
          فصل دوم     

نقاشی
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الف) دانستنی های معّلم

١ــ نقاشی کودکان
نقاشی کودکان حاصل تصور  ذهنی آنها  از جهان پيرامونشان است. اين نقاشی ها به ما نشان می دهد که هر يک از 
بکشند.  تصوير  به  را  خود  ذهنی  دنيای  تا  گذاشت  آزاد  را  آنها  بايد  دليل،  همين  به  می بينند.  شکلی  چه  به  را  جهان  کودکان 
کودکان به مرور زمان با جهان پيرامون خود آشنا می شوند. آنها بيشتر اطالعات خود را از طريق ديدن دريافت می کنند. سپس 
با تخيل خود به هر چيز شکل و رنگی تازه می بخشند. کودکان در نقاشی های خود تمايالت، آرزوها، آنچه را دوست دارند 
و مائه شادی آنهاست و هر آن چه را دوست ندارند و باعث ترس و اضطرابشان می شود، به تصوير می کشند و از اين طريق، 

تجربه های خود را مرور و بيان می کنند.
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عالقٔه کودکان به نقاشی غريزی است و می توان آن را از نخستين سال های زندگی در آنها مشاهده کرد. کودکان با هرچه 
در دسترسشان باشد، طرح هايی می کشند که متناسب با سن، تجربيات و روحيه آنهاست. اين طرح ها به مرور زمان و با رشد 
کودکان کامل تر می شوند. هرچه اطالعات دريافتی آنها از جهان پيرامون دقيق تر باشد، نقاشی هايی که می کشند تعداد بيشتری 
از واقعيت های محيط را منعکس خواهد کرد. بنابر  اين، نقاشی گاه «  آماده سازی و گاه محصول آمادگی » است. قبل از اجرای 
فعاليت، دريافت اطالعات در مورد موضوع نقاشی اهميت زيادی دارد. کشيدن نقاشی از يک سو، بازی و سرگرمی است و 
به رشد ذهنی و پيشرفت توانايی های کودکان ياری می رساند و از  سوی ديگر نشان دهندهٔ ميزان رشد تفکر نمادين در اوست. 

اگر شرايط فعاليت هنری برای کودکان فراهم نشود، نيازهای درونی آنها بی جواب می ماند؛ زيرا هنوز توانايی کافی برای 
بيان عواطف خود از طريق زبان را ندارند و به همين دليل، احساسات خود را به کمک شکل ها و رنگ ها بيان می کنند. نقاشی و 
ساختن چيزهای تازه برای کودکان به معنای سازنده، توانا، مفيد و مبتکر بودن است و تأثير زيادی بر شخصيت آنها می گذارد. 
از اين رو به هيچ وجه نبايد کودکان را وادار به تقليد از الگو يا مدل خاصی کرد تا بتوانند ايده های خود را آزادانه 
اجرا کنند و از درون ارضا شوند. در روش های آموزش قديم (تقليد از الگو) کودکان هرگز ديد شخصی خود از جهان 
پيرامون را تجربه نمی کردند. امروزه در سراسر جهان ارائۀ الگو يا آموزش مستقيم طراحی و نقاشی به کودکان به 
کلی مردود است؛ زيرا مشخص شده است که تحميل تصاوير و معيارهای هنری بزرگ ساالن۱ به کودکان مانع رشد ذهنی، 
خالقيت فردی و شکل گيری شخصيت آنها می شود. در روش آموزش غيرمستقيم، معلم پس از طرح موضوع، ارائهٔ  اطالعات۲ 
و ايجاد انگيزه، کودکان را آزاد می گذارد تا با شکل ها و رنگ های دلخواه خود نقاشی بکشند و تصاوير متنوع و ابتکاری ارائه 
دهند. به اين ترتيب، آنها نه تنها مجبور نيستند از مدل هايی تقليد کنند که  از نظر ذهنی با آنها ارتباط برقرار نمی کنند بلکه با 
انجام  دادن فعاليت های خود خواسته، تخيل و تجسم موضوع و اجرای آنها، توانايی های خود را کشف می کنند. در اين روش 
به تعداد کودکان، نمونه هايی متنوع از يک موضوع تصوير می شود. براساس اين ديدگاه، نقاشی کودکان محملی است برای 
رشد خالقيت و بيان خويشتن. چنين کاری  بيشتر جنبۀ تربيتی دارد. فعاليت های نقاشی در برنامهٔ  هنر دورٔه ابتدايی به 
نحوی طراحی شده اند که ضمن آشنا  کردن کودکان با موضوعات مختلف و شرکت در  برنامه های خالق، توانايی های ذهنی آنان 

را پرورش می دهد و باعث پيشرفت آنان در زمينهٔ  کشيدن شکل های مختلف و کاربرد انواع رنگ ها می شود.

١ــ آشنا  کردن کودکان با آثار هنری ارزشمند مختلف از الزامات برنامه  هنر است که به تقويت قدرت بصری و تربيت ذوق زيبايی  شناسی کودکان می انجامد ولی تقليد 
از نمونه های هنری در برنامه به هيچ وجه مجاز نيست.

٢ــ هنگام اجرای فعاليت هر نوع نمونٔه اطالعاتی را بايد از جلوی چشم دانش آموزان برداشت.
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۲ــ مبانی نقاشی کودکان 
مهم ترين ويژگی نقاشی کودکان غلبٔه تصاوير ذهنی آنها بر تصاوير عينی (واقعی) است. کودکان واقعاً چه می بينند؟ آنها به 
چه چيزهايی توجه می کنند؟ معلم می تواند فرصت هايی را فراهم کند که  آنها بتوانند همه چيز را دقيق تر و با حساسيت بيشتری 
مشاهده۱ کنند. مشاهدٔه دقيق به طور مستقيم بر نقاشی هايی که می کشند، تأثير می گذارد. آنها به مرور و طی برنامه های متنوع 

می آموزند که به ويژگی های مختلف پديده ها توجه کنند.
با فراهم کردن فرصت های حضور در موقعيت های متنوع، به کودکان کمک می کنيم تا برداشت های ذهنی خود را از 
هر موضوع با کشيدن نقاشی ارائه دهند. موضوعات پيشنهادی بايد برای دانش آموزان جالب و جديد باشد و خود آنها  در 
هر  در  کودکان  تشويق  می کند.  انتخاب  را  موضوع  دانش آموزان  همفکرِی  با  معلم  باشند.  داشته  مشارکت  موضوع  انتخاب 
مرحله از کار به آنها اطمينان می دهد که هرچه بکشند زيبا و جالب است و در زنگ هنر به خصوصيات فردی هر يک از آنها 
احترام گذاشته می شود. بنابراين، آنها آزادی انتخاب، شهامت ارائٔه ايده ها، اعتماد به نفس و مهارت تجسم بخشيدن به تصوير 

ذهنی خود را می آموزند.
کتاب،  جلدهای  پوسترها،  اعالن ها،  مجله ها،  سينما،  تلويزيونی،  مختلف  تصاوير  تأثير  تحت  کودکان  امروز،  جهان  در 
روزنامه ها، طرح های بسته بندی و … قرار می گيرند که بر سليقٔه تصويری آنها ( که در حال شکل گيری است) تأثير می گذارد. 
در برنامهٔ  درس هنر با وجود تجربه های متنوع هنری و آشنايی با طبيعت و آثار هنری، تأثير تصاوير کليشه ای کاهش می يابد و 

