها 
هستند؛ از این رو این کار مانند صحبت کردن و سپس خواندن برای آنها قابل تقلید است. بسیار اوقات شاهد 
بازی های نوشتاری کودک بوده اید که نوعی تقلید از بزرگ ترها است، او در این مواقع می بیند که نوشتن راهی 

است برای بیان غیر شفاهی خود )شکل2(.

 متخصص آموزش در دوران کودکي              Spodek- Bernard ـ 1
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کودک بارها در بازی های تقلیدی خود از این هنر نوشتاری در نسخه نویسی برای دکتر بازی و مشق در معلم 
بازی استفاده می کند. وقتی به خط خطی های او نگاه می کنید او را تشویق کنید و باید به یاد داشته باشید 
تمامی  این مراحل، آمادگی برای نوشتن است باید بدانید که در آموزش پیش از دبستان، هدف نوشتن نیست، 

بلکه آمادگی برای نوشتن است.
بی توجهی به مسائل محیطی )نحوۀ در دست گرفتن مداد، طرز نشستن، توجه به چپ و راست دست بودن؛  
نحوۀ قرار گرفتن کاغذ و میزان نور( مهارتی )هماهنگی چشم و دست، مهارت عضالت بزرگ و کوچك دست( 
و باالخره مسائل شناختی )تجّسم فضایی و مکانی( که در بخش های آینده مفصاًل در این زمینه بحث خواهد 
شد. منجر به دشواری هایی در نوشتن می شود که تا بزرگسالی ادامه می یابد؛ در حالی که با تمرین و مهارت در 

زمینه هر یك از موارد از دوران کودکی می توان مانع بروز این مشکالت شد.
مشکالت نوشتاری به وجود آمده از دوران کودکی عبارت اند از:

 کج نویسی: در نتیجۀ نزدیکی زیاد بازو به بدن و محکم گرفتن شست، دور بودن نوک قلم از انگشت، 
صحیح نبودن جهت کاغذ و درک نکردن خط زمینه، ایجاد می شود.

 پرفشارنویسی: فشار دادن بیش از حد انگشت سبابه، استفاده از قلم نامناسب )نازک بودن بیش از حد 
قلم(، توجه نکردن به تفکیك فشار الزم، منجر به پرفشارنویسي می گردد.

 کم رنگ نویسی بیش از حد: قرار دادن بیش از حد کاغذ به صورت اریب و قطر بیش از حد قلم باعث 
کم رنگ نویسي می شود.

بابا  به دلیل ناآگاهی از مفاهیم مکانی،  درسا  و    وارونه نویسی: نوشتن حروف به صورت واژگون مانند 
خط زمینه و ضعف حافظه دیداری، کودک رخ می دهد. 

هر کدام از این موارد عواملی دارد که در بحث آماده سازي فضا، مفاهیم مکاني و غیره قابل رفع است.

شکل 2ـ بازی نوشتاری کودک
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ـ  5: فهرست وارسی از مراحل آمادگی برای نوشتن کودک  هدف توانمندسازي 2
تهیه کند.

 مراحل آمادگی برای نوشتن از تولد تا پنج سالگی 
همان گونه که اشاره شد، نوشتن تنها فکرکردن و ثبت آن به صورت نوشته )حاصل کار( نیست.

بلکه باید تأکید شود که نوشتن فرایندی است که در طی زمان و با انجام یك سری فعالیت ها برای آماده شدن 
جهت نوشتن صورت می گیرد. 

جدول1 ـ مراحل آمادگی برای نوشتن از تولد تا پنج سالگی

ویژگی هاسن

تولدتا 2 سال

 کشف اسباب بازی ها و این دست آن دست کردن آنها
 گرفتن اسباب بازی ها بین شست و انگشت نشانه

 اثرگذاری دست و خط خطی روی ظروف
 در دست گرفتن مدادهای کلفت )مدادهای شمعی(

 حرکت مداد به جلو و عقب و افزودن نقطه به آنها

2 تا 3 سال

 استفاده از ماژیك های کلفت و مداد شمعی
 استفاده از هر دو دست و نهایتاً ترجیح یکی بر دیگری

 کشیدن خطوط افقی و عمودی
 کشیدن دایره های ناقص
 وانمود کردن به نوشتن

3 تا 4 سال

 کنترل بهتر مداد و کشیدن اشکال ساده
 رسم بعضی حروف

 عالقه به کپی کردن نامش
 سعی در نوشتن به طور مستقل

 آگاهی از منجر شدن عالئم به نوشتن

 شناسایی تعداد بیشتری از حروف4 تا 5 سال
 ترکیب حروف در کلمات دو حرفی )آب( و سه حرفی )نان(

نمایشگاه
فعالیت 2: با توجه به جدول مراحل آمادگی برای نوشتن، مجموعه ای از خطوط ترسیم شدۀ کودکان 2 برگزار کنید

تا 5 سال را در گروه های کالسی جمع آوری کنید و نمایشگاهی بر پا نمایید و در مورد آن صحبت کنید.
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ـ 5: سازمان دهی فضا برای نوشتن را توضیح دهد. هدف توانمندسازي 3

سازمان دهی فضا برای نوشتن 

برپایی نمایشگاه در مراکز پیش از دبستان بسیار ضروری و مفید است. این نمایشگاه عالوه بر نشان دادن 
جریان فعالیت های شما و کودکان، از جهت دیگر نیز حائز اهمیت است. )بازدید کنندگان بزرگسال و 

کودکان( هر یك از این دو گروه می توانند راهگشا، تقویت کننده و مشّوق باشند. 
افراد بزرگسال عالوه بر آشنایی با کار شما می توانند راهنمایی و همراهی داشته باشند و کودکان می توانند 
از آنها ایده بگیرند و اعتماد به نفس پیدا کنند. سه پایه ها، پانل های گوناگون، ریسمان های دیواری و 
غیره هریك با توجه به امکانات شما قابل استفاده هستند. از کتاب دانش فنی پایه در این زمینه می توانید 

استفاده کنید.

نکته

فعالیت 3: فهرست وارسی از مراحل نوشتن برای کودک 4 ساله تهیه کنید و بعد از مشاهدۀ کودک 
گزارش آن را ارائه دهید.

فعالیت 4: دوست دارید در کجای کالس بنشینید، جلو یا عقب و یا وسط کالس؟ چرا؟ با دوستانتان 
گفت وگو کنید و دالیلتان را فهرست کنید.

محل نشستن در کالس، سمت راست یا چپ صندلی و نزدیك و یا دور بودن از تخته و چپ دست یا راست 
از  این رو پس  از  اثر می گذارند.  دست بودن همکالسی، همگی در روند نوشتن و رفتار در مراکز آموزشی 

ضرورت و اهمیت نوشتن باید به سازمان دهی فضا برای نوشتن توجه شود که شامل موارد زیر است:      

نمودار1ـ سازمان دهی فضا برای نوشتن

 نحوۀ در دست 
گرفتن مداد

نحوۀ قرار 
گرفتن کاغذ

نحوۀ نشستن

توجه به 
چپ دست و 
راست دست

نور

فاصلۀ چشم از 
کاغذ

سازمان دهی 
فضا برای نوشتن

فهرست 
تهیه کنید

گفت      و  گو 
کنید



201

پودمان پنجم: آماده کردن کودک برای نوشتن

ـ 5 : فضا را در فعالیت آموزشی برای نوشتن سازمان دهی کند. هدف توانمندسازي 4

الف( نحوۀ نشستن: از آنجا که کودکان در مرحلۀ اولیه رشد قرار 
دارند، هنگام نوشتن چنانچه کمر و گردن خود را زیاد خم کنند، 
آینده  در  و  می شود  خارج  طبیعی  حاالت  از  آنان  فقرات  ستون 
فقرات  ستون  زیاد  خمیدگی  افتاد.  خواهد  خطر  به  سالمتشان 

سبب بروز خستگی جسمی کودک می شود.
و  میز  پشت  نشستن  هنگام  که  کنید  یادآوری  کودکان  به  پس 
یا روی زمین کمر و گردن را مستقیم نگاه دارند و از خم شدن 
کوتاه  پایۀ  چهار  از  می نویسند،  زمین  روی  چنانچه  بپرهیزند. 
استفاده کنند تا سطح دفتر و کاغذ از سطح زمین باالتر باشد و 
اگر پشت میز قرار می گیرند، پشت آنها به صندلی چسبیده باشد 

و پاهایشان روی زمین قرار گرفته باشد )شکل3(.
کودکان چپ دست باید به گونه ای قرار گیرند که در سمت چپ 
فعالیت  زمان  در  آنها  آرنج  حرکت  تا  باشد  ننشسته  کسی  آنها 

مزاحم کودک راست دست و خودشان نشود.
اشتباه  بسیار  ب( توجه به چپ دست و راست دست بودن: 
دست  کدام  با  را  مداد  که  بگویید  کودکان  به  ابتدا  از  که  است 
بگیرند. زیرا به طور طبیعی در حدود 3 تا 5 سالگی خود انتخاب 

می کنند.
در هر حال نباید به اجبار؛ کودک را برای گرفتن مداد در دست 
راست و یا چپ تحت فشار قرار داد. چنانکه تشویق او نیز برای 

انتخاب درست نیست )شکل4(.

آنچه اهمیت دارد، درست گرفتن مداد در دست است.
نکته

شکل 3ـ نحوۀ درست نشستن

شکل 4ـ توجه به چپ دست و راست دست بودن کودک

دست راست دست چپ
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همان گونه که اشاره شد، کودکان طی 3 تا 5 سالگی دست راست و یا چپ را بر می گزینند. معموالً 10درصد 
کودکان چپ دست هستند و این بستگی به خانواده نیز دارد.

استفاده از مدادهای سه گوش برای کودکان چپ دست بسیار مفید است، زیرا به راحتی می توانند مداد را 
کنترل کنند.

