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باسمه تعالی

مقدمه
خدای بزرگ را سپاسگزاريم که در آستانٔه تغييرات بنيادين در نظام آموزش و پرورش کشور عزيزمان ايران، کتاب «راهنمای 
درس هنر» برای معلمان پايه های چهارم، پنجم و ششم، در يک مجلد و در ادامٔه پايه های قبل، برای استفادٔه شما معلمان عزيز آماده 
شده است. اين کتاب مانند «راهنمای درس هنر برای معلمان پايه های اول، دوم و سوم» بر اساس رويکرد تربيت هنری تأليف شده 

است و بر ايجاد محيطی آزاد و پربار، در جهت شکوفايی فطرت الهی دانش آموزان تأکيد می کند. 
اين کتاب که بيشتر بر فعاليت های هنری به صورت تلفيقی تأکيد دارد، شامل سه بخش: آشنايی با برنامٔه درسی هنر دورٔه 

ابتدايی، محتوای برنامه و اجرای برنامه است. 
بخش اول، به تبيين جايگاه و نقش هنر در برنامٔه درسی دورهٔ  ابتدايی، معرفی عناصر اساسی برنامٔه درسی هنر      (رويکرد 

برنامه، اصول،اهداف و نمای کلی محتوا) و توصيه هايی به معلمان برای اجرای بهتِر برنامه می پردازد.
بخش دوم، محتوای برنامه شامل مباحث ارتباط با طبيعت، نقاشی، کاردستی، تربيت شنوايی، قصه گويی، نمايش و آشنايی 

با ميراث فرهنگی و هنری ايران است. 
در ابتدای هر فصل ابتدا دانستنی های معلم، شامل معرفی يک رشتٔه هنری، مبانی نظری و ابزار و مواد مورد نياز آن ارائه 
خواهد شد. جدول فعاليت  های يادگيری دانش آموزان، اين بخش را به فعاليت های يادگيری پيوند می دهد. اين جدول نمايه ای از 
فعاليت های آن رشته است که در طول دورٔه ابتدايی اجرا می شود. همچنين، فرايند توليد محصول هنری در قالب مراحل اجرای 

هر يک از فعاليت ها توضيح داده شده است. 
بخش سوم، اجرای برنامه شامل توضيحات الزم در زمينٔه چگونگی طراحی آموزشی، اجرای آن و ارزش يابی فعاليت های 

هنری دانش آموزان است.
در پايان، ذکر اين نکته ضروری است که برای اجرای هر چه بهتِر برنامه، مطالعٔه دقيق همٔه مباحث مطرح شده در بخش ها و 
فصول مختلف الزم و ضروری است. لذا به معلمان عزيز توصيه می شود مطالعٔه فصول را براساس نظم منطقی نگارش آن، شروع 

کنند و ادامه دهند. 



                        بخش اول
کليات برنامۀ درسی هنر



فصل اول 

جايگاه و نقش هنر در برنامۀ درسی دورۀ ابتدايی
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هنر چيست؟ 
لفظ هنر در زبان سانسکريت از دو کلمهٔ  سو به معنای نيک و هر چيز خوب که فضايل و کماالتی بر آن مترتب است 
و نر يا نره به معنای زن و مرد تشکيل شده است. اين واژه وارد زبان  فارسی شده و در اوستا به شکل هونر آمده که به معنای 
خوب و نيک و از صفات اهورامزداست. در فارسی ميانه يا پَهلَوی و پس از آن در دورهٔ  اسالمی، به صورت هنر و به معنای 
انسان کامل و فرزانه و هم به معنای کمال و فضيلت آمده است. در لغت نامٔه دهخدا هنر به معنای علم، معرفت، دانش، فضل، 

فضيلت، کمال، کياست، فراست و زيرکی است. (شريف زاده، ۱۳۷۸)
 در دايرة المعارف هنر، فعاليت هايی چون نقاشی، طراحی، گرافيک، پيکره سازی، معماری، موسيقی، شعر، تئاتر، سينما 

و... هنر ناميده شده اند.
 بنابراين، هنر دارای دو بعد است، يک بعد آن بر فرزانگی، فرهيختگی و کمال داللت دارد و بعد ديگر آن، توانايی بيان 
احساسات، عواطف، تخيالت و تفکرات در قالب يکی از رشته های هنری است.اين دو بعد، در وجود هنرمند تجلی می يابد 
که زيبايی های جهان را می شناسد و جهان را در کمال زيبايی می بيند. هنرمند پيوسته در کار آفرينش زيبايی ها و نماياندن آن به 
مردم است. او خداوند سبحان را جمال مطلق و خالق همۀ زيبايی ها می شناسد و جهان را جلوه ای از جمال خالق يکتا 

می داند.
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هنر به عنوان موضوع درسی
هنر يکی از مواد مورد مطالعٔه دانش آموزان در دورهٔ  ابتدايی است که در جدول مواد درسی، دو ساعت در هفته  به آن 
اختصاص داده شده است. درس هنر می تواند با ايجاد فضايی آزاد، به تقويت حواس، استعدادها، خالقيت و ظرفيت های نهفتٔه 
هوش کودکان کمک کند تا بدين وسيله فطرت پاکشان به خوبی نمايان شود و خصلت های نيک آنان پرورش يابد. دانش آموزان با 
انجام دادن فعاليت های  هنری، خود، جهان و خالق جهان را بهتر می شناسند و حس  زيبايی شناسی و فرصت های تصميم گيری 
خود را توسعه می دهند. اين فعاليت ها حواس، تخيل، هوش و منش های تفکر آنها را نيز تقويت می کند و استعدادهای درونی 

و خالقيتشان را شکوفا می سازد.
در حوزهٔ  هنر هر يک از انواع هوش درارتباط با هوش های ديگر می تواند برای توليد و فهم آثار هنری به کار گرفته 
شود. در فرايند توليد آثار هنری، احساس، عواطف، تخيل و انديشه  توأم می شوند و نتيجٔه اين همراهی محصولی هنری است 
که فرد توليد می کند. برداشت های حسی و زيباشناختی انسان در ارتباط با خلقت و محيط اطراف او شکل می گيرند؛ يعنی در 
اينجا فرد از هوش طبيعت گرای خويش بهره  می برد. در نقاشی و کاردستی که بيشتر با اندازه ها و تناسبات در فضاهای دوبعدی 
و سه بعدی سروکار دارند، بيشتر از هوش فضايی استفاده می شود. در تربيت شنوايی، بيشتر از هوش موسيقايی و در قصه و 
ـ جسمانی استفاده می شود. برای يافتن قالب مناسب بيان هنری، الزم است فرد  ـ کالمی  و حرکتیـ  نمايش، از هوش های زبانیـ 
به سؤال های چرا،  به چه وسيله ای و چگونه پاسخ گويد. هنگامی که دانش آموز توليدات هنری خود را در معرض ديد و قضاوت 
ديگران می گذارد، هوش های درون فردی و برون فردی بيشتر مطرح می شوند. هنگام انديشيدن دربارٔه چيستی و چرايِی هنر، 

ارتباط آن با زيبايی ها و خلقت، قادر و جمال مطلق، هوش وجودگرا فعال تر است.
بهتر است درس هنر با ارتباط با طبيعت شروع  شود و سپس به رشته های نقاشی، کاردستی، تربيت  شنوايی، قصه و 

نمايش بپردازد. دانش آموزان  در کنار اين رشته ها با ميراث فرهنگی و رشته های هنری نيز آشنا می شوند. 
در ارتباط با طبيعت به دانش آموزان کمک خواهد شد تا با مشاهدٔه پديده ها و آثار خلقت در طبيعت، که هنرمندانه در کنار 

هم قرار گرفته اند، جلوه های زيبای اين مجموعه را درک کنند و به يگانگی حسن و جمال مطلق رهنمون  شوند. 
در هر پديده ای از طبيعت، زيبايی به گونه ای است. انسان چون خليفٔه خداست و صفات خداوند در وجودش به وديعت 
نهاده شده است، می تواند در سطح درک و فهم توانايی های خويش، آفريننده و خالق باشد و جمال بيافريند. گرايش فطری 
انسان به زيبايی ها نه تنها به خالقيت هنری کمک می کند بلکه باعث پاکی، آرامش و تلطيف روح انسان نيز می شود. عالوه بر 

اين، انگيزه  ای برای زيباتر کردن محيط و آراستن آن به نيکی هاست. 
دانش آموزان دورٔه ابتدايی از آنجا که به فطرت الهی خود نزديک ترند، اين صفات را بهتر بروز می دهند و آثار زيباتر و 
جذاب تری می آفرينند.آنها با مشاهدٔه محيط اطراف خود، شنيدن قصه ها و... دنيايی را در خيال خود می سازند. فعاليت ها ی 
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هنری فرصت مناسبی برای نشان دادن اين دنيای خيالی است. 
فعاليت های هنری عالوه بر آنکه اساس توسعهٔ  فردی و رشد متعادل شخصيت (شناختی، عاطفی، اجتماعی و اخالقی) 
 هستند، دانش آموزان را در برقراری ارتباط و کنترل عواطف خود توانا می سازند. اين گونه فعاليت ها، قلب و ذهن را پرورش 
يادگيری،  مختلف  فرصت های  در  تا  می سازند  قادر  را  دانش آموزان  و  تقويت  می کنند  را  حافظه  و  يادگيری  قدرت    می دهند، 
شناخت و تجربه های مفيد خويش را در کنار هم قرار  دهند، سازماندهی کنند و به فهم و درک کامل تری نائل آيند. فعاليت های 
هنری زمينٔه مناسبی برای تجربه های موفق در فرايند کار هستند. در اين فرايند، فرد با آگاهی از توانايی های خود به اعتماد 

به نفس بيشتری دست می يابد و اين نيز می تواند زمينٔه تالش بيشتر و موفقيت در امور ديگر را فراهم آورد. 
بنابراين، می توان گفت که هنر، ظرفيت های فراوانی برای رشد مهارت  های فرايندی١ دانش آموزان در اختيار معلم قرار 

می دهد. معلم با طراحی آموزشی مناسب برای ساعت درس هنر می تواند از قابليت های مختلف اين درس بهره گيرد. 
عالوه بر اين هنر به عنوان يک فرابرنامٔه درسی توان آن را دارد که محور ساماندهی آموزش در دورهٔ  ابتدايی باشد؛ زيرا 
همٔه معلمان اين دوره برای درس های مختلف از هنرهايی مثل نقاشی، کاردستی، شعر و سرود، قصه و نمايش استفاده می کنند. 

١ــ کليهٔ  مهارت هايی که دانش آموزان در فرايند يادگيری فعال کسب می کنند؛ مانند مهارت های تفکر، مشارکت، تخيل و خالقيت.