کودکان به زيبايی های اصيل و ارزشمند تمايل پيدا می کنند.
کودکی که دقيق مشاهده می کند، از پديده های مختلف شناخت بيشتری دارد، بهتر درک می کند و هنگام فعاليت هنری اثر 
کامل تر و زيباتری ارائه می دهد. اگر ارتباط او با طبيعت و محيط اطراف سطحی و شناخت و تجربه اش ضعيف باشد، هنگام کار 
کردن احساس ناتوانی می کند يا به سادگی از کليشه های متداول هنری پيروی می کند و ابتکار و خالقيتی از خود نشان نمی دهد.۲ 

۳ــ ويژگی های نقاشی کودکان
در نقاشی کودکان تجسم شکل ها، موقعيت ها و رنگ ها جالب، بديع و گاه عجيب است. عواطف و افکار کودکان از 
طريق تغيير شکل ها، رنگ ها، جابه  جايی عناصر با بزرگ و کوچک کشيدن تصاوير نشان داده می شود. کودکان هرچه را بهتر 
می شناسند بزرگ تر می کشند (اغلب خود را از پدر و مادرشان بزرگ تر می کشند)، آنچه را می کشند به دلخواه رنگ   آميزی 

١ــ  مشاهده شامل ديدن ، شنيدن، بوييدن ، لمس کردن و چشيدن است.
٢ــ  اين ويژگی در بزرگ  سالی به پيروی از مدهای لباس، مبلمان، ... تبديل می شود و الگوی مصرف و دنباله روی از جريان های کاذب هنری را در 
ذهن تثبيت می کند اما کودکانی که کارهای ابتکاری و خالق را تجربه کرده و مورد تأييد و تشويق قرار گرفته اند، مبتکر خواهند ماند و نيازی به دنباله روی از 

مدهای مختلف ندارند.
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می کنند (مانند گربٔه قرمز يا آسمان صورتی)، فضاها را با هم تلفيق می کنند (فضای داخل اتاق و بيرون را با هم تصوير می کنند) 
و وقايع پی درپی را به صورت هم زمان نشان می دهند (برای مثال در داستان «کدوی قلقله زن» پيرزن را در حال رفتن به خانٔه 
دخترش در قسمتی از صفحه و او را داخل کدو در حال برگشت، در قسمت ديگر صفحه نشان می دهند.)، آنچه را در واقعيت 
ديده نمی شود تصوير می کنند (مانند بچه ای که در شکم مادر است)، حالت و زاوئه اشيا و موجودات را تغيير می دهند (کشيدن 
صورت  به  را  پديده ها  از  بسياری  و  آن)  طرف  چهار  از  ميز  پايه های  نمايش دادن  يا  خوابيده  صورت  به  جاده  اطراف  درختان 

جان دار نمايش می دهند (مانند ماه و خورشيد با چشم و ابرو).

 نقاشی کردن با اين ويژگی ها کودکان را ارضا می کند و به آنها احساس لذت می دهد. اگرچه اين ويژگی ها در کودکان 
مشترک است، هر يک از آنها در نقاشی روش خاص خود را به کار می برد. به مرور زمان و با رشد جسمی و ذهنی کودک، 
اين ويژگی ها از بين می روند و ديد کودکان به بزرگ ساالن نزديک می شود. به همين دليل، در اواخر دورهٔ  ابتدايی آنها کم کم از 

دنيای تخيلی خود به دنيای واقعی گرايش پيدا می کنند و مايل اند مانند بزرگ ساالن نقاشی کنند. 
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کودکان به تدريج بر عضالت دست خود و چگونگی استفاده از ابزارهای نقاشی مسلط می شوند، شناخت آنها از جهان 
پيرامون و تنوع شکل ها و رنگ ها به مرور بيشتر می شود و می توانند در مورد آنچه کشيده اند، توضيح دهند و احساسات و 
افکار خود را بيان کنند. بنابراين، تحميل برنامه ها، ارائهٔ  روش های نامناسب و تحقير کودکان يا آثارشان باعث می شود آنها 
دلسرد شوند و اشتياق خود را برای نقاشی  کشيدن از دست بدهند. در اين صورت، کودکان نه تنها يکی از لذت های بزرگ 
زندگی خود بلکه يکی از راه های اساسی بيان احساسات و افکار خود را از دست می دهند و يک امکان پرورش خالقيت از 

آنها سلب می شود.

بنابراين، در هيچ شرايطی برای کودکان شکلی نکشيد، برای آنها رنگ انتخاب نکنيد و الگو يا مدل نقاشی 
در اختيارشان قرار ندهيد. فقط به آنها کمک کنيد تا همه چيز را با دقت ببينند و تصاوير ذهنی خود را بکشند. 

سپس آنها را تشويق وکارشان را تأييد کنيد. معيار سنجش موفقيت معلم در کالس، ارائٔه کارهای متنوع است. 

ويژگی های نقاشی دانش آموزان در پايه های چهارم، پنجم و ششم: کودکان  در سنين آغازين، نقاشی آنچه را از 
کسی يا چيزی می دانند می کشند نه آن چيزی را که می بينند.

تقريباً از اوايل ٨ تا ٩ سالگی، کودک وارد مرحلٔه واقع بينی بصری می شود؛ يعنی، اشيا را شبيه خود آنها می کشد و 
ديگر افکار عاطفی خويش را در معرفی اشيا به کار نمی گيرند. هر چه دانش آموزان به سال های پايانی دورٔه ابتدايی نزديک تر 

می شوند، ويژگی های زير در نقاشی های آنان بيشتر مشاهده می شود:
۱ــ می توانند اجزای مختلف موضوع نقاشی را در ذهن خود به خوبی مجسم کنند.

۲ــ  با تمرکز بيشتر و در مدت زمان طوالنی تری بر روی نقاشی خود کار می کنند.
۳ــ  در ايجاد هماهنگی بين ذهن، چشم و دست پيشرفت کرده و در استفاده از ابزارها نسبت به دوره قبل، تسلط بيشتری 

می يابند. 
۴ــ  موضوعات را کامل تر و با جزئيات بيشتر نشان می دهند؛ گاه مويرگ های چشم، بند انگشتان دست، دندانه های زيپ 

لباس و ... را با دقت نشان می دهند. 
٥  ــ در ايجاد ارتباط ميان موضوعات و سوژه های نقاشی، نظم و هماهنگی بيشتری ايجاد می کنند. تفاوت انسان ها و 
موجودات را به خوبی نمايش می دهند و با عالقه، مراحل زندگی گياهان، حيوانات و بسياری از جنبه های گوناگون طبيعت را 

در کارهای خود نشان می دهند.
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٦  ــ به تناسبات و جزئيات اشيا و موجودات توجه و دقت بيشتری دارند و تالش می کنند هر چيزی را مانند واقعيت به 
تصوير بکشند (مانند تناسب ميان انسان و فضا).

با  را  نقاشی  فضای  مثال،  برای  می دهند؛  نشان  بيشتری  العمل  عکس  خود  اطراف  محيط  به  نسبت  طور  کلی،  به  ٧ــ 
اجزای متنوع مرتبط با موضوع پر می کنند.

٨  ــ اشيا و موجودات را با تناسب بهتری نشان می دهند.
را  دورتر  موجودات  و  اشيا  می کنند.  ايجاد  نزديکی  و  دوری  احساس  و  می دهند  نشان  را  فضا  عمق  نقاشی  در  ٩ــ 

کوچکتر و در قسمت باالی صفحه ترسيم می کنند.
۱۰ــ در رنگ آميزی بيشتر به رنگ های واقعی توجه می کنند.