پ( نحوۀ در دست گرفتن مداد: مداد باید بین انگشتان به صورت آزاد و راحت قرار گیرد و انگشتان نباید 
هیچ فشاری بر آن وارد کنند. فشار بیش از اندازه باعث خستگی زودرس، در سنین باالتر موجب بدخطی 
می شود. مداد باید بین انگشت شست و نشانه قرار گیرد و تکیه، آن بر انگشت میانه باشد. در این حالت انگشت 
شست و میانه نباید خمیدگی زیادی پیدا کنند و مداد باید در امتداد انگشت نشانه قرار گیرد. از طرفی مداد 
باید طوری در دست گرفته شود که انگشتان حتماً روی بدنۀ آن باشد، نه روی قسمت تراشیده و مخروطی 

شکل آن، تا کودک به نوک مداد و صفحۀ دفتر مسلط باشد.

کودکانی را که هنوز نمی توانند مداد در دست بگیرند، تحت فشار قرار ندهید. آنها با مشت کردن مداد 
را نگه می دارند. 

 از مدادهای شمعی بزرگ و قلم موهای بزرگ برای خط خطی استفاده کنید )شکل5(.
 در راست دست ها یك انگشت باالی مداد قرار می گیرد و چپ دست ها مداد را اندکی باالتر از نوک 

در دست می گیرند. 

نکته

شکل 5ـ مشت کردن مداد

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

شکل6ـ  صفحۀ کاغذ عالمت گذاري 
شده برای چپ دست ها

ت( نحوۀ قرار گرفتن کاغذ: کاغذها تشویقی هستند برای عالقه مند کردن کودک به نوشتن؛ مهارتی که 
به مرور آسان تر می شود.

برای نوشتن بعد از کنترل در دست گرفتن مداد، به نحوۀ قرار گرفتن کاغذ مقابل کودک نیز توجه کنید.
صفحۀ کاغذ باید به صورت عمودی در جلوی کودک قرار گیرد تا او بتواند خطوط عمودی را عمود بکشد و 
نه مایل. کودکان چپ دست یك غریزۀ طبیعی دارند که از سمت مقابل بنویسند. شما به عنوان مربی موظف 
هستید که عالماتی را در آغاز هر خط بگذارید که کودک از آنجا نوشتن و یا کشیدن را شروع کند )شکل6(.
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ث( فاصلۀ صحیح چشم از کاغذ: هنگام اثرگذاری بر کاغذ، چشم باید حدود 30 سانتی متر با کاغذ فاصله 
داشته باشد. رعایت نکردن این فاصله سبب خستگی چشم می شود که در طوالنی مدت به قّوۀ بینایی آسیب 
می رساند. در ضمن خستگی چشم نیز چون خستگی گردن، دست وکمر، کودک را از ادامه فعالیت باز می دارد.
ج( میزان نور در هنگام نوشتن:کم یا زیاد بودن نور در هنگام نوشتن باعث خستگی چشم و صدمه دیدن 
قّوه بینایی می شود. متعادل ترین مقدار نور، نور طبیعی روز است که از پنجرۀ سمت چپ به داخل اتاق و محل 
نوشتن می تابد. نور مستقیم آفتاب به دلیل شدت زیاد و نور هنگام طلوع و غروب آفتاب به دلیل ضعیف بودن، 
برای نوشتن مفید نیستند. تابش نور بر کاغذ باید از سمت چپ باشد. طبیعی است که در مورد چپ دست ها 

باید برعکس عمل شود.

ـ  5: هماهنگی چشم و دست برای نوشتن را توضیح دهد. هدف توانمندسازی 5  

هماهنگی چشم و دست

و  تهیه کنید  تصویر  یا  و  موارد مطرح شده عکس  از  مورد  برای 4  مرور کنید،  را  فعالیت5: مطالب 
مجموعه را در یک پوستر به نمایش بگذارید. با مراجعه به کتاب همراه هنرجو، معادل انگلیسی چهار 

مورد انتخابی خود را در پوسترتان بنویسید.

را  نتیجه  دارند؟  دوست  را  دیوار  روی  نوشتن  کودکان  چرا  که  کرده اید  سؤال  از خود  آیا  فعالیت6: 
درکالس گزارش کنید.

شاید ساده ترین پاسخ این باشد که دیوار یک کاغذ بزرگ است. اما آنچه دیوار را دلنشین می کند، عالوه بر بزرگی 
سطح، ناهماهنگی چشم و دست است و کودک نمی تواند در کادر بماند و از آن خارج می شود )شکل7(.

شکل7ـ نقاشی روی دیوار

پوستر تهیه 
کنید

گفت      و  گو 
کنید
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حرکت چشم و دست هماهنگ نیست و حرکت دستهای کودک در آغاز سریع تر از حرکت چشمان او است؛ 
یعنی چشم نمی تواند به سرعت دست را تعقیب کند؛ از این رو وقتی بر کاغذ خطی می کشد، همیشه خطوط 
او از محدودۀ نقاشی بیرون می زند. به همین دلیل دیوارها برای او جذابیت خاصی دارند؛ اوالً بزرگ است، ثانیاً 

اثرگذاری او به راحتی قابل رؤیت است و هرچه می کشد، در کادر است.
در مرحلۀ خط خطی، هماهنگی بین دست کودک و حرکات چشم بسیار ضعیف است. خط هایی که می کشد، 
نامنظم و پراکنده است و به هر طرف می دود؛ زیرا او نمی تواند رابطۀ حرکت دست و اثر قلم را درک کند؛ در 

نتیجه ناهماهنگی ایجاد می شود.
بنابراین هماهنگی بین چشم و دست یعنی کودک بتواند هر آنچه را با دست انجام می دهد، هم زمان چشم 
او آن را دنبال کند. هماهنگی بین چشم و دست برای کلیۀ فعالیت ها به خصوص نوشتن ضروری است؛ زیرا 
کودک تدریجاً کشف می کند که خطوط و تأثیرات روی کاغذ با حرکت دست او ارتباط دارند و همین اکتشاف 

باعث می شود تا سعی کند جهت خطوط را در کنترل خود بگیرد.

 راهکارهایی برای هماهنگی چشم و دست 
1 استفاده از ابزار نوشتاری

 استفاده از کاغذهای بزرگ برای خط خطی و نقاشی
 در اختیار گذاشتن مدادهای کلفت و مداد شمعی برای خط خطی و ترسیم

2 ارائه تمرین های ترسیمی و نوشتاری: که با توجه به سن و توانایی او هماهنگی دارد. استفاده از دفاتر 

نقاشی شده برای رنگ آمیزی و یا کپی کردن نه فقط مفید نیست و بلکه به او لطمه می زند . اغلب این کودکان 
در این مرحله به جای رنگ کردن سیب، چنین تصویری را از آن ارائه می دهند )شکل8(.

شکل8ـ تمرین ترسیمی نامتناسب با سن
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ابزار  گذاشتن  اختیار  در  بر  عالوه  اشیا:  از  استفاده   3

نوشتاری وصل کردن  ارائه تمرین های  و  نوشتاری مناسب 
نقطه های خطوط منقطع، می توانید با اشیا و فعالیت های 
دیگر این هماهنگی را ایجاد کنید. مثاًل استفاده از گل های 
مصنوعی و فروکردن ساقه های آنها در یك آبکش وارونه 
در کسب  که  دیگر  فعالیت های  از  بسیاری  یا  و  )شکل9( 

مهارت های عضالنی مطرح می شود.

شکل 9ـ فرو کردن گل در سبد

از نقطه تا خط

فعالیت7: با توجه به نمایشگاهی که از آثار نقاشی کودکان 2 تا 5 سال تهیه کرده بودید، چند نمونه را که 
نقاشی ها از کادر بیرون زده است، جدا کنید و با همکاری همکالسی هایتان یك روزنامه دیواری تهیه کنید.

را  خانه  و خرید  نقطه  بازی  دوستانتان  با  آیا  فعالیت 8: 
انجام داده اید؟ از نقطه شروع می کنیم و به خط می رسیم. 
حال به چند گروه تقسیم شوید و این بازی را تا خرید خانه 

خطی ادامه دهید.

نقطه: در هندسه کوچك ترین اثر گچ روی تخته و مداد روی کاغذ را نقطه گویند. بنابراین دارای بُعد و یا عرض 
نیست. از طرفی، اولین عنصر بصری نقطه است که مبدأ پیدایش فرم است؛ به عبارتی، نقطه کوچك ترین جلوۀ 
بصری یك عنصر تصویری است؛ مثل یك برگ در فضا، یك نقطه در الفبا، یك لکه روی دیوار، یك قلوه سنگ 

درون رودخانه یا یك ستاره در آسمان.
با پر کردن  نیز  با نقطه شروع می کنند و در آموزش  اثرگذاری خود را  اولین  ضرورت و اهمیت: کودکان 

نقطه چین ها و یا پر رنگ کردن آنها این موضوع را دنبال می کنند )شکل10(.

.       .       .       .       .       .       .

.       .       .       .       .       .       .

.       .       .       .       .       .       .

.       .       .       .       .       .       .

.       .       .       .       .       .       .

تمرین     کنید

م

تمرین     کنید
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آنها حتی قبل از آنکه کنترل مداد را در حدی 
که بتوانند بنویسند، داشته باشند، دوست دارند 
این فعالیت را انجام دهند. با استفاده از نقطه ها 
شما می توانید تمرین های دیگری ارائه دهید؛ اما 
فاصله  اولیه  مراحل  در  که  باشید  داشته  یاد  به 

نقطه ها زیاد باشد )شکل11(.
بعدها می توانید فرم نقطه چین ها را تغییر دهید 
نوشتن  برای  را  کودک  آن  پیچیدگی های  با  و 
آماده کنید. در ترسیم باید به جهت نقطه چین ها 
توجه شود. این نکته را به کودک گوشزد کنید 

)شکل12(. 

شکل10ـ نقطه چین ها

شکل 12ـ انواع نقطه چین

شکل11ـ پرکردن فاصلۀ نقطه چین
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از آنجا که امتداد نقطه به خط می رسد، کودک با دنبال کردن نقطه چین می تواند خط های راست، زیگزاک، 
منحنی، ضربدر، ضخیم، نازک، عمودی، افقی و غیره ترسیم کند )شکل 13(.