فصل دوم 

آشنايی با برنامۀ درسی هنر دورۀ  ابتدايی
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رويکرد
ديدگاهی کلی است که بر سراسر برنامه حاکم است و مانند چتری همٔه عناصر برنامه را پوشش می دهد. جهت گيری 
کلی برنامٔه درسی ملی شکوفايی، تقويت و توسعٔه فطرت الهی (نظير خداپرستی، زيبايی دوستی و خالقيت) است (برنامٔه درسی 
ملی:۳۱ ). اين رويکرد با نگاهی جامع به انسان، زمينه ساز رشد متعادل او در چهار عرصٔه ارتباط با خدا، خود، خلق و خلقت 

است. 
رويکرد برنامٔه درسی هنر يا همان تربيت هنری در صدد شکوفايی فطرت دانش آموزان از طريق ايجاد محيطی مناسب 
برای تقويت حواس، تخيل، خالقيت، ظرفيت های نهفتٔه هوش و تفکر و افزايش حساسيت دانش آموزان نسبت به ويژگی ها و 
ابعاد زيبايی شناختی اشيا و پديده های مختلف است. درس هنر از طريق تربيت هنری درصدد پرورش دادن و شکوفا ساختن 
قابليت ها و حساسيت های هنرمندانٔه دانش آموزان است و به آنها ياد می دهد که چگونه ببينند، بشنوند، ارتباط برقرار سازند و در 
جهت رشد و کمال حرکت کنند. در تربيت هنری عالوه بر ايجاد شرايط الزم برای رشد خالقيت و تخيل کودکان، آشنا کردن 
آنها با شيوه های بيان و ابراز هنرمندانه، طراحی و اجرای هنری، کسب آگاهی از هنر و تاريخ آن، قدردانی از هنرمندان و آثار 

هنری و ارزشمند شمردن آنها مورد توجه قرار گرفته است.
تربيت هنری را به پنج موضوع کلی می توان تفکيک کرد: ۱ــ ارتباط با طبيعت، ۲ــ زيبايی شناسی، ۳ــ توليد محصول 

هنری، ۴ــ آشنايی با ميراث فرهنگی و تاريخ هنر ايران، ۵ــ نقد هنری.
١ــ ارتباط با طبيعت: طبيعت با همه اجزا و نشانه هايش، برای انسان نهايت کمال و زيبايی و منبع الهام است. هوايی 
که استنشاق می کنيم، آبی که می نوشيم، گلی که می بوييم، پرنده ای که در پرواز است، خورشيدی که هر صبح و شام طلوع و 
غروب می کند و... همه و همه از نظامی تبعيت می کنند که ما هم جزئی از آن هستيم.  اين نظم و ارتباط موجودات و عناصر 
موجود در عالم خلقت نشانهٔ  ارزشمند بودن طبيعتی است که هميشه پوياست و در بطن خود نيرويی دارد. اين نيرو که بر تمامی 
پديده ها و روابط انسان  با آنها حکومت دارد، آن نظم عالی ای است که انسان به عنوان جزئی از کل نظام هستی، وابسته به آن و 
متأثر از آن است. بين انسان و خلقت، تعاملی درونی، پويا و متوازن و ارتباطی پيوسته وجود دارد و اين همان نيرويی است که 

در فرهنگ و هنر نيز می توان آن را دريافت.
آميختگی با طبيعت و تأثيرپذيری از آن، در زندگی و آثار انسان هويداست. ساخته های بشری از آغاز تاکنون از طبيعت 
الهام  گرفته اند. انسان با دقت در محيط پيرامون خود به نکات و ظرايفی دست يافته و توانسته است به اختراعات و ابداعات 
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تازه ای دست يازد. پس، توجه به طبيعت و دقت در مشاهدهٔ ۱ آن و ديدن آنچه در اطراف ماست، بر يادگيری و تجربه های ما تأثير 
بسيار مهمی  دارد.خداوند در قرآن کريم می فرمايد: 

«إنَّ فی السموات و فی االرض آليات للمومنين» (جاثيه/۳) به راستی در آسمان ها و زمين برای مؤمنان نشانه هايی 
هست۲.

شناخت پديده های طبيعی و پرورش دقت حواس، زمينهٔ  مناسبی برای فعاليت های هنری ايجاد می کند و ايجاد حساسيت 
و شناخت در ذهن کودکان، زمينه های رشد خالقيت را فراهم می آورد.

در ارتباط با طبيعت بايد بتوانيم آنچه را می بينيم، درک و خالصه کرده و اجزای پيچيدهٔ  آن را حذف کنيم. با تفکر و 
تعمق در طبيعت می توانيم ويژگی های محيط اطراف خود را بشناسيم و فقط ظاهر آن را مالک قرار ندهيم. واقعيت طبيعت نه 
در ظاهر آن، بلکه در باطنش نهفته است. برای آنکه بتوانيم به باطن طبيعت پی ببريم، بايد با طبيعت آشنا شويم، با آن ارتباطی 

حسی برقرار کنيم و عواملی را که در زيبايی آن مؤثرند، بشناسيم.
در  سينا  ابوعلی  حکيم  چنانچه  می آورد.  وجود  به  را  کل  وحدت  که  اجزاست  بين  منظم  ارتباط  عوامل،  اين  از  يکی 
بيان نظم هستی می گويد: «جنبۀ  کميت عناصر ايجاد کثرت می کند و جنبۀ  کيفيت آنها همين کثرت را به وحدت باز 
می گرداند.» ذهن ما قادر نيست مجموعه ای فاقد نظم را درک کند. پس يکی از اهداف، يافتن نظم است؛ زيرا از اين طريق 

به درک بهتر پديده ها نائل می شويم.
عالوه براين، در خلقت خداوند، قرار گرفتن عوامل بصری در کنار يکديگر زيبايی می آفريند. وجود وزن يا ريتم (مانند 
حرکت شب و روز و ضربان قلب)، تنوع درگونه ها (مانند انواع برگ ها و پرندگان)، تضاد (مانند نور با تاريکی)، بافت (مانند 
زبری و نرمی )، تناسب (مانند کوچکی و بزرگی اندازه ها)، شکل (مانند دايره)، ترکيب (مانند قرار گرفتن چند جزء در کنار هم 
و ساختن يک کل)، تناسب و هماهنگی(مانند رابطٔه جزء با کل در يک شکل يا نقش) و همچنين تقارن (مانند تکرار يک نقش) 

از نشانه های زيبايی در طبيعت است.
نظم درخلقت را در پديده های مختلف می توان  ديد و توجه ديگران  را نيز به آن جلب کرد. با آوردن يک گلدان گياه سبز 
يا يک حيوان خانگی به کالس درس يا حتی با اشاره به انسان به عنوان زيباترين آفريدهٔ  خداوند، می توان کودکان را به شناخت 

ابعاد گوناگون طبيعت برانگيخت؛ زيرا تمامی مظاهر زيبايی طبيعت را در وجود انسان می توان يافت.
فعاليت های مناسب هنری که در ارتباط با خلقت اند و از آن الهام می گيرند، ضمن افزايش حساسيت هنری دانش آموزان 
نسبت به طبيعت و زيبايی ها و ويژگی های آن، باعث لطافت بيشتر روح  آنان خواهد شد. کودکان می توانند از عناصری چون 

١ــ مشاهده، استفاده از تمام حواس برای شناخت يک پديده است. به بيان ديگر، هر چيزی را که با چشم می بينيم، با ساير حواس نيز شناسايی می کنيم و از تجربه های 
قبلی هم در شناخت آن کمک می گيريم.

٢ــ «وجعلنا الليل و النهارآيتين فمحونا آية الليل و جعلنا آية النهار مبصره»( اسراء/۱۲) و شب و روز را دو نشانه قرار داديم؛ پس آيت شب را محو کرديم و 
آيت روز را روشنی بخش و نوردهندهٔ  چشم گردانيديم.

«وفی االرض آيات للموقنين» (ذاريات/۲۰) و در زمين، نشانه هايی است برای کسانی که يقين آوردند.
«وفی خلقکم و ما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون» (جاثيه/۴) و درآفرينش شما و آنچه از جنبندگان می پراکند، برای مردمی که يقين دارند، نشانه هاست.
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شکل، رنگ، صدا برای ايجاد ريتم، بافت، تناسب، تعادل، تقارن و ديگر ويژگی های طبيعت در آثار هنری خود بهره گيرند.۱
٢ــ زيبايی شناسی: هنر مبتنی بر شناخت و خلق زيبايی است و آفرينش يک اثر زيبای هنری، جز با شناخت مفهوم 
جمال و زيبايی  ميسر نمی شود. با بيان واقعيت های زيبا و بيان زيبای واقعيت ها و خلق زيبايی هايی که وجود خارجی ندارند، هنر 

از مرحلهٔ  تقليد از طبيعت هم فراتر می رود.
در خلقت و طبيعت محسوس، ما با هزاران نوع زيبايی روبه رو هستيم؛ زيبايی گل ها، درخت ها، کوه ها، آسمانی که باالی 

سِر  ماست، سپيده دم، طلوع آفتاب و...      . 
هر يک از حواس، نوعی از زيبايی را درک می کند. اساساً مصداق خوب در حس، درک زيبايی توسط آن حس است؛ 
خوب از منظر حس بينايی، يک منظرٔه زيباست. از منظر حس شنوايی، صدايی زيبا، از منظر حس المسه، لمس کردن بافتی 

زيبا، از منظر حس چشايی، يک مزٔه مطبوع و از منظر حس بويايی يک بوی خوش است. 
در پاسخ اين پرسش که «زيبايی چيست»، تفاوت های فرهنگی تأثير بسزايی دارند اما نکته ای که نمی توان آن را انکارکرد، 
اين است که يک شئ يا پديده تا زمانی که نوعی نظم، انسجام، تقارن، توازن، هماهنگی و تناسب بين اجزای آن نباشد، زيبا به 

نظر نمی آيد.
انسان خود زيباترين آفريدهٔ  خداوند است و خداوند، عالم را به زيباترين صورت ممکن آفريده و در آن صورتگری کرده 
است  صورتگر  بخش  هستی  خالق  خدای  او  الحسنی» (حشر/۲۴)؛  االسماء  له  المصور  الباری  الخالق  است: «هوالله 
که بهترين نام ها و صفات از آِن اوست. به بيان ديگر، او صورت شما را خلق کرد؛ آن هم نه به هر صورتی، بلکه به زيباترين 
صور ت ها: «خلق السموات و االرض بالحق و صورکم فاحسن صورکم» (تغابن/۳)؛ يعنی، شما را در بهترين و زيباترين 
صورتی که برتر از آن ممکن نيست، آفريده است. حال، انسان که خود برترين و زيباترين آفريدٔه خداوند است، به دنبال زيبايی 

است و هنرمند نيز معانی را در بهترين صورتی که برای او امکان دارد، ايجاد می  کند.
 استاد مرتضی مطهری در کتاب «اهتزاز روح» اشاره کرده است که بيشتر مردم زيبايی محسوس را درک می کنند اما 

زيبايی های نامحسوس و معنوی بسياری نيز وجود دارند که به قؤه خيال انسان مربوط می شوند.
اين  گونه است که همهٔ  هنرها کمال خود را از يک زيبايی آرمانی می گيرند؛ اين زيبايی از آنچه در طبيعت يافت می شود، 

باالتر است. 
به تعبيری، مفهوم تربيت هنری که به هنر متعهد و خالق مربوط می شود، می تواند به فرايند رشِد تيزبينی در 

فرد سرعت بخشد و حساسيت او را نسبت به زيبايی افزايش دهد.
زيبايی ها، چه آنها که در نمايشگاه طبيعت اند و چه آنها که محصول فکر و ذوق انسانی هستند، از ديدگاه اسالم محبوب 
و مطلوب اند و همه  منسوب به خداوند هستند. در قرآن مجيد آيه های متعددی زيبايی ها را به خدا نسبت می دهند و حتی محروم 

ساختن مردم از زيبايی ها را نکوهش می کنند: «قل من حرم زينة الّله التی اخرج لعباده... » (اعراف/٣٢).
خداوند در قرآن مجيد زيبايی های محسوس و معنوی را تذکر می دهد و آنها را در برابر ديدگان سر و جان انسان، به 
تصوير می کشد. بنابراين، آشنا کردن کودکان با زيبايی های موجود در خلقت باعث شادی آنها و آماده شدنشان برای 

١ــ برای آشنايی بيشتر به بخش های تربيت شنوايی،  نقاشی و کاردستی مراجعه شود.
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شناخت زيبايی های معنوی و زيبای مطلق، که همانا ذات حضرت حق است، می  شود. در نتيجه، کودکان  می توانند 
درآثار خود، زيبايی ها را براساس قوۀ درک و شناخت خود، نشان دهند.