۱۱ــ به موضوعاتی که حرکت را نشان می دهند، عالقٔه زيادی دارند.
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۱۲ــ به طور  کلی، در اغلب موارد از کار خود احساس رضايت نمی کنند؛ چون به ديد واقعی (عينی) نزديک تر شده اند 
ولی هنوز توانايی کامل برای کشيدن آن را ندارند. به همين دليل، از نقاشی خود دل  سرد می شوند و به تشويق و راهنمايی 

بيشتری نياز دارند. وقتی معلم آنها را در فعاليت های گروهی شرکت دهد، قابليت های خود را بيشتر باور می کنند.
۱۳ــ برای همکاری  و مسئوليت  پذيری آمادگی بيشتری دارند و به  کارهای گروهی و تجربه های تازه عالقٔه زيادی نشان 

می دهند.
۱۴ــ به تجربٔه موارد تازه و روش های جديد عالقٔه زيادی پيدا می کنند.

۱۵ــ عالوه بر پيشرفت های ذهنی و جسمی برای نقاشی، در ارزشيابی کار خود و ديگران هم پيشرفت می کنند.

۴ــ روش کار با کودکان
شما در ساعت نقاشی می توانيد به دو روش به تصاوير ذهنی کودکان راه يابيد: تصويرسازی و تصوير يابی. 

روش اول تصويرسازی: کودکان روی موضوع خاص و معينی (مثل گل ها، پرندگان و ...) تمرکز می کنند و سپس 
تصاوير ذهنی خود را از آن ارائه می دهند. در برنامٔه هنر ابتدايی اين روش را که با طرح موضوعی مشخص برای نقاشی آغاز می شود، 
تصويرسازی۱ می ناميم. برای اجرای برنامه های تصويرسازی موضوع مناسب هر گروه سنی را با هم فکری دانش آموزان، انتخاب 
کنيد. در واقع، ارائٔه موضوعات مختلف برای نقاشی فقط بهانه ای برای دست يابی به گنجينهٔ  تصاويری است که در ذهن کودکان 
وجود دارد. پس از انتخاب موضوع، دانش آموزان را به گفت و گو دربارهٔ ويژگی های آن سوژه هدايت کنيد تا اطالعات خود را 
با هم مبادله کنند. سپس با بيان ويژگی های موضوع، نشان دادن نمونه های طبيعی۲ در دسترس، عکس، فيلم، CD تصاوير و ... 
متناسب با موضوع، اطالعات آنها را تکميل کنيد. گاه شما اطالعات را قبالً از طريق گردش در طبيعت يا بازديد از فضای خاصی 
(کارگاه، موزه و...) به دانش آموزان داده ايد و در کالس گفت و گويی برای مرور اطالعات ميان دانش آموزان انجام می شود. در 
همهٔ  اين موارد می توانيد کودکان را به جمع آوری اطالعات تشويق کنيد و روش جمع آوری اطالعات را به آنها بياموزيد. زمانی 
را قرار دهيد تا آنها دربارهٔ نمونه های خاصی که برای يک موضوع جمع آوری کرده اند، روش ارائه  و نگه داری و استفاده از آن 

نمونه ها، با هم گفت و  گو کنند. 
در سال های اولئه دورٔه ابتدايی کودکان به رنگ ها و اندازه ها و حتی شکل های ذهنی خود بيش از آنچه در واقع می بينند، 
گرايش دارند و توجه به واقعيات به مرور زمان در آنها به وجود می آيد. به همين دليل، شما بايد در هر فرصت مناسب توجه آنها 
را به پديده های متنوع طبيعت و دست ساخته های بشر جلب کنيد و دقيق ديدن و توجه به جزئيات موضوعات مختلف را به آنها 
بياموزيد تا برايشان به صورت عادت درآيد. به کودکان بياموزيد که همه چيز را از زوايای مختلف بررسی کنند، به هيچ 
چيز سطحی ننگرند، اشيا و موجودات مختلف را از نظر اندازه، شکل، رنگ، بافت، ... با هم مقايسه کنند و نقاط 

١ــ اين عنوان با اصطالح تصويرسازی حرفه ای بزرگ ساالن متفاوت است و قراردادی برای برنامهٔ  هنر دورٔه ابتدايی است.
٢ــ  برای مثال، ديدن يک ذرت در کالس و مشاهدٔه قسمت های مختلف، برش عرض و طولی، بررسی کيفيت شکل، رنگ، بافت و حالت هر قسمت آن برای کودکان 

جالب و تأثيرگذار است.
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مشترک و تفاوت های آنها را به خاطر بسپارند. توجه به اين ويژگی ها به کودکان کمک می کند تا تصويری دقيق از هر چيز 
را به ذهن خود بسپارند و هنگام اجرای فعاليت های مختلف از آنها استفاده کنند. پس از ارائهٔ  اطالعات، نمونه ها و عکس ها از 
آنها بخواهيد که موضوع مورد نظر را نقاشی کنند. پيش از شروع کار، نمونه ها و عکس ها را از نظر آنها پنهان کنيد تا بر اساس 
تصاوير ذهنی خود نقاشی کنند. درحين کار، دانش آموزان را راهنمايی و تشويق کنيد تا کار خود را کامل کنند. در هر کاری 
به بهترين جنبه توجه و آن  را تشويق کنيد. تأکيد بر نکات مثبت و نقاط قوت کار باعث می شود آنها در کار خود و ديگران به اين 
نکات توجه کنند. پس از اتمام کار، زمانی را تعيين کنيد تا دانش آموزان کارهای خود را به نمايش بگذارند ودر مورد فرايند 
توليد هنری، موضوع و ويژگی های کارها با يکديگر گفت و گو کنند. در کالس هنر آثار همٔه کودکان پذيرفته می شود و معلم 
همهٔ  دانش آموزان را تشويق می  کند و می کوشد توانايی کودکان را برای ارائهٔ  تصاويری کامل تر و زيباتر به مرور زمان باال ببرد.
روش دوم تصويريابی: از ابتدا موضوع مشخصی برای نقاشی وجود ندارد و فعاليتی بازی گونه با خطوط، شکل ها 
يا لکه های رنگی انجام می شود. سپس، دانش آموزان شکل های آشنايی را از ميان اين نمونه ها می يابند و با تکميل آنها تصاوير 
برنامه های  در  باشد،  غنی تر  و  بيشتر  تصويرسازی  برنامه های  زمينهٔ   در  کودکان  تجربيات  قدر  هر  می کشند.  را  خود  نظر  مورد 

تصويريابی، نقاشی های بهتر وکامل تری می کشند.اين برنامه خالقيت تصويری کودکان را تقويت می کند.
در کالس هنر هيچ کودکی مجبور نيست نقاشی بکشد. معلم با ايجاد انگيزه و تشويق دانش آموزان شوق 
نقاشی کشيدن را در آنها ايجاد می  کند. در صورتی که کودکی تمايل به نقاشی ندارد، می تواند هر فعاليت هنری ديگری را 
که مورد عالقٔه اوست و به فضای کالس لطمه نمی زند (تمرکز ديگران را از بين نمی برد)، انجام دهد. تأکيد زياد معلم بر يک 
فعاليت يا اصرار بر انجام دادن کاری خاص ضرورت ندارد. در بعضی موارد، کودکان مايل به انجام دادن بعضی از فعاليت ها 
نيستند؛ زيرا با روحيهٔ  آنها سازگاری ندارد. اگر آنها را مجبور کنيم نقاشی بکشند، ممکن است کاغذ خود را پاره کنند. معلم 

آگاه سعی می کند با هدايت کودکان و جلب توجه آنها به جذابيت های فعاليت، مانع به وجود آمدن چنين شرايطی شود.