شکل13ـ خط عمودی و افقی

با برخی فعالیت ها )همانند موارد زیر( می توان کودک را بهتر با مفهوم خط آشنا کرد:
 روزنامه را در دست بگیرید و از باال به پایین، برش های بلند بدهید و با فاصله، به صورت افقی کنار هم 

بچسبانید )شکل 14(. سپس، فاصلۀ بین روزنامه ها را با پاستل به صورت افقی، رنگ آمیزی کنید.
 کاغذ رنگی را در دست بگیرید و از باال به پایین برش بدهید و مانند تصویر، به صورت عمودی و با فاصله 

بچسبانید. سپس فاصلۀ بین کاغذ رنگی ها را به صورت عمودی، با پاستل رنگ آمیزی کنید )شکل 15(.

شکل 15ـ برش های کاغذ رنگیشکل 14ـ برش های روزنامه
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خط زمینه
پیدایش  باالخره  و  و دست  بین چشم  بیشتر  بالعکس، هماهنگی  و  به چپ  راست  ترجیح دست  و  انتخاب 
خطوط کنترل شده در نقاشی های کودکان، با رشد جسمانی و روانی کودک همراه است. خطوط اولیۀ کودک 
فاقد زمینه است و فضا برای او چیزهایی است که در اطرافش قرار دارد؛ باال، پایین و یا در کنار یکدیگر قرار 
می گیرند، بدون ارتباط با یکدیگر. اما به مرور کودک به رابطۀ خود و محیط اطرافش پی می برد. استفاده از 
خط زمینه نشانی از رشد طبیعی کودک است و در آنها عمومیت پیدا می کند. کودک از این پس با استفاده 
از خط زمین آنچه می کشد روی خط زمین قرار می گیرد، کف اتاق، خیابان و باال خره هر سطحی که کودک 
روی آن قرار دارد. سپس عالوه بر خط زمین، معموالً او تصاویری را در باالی کاغذ می کشد )خط آسمان( و 
بین زمین و آسمان و هوا قرار دارد. پرندگان، هواپیما در فاصله بین زمین و آسمان کشیده می شود )شکل16(.

شکل16ـ نقاشی کودک برای درک خط زمینه

تعریف: خط زمینه، خطی است که موقعیت حروف و کلمات را در متن تعیین می کند و جایگیری حروف در 
سطرها نسبت به آن تنظیم می شود. 

در بحث آمادگی برای نوشتن، آشنایی با خط زمینه کودک را به جایگاه حروف در صفحه می رساند. خط زمینه 
در اصطالح خوشنویسي »خط کرسی« نیز نامیده می شود.

خط زمینه بر دو نوع است:
1 خط زمینۀ افقی: در راستای افق به صورت خوابیده 

در  هم شکل  حروف  تمام  می شود  باعث  و  می شود  رسم 
فاصلۀ یکسانی از آن قرار گیرند و به زیبایی سطر افزوده 

شود )شکل 17(.
خط زمینه

شکل17ـ خط زمینۀ افقی
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که  است  فرضی  خط  )ایستاده(:  عمودی  زمینۀ  خط   2

بر خط زمینۀ افقی )محور اصلی( عمود است و زاویۀ نگارش 
حروف و کلمات نسبت به آن سنجیده می شود )شکل 18(.

)اـ  مانند  حروفی  تا  می شود  باعث  خط  این  داشتن  نظر  در 
در محور  بیشتر  آن  در  مداد  آنها( که حرکت  نظیر  و  م  ـ  ل 
عمودی است، نسبت به این خط مقایسه گردد و در نتیجه کج 

و ناموزون نوشته نشود.

 حروف الفبا از لحاظ قرارگیری نسبت به خط زمینه 
موقعیت  به  توجه  با  الفبا  حروف 
قرارگیری شان نسبت به خط زمینه به دو 

دسته تقسیم می شوند:
قرار  خط  باالی  همواره  که  حروفی  1ـ 

می گیرند )شکل19(.

شکل18ـ خط زمینۀ عمودی

خط عمودی

خط زمینۀ اصلی
 زاویۀ 
قائمه

2ـ حروفی که در وسط خط زمینه قرار 
می گیرند )شکل20(.

شکل19ـ حروف باالی خط زمینه

شکل 20ـ حروف وسط خط زمینه

فعالیت9: برای آموزش اشکال حروف الفبا با نقطه چین و استفاده از خط، دفترچه ای با همکالسی هایتان 
طراحی کنید.

تمرین     کنید



210

پرورش عضالت دست برای نوشتن

گفت      و  گو 
فعالیت 10: چرا و چگونه پوشیدن لباس به کسب مهارت نوشتن می تواند منجر شود؟ در این زمینه کنید

گفت وگو کنید.

نوشتن فرایندی است که در طی زمان و با توجه به توانایی های کودک صورت می گیرد و بسیاری از مشکالت 
نوشتن به پرورش ندادن عضالت دست بر می گردد. از این رو باید نسبت به کسب مهارت عضالت دست توجه 
شود؛ زیرا در غیر این صورت، کودک به در دست گرفتن مداد و کنترل آن و ترسیم قادر نخواهد بود. از این رو 

نیاز داریم درجهت پرورش عضالت دست دو مرحله را طی کنیم: 
الف( مهارت های ابتدایی 
ب( مهارت های پیشرفته

برای صحیح نوشتن، طبیعی است که باید مانند کلّیۀ فّعالیت های جسمانی تمرین و ممارست صورت گیرد. 
لذا در این مورد، فعالیت هایی وجود دارند که کودک در طی روز با انجام آنها به صورت بازی و فّعالیت آموزشی 
و غیره به طور غیرمستقیم تجاربی کسب کرده و مهارتی را به دست می آورد که نهایتاً زمینه ساز مهارت های 

پیشرفته است. 

 الف( مهارت های ابتدایی 
برای کسب این مهارت فعالیت هایی برای تقویت آن پیش بینی شده است که عبارت اند از )نمودار2(:

غذا خوردن با 
دست

تقویت مهارت های 
ابتدایی برای نوشتن  

نقاشی

خمیربازی

آب بازی

پوشیدن لباس

خانه سازی

شمارش

استفاده از 
قیچی

کاردستی

بازکردن در 
بطری

  نمودار2ـ تقویت مهارت های ابتدایی
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ـ   5: فعالیت های آموزشی هماهنگی چشم و دست برای  هدف توانمندسازی 6 
نوشتن را طراحی و اجرا کند.

 روش های تقویت مهارت های ابتدایی 
1 ساخت کاردستی: کاردستی نه تنها باعث تقویت مهارت کار با 

سرانگشتان و هماهنگی چشم و دست می شود، بلکه خالقیت کودک 
را هم شکوفا می کند. کودک را دعوت کنید تا هنرنمایی کند و در 
بافت های متفاوت مثل کاغذ، پارچه،  با  از وسایل مختلف  این میان 
پنبه، برگ، چوب و غیره کمك بگیرید. حتی می توانید تکنیك های 
مختلف را با هم ترکیب کنید و از کاغذ مچاله شده یا کوالژ استفاده 

کنید )شکل 21(.

شکل21ـ ساخت کاردستی

2 قیچی کردن: اجازه بدهید کودک کار با قیچی را فرا بگیرد. ابتدا کودک تنها می تواند خطوط صاف را 

قیچی کند اما به مرور یاد می گیرد اشکال هندسی را در آورد. این کار نه تنها به افزایش خالقیت او کمك 
از فرزندتان  او را هم تقویت می کند.  انگشتان و هماهنگی چشم و دست  بلکه مهارت های ظریف  می کند، 

بخواهید دور دست خودش، روی کاغذ خط بکشد و بعد با قیچی آن را در آورد.
انواع معمولی قطورتر هستند. از  ماژیك ها  و  برخی مدادرنگی ها  با قلم های درشت:  نقاشی کشیدن   3

در صورتی که فرزندتان در گرفتن مشکل دارد، از این نوع قلم ها استفاده کنید. بعد به مرور اندازۀ مدادها را 
کوچك تر نمایید و در نهایت، از انواع مختلف با اندازۀ معمولی استفاده کنید.

4 شمارش با دست: از کودک بخواهید با انگشتانش برایتان تا 5 بشمارد یا سکه ای را از روی میز به کمك 

شست و انگشت اشاره بردارد. می توانید از او بخواهید با 2 انگشت مرتب میز را لمس کند؛ مثاًل اول با شست 
و انگشت اشاره، بعد با شست و انگشت وسط و تا آخر. می توانید از کودک بخواهید نخی را دور یك انگشت، 

بعد دور 2 انگشت و بعد 3 انگشت و در نهایت دور مچش بپیچد.
5 خانه سازی: وسایل ساختمان سازي با اندازه های متفاوت برای کودک بخرید و اجازه بدهید با آنها سرگرم 

باشد. 
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7 بازکردن در بطری: تمام کودکان به این کار عالقه نشان می دهند. بطری هایی با سایزهای مختلف در 

اختیار کودک بگذارید و اجازه بدهید با بازکردن و بستن آنها حرکت دست ها را تقویت کند.
8 خمیربازی: خمیربازی، گل رس یا حتی خمیر نان در اختیار کودک بگذارید و اجازه دهید ابتدا اشکال 

ساده تری مثل توپ و مار و به مرور اشکال پیچیده تر و دو بعدی درست کند.
9 نقاشی کردن: نقاشی با دست، قلم مو و یا اسفنج تمرین خوبی برای سرانگشتان کودکان است. سعی کنید 

به کودک ابزارهای مختلفی بدهید و او را با انواع تکنیك ها مثل آبرنگ، گواش، مداد رنگی، مداد شمعی و ... 
آشنا کنید.