٣ــ توليد محصول هنری: انسان به عنوان مظهر خالقيت و ابداع الهی و به واسطٔه نيروی تفکر، تخيل و قدرت 
آفرينندگی خود، ذاتاً به نوآوری عالقه مند است. از اين رو، تربيت هنری رويکردی است در جهت بروز و رشد اين وديعهٔ  الهی. 
 به منظور ايجاد فرصت برای بروز خالقيت در کودکان بايد آنها را در يافتن راه مناسب بيان هنری آزاد گذاشت و از 

دادن الگوها، نقش ها، رنگ ها و حرکت های از پيش تعيين شده، به آنها اجتناب کرد.
در تربيت هنری، کودکان در فرايند فعاليت های هنری با ابزار و مواد رشته ها ی گوناگون هنری آشنا می شوند و شيوه های 
مقدماتی کاربرد آنها را می آموزند اما به کمک تخيل، احساس و تفکر خود، موضوع، ابزار، مواد و شيوه ای را انتخاب و مطابق 
ذوق و سليقهٔ  خود، آثار هنری گوناگونی توليد می کنند. نبايد انتظار داشت که هميشه اين فرايند به توليد و ارائهٔ  يک محصول 

نهايی از پيش تعيين شده ختم شود. 
 آنها در فرايند فعاليت هنری، راه های مناسب تری برای بيان احساسات خود کشف می کنند و اين احساسات را در قالب 
محصول هنری تازه ای ارائه می دهند. بدين ترتيب در هر خالقيت هنری، دانش آموزان ميان ابزار، اشيا، تفکرات، احساسات 
و تخيالت خود ارتباطی تازه برقرار می سازند و به پديده ها و اشيای پيرامون خود، نگاهی متفاوت پيدا می کنند. اين گونه است 

که کودکان با انواع صورت های ديداری، شنيداری و... خيال پردازی می کنند و به ابداع وخلق آثاری تازه  دست می زنند.
بزرگ  هنرمندان  می سازند.  خود  برای  دنيايی  خيال،  عالم  در  آنها  و  است  کودکان  ويژگی های  از  يکی  خيال پردازی 

همواره آرزوی بازگشت به دنيای خيالی دوران کودکی خويش را دارند. 
زندگی کودکان بين واقعيت و خيال نوسان دارد. نقش تخيل را در حرف ها، بازی ها، نقاشی ها و کاردستی های 
آنها به خوبی می توان ديد. اين تخيالت که بيانگر نيازها، تمايالت و آرزو ها، مشکالت و ناکامی های کودکان است، در بروز 

خالقيت های آنان و کاهش برخی مشکالتشان نقش مؤثری دارد.
٤ــ آشنايی با تاريخ هنر ايران: در تربيت هنری، کودکان با فرهنگ و هنر ايرانی آشنا می شوند. آنها آثار هنری و 
تاريخی و نيز آداب و رسوم و سنت های پسنديدهٔ کشور خود را در قالب آشنايی با ميراث فرهنگی و هنری ايران می شناسند.۱

آنچه ما از گذشتگان به ارث می بريم، صبغٔه فرهنگی ندارد و تنها چيزهايی را که فرهنگ و عوامل فرهنگی در ساختار 
آنها مؤثرند، ميراث فرهنگی می ناميم. آثار به جای مانده از گذشتگان، ارزش های فرهنگی و هنری بسياری دارند. اين آثار که 
«ميراث فرهنگی» ناميده می شوند، در رشد و تعالی حيات امروز و فردای انسان مفيد و عبرت آموزند. آثار به جا مانده از 

گذشته، گاه جنبهٔ  مادی و ملموس دارند و گاه غير ملموس و معنوی هستند.
آثار باستانی و اشيايی را که به رغم گذشت ساليان دراز از زمان تولد و شکل گيری آنها، به علت وجود مادی، عينی و 
پايدارشان، هنوز در مقابل ديدگان ما هستند و به جای مانده اند، ميراث فرهنگی و هنری مادی می ناميم. اين گروه از آثار و 

اشيا خود به دو بخش آثار منقول و غيرمنقول تقسيم می شوند.
بيشتر ارزش های تاريخی و هنری با آثار مکتوب، آثار و اشيای تاريخی و هنری، بناها و محوطه های باستانی و تاريخی 

١ــ در دوره های بعد «تاريخ هنر» شامل آشنايی با فرهنگ و هنر ايران و جهان خواهد بود.
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مرتبط است و آثاری مانند معماری، شهرسازی و... را شامل می شود.
عالوه بر آثار ملموس و مادی، ميراث فرهنگی غيرملموس و معنوی هم بسيار اهميت دارد. اين آثار، گرچه وجود 
خارجی ندارند، جلوه های مادی شان درک شدنی و در دسترس است؛ مانند: زبان، باورها، اعتقادات، قصه ها و آداب و رسوم.
بنابراين، هنگامی که از ميراث فرهنگی صحبت می شود، تنها، آثار و اشيای قديمی  موجود در خانه ها يا موزه ها مد نظر 
نيست. ميراث فرهنگی شامل تمامی تفکرات، اعتقادات، آداب و رسوم، زبان و هنر در طی زمان است و حتی 
انسان ها را که حامل دانش و فرهنگ موروثی نياکان خود هستند و در طول زمان آنها را محفوظ داشته و به کمال 

رسانده اند، شامل می شود.
ميراث فرهنگی که گنجينه ای از دانش ها، مهارت ها، فنون، عواطف، زيبايی ها و هنرهاست، می تواند الهام بخش انديشه 

و کار هنری  ما و آيندگانمان باشد و نيز، به ما در رسيدن به ايده ها و آثار جديد علمی و هنری کمک کند.
٥ ــ نقد هنری: در فرهنگ نامٔه ادبی فارسی آمده است که نقد در لغت به معنای جدا کردن سره از ناسره و شناخت 
خوب از بد است و در اصطالح ادبی، فنی است که به توصيف و تجزيه و تحليل آثار ادبی و هنری و سنجش جنبه های کمی  و 
کيفی و ماهوی آنها می پردازد. هدف نهايی نقد، داوری کردن يا دادن معيارهايی برای داوری است. منتقد عالوه بر سنجش 
ارزش ها و عيب های اثر، نکته های نهفته و ناگفتۀ  آن را بيان می کند و توضيح می دهد و از اين نظر، در پرورش 

ذوق و سليقۀ  هنرمند و هنردوست يا خواننده مؤثر است.
در دورٔه ابتدايی در پايان هر فعاليت هنری، الزم است کودکان را تشويق کنيم تا فعاليت و اثر هنری خود و دانش آموزان 
ديگر را توصيف کنند و توضيحاتی برای بهتر شدن آن اثر هنری بدهند. به اين ترتيب، مقدمات آشنايی با نقد و تجزيه و تحليل 

هنری فراهم می شود.
بنابراين، توصيف و توضيح فعاليت هنری انجام شده يا محصول ارائه شده در اين برنامه بسيار مهم  است. دانش آموز 
کند.  کمک  او  به  موضوع  بيان  در  می تواند  لزوم  درصورت  معلم  و  می دهد  توضيح  را  ارائه  شده  محصول  ا  ي هنری  فعاليت 
در  است.  هنری  نقد  حوزهٔ   به  ورود  بخش  مهم ترين  دانش آموز،  توسط  آن  اجرای  شيوهٔ  نيز  و  عملی  کار  موضوع  توصيف 
هنری  و آثار  و پسنديدهٔ  فعاليت ها  هر چيز، نکته های مثبت  از  است که بيش  اين  موضوع  نقد هنری، مهم ترين  از  مرحله  اين 

دانش آموزان مورد تشويق قرار گيرد.

اصول حاکم بر سازماندهی محتوا
در طراحی و تدوين برنامٔه درسی هنر، هشت اصل مورد توجه قرار گرفته است. اين اصول به شرح زير تعريف شده اند.
١ــ برخورداری درس هنر از جايگاهی مستقل و تعريف شده؛ درس هنر يکی از مواد درسی دورهٔ  ابتدايی است 

و معلم به تناسب شرايط کالس و مدرسهٔ  خود، برنامٔه اين ساعت ها را تنظيم می کند.
تربيت  کاردستی،  نقاشی،  رشته های  درس  اين  در  است.  برخوردار  تنوع  از  ر  هن درس  يی؛  محتوا معيت  جا ـ  ٢ـ
شنوايی، قصه و نمايش در کنار هم قرار گرفته اند. اگرچه اين رشته ها از يکديگر متمايز و با هم متفاوت اند، و مبانی خاص و 

کارکردهای منحصر به فردی دارند، ويژگی مشترک همٔه آنها زيبايی است.
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انتخاب و سازماندهی فعاليت های هنری به گونه ای است که زمينهٔ  مساعدی برای تجربه های مستقيم و دست اول در 
و  می آورد  فراهم  دانش آموزان،  محيطی  و  فردی  تفاوت های  گرفتن  درنظر  با  آن  را،  آثار  و  مواهب  از  بهره گيری  و  رشته  هر 

دانش آموزان را ضمن انجام دادن فعاليت های مربوط به هر رشته، با ميراث فرهنگی و هنری خود آشنا  می کند.
٣ــ انعطاف پذيری: محتوای درس هنر می تواند با توجه به ويژگی های جغرافيايی، تنوع قومی و فرهنگی هر منطقه 
از ايران و هنرهای بومی مناطق مختلف متنوع باشد. از آنجا که ويژگی های معلم ها، دانش آموزان و کالس های درس و مدارس 
هنری  های  رشته  در  هنری  يادگيری  فعاليت  های  عنوان  تحت  که  بخش هايی  نيست  الزم  نيستند،  يکسان   جا  همه  در 
تنظيم شده اند، مو به مو اجرا شوند. معلم با توجه به امکانات، وسايل، ابزار و مواد در دسترس، خواسته ها و 
توانايی های دانش آموزان و فضای کالس و مدرسه  و با در نظر داشتن رويکرد، اهداف و حفظ اصول برنامه 

می تواند طراحی آموزشی۱ هر جلسۀ درس را انجام    دهد. 
همٔه  در  جدی  مشارکت  به  دانش آموزان  تشويق  و  هنری  فعاليت های  برای  متعدد  فرصت های  ايجاد  اگرچه  ابراين،  بن
فعاليت های يادگيری، زمينه را برای رشد هوش های چندگانهٔ  آنان فراهم  می آورد، اعتماد به نفس را در آنان تقويت می کند و 
آنها را ياری می دهد تا توانايی های خود را بشناسند و رشد دهند و در فرايند توليد آثار هنری موفق شوند؛ به اين معنا نيست 
و  ابزار  وسايل،  فعاليت،  موضوع  انتخاب  در  او  دهد.  انجام  ندارد،  دوست  که  را  کاری  است  مجبور  دانش آموز  که 
آزاد است و در قبال  مواد، چگونگی طی کردن فرايند فعاليت هنری، محل نشستن، انتخاب شريک و... نسبتا ً 
اين آزادی، مسئول انجام دادن به موقع فعاليت ها يش است. الزم است معلم در تصميم گيری و شناخت مسئوليت ها به 
او کمک کند و همواره پاسخ گوی پرسش هايش باشد. اين آزادی  و حق انتخاب دانش آموزان شور و هيجان الزم برای انجام 
دادن فعاليت و حفظ نظم و انضباط را در آنها ايجاد می کند و بچه ها با کسب تجربه های آن می توانند هنرمندانه زندگی کردن 

را ياد بگيرند. 
٤ــ کودک محوری؛ دانش آموزان به طور فطری فعال و جست وجوگرند و براين اساس، برنامهٔ درسی هنر بر فعاليت  
دانش آموزان تمرکز دارد. معلم بايد شرايطی را فراهم  آورد تا دانش آموزان مهارت های حسی، حرکتی، بيانی و قدرت 
تخيل و تفکر خود را طی فرايند فعاليت هنری و توليد آن کشف و بيان کنند. معلم با مشاهدهٔ رفتار دانش آموزان در کالس 
هنر  درس  جلسٔه  هر  برای  توانست  خواهد  نتيجه،  در  و  شد  خواهد  آگاه  آنها  تجربيات  و  تمايالت  عاليق،  از  آن،  از  خارج  و 
برنامه ای کامل و متناسب با دانش آموزان خود طراحی و اجرا کند؛ به طوری که دانش آموزان قادر به انجام دادن آن باشند 

و احساس آزادی و حق انتخاب خود را در آن تجربه کنند. 
٥ ــ پرورش خالقيت؛ خالق مطلق خداوند است که همه چيز را در زيباترين شکل خلق کرده و همهٔ  هستی تجلی وجود 
اوست. خداوند انسان را از همٔه موجودات زيباتر آفريده است، از روح خود در او دميده، صفات خود را در او به وديعه نهاده، 
کلمات را به او آموخته، امانتی را به او داده و او را جانشين خود بر روی زمين قرار داده است. پس هر انسانی ظرفيت رسيدن 
به کمال مطلوب را، که همان جانشينی خدا بر زمين است، داراست و به طور نسبی قادر به انجام دادن کارهای خالق است.٢

١ــ به بخش طراحی آموزشی ص ۱۶۷ مراجعه شود.
٢ــ آئه ١٩ سورٔه بقره: و اذ قال ربک للمالئکه اني جاعل فی االرض خليفه...
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«خالقيت را توليد يک ايده يا محصولی نو تعريف کرده اند. عناصر خالقيت نيز دو گونه اند؛ برخی از آنها ژنتيکی و 
برخی نيز اکتسابی يا محيطی و اجتماعی اند. کودکان در سنين مختلف انواع متفاوتی از رفتارهای خالق را نشان می دهند اما 
به طور کلی، می توان گفت فضايی که کودکان در آن خالقيت خود را بروز می دهند و ميزان خالقيتی که از خود نشان 