۵  ــ وسايل و ابزار نقاشی
برای آشنايی با مباحث اين بخش می توانيد به کتاب «راهنمای درس هنر برای معلمان پايه های اول، دوم و سوم»  يا لوح 

فشردٔه ضميمٔه کتاب مراجعه کنيد.
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ب) فعاليت های يادگيری دانش آموزان

هنگام   رابه  دانش آموزان  حساسيت  که  است  خالق  و  هوشيار  معلم  وجود  برنامه،  اجرای  در  عامل  مهم ترين 
مشاهده و خالقيت آنها را درجريان فعاليت ها تقويت و تشويق می کند. هيچ گاه کودکان را به انجام دادن کاری وادار نکنيد بلکه 

با آگاهی از روحيات آنها، سعی کنيد بهترين فرصت ها را برای رشد ذهنی و پيشرفت توانايی های مختلف  شان فراهم سازيد.

۱ــ توصيه هايی برای اجرای برنامۀ نقاشی
۱ــ اجرای همٔه فعاليت ها با ارائٔه اطالعات و گفت وگو در مورد موضوع انتخابی آغاز می شود. شما می توانيد با نشان 
دادن تصوير، طرح سؤال، بيان ويژگی های موضوع، ارائٔه اطالعات الزم، ذهن دانش آموزان را روی موضوع متمرکز کنيد. 
در همۀ  پايه ها پس از ارائۀ اطالعات، تصاوير يا نمونه هايی که به دانش آموزان نشان داده شده اند، بايستی پنهان 
 شوند تا آنها تصاوير ذهنی خود از موضوع را ترسيم کنند و به جای تقليد از نمونه های ارائه شده، اثر هنری خويش 

را خلق کنند.
ايجاد  می شوند)،  انتخاب  تحصيلی  پايه های  با  متناسب  و  پيچيده  به  ساده  از  موضوع (موضوعات  انتخاب  از  پس  ۲ــ 
انگيزه (موضوعات و روش هايی که برای ارائٔه اطالعات به کار گرفته می شوند، بايد متنوع و جذاب باشند تا کودکان را به شوق 

بياورند) باعث تمرکز دانش آموزان روی موضوع می شود.
۳ــ به دانش آموزان ياد  دهيدکه قبل از شروع نقاشی در مورد موضوع فکرکنند، با ديگران مشورت کنند، از منابع در 
دسترس (کتاب، مجله، تلويزيون و……) اطالعاتی پيرامون موضوع گردآورند (به ويژه اطالعات بصری)، آن را در ذهن خود 
مجسم کنند (يا در خيال خود بسازند)، در مورد ابزار و روش کار خود، انتخاب شکل، اندازه، رنگ و محل قرارگيری جزئيات در 
صفحه بينديشند و تصميم بگيرند.(آنها آزادند با هر ابزار و موادی که در اختيار دارند، نقاشی کنند.۱). بعد، نقاشی دلخواه خود را 
بکشند تا به تدريج اين روش برای آنها به صورت عادت درآيد۲.به اين ترتيب، موضوع در ذهن دانش آموزان تجسم می يابد و قدرت 

تخيل آنها بارور می شود.

١ــ به جز وسايلی که برای سالمت آنها خطرناک است؛ مانند ماژيک و رنگ پارچه.
٢ــ  البته انتظار اين است که دانش آموزان اين روش ها را در پايه های اول، دوم و سوم تجربه کرده و با آنها کامًال آشنا باشند و بتوانند آنها را اجرا کنند. 
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۴ــ شما پس از ديدن شکل های ساده، عجيب يا غير کاملی که کودکان می کشند، بايد با آنها گفت و گو کنيد و با طرح 
سؤاالت مناسب ذهن آنها را به سمت برطرف کردن ضعف های کارشان هدايت کنيد. معلم آگاه در هر شرايطی ضمن تشويق 
دانش آموزان، بر نقاط قوت کار آنها تأکيد می کند. به اين ترتيب، اعتماد به نفس کودکان بيشتر می شود. با اين 
روش، آنها درمی يابند که دنيای ذهنی و توانايی شان در اجرا مورد تأييد است. پس به تقليد از مدل های نقاشی يا 

کار هم  کالسی های خود نمی پردازند.
۵  ــ نکتهٔ  مهم در فعاليت های هنری کودکان اين است که همٔه آنها به طور يک نواخت رشد نمی کنند. از پايهٔ  سوم تغييرات 
محسوسی در نقاشی کودکان ايجاد می شود که در مورد همٔه آنان هم زمان و به يک اندازه صورت نمی گيرد. شرايط مختلف 

جسمی، روحی، خانوادگی، آموزشی و محيط اجتماعی در ايجاد تغييرات يا به تعويق افتادن آنها مؤثر است.
۶  ــ از پائه چهارم، بعضی از فعاليت های نقاشی حذف و فعاليت های جديدی اضافه می شود و نقاشی با موضوع معين 
و نقاشی برای قصه، پيچيده تر می گردد. بهتر است در پايه های چهارم و پنجم  و ششم اندازٔه کارها بزرگتر و تعداد فعاليت های 
گروهی و تلفيقی بيشتر شود. به عالوه، دانش آموزان در انتخاب موضوع نقاشی، مواد و وسايل و روش کار شرکت فعال داشته 

باشند.
۷ــ  در فعاليت نقاشی چنانچه دانش آموزی در ترسيم موضوعات و بعضی از شکل ها با مشکل مواجه است و به کمک 

نياز دارد، می توانيد از روش دايره ها استفاده  کنيد.
  ٭ روش دايره ها: دايره شکلی آشنا برای کودکان است. آنها می توانند اجزای مختلف هر پديده ای را به کمک دايره ها 
ترسيم و جزئيات هر بخش را به آن اضافه کنند (برای مثال ابتدا دايره ای به جای سرگربه بکشند و سپس گوش و چشم و بينی 
را به آن اضافه کنند. آنگاه دايرهٔ ديگری به جای بدن گربه بکشند و دست ها، پاها و دم گربه را به آن وصل کنند).                     

به اين ترتيب، يک موضوع به چند قسمت تقسيم می  شود و ترسيم آن برای کودکان دشوار نيست. در  واقع، آنها مجبور 
نيستند يک باره به همهٔ  قسمت های موضوع بينديشند و آن را ترسيم کنند. وقتی کودکان تصوير نهايی را می بينند، به توانايی 
خود پی می برند و اعتماد به نفس پيدا می کنند. تأييد و تشويق هر کار سادهٔ  کودکان، باعث تقويت روحئه آنها می شود و شوق 
تجربه های بعدی را در ايشان ايجاد می کند. از آن  جا که يادگيری به مرور زمان انجام می شود، زمينه های پيشرفت دانش آموزان 

را فراهم  کنيد و انتظار نداشته باشيد که آنها يک باره، همهٔ  موارد را در کار خود رعايت کنند. 
کارها  توليد  فرايند  مورد  در  و  می گذارند  نمايش  به  را  خود  کارهای  دانش آموزان  هرفعاليت،  انجام دادن  از  پس  ۸  ــ 
گذاشتن   نمايش  به  و  فعاليت  اجرای  کار،  برای  انگيزه  ايجاد  اطالعات،  ارائهٔ   موضوع،  انتخاب  مراحل  می کنند۱.  گفت وگو 
کارها و گفت و گو در مورد آنها، بايد در يک جلسه (۵۰ دقيقه) انجام شود. بنابراين، بهتر است آماده کردن وسايل نقاشی و 

جمع آوری آنها قبل و بعد از ساعت هنر صورت گيرد. 