10 لباس پوشیدن: به کودک فرصت دهید تنهایی لباس پوشیدن را بیاموزد؛ ابتدا از پوشیدن جوراب، کفش، 

شلوار و لباس شروع کنید و به تدریج، دکمه بستن و باال کشیدن زیپ و بستن بند کفش را به کودک آموزش 
دهید )شکل23(.

شکل22ـ غذا خوردن با دست

شکل23ـ لباس پوشیدن

غذا  اما  نکنید  باور  شاید  دست:  با  غذاخوردن   6

بردن مواد غذایی و کندن  به دهان  و  با دست  خوردن 
آن با دندان همگی به تقویت عضالت سرانگشت کودکان 
با کارد  بتواند  باید  کمك می کند. در 4 سالگی کودک 
این کار به هماهنگی  پالستیکي مواد خام را تکه کند. 
چشم و دست او کمك می کند پس اگر توانایی این کار 

را ندارد با او باید تمرین کنید )شکل 22(.
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تقویت  برای  تمرین خوبی  آب بازی  آب بازی:   11

در  و در ضمن می تواند  است  دست های کودکان 
باشد؛  تأثیرگذار  کودک  دست  و  هماهنگی چشم 
در آب بازی به کودک ظروفی دهید تا آب را داخل 
آنها و از ظرفی درون ظرف دیگر بریزد. عروسك ها 
را به او بدهید تا حمام کند و آنها را بشوید )شکل 

.)24

شکل24ـ آب بازی

با توجه به مهارت هایی که طی فّعالیت های گوناگون ذکر شد و کودکان هر روز کم و بیش با آنها سروکار 
دارند، بستر ذهنی و جسمانی کودک برای کسب مهارت نوشتن آماده شده است، لذا نیاز دارد با فّعالیت های 

منسجم تر و آگاهانه تر، مهارت استفاده از عضالت دست را درونی کند.

 ب( کسب مهارت های پیشرفته 

فعالیت 11: با توجه به فعالیت های پیشنهادی بر پایه ارجحیت، به تشخیص خودتان آنها را شماره گذاری 
کرده و دالیل خودتان را گزارش دهید.

گفت      و  گو 
فعالیت12 : چرا آدم های مسن در نخ کردن سوزن مشکل دارند؟ در مورد آن در کالس گفت وگو کنید.کنید

ضعف در عضالت ظریف باعث می شود کودک هنگام نقاشی در بلند مدت و گرفتن مداد برای نوشتن دچار 
مشکل شود. او بسیار درشت می کشد و می نویسد؛ دستش زود درد می گیرد؛ و سرعت کار او در نوشتن کند 

می شود. به همین دلیل فعالیت هایی برای تقویت ماهیچه های ظریف پیشنهاد می شود. 
این فعالیت ها در 5 گروه طبق نمودار زیر از آسان به مشکل طبقه بندی شده است.

نخ کردن

بستن و 
بازکردن چنگک

جاگذاشتن 
وصل کردن

گرفتن

تقویت مهارت های پیشرفته 
برای نوشتن

 نمودار3ـ تقویت مهارت های پیشرفته برای نوشتن

تمرین     کنید
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   گرفتن 
کودکان برای گرفتن گیرۀ لباس از دو انگشت شست و اشاره خود استفاده می کنند )گرفتن چنگالی(. این 
دو انگشت بیشتر از سایر انگشتان برای گرفتن مداد و اغلب فعالیت های روزانۀ ما استفاده می شوند، بنابراین 

تقویت آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
به عالوه، بازکردن گیرۀ لباس مستلزم داشتن قدرت کافی است، هر چند در ابتدا برای کودکان دشوار است، 

اما به مرور عضالت دست آنها تقویت می شود و به خوبی از عهدۀ این فعالیت بر می آیند.
مسلماً اگر یك گیرۀ لباس را به کودک بدهید و از او بخواهید آن را باز و بسته کند، به هدف خود دست 
نمی یابید؛ چرا که کودکان نیز مانند ما برای انجام هر فعالیت و بازی، هدفی در سر دارند. به همین دلیل شما 

می توانید بازی هایی برای تشخیص رنگ و عدد را با استفاده از گیره همراه کنید.
برای مثال کودک باید گیره های هم رنگ را به بشقاب کاغذی، قطعه های لِگو یا جعبه مقوایی متصل کند، یا 

به تعداد دایره های رنگی، گیره را به بشقاب وصل کند )شکل25(.

شکل25ـ گرفتن اشیا
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   نخ کردن
از اسباب بازی های نخ کردنی موجود در بازار و یا از انواع دست ساز 
آن استفاده کنید، زیرا نقش مهمی در تقویت مهارت های ظریف 
کودکان دارد. بخاطر داشته باشید که هرچه سوراخ اشیا کوچك تر 
و نخ شما باریك تر و منعطف تر باشد، مهارت بیشتری می طلبد. 
همچنین فعالیت های دوخت به مراتب بیشتر از سایر نخ کردنی ها، 
مهارت های حرکتی ظریف کودک را تقویت می کنند. این بازی به 
خودی خود برای کودکان جذاب و هدفمند است، اما شما باز هم 
می توانید آن را با تشخیص شکل، رنگ یا تقلید مناسب از الگو 

همراه کنید )شکل26(.

شکل 26ـ نخ کردن

   چنگک ها
استفاده از انبر در گرفتن ذغال و یا انبرک های درون ظرف ساالد برای جابه جا کردن وسایل در اندازه ها و 
نرمی  و سفتی متفاوت برای تقویت انگشتان بسیار کمك کننده هستند. باز هم هر چه اشیای شما ریزتر باشند، 

جابه جایی آنها برای کودک چالش برانگیزتر است )شکل27(.

برای کودکان زیر 3 سال از مهره ها و قطعات بسیار کوچك استفاده نکنید.

حتماً قبل از شروع بازی، از تیز نبودن لبه های چنگك های فلزی، مطمئن شوید.

نکته

نکته
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   باز و بسته کردن
مهارت های خودیاری بدین معنی است که کودک قادر به انجام کارهای شخصی خود باشد و استقالل خود را 

به مرور از 3 تا 6 سالگی کسب کند.
پوشیدن و در آوردن لباس های، باز و بسته کردن انواع زیپ ها و دکمه ها، چرخاندن کلید درها و قفل های 
مختلف، استفاده مناسب از قاشق، چنگال و چاقو بدون کثیف کردن خود، شستن دست ها و صورت، استفاده از 
دستشویی به تنهایی، مسواک زدن، گره زدن بند کفش و غیره، از جمله این مهارت ها هستند. البته تمامی  این 
مهارت ها به مرور با افزایش سن )رشد مغز( و تمرین زیاد به وجود می آیند. برای مثال، اغلب کودکان در 6 

سالگی برای اولین بار موفق به بستن بند کفش خود می شوند )شکل28(.

شکل27ـ برداشتن اشیا با چنگک

با  ندارد،  را  آمادگی آن  زمانی که کودک  تا  بنابراین  زیادی می طلبد،  بسیار  از چاقو مهارت  استفاده 
چاقوهای کند )کارد پالستیکي یا چاقوهای اسباب بازی(، میوه هایی که به راحتی بریده می شوند و با 

نظارت کامل این مهارت را تمرین کنید.

نکته
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جا گذاشتن وصل کردن
دست ورزی، بازی، جابه جایی و ساختن با انواع اسباب بازی های چفت شونده و ساختنی با قطعات کوچك، 
عروسك های بسیار ریز و اسباب بازی های مینیاتوری حتی اگر چیز خارق العاده ای نیز ساخته نشود، صرف 
ظریف  مهارت های  تقویت  موجب  انگشتان  و  دست  کف  ماهیچه های  و  عصب ها  تحریك  و  گرفتن،  دست 

می شود.
برای جذابیت بیشتر برای کودک، این فعالیت را می توانید با شمارش، دسته بندی رنگ و شکل و غیره ترکیب 
کنید. همچنین جایگاه های متفاوتی برای قرار دادن این اشیا روی آنها، بسازید تا عالوه بر تقویت مهارت های 

ظریف و هدف دار شدن بازی، هماهنگی چشم و دست و دقت و تمرکز را نیز پرورش دهید )شکل29(.
ریز،  ماشین های  کوچك،  بسیار  پالستیکی  حیوانات  یا  آشپزخانه  وسایل  بندانگشتی،  عروسك های  مانند؛ 

لگوهای دارای قطعات کوچك تر، دکمه هاي رنگي کوچك و بزرگ.

شکل28ـ بازکردن و بستن

فعالیت13:
  از 5 گروه پیشنهادی برای کسب مهارت پیشرفته، 3 گروه را انتخاب کنید، تصویر یا فعالیتی به آن 

اضافه کنید و در کالس ارائه دهید. 
 شما می توانید نمونه هایی از دسته های مختلف را بسازید و در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید
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شکل 29ـ جاگذاشتن اشیا
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ـ 5 : تجّسم فضایی در نوشتن را توضیح دهد. هدف توانمندسازی 7

برای پرورش تجسم فضایی در نوشتن شناخت دو مفهوم فضا و مکان ضروری است.

مفهوم تجسم فضایی

فعالیت 14: چشم های خود را به مدت چند ثانیه ببندید و باغی را تجسم کنید. تصویر ذهنی خودرا 
از باغ ترسیم کنید.

آیا باغ ذهن شما پر از درخت است؟ گل های باغ چه رنگی است؟ آیا این باغ را قباًل در واقعیت و یا در خیال دیده 
بودید؟ برای رفتن به این باغ خیالی از چه مسیری گذشتید؟ آیا نوع درخت کاری و چیدمان بوته ها درست بود؟

آیا می توانید بگویید حدوداً چند درخت در باغ خیال شما روییده بود؟
باغی که  نمایانگر تجسم فضایی شماست.  انجام دادید،  باغ و ویژگی های آن  با تجسم  رابطه  آنچه شما در 
ترسیم کردید، در واقع تصویر ذهنی شماست که با کمك مداد و کاغذ و رنگ به آن لباس واقعیت پوشانده اید. 