می دهند، به آموزش، تجربه و سطح پرورش فکری و جسمی  آنها بستگی دارد. 
کودکان از انواع هوش برخوردارند. بنابراين، هوش همراه با آموزش مناسب و کسب تجربه، مهارت های الزم برای 
برای  آنها  به  کمک  دانش آموزان،  خالقيت  پرورش  در  معلم  کمک  می دهد. «بزرگ ترين  قرار  آنان  اختيار  در  را  بودن  خالق 
يافتن عوامل مؤثر بر خالقيت و گسترش آنهاست. اين عوامل عبارت اند از: «توانايی های فردی،  کسب  مهارت های انجام کار، 

انگيزهٔ درونی، تفکر خالق و فضای شاد» (ترزا آمابلی، ١٣٧٧).
چنان  و...با  حرکت ها  اندازه ها،  حجم ها،  صداها،  شکل ها،  رنگ ها،  طبيعت،  در  هنری؛  رشته های  تلفيق  ــ   ٦
هماهنگی و نظم  زيبايی درهم آميخته اند که نمی توان آنها را جدا از هم درک کرد. در کالس هنر نيز مجموعه ای از فعاليت های 
رشته های مختلف هنری بايد به گونه ای طراحی  شوند که يکديگر را تکميل کرده و در کنار هم زيباتر، لذت بخش تر، مؤثرتر 

و با معناتر جلوه کنند. 
٧ــ يادگيری مشارکتی؛ دانش آموزان از طريق مشارکت فعال در تجربه های هنری، با حوزه های مفهومی و مهارتی 
بسياری مواجه و آشنا می شوند و آنها را ياد می گيرند. برای جلب مشارکت دانش آموزان بايد عالقه، استعداد و نياز آنان را در 
نظر گرفت و به آنها مسئوليت داد تا در برنامه  ريزی ساعت درس هنر سهيم باشند و اجرای برنامه ها و حتی طراحی مقررات و 

اجرای نظم کالس را بر عهده گيرند. 
ابراز  هنری،  بيان  دارند.  نزديکی  بسيار  ارتباط  دانش آموزان  عواطف  و  تفکر  تخيل،  حواس،  با  هنری  اليت های  فع
از  يک  هر  تا  شوند  انجام  فردی  صورت  به  هنری  فعاليت های  از  بعضی  است  بهتر  اگرچه  بنابراين،  است؛  درونی  عواطف 
دانش آموزان، فرصت تجربٔه توانايی ها و مهارت ها، نشان دادن عواطف و هيجانات و بيان احساسات خود را به طور مستقل 
داشته باشد اما دانش آموزان در جريان همين فعاليت های فردی نيز به گونه های مختلف می توانند با هم مشارکت کنند. معلم 
نيز می تواند آنها را تشويق کند که برای انتخاب موضوع فعاليت های خود، با هم به گفت  وگو و مشورت بپردازند و در توسعٔه 
ايده های يکديگر، به هم کمک کنند. آنها حتی با مشاهدٔه آثار هنری يکديگر، ديدن تصاوير مرتبط با موضوع کار يا  مشاهدٔه آثار 
هنری در نمايشگاه ها و موزه ها می توانند ايده بگيرند و از ابزار، وسايل و مواد در دسترس نيز با هم استفاده کنند. در اين تعامل، 

رشد عاطفی و اجتماعی دانش آموزان بهتر صورت می گيرد.
در مورد فعاليت های گروهی الزم است آزادی و حق انتخاب شريک برای دانش آموزان محترم شمرده شود .تشکيل 
گروه و تعيين موضوع فعاليت و تقسيم مسئوليت بر عهدهٔ  اعضای گروه است و معلم بر مشارکت فعال همٔه آنها نظارت می کند. 
الزم است گروه يک نماينده داشته باشد که اثر توليد شده را ارائه کند و چگونگی تهئه  آن را گزارش دهد. پس از توليد اثر 
هنری نيز بچه ها در گروه های بزرگ يا کوچک به مشاهده، بررسی و توصيف آثار بپردازند و هرکس، عالوه بر اينکه کار خود را 

برای ديگران توضيح می دهد، دربارٔه  کاری که دوستانش انجام داده اند، اظهارنظر کند. 
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٨ ــ پويايی و استمرار؛ اصل انعطاف پذيری به عنوان عامل درونی بر پويايی و استمرار برنامٔه درسی مؤثر است. تحوالت، 
نوآوری های هنری و فناوری های نوين در روش های توليد هنری نيز در گذر زمان به عنوان عوامل بيرونی بر اين برنامه تأثير می گذارند. 

مجموعٔه اين عوامل، بازنگری در برنامه و روز آمد شدن آن را توسط برنامه ريزان به ضرورتی اجتناب ناپذير تبديل می کند.

اهداف برنامۀ درسی هنر
در برنامٔه درسی ملی برای آنکه دست يابی به هدف غايی شکوفايی فطرت و رسيدن به حيات طيبه، هرچه آسان تر شود، 
پنج عنصر تفکر و تعقل، ايمان و باور، علم، کار و عمل و مجاهدت، و اخالق مورد تأکيد قرار گرفته اند. اين عناصر از ارکان 

اصلی الگوی هدف گذاری برنامٔه مذکور نيز بوده اند. 
اهداف تفصيلی برنامٔه درسی هنر به عنوان يکی از يازده حوزهٔ يادگيری، همسو با برنامٔه درسی ملی در پايه های چهارم 

و پنجم دورٔه ابتدايی عبارت اند از:
 ۱ــ توانايی ارتباط با خلقت

۲ــ  پرورش روحئه زيبايی شناسی
۳ــ  توانايی توليد محصول هنری

۴ــ  آشنايی با ميراث فرهنگی
۵ ــ  توانايی نقد هنری.

اهداف جزئی
  آشنايی با خلقت به عنوان منبع الهام آفرينش های هنری

  آشنايی با رشته های هنری
  آشنايی با ميراث فرهنگی و هنری ايران

  آشنايی مقدماتی با ابزار و مواد هريک از رشته های هنری
  توسعهٔ  مهارت های حسی

  توسعٔه مهارت های گفتاری
  توسعٔه مهارت های حرکتی برای به کارگيری مواد، ابزار و فنون سادٔه هنری

  توسعٔه قابليت های تفکر
  توانايی ابراز افکار و احساسات به زبان  هنری

  توسعهٔ  مهارت های اجتماعی
  توجه به زيبايی ها و خالق آنها و پرورش حس زيبايی شناسی

  توجه به توانايی های خود و کسب اعتماد به نفس
  عالقه به کاوشگری و کسب تجربه در رشته های مختلف هنری

  توجه به حفظ آثار هنری و ميراث فرهنگی
  تمايل به برقراری ارتباط و مشارکت در فعاليت های گروهی

  تمايل به ابراز افکار و احساسات با بيان هنری.
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اهداف پايۀ ششم: از آنجا که هنر دارای کارکرد اوليه و ثانويه است، اهداف برنامٔه درسی هنر در پائه ششم همسو با 
اهداف کلی دورٔه ابتدايی و با توجه به کارکرد اوليه و ثانوئه آنها تهيه و تدوين شده است. اهداف ويژٔه برنامٔه درسی هنر در پائه 

ششم با توجه به هر دو نوع کارکرد عبارت اند از:

۱ــ تربيت عقالنی و تقويت تفکر
ــ از آثار موجود در خلقت برای توليد آثار هنری الهام می گيرد.

ــ توانايی مشاهده را دارد.
ــ از قؤه تخيل خود استفاده می کند.

ــ انسان را به عنوان زيباترين و کامل ترين مخلوق خداوند و اشرف مخلوقات می شناسد.
ــ آثار هنری را نقد می کند.

ــ برای بيان افکار و احساسات خود در قالب فعاليت ها و محصوالت هنری از خالقيت استفاده می کند.
ــ استعدادهای هنری خود را می شناسد.

ــ به اهميت تفکر پی می برد.

۲ــ  تعميق باور به ارزشمندی نهاد خانواده، وطن، فرهنگ و هويت اسالمی  ــ ايرانی و ارج نهادن به ميراث فرهنگی، 
قانون، صداقت و پاکی

ــ با فرهنگ و آداب و رسوم جامعه آشناست؛
ــ با برخی از هنرهای ايرانی ــ اسالمی آشناست؛

ــ به تجارب و دستاوردهای فرهنگی و هنری ديگران احترام می گذارد؛
ــ به ميراث فرهنگی کشور و حفظ آن عالقه مند است؛
ــ ارزشمندی رشته های مختلف هنری را باور دارد؛

ــ از مشاهده آثار هنری ديگران لذت می برد.

٣ــ تقويت باور به هدفمندی خلقت و آيه بودن آن، ارزشمند شمردن مخلوقات و درک قوانين و زيبايی
ــ طبيعت و موجودات رابه عنوان آثار خلقت الهی می شناسد؛

ــ زيبايی های خلقت و مخلوقات الهی را درک می کند؛
ــ در حفظ و نگهداری طبيعت و محيط زيست می کوشد؛

ــ خلقت و جلوه های زيبای آن را دوست دارد؛
ــ به انسان به عنوان اشرف مخلوقات خداوند احترام می گذارد.
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٤ــ آشنايی با آداب و مهارت های زندگی و به کارگيری آنها
ــ توانايی کار کردن با گروه و تعامل با ديگران را دارد؛

ــ توانايی تصميم گيری برای رسيدن به نتايج مورد نظر را دارد؛
ــ هم نوعان خود را دوست دارد.

٥ــ آشنايی با تأثير کار و تالش در پيشرفت کشور، مشاغل و فرايند های اقتصادی در محيط کار
ــ  مشاغل و رشته های مختلف هنری را می شناسد.

٦ــ توانايی به کارگيری مهارت های اصلی زبان و خواندن متون زبان فارسی
ــ توانايی بيان افکار و احساسات خود را در قالب قصه و نمايش (مکتوب و شفاهی) دارد.

ــ  توانايی استفاده از مهارت های گفتاری را دارد.

٧ــ توانايی به کارگيری مفاهيم و مهارت های پائه رياضی برای حل مسائل روزمرٔه زندگی
ــ  تناسب و تقارن را در ساخت محصوالت هنری رعايت می کند.

٨ ــ نگرش ها و مهارت های پايه در خلق آثار فرهنگی ــ هنری با رويکرد تربيت هنری
ــ از مهارت های حسی خود درست استفاده می کند؛

ــ توانايی بيان افکار و احساسات خود را در قالب توليدات هنری دارد؛
ــ عناصر زيبايی شناختی را در محيط پيرامون خود به کار می گيرد؛

ــ در توليد آثار هنری به توانايی های خود توجه دارد؛
 به توليد آثار هنری عالقه دارد.

٩ــ شناخت و کاربرد روش ها، مواد و ابزارهای علمی و فنّاورانه در يادگيری و زندگی روزمره 
ــ توانايی کاربرد و نگه داری ابزار و مواد مناسب هر يک از رشته های هنری را دارد. 

ــ از فّناوری های نوين اطالعات و ارتباطات استفاده می کند.
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محتوای برنامۀ درسی هنر         
در برنامٔه درسی هنر دورهٔ  ابتدايی رشته های گوناگون هنری گنجانده شده است تا دانش آموزان با توجه به استعدادها و 
شرايط محيطی خود، بتوانند در عرصه  های مختلف هنری فعاليت داشته باشند. در بخش دوم، محتوای اين برنامه به تفصيل 

آمده است.

توصيه هايی به معلمان برای اجرای هر چه بهتر برنامۀ هنر در کالس
١ــ خالقيت کودکان محدوده ای ندارد. ابتکار عمل، ايجاد تغييرات دلخواه در برنامه و فرارفتن از برنامٔه کالس، طبيعی 
است و از به وجود آمدن فضای مناسب برای بروز خالقيت، حکايت دارد. موضوع کار يا فعاليت ارائه شده نيز بهانه  ای برای 
بروز فعاليت است. اجازهٔ  فعاليت آزاد هنری را به دانش آموزان بدهيد و در عين حال، به رويکرد، اصول و اهداف برنامه توجه 

داشته باشيد.