١ــ  پيش از شروع گفت و گو، از دانش آموزان بخواهيد همه  دوستان خود را تشويق کنند. شما نيز همٔه شاگردان را تشويق کنيد؛ حتی کسانی را که موفق نشده اند 
کارشان را کامل کنند و نقاشی نيمه تمام خود را به نمايش گذاشته اند. دانش آموزان در بارهٔ کار خود و ديگران نظر بدهند. 
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۹ــ در هر فرصت مناسب، روش صحيح استفاده از وسايل و ابزارها و نگه داری آنها را به دانش آموزان يادآوری کنيد. 
۱۰ــ در طول سال متناسب با مناسبت های اجتماعی، دينی و سنت های فرهنگی، برنامه هايی به دانش آموزان بدهيد که 
آنها را با فرهنگ، هنر و سنت های محلی و ملی بيشتر آشنا کند. در اين فعاليت ها، ارائٔه اطالعات و گفت و گو با دانش آموزان 

ضرورت دارد. 
۱۱ــ پس از اتمام کار، از دانش آموزان بخواهيد کارهای خود را (که شناسنامه دارد؛ يعنی نام، عنوان فعاليت، شمارٔه 

کار و تاريخ اجرا را پشت آن نوشته اند) داخل پوشٔه کار خود بگذارند و برگ فهرست فعاليت های هنری را کامل  کنند.
۱۲ــ با توجه به نيازهای درونی کودکان، برنامٔه نقاشی آزاد را هر هفته ترتيب دهيد تا آنها در اوقات فراغت، موضوعات 
دلخواه خود را نقاشی کنند و در فرصت مناسب نقاشی هايشان را در کالس به نمايش گذارند. اگر بعضی از کودکان پيوسته 
موضوعات تکراری يا طرح های کليشه ای (مانند خانه، رودخانه ای که از کوه پايين می آيد و ... ) را ترسيم می کنند، از آنها 
بخواهيد هرچه دوست دارند، آنچه می خواهند، خاطرات به ياد ماندنی و آنچه را تجربه کرده اند، نقاشی کنند و تصاوير ذهنی خود 
را به نمايش بگذارند. هدف از نقاشی آزاد، ارائهٔ  فرصت هايی به کودکان است تا آرزوها، خواب ها، ترس ها، خاطرات و... 

خود را ترسيم و از اين طريق هيجانات خودشان را تخليه کنند.

۲ــ نتايج حاصل از اجرای صحيح فعاليت ها
استفاده از روش های درست يا شيوهٔ  آموزش غيرمستقيم باعث می شود که:

۱ــ فرديت و شخصيت کودک، سالم رشد کند؛
۲ــ قدرت تخيل و خالقيت او فعال شود؛

۳ــ قدرت بيان آزاد، شهامت اظهارنظر و ارائٔه ايده های نو را داشته باشد؛
۴ــ اعتماد به نفس او تقويت شود و احساس موفقيت کند؛

۵ــ به قؤه ابتکار و ابداع خود اهميت دهد و به جست و جوی راه های تازه بپردازد؛
۶ــ به فعاليت های هنری و شخصی عالقه مند شود؛

۷ــ مفاهيمی چون نظم، هماهنگی و زيبايی در ذهن او عميق تر شود و در زندگی اش جلوه پيدا کند؛
۸  ــ با عاليق و سليقه های ديگران آشنا شود و ديگران را همان گونه که هستند، بپذيرد؛

۹ــ توانايی ها و ضعف های خود را بشناسد و در برابر نقد، انعطاف پذير باشد.
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۱ــ جدول فعاليت های يادگيری دانش آموزان

رديف
پايه

عنوان
فعاليت های يادگيری دانش آموزان

ششمپنجمچهارمسومدوماول

پيداکردن   نقش های ۱
اتفاقی

يافتن تصوير از يک 
مجموعٔه خط خطی

يافتن تصوير از يک مجموعٔه 
خط خطی

يافتن تصوير از ميان مجموعه 
٭٭لکه های رنگين

نقاشی با موضوع ۲
معين

موضوع تک عنصری
(طبيعی يا مصنوعی)

موضوع مجموعه ای از 
عناصر

(طبيعی يا مصنوعی)

مراحل رشد يا فرايند انجام 
گرفتن عمل(رشد گياهان يا 
جانوران، تهئه عسل، سفر، 

گردش، فصل ها)

ــ نقاشی از تعداد انسان ها با 
فضا سازی

ــ نقاشی از موجود ترکيبی

ــ نقاشی از آداب و رسوم و 
فرهنگ ملی و محلی

ــ نقاشی از حضور انسان در 
بناهای ميراث فرهنگی

ــ نقاشی از آداب و رسوم و 
فرهنگ ملی و محلی

ــ نقاشی از حضور انسان در 
بناهای ميراث فرهنگی

٭٭دلخواهدلخواهدلخواهنقاشی با موضوع آزاد۳

نقاشی يک صحنه از نقاشی برای قصه۴
قصه(فردی)

نقاشی صحنه های يک قصه
(گروهی)

نقاشی صحنه های يک قصه
(فردی)

نقاشی صحنه های مختلف
 قصه  برای  تهيهٔ   کتاب (  گروهی  )

نقاشی صحنه های مختلف 
قصه برای تهيهٔ  کتاب(فردی)

نقاشی صحنه های مختلف 
قصه برای تهيهٔ  کتاب (فردی)

کامل کردن نقاشی های ۵
نا تمام

توافق دو نفر برای  انتخاب 
موضوع، کشيدن نيمی از 
آن و تکميل توسط ديگری

توافق دو نفربرای انتخاب 
موضوع، کشيدن نيمی از 

آن، چسباندن دو نيمه به هم  و 
کامل کردن آن

توافق دو نفربرای انتخاب دو 
عالمت و تکميل کردن آنها به 

صورت نقاشی
٭٭٭

ــ چاپ انگشتیچاپ دستی۶
ــ نقاشی با چاپ انگشتی

چاپ از عناصر نقش دار
(طبيعی و مصنوعی)

نقاشی با استفاده از چاپ با مواد 
٭٭چاپ دستی با ُمهر دست سازطبيعی و مصنوعی

طراحی نقش های ۷
نقاشی از حيوانات به صورت ٭٭٭هندسی

٭٭ساده شده با شکل های هندسی

طراحی سادهٔ اشيا و طبيعت ٭٭٭٭طراحی۸
از روی مدل واقعی

طراحی سادهٔ اشيا و طبيعت 
از روی مدل واقعی

٭٭٭٭٭رنگ ها۹
ترکيب رنگ ها  و ساختن 

طيف های مختلف از 
يک رنگ
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نقاشی با موضوع معين: در اين فعاليت، معلم از توانايی ذهنی هر يک از دانش آموزان در تجسم موضوع و ترسيم آن 
آگاه می شود. او از اين طريق درمی يابد که چه کسی به کمک بيشتری نياز دارد. موضوعات متنوعی که برای پايه های مختلف 