)تجسم فضایی(
نقاشی سایر دوستانتان را نگاه کنید و یا از آنها بپرسید که باغ آنها چه شکلی است؟

آیا به تنهایی در باغ قدم می زدند و یا همراه کسی )فردی، میان فردی( به رنگ برگ ها و گل ها توجه داشتند. 
)طبیعت گرا(. باالخره گروهی با شعر و موسیقی باغ را تجسم کردند )موسیقی و زبان( و یا از شاخه ها باال 

رفتند، دویدند و پریدند )حرکتی(.
تمام دوستانتان مانند شما تجسم کردند؟ یا هر کدام با ویژگی های فردی خودشان. 

آنها به تنهایی یا با دوستان باغ را گشتند، به موسیقی، شعر و حرکت توجه نمودند، گل ها و درختان را دیدند. اما 
در تجسمشان فضا و مکان غایب بود. تعجب نکنید همه از شکل باغ گفتند و باغ در نگاه همه یك مکان و یك فضا 
است، اما هویت فضا و مکان برای شخصی به نام هواردگاردنر1 )1987( که در زمینه هوش فعالیت داشت، متفاوت 
بود. او هویت جدیدی به مکان و فضا داد. در نگاه گاردنر هوش فضایی یعنی طرح سؤال های فراوان در مورد نحوۀ :

 کارکرد اشیا
 لذت بردن از بازی با ارقام و اعداد

 ایجاد معماهای منطقی
 توجه به طبقه بندی و موضوعات علمی

و به همین ترتیب هوش مکانی یعنی :
 گزارش تصاویر به طور واضح

 توانایی خواندن نمودارها و جداول
 عالقه به خیال پردازی

 مهارت در طراحی و اشکال سه بعدی
Howard, Gardner ـ 1

تمرین     کنید
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 لذت در فعالیت هنری
 پرداختن به خط خطی کردن کتاب و برگه های خود

 آموختن از تصاویر بیش از متن نوشته شده.

فرایند تجسم فضایی در نوشتن
کودکان از 2 سالگی مفهوم تجسم فضایی را با حرکت مداد به جلو و عقب، افزودن نقطه اثرگذاری دست بر 

لیوان و بشقاب نشان می دهند.
در 2 تا 3 سالگی این مفهوم با کشیدن خطوط عمودی و افقی و دایره های ناقص توسعه می یابد. آنها خیلی 

زود به تفاوت میان تصویر و خطوط چاپی پی می برند.
اغلب کودکان عالمت گذاری روی کاغذ را که شروع کرده بودند، بین 3 و 4 سالگی سعی می کنند نوشتن 
واقعی را تجربه کنند، اما چندان نمی توانند تفاوتی بین نوشته و نقاشی قائل شوند، حتی زمانی که حروف الفبا 

را کپی می کنند و یا نام خودشان را می نویسند.
وقتی کودک نام خود را می نویسد، تکرار این کلمۀ آشنا ممکن است مفاهیم مهمی را که شامل مجموعه حروف 

و ترتیب حروف است، به او یاد بدهد؛ اما موارد زیر را به یاد داشته باشید:

  کودک توالی ثابت حروف را در کلمه از طریق نوشتن نام خود یاد می گیرد.
  نوشتن نام »خود کودک«، اولین عامل تشویقی به نوشتن است.

  در 5 تا 6 سالگی ترکیب حروف و تعداد حروف را یاد می گیرد و بدین ترتیب فرایند تجسم فضایی 
در نوشتن شکل می گیرد.

نکته

نوشتن  برای  فضایی  تجسم  آموزشی  فعالیت های  ـ 5:  8 توانمندسازی  هدف 
کودکان طراحی و اجرا کند.

چگونه تجسم فضایی را در کودک توسعه دهیم
مکعب های  مانند  گوناگون  اشیای  دادن  با   
خانه سازی، دکمه، کفش هایی در سایزهای مختلف، 
حتی جوراب و نظیر آنها، کودک را به طبقه بندی 

رنگ، اندازه، و شکل تشویق کنید )شکل30(.
 با انتخاب چند تصویر می توانید به آنها پازل 2 
قطعه برای استفاده در سنین پایین و چند قطعه 
هر  کودک جای  تا  کنید  تهیه  باالتر  برای سنین 

یك را تشخیص دهد.
شکل30ـ طبقه بندی با پرسش های متعدد، کودک را به نام بردن و 
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توصیف اشیا تشویق کنید.
 با بردن کودک به یك محل خیالی )باغ وحش، پارک، اسباب بازی فروشی( از او بخواهید فضای آنجا را برای 

شما توصیف کند.

مفهوم مکانی

شکل 31ـ مفهوم مکانی

کودکان در ابتدا بین مفاهیم وخواص اشیا مثل شکل و رنگ تفاوتی قائل نیستند و درک مفاهیم، شاخص 
خوبی برای میزان رشد توانایی ذهنی کودک و توسعۀ کاربردی آنها است )شکل31(.

منظور از مفاهیم مکانی، توجه به راست و چپ، باال و پایین، داخل و خارج است.

  نمودار4ـ مفاهیم مکانی

جلو و عقب راست و چپ

باال و پایین

داخل و خارج

مفاهیم مکانی
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این مفاهیم معموالً در زندگی روزمره آنان تمرین و تکرار می شود. اما در زمینه خواندن و نوشتن تأکید ما 
بیشتر روی جهات )باال و پائین، راست و چپ( است.

این دو مفهوم )فضا و مکان( در کتاب خوانی و نوشتن به کرات استفاده می شوند؛ لذا زمانی که برای او کتاب 
می خوانید باید روی نکاتی چون ورق زدن و خواندن کتاب از راست به چپ، نگاه کردن سطرها از باال به پایین 
و نشان دادن شخصیت های مورد عالقه در جای جای صفحات )سمت راست و یا سمت چپ و ( تأکید کنید.

چنانچه کودک توانست براساس تجارب ملموس خود این مفاهیم )داخل و خارج، عقب و جلو و غیره( 
را به کار گیرد، بدین معنا نیست که درک کاملی از این مفاهیم دارد لذا باید تا 7 و 8 سالگی با استفاده 

از اشیای واقعی روی این مفاهیم تمرین کنید.

نکته

 چگونه مفاهیم مکانی را در کودک توسعه دهیم 
 کمك کنید تا موقعیت اشیا را تشخیص دهد.

 با دادن دستورالعمل های ساده او را به اجرا تشویق کنید. مانند:
 ـ قاشق را درون کاسه بگذار.       

ـ کتاب را از زیر میز بردار.
ـ دست چپ را روی چشم ها بگذار.      

ـ با دست راست لیوان را بردار.
 در فعالیت های روزانه روی مفاهیم تأکید کنید.
ـ مدادها توی کیف است.       

ـ خط کش باالی میز است.
 از واژه های باال، زیر، چپ، راست، جلو و غیره برای نشان دادن موقعیت اشیا استفاده کنید.

 بازی ها فرصت مناسبی برای درونی کردن این مفاهیم است. وقتی که با مکعب های چوبی خانه می سازد یا 
وقتی با مداد رنگی تصاویری را روی کاغذ ترسیم می کند.

جست و جو 
فعالیت16: با توجه به مفاهیم مکانی، یك شعر کودکانه را از کتاب ها و یا سرود های کودکان پیدا کنید کنید

و در کالس ارائه دهید.

فعالیت15 : برای ارزیابی و آموزش مفاهیم مکانی باال و پایین یا چپ و راست یك تصویر طراحی کنید. 
تمرین     کنید
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جمع آوری اطالعات طبیعتاً آگاهی را افزایش می دهد، اما داشتن اطالعات و آگاهی کافی نیست. زیرا تا زمانی 
که اطالعات به دست آمده از محتوا را، عماًل به کار نبندید و تجربه کسب نکنید، نمی توانید در امر آموزش 

موفق باشید.
از طرفی با توجه به اینکه مراحل رشد به مرور صورت می گیرد، آموزش نیز باید گام به گام باشد و این همان 

چیزی است که شما با آموخته هایتان در عمل انجام می دهید.

 پیشنهادهایی برای طراحی فعالیت: 
 استفاده از مدادهای مختلف، مداد شمعی، ماژیك ضخیم، مداد مثلثی و گچ های کوتاه که به کف دست 

نرسند. برای نوشتن مفید است. کودک باید با این ابزار تمرین کند؛
 یك توپ قابل انعطاف یا یك توپ کوچك نرم در اختیار کودک قرار دهید تا بفشارد؛ 

 پاره کردن کاغذ برای ساختن کالژ یا خمیر کاغذی؛ 
 بازی با عروسك های خیمه شب بازی انگشتی؛

 فشردن اسباب بازی هایی که صدا تولید می کند؛
 نخ کردن مهره ها، وصل کردن وسایل ساختمان سازي و یا حلقه های زنجیر به یکدیگر

 برداشتن اشیای کوچك مثل ماکارونی، ریختن آنها داخل ظرف یا فنجان؛
 ترسیم دوایر: کودک می تواند دوایر بزرگی را با یك دست یا دو دست، در جهت عقربه های ساعت و یا 

بالعکس روی تخته سیاه ترسیم کند؛
 باز و بسته کردن : با در اختیار گذاشتن پیچ و مهره و قفل و کلید، کودک را به انجام دادن این کار تشویق 

کنید؛
 الگو ها، قالب ها )اشکال هندسی(: حروف و اعداد را می توان به صورت الگوهای بریده از مقوا یا پالستیك 

تهیه و برای کپی یا بریدن در اختیار کودک قرار داد؛

تجربه کنیدبه کار ببندید

 ترسیم از روی مدل )کپی کردن(: اشکالی پر رنگ را روی یك صفحۀ کاغذ سفید بکشید، بعد روی آن 
کاغذ نازکی قرار دهید. از کودک بخواهید که از روی آن اشکال کپی کند. می توانید در بدو امر از خطوط موّرب 
و دایره استفاده کنید و بعد خطوط افقی، عمودی، اشکال هندسی و باالخره حروف و اعداد را به کار گیرید. 