۲ــ درک هنری از تجربه های هنری ناشی می شود. بررسی آثار کودکان، گفت وگو درباره آنها، نمايش دادن آثار هنری 
مختلف در کالس و اجرای فعاليت های هنری با هدايت و رهبری شما به عنوان معلمی  هوشيار، به شکل گيری دانش و نگرش 
الزم برای درک آثار هنری در کودکان کمک می کند. همچنين، مشاهدٔه آثار هنری در موزه ها و اماکن هنری و محوطه های 

تاريخی، ديدار و گفت و گو با هنرمندان فرصت های مناسبی برای کسب تجارب هنری است. 

۳ــ اگر بعضی از دانش آموزان به برنامهٔ  خاصی عالقه نشان نمی دهند، نبايد اصرار داشته باشيد که حتماً آن فعاليت را 
انجام دهند بلکه زمينٔه انجام دادن فعاليت های ديگر را فراهم آوريد تا اين قبيل دانش آموزان احساس موفقيت کنند و اشتياق 

به انجام دادن فعاليت های بعدی، در آنها ايجاد شود.

۴ــ تنظيم وقت برای اجرای فعاليت های هنری مسئلٔه مهمی  است. هيچ گاه دانش آموزان نبايد احساس کنند که به شتاب 
واداشته شده اند. برای صرفه جويی در وقت، توزيع، جمع آوری و نگه داری وسايل، جمع آوری و نمايش کارها، نظم و نظافت 
کالس را بر عهدهٔ  دانش آموزان بگذاريد تا بتوانيد زمان مورد نياز برای کارها را تنظيم کنيد. برای اجرای بعضی از فعاليت ها 
که طوالنی هستند، دو ساعت هنر را پشت سر هم در يک روز قرار دهيد. برای اجرای فعاليت های تلفيقی نيز چند هفتٔه متوالی 

را اختصاص دهيد.

۵ــ در شروع کالس، موضوع فعاليت هنری آن جلسه را طرح کنيد و فضای مناسبی برای گفت وگو به وجود آوريد تا 
دانش آموزان ايده های خود را مطرح کنند و درباره  آنچه از موضوع برنامه فهميده اند، به گفت وگو بپردازند. اگر همهٔ  مباحث را 

شرح دهيد و مثال يا پيشنهاد را جايگزين توصيف مسئله کنيد، خالقيت دانش آموزان را از بين می بريد.
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و  موزه ها  از  بازديد  کالس،  در  طبيعی  نمونه های  مشاهده   طبيعت،  در  گردش  مانند  مختلف،  منابع  از  استفاده  با  ۶ــ 
نمايشگاه ها و کارگاه های هنری، نمايش عکس و اساليد و فيلم، شناخت دانش آموزان را از هر موضوع کامل کنيد و ديد آنها 
را نسبت به برنامه وسعت دهيد. در هر فرصت، ارزش فعاليت های منحصر به فرد هنری را به دانش آموزان گوشزد کنيد تا آنها 
با استفاده از تخيل و ذهن خود، از وابستگی به طرح های کليشه ای، قراردادی و تکراری و يکنواخت رها شوند و با تکيه بر 

استعداد و خالقيت خود، اعتماد به نفس پيدا کنند.

۷ــ درکار گروهی دو نفری يا چند نفری، ايجاد ارتباط دوستانه در دست يابی به نتيجٔه بهتر، تأثير چشم گيری دارد. بچه ها 
کار گروهی را در سال های پيش تجربه کرده اند، طی آن به نقش ديگران پی  برده و همکاری و هماهنگی و مشورت را ياد  گرفته اند 
و اهميت آن را در يافته اند. گروه بندی دانش آموزان را با نظر خودشان انجام دهيد و به آنها فرصت تجربه های عميق تر از تالش 

و مشارکت برای رسيدن به يک هدف را بدهيد.

از  پس  دانش آموز  هر  ترتيب،  اين  به  دهيد؛  اختصاص  فعاليت ها  ارزشيابی  به  را  دقيقه  چند  جلسه،  هر  پايان  در  ــ   ۸
انجام دادن فعاليت، کار خويش را به نمايش می گذارد. دانش آموزان همٔه نمونه ها را می بينند و در مورد آنها گفت وگو می کنند. 
آنها ياد می گيرند که درباره کار خود و هم کالسی هايشان اظهار نظرکنند تا نکته های مثبت کارها آشکار شود، اطراف خود را 
خوب مشاهده و اشيا و پديده های تازه ای را کشف کنند، روش های تازه ای برای اجرا بيابند و به تدريج، هر چه را در ذهن تجسم 

می کنند، به راحتی به اجرا درآورند و به اين ترتيب، فرايند و محصول هنری خود را بهبود بخشند.

۹ــ از والدين بخواهيد ضمن ايجاد فضايی محبت آميز و گرم در خانه، تجربه های مفيد خود را در قالب خاطرات يا 
قصه هايی، در اختيار فرزندان خويش قرار دهند تا زمينه ای برای شکوفايی خالقيت آنها باشد. آنها را توجيه کنيد تا کارهای 
هنری فرزندان خود را با همان ديد کودکانه و متناسب با توانايی ها و ذوق کودکانه بنگرند و در هيچ موردی، آنها را سرزنش و 

توبيخ يا حتی تشويق بی مورد نکنند؛ والدين بايد بدانند که کودکان با تخيالت و ايد ه آل هايشان زندگی می کنند.

۱۰ــ از والدين بخواهيد که به فرزندانشان در تهيهٔ  مواد و ابزار و وسايل الزم برای انجام دادن فعاليت های هنری کمک 
کنند. اين وسايل، بسيار ساده اند و الزم است مطابق دستور کار هر جلسه، تهيه شوند. انواع مواد رنگين و کاغذ و مقوا، قوطی 
مقوايی خالی، چسب، کاغذهای باطله، نوارها و نخ های رنگين، از جملٔه اين وسايل اند. همچنين، الزم است لباس مناسبی در 
اختيار کودکان قرار دهند تا در ساعت درس هنر برای محافظت از لباس مدرسه، آن را بپوشند. در ضمن، والدين بايد فرزندان 

خود را به رعايت بهداشت، ايمنی و نظافت تشويق کنند.



بخش دوم
محتوای برنامۀ درسی هنر



        فصل اول

ارتباط با طبيعت
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الف) دانستنی های معّلم
طبيعت جزئی از خلقت است.دانش آموزان دورٔه ابتدايی برای شناخت جهان، به مشاهدٔه پديده ها نياز دارند. از اين رو، 
طبيعت  از  کودکان  شناخت  است.  دانش آموزان  هنری  فعاليت های  زيربنای  طبيعت،  با  ارتباط  ابتدايی  دورهٔ   هنر  برنامهٔ   در 
به  تا  می آموزد  دانش آموزان  به  معلم  می کند.  کمک  هنری  مفاهيم  آموزش  به  مختلف  پديده های  به  نسبت  آنها  حساسيت  و 
است.  طبيعت  الفبای۱  شناخت  بر  ابتدايی  سوم  تا  اول  پائه  از  برنامه  تأکيد  بپردازند.  طبيعت  ويژگی های  کشف  و  جست وجو 
در پايه های چهارم و پنجم و ششم ابتدايی، دانش آموزان قواعد ترکيب۲ الفبا را ياد می گيرند. راهنمايی و هدايت آنان برای 

جست و جو در طبيعت و مشاهدهٔ  دقيق تر، شناخت پديده ها و استفاده از آنها در فعاليت های هنری به عهدهٔ  معلم است.
طبيعت بهترين مکان برای آموزش الفبا يا مبانی و قواعد انواع هنرهاست. در پايه های اول تا سوم، دانش آموزان بيشتر 
با مفاهيم نقطه، خط و سطح آشنا شده اند. از پائه چهارم، آنها عالوه بر اينکه اين مفاهيم را يه صورت عميق تر و گسترده تر، 

درک خواهند کرد، با مفهوم حجم نيز آشنا خواهند شد. 

ب) فعاليت های ياددهی ــ يادگيری دانش آموزان 
۱ــ عناصر طبيعت

فعاليت ها: در برنامٔه ارتباط با طبيعت، از کودکان بخواهيد فضای باز طبيعت را با فضای بسته (مانند فضای کالس 
درس) مقايسه کنند. آنها را به مشاهدهٔ  دقيق و توجه به نور، صدا، حرکت، شکل، رنگ و بافت پديده ها تشويق کنيد و ضمن 
بررسی تنوع پديده های طبيعی، در مورد آنها گفت وگو کنند. سپس بحث را به بررسی يک نمونهٔ  طبيعی و ويژگی های آن هدايت 
و  شاخ  بخش  و  تنه  به  سپس  درخت،  کلی  شکل  به  ابتدا  که  نحوی  به  جزء؛  به  کل  از  درخت  يک  مشاهدٔه  مثال،  برای   کنيد. 
برگ آن توجه کنند. در مرحلهٔ  بعد، به بررسی جزئياتی مانند شاخه ها، برگ ها، پوست تنه  درخت و رنگ و اندازٔه آنها بپردازند. 
صدايی که در اثر وزش باد در ميان برگ ها ايجاد می شود، حرکت شاخه ها و برگ های درختان، نقطه های نورانی که البه الی 
برگ ها ديده می شود، سايه هايی که روی زمين ايجاد می شود و... نکاتی هستند که می توان توجه کودکان را به آنها جلب کرد. با 
توجه به موقعيت هر منطقه و نمونه های طبيعی موجود، اين مراحل را روی يک نمونهٔ  طبيعی اجرا کنيد و سپس از دانش آموزان 

بخواهيد نتايج مشاهدات خود را پس از بحث در گروه، به صورت خاطره بنويسند. 

١ ــ الفبای طبيعت شامل نقطه، خط، شکل(سطح و حجم)، رنگ، بافت و... که همان مبانی هنرهای تجسمی است.
٢ ــ قواعد ترکيب الفبا مانند تناسب، تعادل و تقارن، روش های ايجاد هماهنگی ميان اشکال، رنگ ها و بافت ها هستند. 
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۲ــ الفبای طبيعت (الفبای هنرها)
با انجام دادن فعاليت مقدماتی صفحه قبل، دانش آموزان برای شناخت الفبای هنرها آماده می شوند. توجه داشته باشيد 
که الفبای تصوير شامل هفت عنصر۱ است که در دورٔه ابتدايی و متناسب با ويژگی های يادگيری کودکان در قالب الفبای پنج گانه 

شامل نقطه، خط، شکل (سطح و حجم)، پوشش پديده ها رنگ و بافت خالصه شده اند۲. 
نقطه: کوچک ترين عنصری که در طبيعت وجود دارد و به چشم ديده می شود.

را  برگ  يک  می توانند  دانش آموزان  مثال،  برای  استفاده  کنيد.  طبيعی  نمونه های  از  نيز  بخش  اين  برای  ها:  فعاليت 
جلوی نور بگيرند و کوچک ترين چيزی را که می بينند، نام ببرند. نقطه های نورانی روی برگ ها، آنها را با مفهوم نقطه ــ که 
اولين عنصر بصری است ــ آشنا می کند.کودکان انواع نقطه ها را در طبيعت می شناسند؛ مانند دانه های شن، سنگ ريزه ها، 
قطره های باران، خال های بال پروانه و ستاره های آسمان. آنها را تشويق  کنيد در مورد تنوع نقطه ها، نقطه هايی که می شناسند يا 

آنچه در طبيعت می بينند، گفت و گو کنند. 

از دانش آموزان بخواهيد ويژگی های مختلف نقطه ها را بررسی کنند و ببينند که شکل دانه های شن با قطره های باران، 
حبه های انگور يا ستاره های آسمان متفاوت است. بسياری از نقطه های طبيعی در حقيقت حجم های بزرگی هستند که از فاصلهٔ  
دور به شکل نقطه به نظر می رسند؛ مانند ستارگان يا ماه شب چهارده. همچنين، يک دشت پر از گل به صورت مجموعه ای 
از نقاط رنگين ديده می شود. گاه نقطه هايی که در کنار يکديگر قرار می گيرند، شکل های تازه ای را می سازند؛ مانند دانه های 

انگورکه خوشٔه انگور را تشکيل می دهند يا مجموعه  برگ هايی که حجم سبز درخت را تشکيل می دهند. 