پيشنهاد شده، از ساده به پيچيده و متناسب با عالقه و توانايی  های کودکان در نظر گرفته شده اند. 
اول  پايهٔ   در  مثال،  برای  می شود.  آغاز  انتخابی  موضوع  مورد  در  گو  و  گفت  و  اطالعات  ارائٔه  با  فعاليت  اين  اجرای 
هريک از کودکان حيوان دلخواه خود را می کشد. آنها قبل از شروع نقاشی در مورد آن صحبت می کنند و معلم در صورت 
امکان با نشان دادن تصوير حيوان يا بيان ويژگی های آن ذهن کودک را روی موضوع متمرکز می کند. در پايهٔ  دوم، کودکان 
به موضوعاتی مانند مزرعه ، حيوانات جنگل يا باغ وحش(به انتخاب دانش آموزان)می پردازند و همٔه کالس در مورد حيواناتی 
که در محيط انتخابی وجود دارند و ويژگی های آنها گفت و گو می کنند و تصاوير موجود را می بينند. در پائه سوم، زندگی و 
مراحل رشد و تکامل يکی از حيوانات مانند مورچه يا زنبور يا کرم ابريشم (به انتخاب دانش آموزان)  برای نقاشی با موضوع 
معين در نظر گرفته  می شود و دانش آموزان در مورد آن گفت و گو می کنند. معلم اطالعات الزم را در اختيار آنها قرار می  دهد. 
فعاليت نقاشی با موضوع معين جزء برنامه های تصوير سازی است. تقويت قدرت تخيل و تجسم موضوعات به تنهايی 
و در ارتباط با فضای اطراف، دقت به ويژگی های موضوعات مختلف و جزئيات آنها، توجه به تناسبات در ابعاد مختلف آن، و 

بيان احساسات و عواطف در ارتباط با موضوع تعيين شده از نتايج (اهداف) اين فعاليت است.

فضای ابزار و موادموضوعات پيشنهادی
نوع ارزشيابیزمان فعاليتنوع فعاليتآموزشی

هر نوع ابزار و مواد دلخواه يا 
يک يا دو جلسٔهفردی و گروهیکالس يا حياطدر دسترس با زمينٔه مناسب آن

فرايندی و پايانی۵۰  دقيقه ای 

مراحل اجرا 
۱ــ دانش آموزان از ميان چند موضوع پيشنهادی معلم، موضوع دلخواه خود را انتخاب کنند.

۲ــ در مورد ويژگی های موضوع گفت و گو و اطالعات الزم را کسب کنند (معلم اطالعات آنها را کامل کند).
خاص،  نکات  روی  تأکيد  با  لزوم  صورت  در  گروهی).  يا  فردی  صورت  (به  بکشند  کاغذ  روی  را  موضوع  طرح  ۳ــ 

دانش آموزان را به تکميل طرح هدايت کنيد.
۴ــ الزم به ذکر است، در پايه های دوم و سوم معلم بر نمايش فضا، توجه به جزئيات، رنگ آميزی دقيق تأکيد  کرده 
است. در پايه های چهارم و پنجم و ششم عالوه بر اين نکات، توجه به تناسبات، حاالت و حرکات بدن و تنوع اجزای 

نقاشی تأکيد کنيد.
۵  ــ دانش آموزان رنگ  آميزی طرح ها را آغاز کنند.        

۶  ــ نقاشی ها را (کامل يا نيمه تمام) به نمايش بگذارند.
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۷ــ در مورد کارها۱ گفت و گو کنند. 
 

عين
ع م

ضو
 مو

ی با
قاش

ن

موضوعات پيشنهادی
پايۀ پنجم  و ششمپايۀ چهارم

نقاشی از تعداد زيادی از انسان ها در موضوعات متنوع مانند انواع ورزش  ها، در 
حال مسافرت، در صف اتوبوس، درحال چتربازی و ...  به انتخاب دانش آموزان

نقاشی ازآداب و رسوم و سنت های ملی و محلی، هنرها و صنايع دستی، 
جشن ها، مراسم عزاداری عاشورا و ... به انتخاب دانش  آموزان 

نقاشی از انسان ها در فضاهای قديمی يا بناهای ميراث فرهنگی به نقاشی از موجود ترکيبی به صورت تخيلی
انتخاب دانش آموزان با تأکيد بر آثار محلی و منطقه ای

نقاشی از مناسبت های مختلفنقاشی از مناسبت های مختلف

فعاليت يادگيری در پايۀ  چهارم: موضوعات پيشنهادی پايهٔ  چهارم که متناسب با تجربه های پايه های قبلی در نظر گرفته 
شده اند، به دو دسته تقسيم می شوند: دستٔه اول شامل موضوعات واقعی است با تأکيد بر نمايش تعداد زيادی از افراد مختلف در 
فضاهای گوناگون مانند فضاهای ورزشی (مسابقه قايق رانی، دوچرخه سواری، کوه نوردی، فوتبال، ...) يا ايستگاه قطار، صف 
اتوبوس، باند پرواز فرودگاه و فرود چتربازان از آسمان. در اين نمونه ها دانش آموزان عالوه بر تجسم فضا و نمايش اجزا، بايد 
انسان ها را در حاالت و حرکات مختلف نقاشی کنند. اين موضوعات را می توان در زمينهٔ  بزرگ و به صورت گروهی اجرا کرد. 
معلم بر هم فکری و همکاری اعضای گروه برای تصميم گيری در مورد بخش های مختلف کار و نيز اجرای آنها نظارت می کند و در 

صورت لزوم به راهنمايی و هدايتشان می پردازد.

١ــ گفت و گو را در جهت شناخت فرايند توليد (  شامل انتخاب ايده، پرورش ايده، انتخاب ابزار و مواد و انتخاب روش توليد) و محصول نهايی هدايت 
کنيد.
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دستٔه دوم موضوعات پيشنهادی پايهٔ  چهارم مربوط به نقاشی از موجود ترکيبی است که جنبهٔ  تخيلی دارد. دانش آموزان 
با استفاده از نمونه های طبيعی، قسمت های مختلف حيوان يا يک گل  را به دلخواه خود انتخاب کرده، در کنار هم و به صورت 
ذهنی، طوری طراحی و رنگ آميزی می کنند که پديده ای جديد و عجيب را ارائه دهند. انتخاب موضوع، اجزای آن و نحوهٔ  
ترکيب، به عهده  دانش آموزان است. بهتر است اين فعاليت به صورت فردی اجرا شود تا هر يک از دانش آموزان ايدٔه شخصی 

خود را ارائه دهد.

فعاليت يادگيری در پايه های پنجم وششم: با توجه به تجربيات دانش آموزان در پايه های قبلی، در پايه های پنجم و 
ششم نقاشی با موضوع معين در ابعاد بزرگ و به صورت گروهی انجام می شود. معلم بر کار گروه ها نظارت دارد و در صورتی 
که نياز به راهنمايی داشته باشند، به آنها کمک می کند. او می کوشد افراد گروه را برانگيزد تا مشکل را شناسايی کنند و در پی 

راه حل آن باشند و دريابند از چه طريقی می توان مسئله را حل کرد و به نتيجه ای  بهتر رسيد.
موضوعات پيشنهادی در  پايه های  پنجم و ششم دو دسته اند: دستهٔ  اول موضوعات مربوط به آداب و رسوم و فرهنگ 
معرفی  ضمن  معلم  می دهد.  قرار  دانش آموزان  اختيار  در  نقاشی  موضوعات  از  متنوعی  پيشنهادهای  که  است  بومی  و  ملی 
و  می گذارد  آزاد  کار  اجرای  شيوهٔ   و  همکاری  فکری،  هم  اطالعات،  کسب  موضوع،  انتخاب  در  را  آنها  کلی،  موضوعات 
بر مراحل مختلف کار نظارت می کند. دانش آموزان می توانند با پيشنهاد موضوعات جذاب و متنوع، روش های جمع آوری 

اطالعات در مورد موضوع انتخابی را بررسی و با راهنمايی معلم از امکانات موجود استفاده کنند. 
بازديد از کارگاه های هنرهای سنتی (  آشنايی با ابزار و مواد و روش ساخت آنها )، موزه ها، فروشگاه های آثار هنری، 
محل برگزاری مراسم يا سنت ها (مراسم تعزيه خوانی، جشن عروسی سنتی، نذری پزان، ...)، ديدن عکس و فيلم يا گفت و گو 
با افراد مطلع يا هر پيشنهاد مناسب ديگر، روش هايی برای جمع آوری اطالعات و آشنايی با موضوع و جزئيات آن است. به اين 
ترتيب، دانش آموزان ضمن آشنايی با آداب و رسوم محلی و ملی، کار گروهی را برای رسيدن به نتيجٔه مطلوب تجربه می کنند. 