کودک می تواند از مداد رنگی یا مداد زغالی هم استفاده کند؛

برای جلوگیری از لغزش، الگوها را با گیره به کاغذ محکم کنید به کودک بگویید که حدود شکل مورد 
بازار وجود دارند  با مداد رنگی روی کاغذ ترسیم کند. شابلون هایی که در  یا  انگشت خود  با  را  نظر 
مناسب هستند. طلق های بی استفادۀ رادیوگرافی و ظروف پالستیکی بهترین موادی هستند که می توان 

برای ساختن قالب و الگو از آنها استفاده کرد.

نکته
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 پرورش حرکات نوشتن با دیگر وسایل: نقاشی انگشتی یا نوشتن روی سینی خاکستر یا روی سینی 
ماسه در جهت حرکات مربوط به نوشتن، تمرین مطلوبی است. الیه ای از ماسه، آرد، نمك و یا خاک رس را 
در سینی شیرینی پزی قرار دهید. آنگاه از طرح های مخصوص نقاشی انگشتی برای تمرینات دستی استفاده 
کنید، با انگشت، یا قلم نقاشی، می توان برای طراحی اشکال، حروف، اعداد استفاده کرد. همچنین برای تمرین 

دادن دست، می توان از اسفنج مرطوب نیز برای طراحی روی تابلو سود برد.
براساس آنچه یادگرفته اید و فعالیت هایی که طراحی کرده اید. حال آموخته هایتان را با کودکان تجربه کنید. 
طبق نمودار زیر، هماهنگي چشم و دست براي نوشتن در چهار مبحث طراحی شده است. شما با راهنمایی 

هنرآموز و با توجه به عالیق و نیاز های خود از هر مبحث حداقل یك یا دو فعالیت انجام دهید.

مهارت های 
پیشرفته

از نقطه تا خط هماهنگی چشم 
و دست

مهارت های 
ابتدایی

هماهنگی چشم و 
دست برای نوشتن

 نمودار 5ـ هماهنگي چشم و دست براي نوشتن

                        

فهرست فعالیت هاي هماهنگي چشم ودست 
براي نوشتن

هماهنگی چشم و دست  
نقطه خط  

هم شکلم را پیدا کن

از نقطه تا خط  
گرسنه ام، مرا به غذا برسان  

پرکردن خطوط

مهارت های ابتدایی
ببر و بچسبان  

بازی با دست و انگشت

مهارت های پیشرفته
پیچ پیچ، پیچاندن  

کاملم کن
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هماهنگی چشم و دست برای نوشتن

 فعالیت هایي براي هماهنگی چشم و دست 
1 نقطه خط

هدف: هماهنگی چشم و دست
وسایل الزم: مداد و کاغذ

مراحل اجرا: به هر کودک کاغذی بدهید که رویش نقطه گذاری شده باشد و از او بخواهید با توجه به الگو، 
نقاط را به هم وصل کند )شکل32(. 

شکل 32ـ نقطه و خط

2 هم شکلم را پیدا کن

هدف: هماهنگی چشم و دست و تشخیص اشکال
وسایل الزم: کاغذ و مداد

مراحل اجرا: چند شکل هندسی را که دو به دو مشابه هستند، روی کاغذ بکشید، به کودکان بدهید. از آنها 
بخواهید که با ترسیم خط، اشکال مشابه را به هم وصل کنند )شکل 33(

  طرز کار )نقطۀ آغاز و پایان( و نیز طرز صحیح گرفتن مداد تذکر داده شود.
  تا زمانی که فعالیت های اولیه را یاد نگرفته است، تعداد نقطه ها و خطوط را زیاد نکنید.

کودکان می توانند اشکال مشابه را با یك رنگ مشخص کنند؛ مثاًل دایره را با خط قرمز و یا مربع را با 
خط سبز.

می توانید تعداد اشکال را بیشتر کنید یا اندازه ها را متفاوت کنید؛ مثاًل چند دایره با قطرهای مختلف و 
یا چند لیوان. از کودکان بخواهید ضمن رنگ کردن حیوانات، هر حیوان را با یك طناب رنگی به حیوان 
مشابه اش وصل کند. این فعالیت می تواند با پر رنگ کردن خطوط و یا کشیدن پر پیچ و تاب ادامه یابد.

نکته

نکته

←

←

←

←←
←
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 فعالیت هایی براي »از نقطه تا خط« 
1 گرسنه ام مرا به غذایم برسان

هدف: درک مفهوم انواع خط
اجرا: ابتدا با انگشتان و سپس با مداد خطوط را 

پر کنید )شکل34(.

شکل33ـ وصل کردن

شکل34ـ انواع خط
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2 پر کردن خطوط

هدف: درک مفهوم نقطه و انواع خط
اجرا: ابتدا با انگشت و سپس با مداد نقطه ها را به هم 

وصل کنید )شکل 35(.

شکل 35ـ پرکردن خطوط

 فعالیت هایي براي مهارت های ابتدایی 
1 ببر و بچسبان

هدف: پرورش مهارت های ابتدایی دست
مواد الزم: قیچی، روزنامه های باطله و چسب

با استفاده از قیچی های نوک پهن به کودکان فرصت دهید تا تصاویر را از جمالت ببرید و روی مقوا بچسبانند.
2 بازی با دست و انگشت

هدف: تمرین برای کسب مهارت های ابتدایی دست
اجرا: از بچه ها بخواهید در دو ردیف مقابل هم قرار گیرند. سپس هر یك حرکتی را با دست ها انجام دهند و 
گروه دوم آن را تقلید کنند. نوبت این بازی بعداً به گروه دیگر می رسد. مهم، تنوع و انجام درست حرکت است.

حرکاتی مثل پاره کردن فرضی روزنامه، تکان دادن دست ها و باز و بسته کردن آن، وانمودکردن، بستن پیچ یا 
مهره، بازکردن در و غیره.

 فعالیت هایي براي مهارت های پیشرفته 
1 پیچ پیچ، پیچاندن

هدف : تمرین برای انگشت ها و مهارت های پیشرفته دست
مواد الزم: یك گلوله کاموا و یك لولۀ مقوایی

مراحل اجرا:
الف( گلولۀ کاموا را در دست بگیرید روبه روی کودک بایستید.

ب( لولۀ مقوایی را به کودک بدهید.
پ( سر نخ را به کودک بدهید.
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ت( کودک باید نخ را به دور لوله بپیچاند.
ث( در مرحله بعدی، جای کودک و مربی عوض می شود و این بار کودک گلوله را در دست می گیرد و مربی 

آن را به دور لولۀ مقوایی می پیچاند )شکل36(.

 باید دقت کنید که گلوله از دست شما و یا لوله مقوایی از دست کودک نلغزد.
نکته

شکل36ـ پیچاندن کاموا

2 کاملم کن

هدف: تقویت دقت و مهارت های حرکتی دست 
وسایل الزم: کاغذ و مداد

مراحل اجرا:
و  مشابه اند  دو  به  دو  که  را  تصویر  الف( چند 
است،  ناقص  دیگری  و  کامل  تصاویر  از  یکی 

روی کاغذ بکشید به کودک بدهید.
را کامل  ناقص  از کودک بخواهید تصاویر  ب( 

کند )شکل37(.

شکل37ـ کامل کردن
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طبق نمودار زیر هماهنگي پرورش تجسم فضایی در نوشتن در دو مبحث طراحی شده است. شما با راهنمایی 
هنرآموز و با توجه به عالیق و نیاز های خود از هر مبحث حداقل یك یا دو فعالیت انجام دهید.

پرورش تجّسم فضایی در نوشتن

نمودار 5ـ پرورش تجسم فضایي

 پرورش تجّسم 
فضایی در نوشتن             

مفاهیم مکانی           تجّسم فضایی 

فهرست فعالیت هاي پرورش تجّسم فضایي

تجّسم فضایی
خرس گرسنه  

یك روز تابستان

مفاهیم مکانی

توپ من کجاست؟  

من کجا هستم؟   

به چپ چپ، به راست راست  

راست و چپ

 فعالیت هایي براي تجّسم فضایی 
1 خرس گرسنه

هدف: تجسم فضایی برای یك تصویر
اجرا: با توجه به تصاویر از بچه ها بخواهید 
قصه ای ساده بگویند و فضای قصه را تجسم 

کنید. قصه آنها را بنویسید)شکل 38(.

شکل38ـ تجسم فضا در تصویر
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2 یک روز تابستان

هدف: تجسم فضایی در قصه
تصاویر  براساس  قصه ای  کودکان  اجرا: 
روبه رو بگویند و شما آن را بنویسید. مهم 
این است که بتوانند فضا را تجسم کنند و 

یا آن را به تصویر آورند )شکل39(.

 فعالیت هایي براي مفاهیم مکانی 
1 توپ من کجاست؟

هدف: آموزش مفاهیم مکانی )شکل40(
اجرا: از کودکان بپرسید که در تصاویر توپ کجا 

قرارگرفته است؟

شکل 39ـ تجسم فضا در قصه

شکل40ـ توپ من کجاست؟

2 من کجا هستم؟

هدف: آموزش مفاهیمی چون داخل، خارج، باال، پایین، وسط یا میان
مواد الزم: یك کارتن بزرگ که سر و ته آن باز باشد؛ یك صندلی محکم یا یك بلوک سیمانی؛ تعدادی تصویر 

از اشیا یا حیواناتی که روی میز، توی قفس، زیر میز و غیره قرار گرفته اند.
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مراحل اجرا:
الف( کودکان را کنار هم به صف کنید. جعبۀ خالی و صندلی را جلوی آنها قرار دهید.