١ــ نقطه، خط، سطح، حجم، رنگ، بافت، سايه ــ روشن.
٢ــ آموزش اين الفبا در دورهٔ ابتدايی محدود به مباحث مطروحه در بخش ارتباط با طبيعت است و ارائٔه اطالعات بيشتر در اين دوره ضرورت ندارد. اين مباحث به صورت 

تکميلی در دورهٔ راهنمايی ادامه خواهد يافت و بحث های تخصصی هنر در کتاب های دورهٔ هنرستان ارائه می شود.
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گاهی کنار هم قرار گرفتن نقاط حرکت ايجاد می کند و باعث جلب توجه بيننده می شود؛ مانند حرکت قطره های باران يا 
دانه های برف، زنبورها، پرندگان، قاصدک ها و...  .

دانش آموزان را تشويق کنيد در هر لحظه و هرجا در اطراف خود به نقطه ها توجه کنند. هنگام گردش در طبيعت از 
کودکان بخواهيد بدون آسيب رساندن به محيط زيست، نقطه های طبيعیِ در دسترس مانند دانه ها، برگ های کوچکی که از 
شاخه جدا شده اند، هسته ها، سنگ های ريز يا نمونه های مشابه را جمع آوری کنند و با تعدادی از آنها شکل دلخواه خود را 
بسازند. اين فعاليت در زمانی کوتاه (حدود ده دقيقه) انجام می شود. آنها می توانند بقيهٔ  نمونه ها را برای اجرای فعاليت های 

ديگر نگه داری کنند. 

خط: آشنايی با نقطه، زمينهٔ  مناسبی برای معرفی خط ايجاد می کند. خط دومين عنصری است که از نقطه های زيادی 
تشکيل شده است. خطوط مختلف از پيوستن نقطه ها به هم يا حرکت نقطه ها در فضا ايجاد می شوند. 

شاخه های  و  تنه  با  آنها  جلب  کنيد.  پيرامون  محيط  و  طبيعت  فضای  در  خط  انواع  به  را  کودکان  توجه  ها:  فعاليت 
درختان، رگ برگ ها، رعد و برق، خطوط امواج آب، راه راه های بدن گورخر و... آشنا هستند. کودکان را به جست و جو 
برای يافتن انواع خط ها در طبيعت تشويق کنيد و از آنها بخواهيد به ويژگی های انواع خطوط توجه و نمونه های مختلف را با 
هم مقايسه کنند. پس از مشاهده و بررسی نمونه های طبيعت (يا نمونه های در دسترس)، آنها می توانند خط ها را به انواعی چون 

خطوط مستقيم، خطوط منحنی و خطوط شکسته تقسيم کنند.
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  خط مستقيم: در طبيعت در ساقهٔ  نی، خيار، پای لک لک، موی دم اسب و بدن مارماهی ديده می شود.
  خط منحنی: در طبيعت در لبهٔ  تپه ها، کوهان شتر، موج های روی آب و نوک انگشتان انسان يافت می شود. 

  خط شکسته: در طبيعت در برگ آناناس، لبهٔ  صخره ها، رعد و برق و شاخ و برگ درختان سوزنی وجود دارد. 
دانش آموزان در فضاهای مختلف انواع خطوط را بيابند و ويژگی های آنها را بررسی کنند۱. سپس نتايج بررسی در هر 

گروه به صورت بيان ويژگی ها، شباهت ها و تفاوت ها نوشته شود. 

دانش آموزان انواع خطوط طبيعِی در دسترس (مانند ساقه ها، شاخه ها و برگ های سوزنی) را جمع آوری کنند و با آنها 
شکل بسازند و نمونه های باقی مانده را برای اجرای فعاليت های کاردستی نگه دارند. 

ـ پس از آشنايی با انواع خطوط در طبيعت، توجه دانش آموزان را به انواع خط در محيط زندگی جلب کنيد؛ مانند تيرهای چراغ برق، انواع سيم و نخ. ١ ـ 
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شکل: به طور کلی، شکل ها به دو دستهٔ  اصلی تقسيم می شوند: سطح ها۱ و حجم ها۲. سطح دارای طول و عرض (دو 
بعد) و حجم دارای طول و عرض و ارتفاع (سه بعد) است. در نقاشی کودکان سطح ها و حجم ها به شکل های مشابه تصوير 
می شوند۳. فعاليت کاردستی به دانش آموزان کمک می کند که درک عميق تری از حجم  پيدا کنند و تفاوت ميان سطح و حجم را 

بهتر دريابند. برای آموزش شکل های مختلف به کودکان، ابتدا آنها را با انواع سطوح طبيعی آشنا کنيد. 

انواع  (مانند  می شوند  يافت  (آلی)  هندسی  غير  صورت  به  اغلب  و  دارند  زيادی  تنوع  سطوح  اين  طبيعی:  سطوح 
برگ ها). بعضی از پديده های طبيعی شکل هندسی دارند؛ مانند ماه کامل و برگ نيلوفر مرداب که به شکل دايره اند و پای اردک 

و بينی گربه سانان که به شکل مثلث هستند. 

فعاليت ها: پس از دادن اطالعات کافی دربارٔه نقطه و خط، درمورد انواع شکل های طبيعی با دانش آموزان گفت وگو 
کنيد. از آنها بخواهيد يک برگ را در کف يک دست خود و سنگی کوچک را در کف دست ديگرشان قرار دهند و آن دو را 

با هم مقايسه و نظر خود را بيان کنند. 

دانش آموزان در گروه های کوچک، انواع سطوح طبيعی را جست وجو و فهرستی از آنها تهيه کنند. آنگاه ويژگی هر 
يک را بررسی و آنها را با هم مقايسه کنند. سپس درباره  تشابه ها و تفاوت های آنها گفت و گو کنند و نتايج اين گفت و گو را 

بنويسند. 
با آنچه در طبيعت جمع کرده اند، شکل دلخواه خود را بسازند.

١ــ از حرکت خط در فضا سطح ايجاد می شود؛ با حرکت خط مستقيم در فضا و به هم پيوستن چندين خط، سطح به وجود می آيد. 
٢ــ از حرکت سطح در فضا حجم ايجاد می شود؛ با حرکت مربع در فضا و به هم پيوستن چندين سطح مربع، مکعب به وجود می آيد. 

و  نمايی  حجم  برای  روشن  ــ  سايه  کارگيری  به  مانند  شود؛  می  تدريس  تخصصی  صورت  به  عمق  و  حجم  نمايش  روش های  ساالن،  بزرگ  به  نقاشی  آموزش  در  ٣ــ 
پرسپکتيو برای عمق نمايی. در دورٔه ابتدايی آموزش اين موارد ضرورت ندارد.

شکل ها:
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سطوح مصنوعی: دانش آموزان را هدايت کنيد تا پس از گفت و گو و تجربٔه سطوح طبيعی به جست و جوی سطوح 
مختلف هندسی و غير هندسی در محيط اطراف بپردازند. 

جوراب،  عينک،  شيشه های  انواع  و  هستند  هندسی  سطوح  شکل  به  اغلب  ساعت ها  و  ها  بشقاب  سطوح  مثال،  برای 
دستکش و شانه سطوح غير هندسی (آلی) دارند. شناخت انواع سطوح به دانش آموزان کمک می کند که بتوانند در فعاليت های 

هنری از آنها به بهترين نحو استفاده کنند۱.
از شاگردان بخواهيد در محيط اطراف خود به تنوع شکل های ساختٔه دست بشر توجه کنند و چند نمونه از آنها را نام 

ببرند. سپس آنها را بر اساس سطوح هندسی و غير هندسی طبقه بندی کنند. 

حجم های طبيعی: پس از آشنايی کودکان با انواع سطوح هندسی و غير هندسی (آلی) در طبيعت و محيط پيرامون، 
می توان آنها را با انواع حجم های طبيعی و دست ساخته های انسان آشنا کرد. تنوع حجم ها در طبيعت بسيار زياد است. اغلب 
حجم های طبيعی به شکل غير هندسی مانند درخت ها، بدن حيوانات، سبزيجات و سنگ ها يافت می شوند. بعضی از پديده های 
طبيعی حجم هندسی دارند؛ مانند مرواريد، سياره ها، بعضی از ميوه ها مانند پرتقال و هندوانهٔ  گرد و برخی از برگ  ها مانند نارون.

دانش آموزان را تشويق کنيد که انواع حجم های طبيعی را جست وجو و ويژگی هريک را بررسی کنند. آن گاه به مقايسٔه 
آنها باهم بپردازند. از آنها بخواهيد با انواع سنگ ها، صدف ها، ميوه های کاج يا ساير موادی که در طبيعت جمع آوری کرده اند، 

شکل دلخواه خود را بسازند. 

حجم های مصنوعی: شناخت انواع حجم ها به دانش آموزان کمک می کند که بتوانند از ويژگی های آنها در فعاليت های 
هنری استفاده کنند۲. 

١ــ دانش آموزان در فعاليت چاپ دستی( نقاشی) با انواع سطوح آشنا شده اند و در فعاليت کار با شکل های هندسی و غيرهندسی (کاردستی) انواع سطوح را تجربه 
کرده اند.

٢ــ در فعاليت های کاردستی که از پايهٔ  دوم ارائه شده است، کودکان انواع حجم ها را تجربه کرده اند؛ مانند کار با رشته ها و کاغذهای مچاله، و حجم سازی با گل رس. 
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و  هندسی  حجم های  انواع  وجوی  جست  به  را  آنها  طبيعت،  حجم های  با  دانش آموزان  آشنايی  از  پس  ها:  فعاليت 
غيرهندسی دست ساختٔه بشر تشويق کنيد؛ مانند انواع ساختمان ها، اتوبوس ها، کمدها و جعبه ها که به شکل مکعب اند و انواع 

صندلی ها، اتومبيل ها، هواپيماها، کشتی ها که به صورت غيرهندسی ساخته شده اند. 
پس از ارائهٔ  اطالعات کافی در مورد سطوح و حجم ها، از دانش آموزان بخواهيد با استفاده از آنچه در اطراف خود 
می بينند، فعاليت هنری انجام دهند. برای مثال، گاه بعضی از دانش آموزان چند سنگ کوچک را جمع آوری کرده، به هم 
می کوبند و صدا توليد می کنند.گاه با کنار هم چيدن اين سنگ ها، شکل دلخواه خود را می سازند. گاه با افزودن چند خط يا 
تکه ای کاغذ، يک قطعه سنگ را به شکلی آشنا تبديل می کنند. گاه روی يک قطعه سنگ نقاشی می کشند و گاه با پرتاب سنگی 
به درون آب، موج های زيبايی پديد می آورند و حرکت امواج را تماشا می کنند. اين فعاليت ها جنبهٔ  آموزشی دارند. معلم ضمن 
گفت و گو با دانش آموزان توجه آنها را به جنبه های مختلف پديده های طبيعت جلب می کند تا بيشتر جست وجو و دقيق تر مشاهده 
کنند، بينديشند و موارد جديدی را کشف کنند. برای تقويت مهارت های کودکان، توجه آنها را به شکل های آشنا، که به صورت 
اتفاقی در طبيعت به وجود آمده اند، جلب کنيد. توجه به حجم های طبيعی و مصنوعی و يافتن شباهت هايی ميان آنها و شکل های 
آشنا برای کالس هنر مفيد است. معادل يابی يا مشابه يابی شکل ها در فعاليت های نقاشی (تصوير يابی) و کاردستی (شکل يابی) به 
کار می رود. کودکان از اين طريق می آموزند در هر چيز شکل آشنايی بيابند و با تغييرات الزم آن را به چيز جديدی تبديل کنند 

و با هر پديده ای برخورد عميق داشته باشند. 

پوشش پديده ها: انسان با توجه به ويژگی رنگ ها و بافت های طبيعت انواع دست ساخته های خود را زيبا و کارآمد۱ 
ساخته است.   

فعاليت ها: پس از انواع شکل ها، می توانيد توجه کودکان را به پوشش انواع پديده های طبيعت و دست ساخته های بشر 
جلب کنيد. در طبيعت رنگ و بافت، پوشش انواع سطح ها و حجم هاست. 

١ــ گاه رنگ يا بافت جنبٔه محافظت و نگهداری از اشيا را دارند.
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رنگ: رنگ ها تنوع زيادی دارند و بسيار تأثيرگذارند. دانش آموزان در طبيعت مجذوب رنگ گل ها، برگ ها، پروانه ها، 
پرندگان، بدن حيوانات و ميوه ها می شوند. 