61

معلم  کشند.  می  تصوير  به  را  تخيل  و  واقعيت  از  ترکيبی  خود  نقاشی های  در  آموزان  دانش  موضوعات،  دوم  دستهٔ   در 
دانش آموزان را با بناهای ارزشمند تاريخی آشنا می سازد و نحوهٔ  استفاده از آنها را در زمان های قديم بيان می کند. آشنايی با 
پل ها، کاروان سراها، بازارهای سنتی، مساجد، باغ ها و خانه های قديمی که در هر منطقه وجود دارد و ويژگی ها و کاربرد هر 
يک، نحوه  حضور مردم در اين فضا، ... به دانش آموزان کمک می کند تا با فرهنگ، تاريخ و ميراث نسل های گذشته آشنا 
شوند. معلم آنها را ياری می کند تا با روش های مختلف (استفاده از کتابخانه، گفت و گو با افراد مطلع، استفاده از برنامه های 
صدا و سيما، بازديد از فضاهای مختلف و جمع آوری اطالعات از مسئوالن حفظ و نگه داری آثار، ...) متناسب با امکانات 

هر منطقه در مورد ويژگی ها و کارکردهای مختلف بناها اطالعات جمع آوری کنند و در گزارش ارائه دهند. 
مسافران  اسکان  می کنند.  ترسيم  و  تجسم  را  قديمی  بناهای  در  انسان  حضور  آموزان  دانش  فعاليت ها،  اجرای  هنگام 
در کاروان سرا، گذر کاروان از روی يک پل قديمی، خريد و فروش اجناس در بازارهای سنتی، تجمع افراد در مساجد يا 
اماکن متبرکه، ... از موضوعاتی هستند که دانش آموزان می توانند به آنها بپردازند و واقعيت و تخيل را پيوند دهند. معلم 
در مراحل مختلف کار، بر مشارکت افراد گروه در فعاليت ها نظارت دارد و از دانش آموزان می خواهد که همٔه مراحل کار را 

به صورت گروهی انجام دهند. 
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۳ــ نقاشی برای قصه (  کتاب سازی )
اين فعاليت تلفيقی از قصه گويی و نقاشی است و می توان با استفاده از نمونه هايی که در کالس قصه و نمايش ارائه می شود، 
قصص قرآن، داستان های مناسب گروه سنی، کتاب درسی هر پايه، افسانه های قديمی، محلی، داستان های ادبی کهن، قصه های 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتاب قصه  های انتشارات مدرسه، ... اين فعاليت را انجام داد. قصۀ مورد نظر بايد 
حتماً ايرانی و آموزنده و دارای ارزش های اخالقی و انسانی باشد. نکتۀ مهم ديگر در انتخاب قصه اين است که 
قصه بايد مناسب تصويرسازی باشد؛ يعنی تصاوير جذابی در ذهن کودکان ايجاد کند. دانش آموزان می توانند با نظر معلم، برای 

خاطره يا شعری تصويرسازی کنند يا خودشان قصه ای بسازند.
اين فعاليت پس از اجرای برنامٔه قصه گويی، به صورت تصوير سازی انجام می شود. گوش دادن به قصه و شرکت فعال 
در پرسش و پاسخ های مربوط به آن، زمينٔه تخيل وتجسم صحنه های داستان در ذهن دانش آموزان را فراهم می آورد و خالقيت 

تصويری آنها را پرورش می دهد.
فعاليت يادگيری در پايۀ چهارم: در پائه چهارم دانش آموزان با همکاری يکديگر کتاب می سازند. اين فعاليت تلفيقی 

از قصه گويی، کاردستی و نقاشی است.
قصه، خاطره يا شعر مناسب برای تصوير سازی در کالس قصه گويی با همکاری گروهی آماده می شود و به تأييد معلم 
می رسد. بچه ها قصه را می نويسند و محل تصاوير را تعيين می کنند. به اين ترتيب، اندازٔه نوشته ها و تصويرها (اندازه يا حجم 
کل کتاب) تعيين می شود. سپس شکل و تعداد صفحات کتاب، نحوهٔ اتصال آنها و شيؤه جلد سازی را تعيين می کنند.(توضيح 
در بخش کاردستی، صفحۀ ٨١) در کالس نقاشی اعضای گروه در مورد محل نوشتن قصه و محل نقاشی ها در هر صفحه 

تصميم  می گيرند و تعداد تصاوير يا صحنه هايی را که نشان دهندٔه سير داستان است، تعيين می کنند.
 معلم برمراحل اجرا و تعداد جلساتی که به تهيه  کتاب اختصاص می يابد، نظارت دارد. يادآوری تجربه های قبلی مرتبط 
با اين برنامه، تشويق دانش آموزان در مراحل مختلف تهيهٔ  کتاب، بيان ارزش های مادی و معنوی تهيه و نگه  داری کتاب برای 

آنها، در پيشرفت کار نقش مؤثری دارد.
نکتٔه مهم در اجرای اين فعاليت هماهنگی نقاشی با قصه و نوع کتاب سازی است. هدف اين فعاليت، نشان دادن 

مفهوم شعر، خاطره يا قصه با استفاده از تصاوير پی در پی است که حال و هوای قصه را نشان می دهند. 
مراحل اجرا: مراحل اجرا در قسمت کاردستی، صفحٔه ۸١ توضيح داده شده است. الزم است دانش آموزان نقاشی ها 

را در جاهای تعيين شده بکشند و رنگ آميزی کنند. آنها اين کار را می توانند به دو روش انجام دهند؛
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١ــ مسئوليت آماده سازی هر صفحه از کتاب را يک نفر از اعضای گروه بر عهده گيرد و همٔه کارهای آن را خود انجام دهد.
کردن  آماده  مثال،  برای  دهد؛  انجام  را  مورد  يک  فقط  گروه  عضو  هر  و  کنند  تقسيم  را  کارها  گروه  در  دانش آموزان  ٢ــ 

صفحه ها، نوشتن متن ها در هر صفحه، کشيدن طرح اولئه نقاشی ها و رنگ آميزی نقاشی ها و…     . 
فعاليت يادگيری در پايه های  پنجم و ششم: در پائه پنجم، هر يک از دانش آموزان به تنهايی يک کتاب می سازد. 
با توجه به تجربٔه گروهی پائه چهارم، ابتدا متن قصه، شعر يا خاطره ای که دانش آموز در کالس قصه گويی آماده کرده است، 
به تأييد معلم می رسد. سپس، دانش آموز ايدٔه خود را برای ساختن کتاب و نحوه  تصويرسازی بيان می کند و با نظر معلم، کار 
کتاب سازی۱ را آغاز می کند. دانش آموزان ابتدا متن را با خط خوش روی صفحات آماده می نويسند و تصاوير انتخابی داستان 

را ترسيم و رنگ آميزی می کنند. سپس صفحات را به هم متصل می کنند و جلد کتاب را می  سازند.           
آموزان  دانش  کتاب،  اين  تهيهٔ    برای  می گيرد.  انجام  نقاشی  کالس  در  آن  تصوير سازی  و  قصه  کالس  در  متن  نگارش 
در  دانش آموزان  خالقيت  کنند.  استفاده  گرفته اند،  ياد  قبل  سال  های  در  که  کاردستی  و  نقاشی  روش های  همٔه  از  می توانند 
تلفيق مهارت ها و ايجاد اثری منحصر به فرد و هماهنگ نمايان می شود. تعداد جلساتی که به کتاب سازی اختصاص می يابد، با 
مشورت معلم تعيين می شود. معلم بر مراحل مختلف تهئه کتاب نظارت دارد و در هر مرحله متناسب با فعاليت های انجام شده، 

دانش آموزان را تشويق می کند.