ب( از آنها بخواهید کارهایی را که می گویید، انجام دهند.
»علی باید برود توی  جعبه؛ یا روی صندلی«

پ( مفاهیم را چندین بار با کودکان تمرین کنید.
زرد  مداد  با  است،  دیوار  باالی  که  را  گربه ای  بخواهید  آنها  از  و  بدهید  بچه ها  به  را  تصاویر  در کالس  ت( 

رنگ آمیزی کنند. به همین ترتیب، سایر مفاهیم را با رنگ های مختلف مشخص نمایند )شکل41(.
ث  ـ تصاویر رنگ آمیزی شده؛ هر کودک را ارزیابی کنید و چنانچه کودکی در بعضی مفاهیم مشکل دارد، 

تمرین را با او ادامه دهید. 
ج( در حیاط و در موقع استفاده از وسایل بازی در فضای باز می توانید این مفاهیم را تمرین کنید. باالی 
به  را  ترتیب سایر مفاهیم  به همین  باالی تخته و غیره  از کالس،  یا داخل کالس، خارج  و  پایین  سرسره، 

کودکان بیاموزید؛ سریع، کند ـ آرام، بلند ـ روشن، تاریك ـ سرد، گرم و غیره.

شکل 41ـ کارت های مفاهیم مکانی

3 به چپ چپ، به راست راست

هدف: یادگیری مفاهیم چپ و راست
وسایل الزم: به ابزار خاصی نیاز نیست.

مراحل اجرا:
الف( فعالیت را با یك بازی شروع کنید و از کودکان بخواهید حرکات شما را تقلید کنند.
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ب( حرکات را شروع کنید و ضمن حرکت نام آن عمل را بیان کنید. )پریدن، راه رفتن و...(
پ( سپس از کودکان بخواهید که به صورت یك  نیم دایره بایستند. شما باید جلوی بچه ها بایستید، اما توجه 

داشته باشید که چپ و راست شما بر عکس کودکان است، وقتي مقابل آنان می ایستید؛
ت( به سمت راست بچرخید؛ ضمن چرخیدن اعالم کنید: »به سمت راست می چرخید، حاال به سمت چپ و ...« 

ث( دست راست را روی پای راست قرار دهید.
ج( دست چپ را روی سرتان بگذارید.

  برای کودکان کوچك تر می توانید دست راست و چپ را با دو نوار قرمز و سبز مشخص کنید و در 
مراحل اولیه نام رنگ ها را بگویید، سپس مفهوم راست و چپ را بیشتر توضیح دهید.

  در این فعالیت می توانید حرکات متفاوتی را با توجه به سن و توانایی کودکان اجرا کنید.

نکته

4 راست و چپ

هدف: حرکت چشم از راست به چپ
وسایل الزم: مداد و کاغذ

مراحل اجرا: تصاویری شبیه موارد زیر بکشید و به کودک بدهید و از او موارد زیر را بخواهید )شکل42(:

شکل42ـ هماهنگی چشم و دست)آموزش راست و چپ(

با ترسیم خط مستقیم توپ را 
از سمت راست به چپ ببرد.

   

رسیدن گربه به مادرش   
            

رسیدن مرد به دوچرخه اش

             
رسیدن به بستنی 

                     
رفتن به خانه   

                    
راندن در جاده
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تمرین کنید
1 فهرست وارسی از مراحل نوشتن کودکان 4ساله را تهیه کنید. کودکی را طبق فهرست تهیه شده، مشاهده 

کنید و گزارش آن را بنویسید.
2 یك فعالیت آموزشی برای هماهنگی چشم و دست کودکان طراحی کنید.

3 برای کسب مهارت در نوشتن )ابتدایی و پیشرفته( دو فعالیت طراحی کنید.

4 یك پوستر تصویری برای مشکالت نوشتاری کودکان تهیه کنید.

5 برای آموزش خط زمینه 3 فعالیت طراحی کنید.

خود ارزیابی پایان پودمان 5

واحدیادگیری: آماده کردن کودک برای نوشتن

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحدیادگیری آماده کردن کودک برای نوشتن تهیه شده است. در هر 
سؤال بیشترین امتیاز، سه و کمترین امتیاز، یك است. براین اساس خو د را ارزیابی کنید و به خود امتیاز دهید.

1 2 3 موارد ردیف

تا چه حد می توانید فهرست وارسی از مراحل نوشتن کودکان 5 ساله را تهیه 
کنید؟

1

تا چه حد می توانید فضای آموزشی در راستای نوشتن کودکان مهیا کنید؟ 2

تا چه حد می توانید فعالیت هایی برای هماهنگی چشم و دست کودکان طراحی 
و اجرا کنید؟

3

تا چه حد می توانید تجسم فضایی کودکان را توسعه دهید؟ 4
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ارزشیابی شایستگی آماده کردن کودک برای نوشتن

شرح کار: 
تهیه فهرست وارسی مراحل نوشتن برای سنین مختلف با توجه به مراحل آنها؛

طراحی فعالیت برای هماهنگی چشم و دست برای نوشتن مانند نقاشی با انگشت، جاگذاشتن و غیره
طراحی فعالیت برای سازمان دهی فضا مانند نور هنگام نقاشی، نشستن یک چپ دست و راست دست و غیره؛

طراحی فعالیت برای پرورش تجسم فضایی و مکانی مانند چپ و راست، داخل و خارج، کشیدن تصویر یک آدمک در باال و پایین و غیره؛ 
طراحی هر فعالیت با توجه به موارد زیر انجام می شود:

نام فعالیت:                                  نوع فعالیت:
هدف فعالیت:                               مکان فعالیت:

زمان فعالیت:                                وسیله و ابزار مورد نیاز:
سن کودکان:                                تعداد کودکان:  

تعداد مربی و کمک مربی:                 روش کار:

استاندارد عملکرد: آماده کردن کودک برای نوشتن از طریق شناخت مراحل نوشتن و سازمان دهی فضا برای نوشتن، هماهنگی چشم و دست وپرورش 
تجسم فضایی در نوشتن براساس منابع علمی و آموزشي معتبر، استاندارد هاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و دستورالعمل های سازمان بهزیستی کشور

شاخص ها:
توسعۀ شناخت نوشتن )زمان و مراحل(

سازمان دهی فضا برای نوشتن )نور، نشستن،چپ دست و راست دست بودن، ابزار و غیره(
هماهنگی چشم و دست برای نوشتن )روش های تقویت استفاده از دست ها و انگشتان، هماهنگی چشم و دست

پرورش تجسم فضایی در نوشتن سازمان دهی فضا برای نوشتن تجسم فضایی )تجسم فضا و مفاهیم مکانی در نوشتن(

ـ شرایط انجام کار: طراحی و اجرای فعالیت های آموزشی در کارگاه هنرستان با توجه به شرایط زیر: 
مکان: مرکز آزمون                                         زمان:  50دقیقه )برای هر مرحله ده دقیقه(

مواد و تجهیزات و ابزار: لوازم التحریر و وسایل هنری
استاندارد و سایر شرایط: منابع علمی و آموزشی معتبر و استانداردهای آموزشی موجود در آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی 

ابزار و تجهیزات: لوازم اداری مناسب ـ لوازم هنری                         اسناد: دستورالعمل های سازمان بهزیستی، جدول رشد کالمی  طبق منابع معتبر
منابع: کتاب های آموزشی مرتبط ـ لوح های فشرده آموزشی

معیار شایستگی:

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3مرحلۀ کارردیف

1توسعۀ شناخت نوشتن1

1سازمان دهی فضا برای نوشتن2

2هماهنگی چشم و دست برای نوشتن3

2پرورش تجسم فضایی در نوشتن4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی: یادگیری، مهارت گوش کردن، آموزش و کمک به فراگیري دیگران 
ایمنی: رعایت استانداردهای بهداشتی موجود در آیین نامه های بهزیستی ـ رعایت نکات ایمنی 

در به کارگیری ابزار و تجهیزات بهداشتی
بهداشت: رعایت نکات بهداشتی در انجام فعالیت ها

توجهات زیست محیطی: رعایت بهداشت و سالم سازی محیط -  صرفه جویی  در آب مصرفی  و 
وسایل  مصرفی

نگرش: صداقت در بیان کلمات و ارتباط کالمی، رعایت صرفه جویی هنگام استفاده از مواد

2

میانگین نمرات

*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 است:
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2 احمد آیي، آرزو، پرورش توانایي هاي ذهني و رفع اختالالت یادگیري )ویژه معلمان و مشاوران( نشر مبنا، 

.1382
3 احمدي، گیوي و دیگران، زبان و نگارش فارسي، نشر سمت، 1371.

4 اسکوبرلین، دبورا، تمرکز حواس خود را تقویت کنید، ترجمه: ملیحه وفایي، نشر سه نقطه، 1393.

5 الدوسي، طیبه، فرایند گوش دادن فعال، دوگام پاسخ گویي و یادآوري، شماره 7، فروردین ماه 1386.

6 الدوسي، طیبه، فرایند گوش دادن فعال، رشد تکنولوژي، شماره 183، اسفندماه 1385.

7 الدوسي، طیبه، گوش دادن فعال، خطاهاي بازدارنده، رشد تکنولوژي، شماره 180، دي ماه 1385.

8 الدوسي، طیبه، گوش دادن فعال، عاملي کلیدي در یادگیري، رشد تکنولوژي در سال 22، ش 179، آذرماه 

.1385
9 اي کولینان، برینس، برایم بخوان، فاطمه امیر ناصري، دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1382.

10 ایچسون، جین، زبان و ذهن، ترجمه محمد فائض، انتشارات نگاه، 1372.

11 ایزنسون، جان، اختالالت، زبان و گفتار در کودکان، ترجمه حمید علیزاده، انتشارات رشد، 1388.

12 آرمسترانگ توماس، هوش هاي چندگانه در کالس درس، مهشید صفري، ویرایش دوم، انتشارات مدرسه، 

.1383
13 برک لورا، روان شناسي رشد جلد 1، ترجمه یحیي سید محمدي، نشر ارسباران، چاپ هجدهم، 1390.

14 پوالدي کمال، رویکردها و شیوه هاي ترویج خواندن، مؤسسه فرهنگي هنري پژوهشيـ  تاریخ ادبیات کودکان، 

.1387
15 پیاژه، ژان، زندگي و پرورش کودک، ترجمه عنایت اهلل شکیباپور، انتشارات نیما، 1378.