در  رنگ ها  تغيير  و  تنوع  مورد  در  معلم  کنيد.  آشنا  رنگ ها  با  را  کودکان  ابتدا  بخش،  اين  آموزش  برای  ها:  فعاليت 
طبيعت با دانش آموزان گفت و گو می کند و کودکان را به توجه بيشتر به رنگ ها تشويق می کند.

در برنامٔه گردش در طبيعت، از دانش آموزان بخواهيد برگ هايی را که جمع آوری کرده اند، کنار هم بچينند و به تنوع 
انواع رنگ سبز توجه کنند. سپس اين مقايسه را در مورد رنگ تنٔه درختان، رنگ آسمان در ساعت های مختلف شبانه روز، 
رنگ پوست انسان ها و... انجام دهند. آنها را هدايت کنيد که در طبيعت و محيط پيرامون خود به تنوع رنگ ها توجه کنند. 
کنند؛  جلب  می آيند،  وجود  به  زمان  مرور  به  که  طبيعت  مختلف  پديده های  در  رنگ ها  تغييرات  به  را  آنها  توجه  خصوص،  به 
مانند تغيير رنگ برگ های درختان در فصل های مختلف سال. شناخت کودکان از انواع رنگ ها به آنها کمک می کند تا در 

فعاليت های نقاشی و کاردستی از رنگ های متنوع استفاده کنند.     

با  را  رنگ  سه  اين  می شوند.  ساخته  آبی  و  قرمز  زرد،  اصلی  رنگ  سه  ترکيب  از  رنگ ها  همۀ  طورکلی  به 
هيچ رنگی نمی توان ساخت و بايد مادٔه اوليه آنها موجود باشد. از ترکيب اين سه رنگ با سياه يا سفيد، انواع رنگ ها ساخته 
می شوند. امروزه از طريق رايانه بيش از ۱۶ ميليون رنگ ساخته شده است. اگر چه تشخيص دادن اين تعداد رنگ برای همهٔ  
انسان ها مقدور نيست و اغلب انسان های معمولی بيش از يک ميليون رنگ را نمی توانند تشخيص دهند۱، در برنامٔه هنر، به 
روش های مختلف، حساسيت کودکان را نسبت به انواع رنگ ها افزايش دهيد. بخشی از اين تجربه مربوط به استفاده از مواد 

رنگی است که کودکان برای رنگ آميزی نقاشی و کاردستی به کار می برند.  
١ــ افرادی که در کار خود با رنگ ها سر و کار دارند و حساسيت بصری شان تربيت شده است، تعداد بيشتری رنگ را از هم تشخيص می دهند.
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ابتدا از دانش آموزان بخواهيد رنگ های طبيعت پيرامون خود را بيان کنند. سپس در گروه های کاری خود، مناطق 
مختلف جغرافيايی را که آب و هوای متفاوتی دارند، مقايسه کنند (مانند رنگ های کوير و تفاوت آن با رنگ مناطق جنگلی يا 

مناطق قطبی). 
تقسيم  مصنوعی  رنگ های  و  طبيعی  رنگ های  دستٔه  دو  به  رنگی  مواد  همٔه  مصنوعی:  و  طبيعی  های  رنگ 
می شوند. رنگ های طبيعی از سه منبع گياهی (مانند روناس، پوست پياز، پوست گردو، حنا، پوست انار و بعضی از گلبرگ ها 
حيوانی  و  شنگرف)  و  الجورد  زغال،ُاخرا،  پودر  (مانند  معدنی  کاکائو)،  و  زردچوبه  گردو،  پوست  خروس،  تاج  گل  د  مانن
(مانند قرمز دانه و بعضی از انواع ماهی) تهيه می شوند. امروزه رنگ های مصنوعی را به صورت شيميايی تهيه می کنند (مانند 

رنگ های مخصوص فعاليت های هنری مثل نقاشی، رنگ مخصوص پارچه، وسايل پالستيکی، ماشين آالت و ساختمان). 

فعاليت ها: از دانش آموزان بخواهيد در ميان مواد طبيعی مختلف جست وجو کنند، مواد مناسب برای رنگ آميزی را 
بيابند و نام و ويژگی های آنها را بنويسند.  

دانش آموزان با رنگ های اصلی(گواش يا آب رنگ) و سياه و سفيد، رنگ های جديد بسازند.
آنها می توانند نمونه های رنگی را از طبيعت گرد آوری و دسته بندی کنند و در کار گروه های خود و کالس به نمايش 
بگذارند. همچنين، بعضی از اين نمونه ها (مثل برگ ها و گل های رنگارنگ) را با توجه به طيف رنگ ها دسته بندی کنند و روی 

کاربرگ خود بچسبانند. 

سوسک قرمزدانه

گياه روناس  گياه شنگرف  گياه تاج خروس

سنگ الجورد گل ُاخرا
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بافت: در برنامهٔ  ارتباط با طبيعت، دانش آموزان عالوه بر انواع رنگ ها با تنوع بافت ها آشنا می شوند. آنها بايد هنگام 
گردش در طبيعت، تنهٔ  درختان، سنگ ها، برگ ها و نمونه های متنوع طبيعی را لمس کنند۱. تفاوت تجربه های المسه ای، آنها 
را به درک کامل تر بافت هدايت می کند. چنانچه گفته شد، بافت پوشش ظاهری اشياست که گاه فقط ديدنی است و ارزش 
«بصری» دارد (مانند بافت صيقلی پوست سيب يا پوست هندوانه) و گاهی با لمس کردن هم احساس می شود و ارزش «بصری ــ 
المسه ای» دارد (مانند بافت برگ کاهو يا پوست خربزه). به طور کلی، بافت ها به دو دستٔه بافت های طبيعی و مصنوعی تقسيم 
می شوند. بافت های طبيعی بسيار متنوع  و منبع الهام انسان برای تهيه بافت های مصنوعی هستند؛ مانند پوست انواع ميوه ها، 
فلس های ماهی و پوست مار که هر يک ويژگی خاصی دارد. انسان انواع بافت های مصنوعی مانند سطح انواع کاغذ ديواری، 

گونی، قالی، آجر و شيشٔه مات را با کيفيت های مختلف تهيه می کند.

در  را  آنها  سپس  کنند.  آوری  جمع  را  دسترس  ر  د مصنوعی  و  طبيعی  بافت های  انواع  دانش آموزان  فعاليت ها: 
مجموعه هايی از بافت های نرم، زبر، خشن، صيقلی، برجسته و... دسته بندی و بافت های بصری را با نمونه های بصری ــ 
المسه ای مقايسه کنند. آن گاه نمونه ای از هريک از بافت ها را بر روی کاغذی بچسبانند و توضيحات مربوط به آن را به گروه 

يا کالس ارائه دهند. 
کودکان را به گفت و گو دربارٔه چگونگی کشف، تجربه و درک بافت های متنوع ترغيب کنيد. درصورت امکان، به آنها 
اجازه دهيد که بافت های طبيعی را با ذره بين ببينند و آنها را با بافت های مصنوعی مقايسه کنند. بعضی از بافت ها با کنار هم 
قرار گرفتن نقاط و برخی با چيده شدن خطوط پهلوی يکديگر و... ايجاد می شوند. کودکان با ذره بين اين تفاوت ها را بهتر 

١ــ لمس مواد مختلف برای کودکانی که دچار حساسيت اند، لزومی ندارد.
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تشخيص می دهند و هنگام انجام دادن فعاليت های مختلف از اين ويژگی ها استفاده می کنند۱. 
از دانش آموزان بخواهيد با کنار هم گذاشتن نمونه های مواد طبيعی مانند شاخه های درخت، ساقه های علف، برگ های 

سوزنی يا مواد مشابه بافت ايجاد کنند و بافت های ايجاد شده را در کاربرگ بچسبانند. 
از دانش آموزان بخواهيد روی ِگل، شن يا ماسه با فشار دست، چوب يا هر وسيلٔه مناسب ديگری بافت ايجاد کنند. 
سپس، در گروه های کاری خود در مورد تفاوت بافت با يکديگر به بحث و تبادل نظر بپردازند.نتايج اين بررسی در کاربرگ 

شمارٔه ١٦ منعکس شود. 

هماهنگی و نظم
با بررسی ويژگی های پديده های طبيعت و انجام دادن فعاليت های متنوع که در سه سال اول ابتدايی انجام  شده، مفهوم 
هماهنگی و زيبايی در ذهن کودکان درحال شکل گيری است. به عالوه آنها درمی يابند که همهٔ  پديده های طبيعی در اجزا و کل 
هماهنگی دارند. برای مثال، يک درخت ترکيب هماهنگی از شکل ها، رنگ ها و بافت هاست. همچنان که جنگل هم ترکيب 
هماهنگی از درختان است. هماهنگی از طريق نظم، تناسب، تعادل، ريتم و... به وجود می آيد که قواعد ترکيب 

الفبا هستند.
تناسب: از طريق ايجاد نظم(رياضی)ميان شکل ها، رنگ ها، اندازه ها و... شکل می گيرد. در هر پديدهٔ  طبيعی تناسب 
اجزای بدن انسان که با تناسب  اجزای مختلف آن پديده می شود؛ مانند تناسب ميان  باعث هماهنگی  وجود دارد که  خاصی 
موجود در اجزای بدن اسب يا زرافه متفاوت است. تناسب ميان رنگ ها، نظم و نسبت ميان دو رنگ مختلف و نحؤه کنار هم 
قرار گرفتن آنها با درجات تيرگی و روشنی خاص است که باعث هماهنگی و زيبايی يک پديده می شود. برای مثال در هر گُلی، 
ساقه و برگ ها سبزی خاصی دارند که با رنگ همان گل هماهنگ است. تناسب در ميان شکل ها، ارتباط هماهنگ ميان سطوح 
و حجم ها را نشان می دهد. برای مثال، شکل گوش، خرطوم، دست، پا، سر و بدن فيل هماهنگی بسيار زيبايی از شکل های گرد 
و منحنی را نشان می دهد. عالوه بر اين نمونه ها که در اجزای طبيعت مشاهده می شود، در هر منطقهٔ  آب و هوايی تناسب خاصی 
ميان پديده های مختلف از نظر نوع، رنگ، بافت و شکل وجود دارد. برای مثال حيوانات، گياهان و سنگ های کوهستان با 
آنچه کنار دريا ديده می شود، متفاوت است. دانش آموزان با بررسی تناسب و هماهنگی ميان اجزای طبيعت در منطقه ای که 
زندگی می کنند، درک عميق تری از تناسب ميان شکل ها، رنگ ها، بافت ها و اندازه ها به دست می آورند و در فعاليت های هنری 

تناسب بهتری ميان اجزا برقرار می کنند.  

١ــ در فعاليت چاپ در نقاشی، کودکان با انواع بافت های طبيعی و مصنوعی آشنا می شوند. همچنين، هنگام کار با گل با استفاده از مواد طبيعی و اشيای اثر گذار 
انواع بافت را به وجود می آورند.
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فعاليت ها: براساس نمونه های ارائه شده در باال، از هريک از دانش آموزان بخواهيد يک نمونٔه طبيعی را انتخاب کند. 
سپس براساس ويژگی های شکل، رنگ، بافت، اندازه و... به بررسی چگونگی و ميزان نظم و تناسب آن نمونه در گروه  خود 

بپردازد. آن گاه شکل يا نمونٔه واقعی را بر روی کاغذ بچسباند و ويژگی های آن را به کالس ارائه دهد يا زير آن بنويسد.
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تقارن: يکی ديگر از قواعد ترکيب در طبيعت است. تشابه دو سوئه يک شئ يا پديده نسبت به يک محور (عمودی يا 
افقی)، تقارن نام دارد. بسياری از پديده های طبيعت از جمله بدن انسان و اغلب حيوانات، ميوه ها، گل ها و... تقارن دارند.