16 تبریزي، مصطفي، درمان اختالالت خواندن، نشر فراروان، 1387.

و  رئیس  فرخ لقاء  دکتر  مترجم  پیش از  دبستان،  براي  خالق  آموزش  برنامه  دیگران،  و  راین  تریسترداج   17

دیگران، انتشارات خجسته، 1393.
18 چمبرز، دیویي، قصه گوئي و نمایش خالق، ثریا قزل ایاغ، مرکز نشر دانشگاهي، 1366.

19 دیبلو، جیمز، وندرزندن، روان شناسي رشد، ترجمه حمزه گنجي، انتشارات ساواالن، 1376.

20 رضي، محمد، نهج البالغه، ترجمه مصطفي زماني، انتشارات نبوي، 1371.

21 روت، بتي، به کودک خود، خواندن بیاموزید، ترجمه منیژه گازراني، نشر خجسته 1387.

235



236

22 ریو، مارشال، انگیزش و هیجان، ترجمه سید یحیي محمدي، نشر ویرایش، 1385.

23 زایپس جك، هنر قصه گویي خالق، مینو پرنیاني، انتشارات رشد ، 1380.

24 زندي، بهمن، روش تدریس زبان فارسي، نشر سمت، 1378.

25 سالومه، ژاک، گوش شنوا، ترجمه شهال حائري، نشر قطره، 1389.

26 سرایي، جاوید، ترانه هاي کودکانه، نشر موج، 1391.

27 سلیم، عالالدین، چگونه شنونده اي فعال باشیم، پیوند شماره 239، اسفند 1382.

28 سیف، علي اکبر، روان شناسي پرورشي، نشر آگاه، 1381.

29 سیکوان میگوئیل، آموزش و مسئله دو زبانگي، مترجمان اصغر واقدي، لیلي انگجي و دیگران، انتشارات 

ادیب پور، 1369.
30 سینگر، دروتي، جي و تریسي، آرنن، کودک چگونه مي اندیشد، ترجمه پرویز شریفي درآمدي، انتشارات 

سخن، 1377.
31 شریفي، هدیه، آموزش توانایي هاي زباني )خواندني ها( )4(، نشر لوح زرین ، 1382.

32 شریفي، هدیه، آموزش توانایي هاي زباني )شنیدني ها( )1(، نشر لوح زرین، 1382.

33 شریفي، هدیه، آموزش توانایي هاي زباني )گفت وگوها( )3(، نشر لوح زرین، 1382.

34 شریفي، هدیه، آموزش توانایي هاي زباني )گفتني ها( )2(، نشر لوح زرین، 1382.

35 شریفي، هدیه، آموزش توانایي هاي زباني )نوشتني ها( )5( نشر لوح زرین، 1382.

36 شریفي، هدیه، تأثیر ادبیات برزبان کودک، نشر نویسندگان کودک و نوجوان، 1385.

37 صادق، معصومه و همکاران، سند راهنماي برنامه درسي درس پرورش مهارت هاي کالمي کودک، ناشر 

سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي، دفتر برنامه ریزي و تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش، 
تهران، 1394.

38 صادقیان، نبي اهلل ودیگران، فعالیت هاي یاددهي ـ یادگیري، نشر توکا، 1385.

39 صفاپور، عبدالرحمن، آموزش مهارت گوش دادن، نشر مدرسه، 1394.

40 صفاپور، عبدالرحمن، آموزش مهارت نگاه کردن، نشر مدرسه، 1394.

41 صفوي، امان اهلل، کلیات روش ها و فنون تدریس، نشر، علمي، 1385.

42 عمراني، غالمرضا، راهنمایي معلم اول دبستان، نشر مبتکران، 1385.

43 فابر، ادل، کلیدهاي گفتن و شنیدن با کودکان و نوجوان، ترجمه زهرا جعفري، نشر صابرین، 1383.

44 فیشر، رابرت، آموزش تفکر به کودکان، ترجمه مسعود ضیایي مقدم، نشر رسش، 1386.



45 فیشر، رابرت، آموزش یادگیري، ترجمه فروغ کیان زاده، نشر رسش، 1386.

46 قزل ایاغ ثریا، ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن، انتشارات سمت، 1383.

47 قزل ایاغ، ثریا، ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن )مواد و خدمات کتابخانه اي براي کودکان و 

نوجوانان(، نشر سمت، 1383.
48 کالرک رن، 55 اصل براي کالس داري موفق، مترجم فرشته مجیب، انتشارات پیشگامان پژوهش مدار، 

چاپ سوم، 1395.
49 کول، کریس، کلید طال ئي ارتباط، ترجمه: محمدرضا آل یاسین، نشر هامون، 1393.

50 گرین، نانسي سوکول، پرورش کودک کنجکاو، مترجم فرشته مجیب، انتشارات مدرسه، چاپ سوم، 1391.

51 گلمن، دانیل، هوش هیجاني، ترجمه نسرین پارسا، نشر رشد، 1389.

52 گي، رابین، سرگرم کردن و آموزش دادن به کودکان پیش از دبستان، ترجمه ماندنا فرهادیان، نشر رشد، 

.1388
53 لطف آبادي، حسین، روان شناسي رشد، نشر آستان قدس رضوي، 1378.

54 لوکاس، بیل، قدرت ذهن خودرا ارتقا دهید، ترجمه سمیه موحدي فرد، نشر اتقان، 1388.

55 ماسن، هنري و دیگران، رشد و شخصیت کودک، ترجمه مهشید یاسایي، نشر مرکز، 1392.

56 محمود پور، آزبتا، روش ها و راهبردهاي تقویت دقت و توجه، نشر مدرسه، 1395.

57 محمود عربي، پرستو، آمادگي براي نوشتن، نشر گاج، 1395.

58 مدیریت آفرینش هنري، فعالیت خوشنویسي )کتاب کار(، نشر کانون پرورش فکري کودکان، 1394.

59 مسعودي، امید، خالصه نویسي براي رسانه ها، نشر خجسته، 1385.

60 منجیري، جان، تدریس مهارت هاي زبان به کودکان و نوجوانان، ترجمه: محمد محمدزاد، نشر هوا، 1387.

61 ناعمي، علي محمد، روان شناسي آموزش خواندن، نشر آستان قدس رضوي، 1380.

62 نعمت الهي، فرامرز، ادبیات کودک و نوجوان، انتشارات مدرسه، واثقي مینو، آموزش هنر، نقاشي و کاردستي، 

انتشارات فاطمي، 1392.
63 نورتون، دونا، شناخت ادبیات کودکان، گونه ها و کاربردها )از روزن، چشم کودک(، ترجمه منصوره راعي 

و دیگران، نشرچیستا، 1382.
64 ورنون، آن، آموزش مهارت هاي زندگي، ترجمه، مهرداد فیروز بخت، نشردانژه، 1393.

65 ولف، پاتریشیا، مغز و فرآیند یادگیري، مترجم: داودابولقاسمي، انتشارات مدرسه، تهران 1382.

66 ویسي نژاد، سیما و دیگران، آشنایي با اصول چکیده نویسي و فیش برداري، نشر سازمان عقیدتي سیاسي 

ناجا، 1389.

237



238

67 هارتلي بروئر، الیزابت، ایجاد انگیزه در کودکان، ترجمه: احمد ناهیدي، نشر رشد، 1386.

68 هینیگ، راث بیل، نمایش خالق در کالس درس، ترجمه: علي حسین قائمي، نشر انتخاب نو، 1381.

69  Carter Dennis, Teachiny Fiction in The Primary School David Fulton, 2000.

70 Coordina tion Team Cardiff of Soceal Sciences, Handbook for Aimhigher… associ-
ation Zolo, Cardicf university 2009.

71  Persiani Kimberly, EdD, The organized Teacher” s Gvide To children” s Litreature, 
Mac Graw Hill, 2014.

72 Ramsden Ashley and Sue Hollingsworth, The Storyteller” s way, Hawthorn press, 
2013.

73 Scrivener Jim, Learning Teaching, Macmillan 2009.

74 whit Ehead Marian, The DeveloPment of Language and Literecy, P.C.P, 2005.

75 Young Caroline, Entertaining and Educating young children, Saffron Hill London 
England, 2009.

76 young caroline, Entertaining and Educating, Babies and Todlers Saffron Hill, London Eng-
land, 2009.



کتاب پرورش مهارت های کالمی کودک ـ کد 211312

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

گیالن  فریبا حمیدی16هرمزگان  لیال انوشه1

سیستان وبلوچستان  فاطمه مرادی17کردستان  روناک غفاری2

بوشهر  فاطمه نوری18چهارمحال وبختیاری  ریحانه اسمعیلی کرانی3

مازندران  بهشته آصف نژاد19یزد  رضیه سادات اسالمی نیا4

گلستان  نفیسه تقوی کیش20شهرتهران  افسانه جاودانی اصفهانی5

کرمانشاه  پوران جعفری باغنی21خراسان رضوی  زینب عزیزی قوچان6

فارس  شهال هوشمند22یزد  مریم نصیری پور 7

همدان  مهری صارمی23کرمان  فریبا فرج پور8

کهکیلویه وبویراحمد  رؤیا نیك اقبالی24شهرستان های تهران  طاهره گل گلی9

آذربایجان شرقی  زهرا مطیعی25سمنان  زهرا برزویی10

آذربایجان غربی  نسرین قویونچی زاده26خراسان شمالی  همدم سیدتقیان11

البرز  مژگان عظیمی27ایالم  مریم بختیارپور12

البرز  پوران هادی لو28خراسان جنوبی  فاطمه زمانی مود13

اردبیل  فریده رحیمی29کرمان  فاطمه رستمی راوری14

اصفهان  منصوره صاعد نیا15

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش 
و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یك سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای 
تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات 
معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و 
معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، 
گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. 
ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با 

ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.
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