 

فعاليت ها: توجه کودکان را به تنوع نمونه های متقارن در طبيعت جلب و آنها را به جست وجوی انواع مختلف تقارن 
و  متقارن  نمونه های  و  بپردازند  آنها  ويژگی های  و  نامتقارن  نمونه های  تنوع  بررسی  به  بخواهيد  آنها  از  سپس،  کنيد.  تشويق 

نامتقارن را با هم مقايسه کنند. به اين ترتيب، آنها هنگام تخيل، تجسم و اجرای فعاليت ها اين ويژگی ها را در نظر می گيرند.
بخواهيد  دانش آموزان  از  باال،  های  مثال  از  استفاده  با  و  خود  کالس  و  زندگی  محيط  امکانات  و  شرايط  به  توجه  با 
نمونه هايی از اشيا را بررسی کنند، اجزای متقارن موجود در آنها را تشخيص دهند و نمونه های متقارن و نامتقارن را با يکديگر 

مقايسه نمايند. سپس، با توجه به عالقٔه خود، شکل مورد نظر را نقاشی کنند يا کاردستی آن را بسازند. 
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 ريتم: يکی از قواعد مهم طبيعت است. ايجاد ريتم در ترکيب های هنری نقش مهمی در جذابيت و زيبايی آثار دارد. 
ريتم از تکرار با قاعدهٔ  صداها، نقطه ها، خطوط، شکل ها، رنگ ها و... به وجود می آيد. 

در هنرهای صوتی، تقسيم زمان به واحدهای مساوی و متوالی را ريتم يا وزن می نامند. صدای ريزش قطره های باران، 
صدای سم اسب در حال تاخت، صدای بال زدن پرندگان، صدای ريزش قطره های آب حاصل از آب شدن قنديل های يخ و... 

از انواع ريتم های طبيعی هستند.
فعاليت ها: با ارائٔه چند مثال و طرح پرسش های برانگيزاننده، دانش آموزان را به کشف انواع ريتم های طبيعی تشويق 
کنيد و از آنها بخواهيد که فهرستی از اين ريتم ها تهيه کنند. آن گاه درک خود از ريتم را با نمونه های صوتی آن(فقط با ايجاد 
ريتم و نه ملودی) مقايسه نمايند. آنها می توانند ريتم های موجود در طبيعت را به سليقٔه خود در قالب صدا يا تصوير  به صورت 

فردی و سپس گروهی بازآفرينی کنند. 
ريتم های منظم و نامنظم: ريتم انواع زيادی دارد ولی به طورکلی به دو دستٔه ريتم های منظم و ريتم های نامنظم 
تقسيم می شود. ريتم منظم در رديف دانه های ذرت، طبقات درخت کاج، فاصلٔه پاهای هزارپا، فلس های بدن مار و بسياری از 
ماهی ها و... ديده می شود. ريتم نامنظم را می توان در موج هايی که پی در پی و در فواصل مختلف به ساحل می رسند، فاصلهٔ  

ستاره های آسمان نسبت به هم، تغيير اندازٔه کوه ها در يک رشته کوه و... مشاهده کرد. 
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فعاليت ها: دانش آموزان با بررسی انواع ريتم ها در پديده های طبيعی،کوهستان، جنگل، دشت و... به نظم و زيبايی 
طبيعت دقت و آن را بررسی کنند. به اين ترتيب، با انواع ريتم ها آشنا می شوند و در فعاليت های مختلف هنری از آنها استفاده 

می کنند.

دانش آموزان با دقت در نحؤه قرارگرفتن الفبای طبيعت در نمونه های پديده های طبيعی، انواع ريتم ها را در آنها کشف 
کنند و در قالب يک نقاشی به تصوير بکشند.
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حرکت
يکی ديگر از مباحث قابل توجه در طبيعت است. عالوه بر انسان و حيوان که می توانند به صورت ارادی حرکت کنند، 
حرکت به صورت های مختلف در پديده های ديگر مانند سنگ ها (که با امواج آب جا به جا می شوند)، گياهان (در اثر وزش باد 
درگندم زارها، شالی زارها، شاخ و برگ درختان حرکت های بسيار زيبايی ايجاد می شود)، ابرها، باران، رگبار، برف و آبشار 

مشاهده می شود. بسياری از اين حرکت ها ريتم و نظم خاصی دارند. 

کودکان به حرکت و حالت های مختلف انواع حيوانات و پرندگان توجه و عالقهٔ  خاصی دارند و از بعضی از آنها تقليد 
می کنند. نمايش فيلم، عکس، بازديد از باغ وحش يا موزهٔ  حيوانات باعث می شود که آنها با ويژگی های حرکتی حيوانات آشنا 
شوند. توجه به پديده های مختلف طبيعت به دانش آموزان کمک می کند که ويژگی های حرکتی آنها را به راحتی تجسم کنند و 

توانايی خود را در هنگام اجرای فعاليت های مختلف نقاشی، کاردستی و نمايش نشان دهند. 
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فعاليت ها: دانش آموزان انواع حرکت ها در طبيعت را بررسی و مقايسه  کنند و در قالب يکی از فعاليت های پيشنهادی 
باال آن را ارائه دهند. 

قواعد ترکيب را در هنگام گردش در طبيعت، ديدن تصاوير يا نمونه های پديده های طبيعی و بازديد از مکان های مختلف 
آموزش دهيد و دانش آموزان را تشويق  کنيد که به اين ويژگی ها در طبيعت و آثار هنری توجه کنند. تأکيد بيش از حد در اين 
زمينه به خصوص هنگام انجام دادن فعاليت ها ضرورت ندارد؛ زيرا کودکان خود به خود آموخته ها و دريافت های شخصی را 
به کار می گيرند. به عالوه، اين مفاهيم به مرور زمان و در حين فعاليت های مختلف محل ظاهر می شوند و وادار کردن کودکان 
به رعايت قواعد خاص در کالس هنر صحيح نيست. در پايه های چهارم، پنجم و ششم قبل از شروع کار توجه به ايجاد 
هماهنگی ميان قسمت های مختلف اثر را به دانش آموزان يادآوری  کنيد. آنها خود به خود نظم، تناسب، تقارن، 

ريتم و... را متناسب با فعاليت ها و توان شخصی خود به کار می گيرند. 
و  کودکان  زيبايی شناسی  ذوق  و  خالقيت  پرورش  باعث  طبيعت،  با  ارتباط  بخش  در  ابتدايی  دورٔه  تجربيات  مجموعه 
قدرشناسی آنها نسبت به طبيعت و آثار هنری و خالق جهان هستی و هنرمندان می شود. پرورش خالقيت و ذوق زيبايی شناسی 
کودکان بر شکل گيری شخصيت، توجه به امور شخصی، محيط زندگی، طبيعت و آثار هنری تأثير چشمگيری دارد و آنها را 

مشتاق و حافظ زيبايی ها می کند.

پ) نمونه فعاليت های يادگيری تلفيقی
با توجه به ويژگی های هر يک از مناطق آب و هوايی، برنامٔه ارتباط با طبيعت يا گردش در طبيعت را به بهترين شکل   
اجرا کنيد. از دانش آموزان بخواهيد در محدودهٔ  انتخاب شده، گردش کرده و به همه چيز توجه کنند۱. پس از بازگشت از 
گردش، از هريک از آنها سؤال کنيد که به چه چيزهايی توجه کرده  و جالب ترين چيزی که مشاهده کرده است، چيست. آيا 

سنگ، چوب يا نمونهٔ  ديگری همراه آورده اند؟ از آنها بخواهيد در مورد تجربيات خويش گفت و گو کنند.

١ــ رعايت نکات ايمنی هنگام گردش در طبيعت الزامی است. گردش بايد در محيط امن و فضای طبيعی تحت پوشش انجام پذيرد. معلم با زير نظر داشتن دانش آموزان، 
مراقب است که به طبيعت صدمه نزنند، زخمی نشوند و به توصيه های ايمنی متناسب با شرايط موجود توجه کنند.



43

اگر يکی از دانش آموزان گُلی به همراه آورده است، از او بپرسيد که در آن، چه می بيند. رنگ، شکل، بو، اندازه، زبری 
ساقه و نرمی گل برگ ها چگونه اند؟ گل چگونه روی ساقه می ماند؟ چه ويژگی های ظاهری ای دارد؟ در مقابل وزش باد چگونه 
است؟ چه تفاوتی با درخت های بزرگ دارد؟ و...  . سپس، از او بخواهيد که از اين ويژگی ها در فرايند کار هنری استفاده 
کند. او می تواند نقش گل را بازی کند، فرايند به وجود آمدن و رشد کردن گل را نشان دهد، تجسم کند که گرما، باد، باران و 
طوفان با گل چه رفتاری می کنند و بر آن چه اثری دارند، گل را جان دار و مانند انسان تصور کند، صدايی برای گل بيافريند و 

آن رابه صورت يک نمايش اجرا کند و...  .
اگر يکی از دانش آموزان تکه چوب خشکی را به همراه آورده است، از او سؤال کنيد که اين نمونه چيست. «اين   
چوب خشک قبالً گياهی سبز و زنده بوده است». سپس، بپرسيد: «با اين نمونه چه فعاليت های هنری ای می توان انجام داد؟» 
ممکن است دانش آموزان بگويند: «می توان يک کاردستی ساخت، موقع نقاشی  از آن به جای قلم مو استفاده کرد؛ سرگذشت 
گياه و تبديل شدن آن به چوب خشک را نقاشی کرد، قصٔه آن را نوشت، نمايش آن را اجرا کرد، به کمک آن از اشيای مختلف 

صدا درآورد، با حرکت دادن و بازی با آن روی زمين نقش ايجاد کرد و...». 
 به اين ترتيب، دانش آموزان از برنامهٔ  ارتباط با طبيعت تجربه های متنوع و پرباری به دست می آورند. اين برنامه ها را 
می توانيد متناسب با امکانات و شرايط هر منطقه و با مديريت خود، در بهترين فضای ممکن اجرا و در طول سال تحصيلی 
چند مرتبه تکرار کنيد. در صورت وجود شرايط خاص و عدم امکان استفاده از فضای طبيعت، می توانيد از فضای حياط 
در کالس اجرا کنيد و از  مدرسه برای اين برنامه استفاده کنيد. اگر چنين امکانی نيز وجود نداشته باشد، اين برنامه را حتماً 
ساده ترين نمونه های موجود، برای ايجاد انگيزه در دانش آموزان (برای بررسی پديده های مختلف طبيعت) استفاده کنيد تا با 
آنها فعاليت های خالقه انجام دهند. شکل ابرهای آسمان، قطره های آب که روی زمين پاشيده شده اند، صدای زنبور، حرکت 
شاخ و برگ درختان يا گياهان روی زمين در اثر وزش باد، کالغی که قارقار می کند و...  . بهانه هايی برای انجام دادن فعاليت 

خالقانه اند.
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 دانش آموزان را به جست وجو در پديده های سادٔه طبيعت تشويق کنيد تا انگيزه و اشتياق انجام دادن فعاليت های هنری 
را بيابند و در هر چيز طرحی نو، کاربردی جديد و ترکيبی تازه بيابند. بعضی از ايده ها را می توان برای فعاليت در همهٔ   رشته های 
برنامهٔ  هنر به کار برد. شايد کودکی بخواهد نقشی را در کالس اجرا کند، کودکی ابر باشد، ديگری صدای بلبل را تقليد کند، 
دانش آموزی با برگ ها شکل سازی کند، ديگری سنگ های کوچک را رنگ آميزی کند و ترکيبی نو بسازد، کودکی با همين 

سنگ ها به توليد نغمه ای زيبا بپردازد، و فردی با ساقهٔ  گياهی نقاشی کند و...  .
 هر يک از دانش آموزان آزاد باشند در مورد ايده های خود با ديگران گفت وگو کنند و در اين بحث ها به نتايج جديدی 
برسند. به اين ترتيب، نه تنها تفکر خالق، توانايی حل مسئله و ارائهٔ  ايده های نو، اجرای آثار جديد و مهارت بحث و گفت وگو، 
در کودکان پرورش می يابد، بلکه شهامت ارائهٔ  ايده های تازه و انجام دادن فعاليت های جديد در آنها تقويت می شود و می توانند 

در آينده افراد بسيار مفيدی در جامعهٔ  خود باشند. 

مراحل اجرای فعاليت های ياددهی ــ يادگيری
۱ــ دانش آموزان را گروه بندی و وظايف فردی و گروهی آنان را تعيين کنيد.

۲ــ آنها را به طبيعت ببريد.
۳ــ فرصت مشاهده، جست وجو و جمع آوری آنچه را دوست دارند، به آنها بدهيد.

۴ــ دربارهٔ  چيزهايی که جمع آوری کرده اند، فکر کنند، يک محصول هنری توليد کنند و آن را ارائه دهند.
۵ــ در گروه بزرگ، دربارٔه مشاهدات، محصول هنری و احساسات خود گفت و گو کنند.