١ ــ  دانش آموز می تواند شکل، اندازه و رنگ صفحات کتاب را به دلخواه خود و متناسب با متن طراحی کند.
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در  که  است  اين  در  تفاوت  است.  شده  داده  توضيح   ٨١ صفحٔه  کاردستی،  قسمت  در  اجرا  مراحل  اجرا:  مراحل 
پايه های  پنجم و ششم کتاب سازی فعاليتی فردی است و يک نفر همٔه مراحل اجرا را به عهده دارد. می توان گفت کتاب سازی 

پروژٔه نهايی دانش آموزان است که در اجرای آن از همٔه تجربه های سال های گذشته بهره می گيرند.

۴ــ چاپ دستی
مهرهای  از  استفاده  با  بزرگ  سطوح  دستی،  چاپ  فعاليت  در  است.  متنوع  نقوش  ايجاد  برای  جذاب  فعاليتی  چاپ 
گوناگون، به سرعت، نقش دار، رنگين و زيبا می شوند. مهرهای چاپ دستی بسيار متنوع اند. روش ها و مواد مورد استفاده در 

چاپ دستی هم خيلی زياد اند.
دانش آموزان به چاپ دستی عالقهٔ  خاصی دارند. آنها در پايه  های قبل، ايجاد نقوش متنوع با مهرهای آماده، نقاشی با 
چاپ ( تصوير يابی و تصويرسازی )۱ و تهئه کاردستی با چاپ را تجربه کرده اند؛ در سال اول از انگشتان آغشته به مواد رنگی 

١ــ  برای چاپ گرفتن از مهرهای آماده، سطح مقطع آنها را به مرکب، استامپ يا رنگ (گواش يا آب رنگ، آب لبو، چای و ...) آغشته کنيد. برای اين کار می توان از دو 
روش استفاده کرد: يا رنگ و مرکب را روی يک سطح صاف (مانند سينی پالستيکی) پهن کنيد و سطح مقطع مهر را روی آن بماليد، يا با قلم مو، رنگ را روی سطح مقطع مهر بماليد و 
آن را رنگين کنيد. هنگام استفاده از مهر فلزی (مانند سکه يا کليد، برگ روغنی، سنگ صيقلی و (صدف))، .. از رنگ يا مرکب غليظ استفاده کنيد و پس از رنگين کردن سطح مهر آن 
را روی زمينه (کاغذ، مقوا، پارچه، ... ) فشار دهيد تا نقش آن روی زمينه پياده شود. با تکرار اين روش می توانيد از اشياء و پديده های مختلف چاپ بگيريد و زمينه را به دلخواه پر کنيد.

در تصوير يابی با مواد رنگين در دسترس از انگشتان مختلف دست خود چاپ می گيرند و صفحه را پر می کنند. به اين ترتيب، در يک فعاليت بازی گونه آنها با نقش نوک انگشتان 
مختلف خود آشنا می شوند و رنگ های مختلف را هم تجربه می کنند. پس از خشک شدن چاپ های انگشتی، با توجه به اندازه و حالت هر نقش، شکل آشنايی را در آنها کشف و با مداد 

رنگی اين نقوش را کامل می کنند. 
در تصوير سازی که به چاپ انگشتی اختصاص دارد، موضوع دلخواه خود را با کمک چاپ انگشتی نقاشی می کنند. در اين فعاليت، دقت و نظم برای تصوير کردن موضوع 

دلخواه ضروری است. 
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و در سال های دوم و سوم از اشيای نقش دار روی زمينه های مختلف چاپ گرفته اند. آنها طی اين تجربه ها با انواع بافت نيز 
آشنا شده اند.

فعاليت يادگيری در پايۀ  چهارم: دانش آموزان پائه چهارم در فعاليت چاپ دستی، می آموزند که برای ايجاد نقوش 
مورد نظر می توانند مهر بسازند. آنها ياد می گيرند که چگونه شکل ها و نقش های گوناگون را به سرعت روی زمينٔه مورد نظر 
طور هم زمان  و دست ساز به  از مهرهای آماده  و متنوع،  جالب  اجرای کارهای  برای  توانند  منتقل کنند. به عالوه، آنها می 
در  که  را  قصه  شخصيت های  و  طرح  توان  می  کار  به  بخشيدن  سرعت  برای  کتاب،  تهئه  مانند  فعاليت هايی  در  کنند.  استفاده 
صفحات مختلف کتاب تکرار می شوند، به صورت مهر دست ساز درآورد و از آن چاپ گرفت. از دانش آموزان بخواهيد که 
کاربردهای مختلف مهرهای دست ساز را بيابند و آنها را تجربه کنند. روش تهئه مهر در بخش کاردستی توضيح داده شده 

است.

نوع ارزشيابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد
زمينه   دسترس،  در  مصنوعی  و  طبيعی  های  رنگ  انواع 
مورد نظر (کاغذ ضخيم، مقوا، پارچه، ظرف سفالی و…) 
سينی، پيش بند، قلم مو، ظرف آب، ُمهر يا ُمهرهای ساخته 

شده

يک يا دو جلسٔهفردی و گروهیکالس
۵۰ دقيقه ای

فرايندی
و   پايانی

مراحل اجرا 
۱ــ زمينٔه مورد نظر را آماده کنند (دانش آموزان می توانند مهر را به صورت فی البداهه به کار گيرند يا جای نقوش را 

روی زمينه از قبل تعيين و طرح خاصی را اجرا کنند).
۲ــ رنگ يا رنگ های دلخواه خود را به مقدار الزم و به ترتيب روی سينی پالستيکی پهن کنند.

۳ــ مهردست  ساز را به رنگ آغشته کنند و روی زمينٔه مورد نظر چاپ بگيرند.
۴ــ اين روش را تکرار کنند تا کار تکميل شود.

۵  ــ پس از خشک شدن نقوش، کارها را به نمايش بگذارند.
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۶  ــ در صورت استفاده از ظروف سفالی، پس از خشک شدن نقوش، يک الئه ورنی يا روغن جال روی آن بمالند تا 
رنگ ها شفاف و ثابت شوند.

۷ــ دربارهٔ  نمونه ها و فعاليت چاپ با مهر دست ساز گفت و گو کنند.
۸  ــ پوشٔه کار خود را تکميل کنند.

۴ــ طراحی نقش های هندسی
نقاشی از حيوانات به صورت ساده شده با شکل های هندسی(پايۀ چهارم): دانش آموزان در پائه چهارم شيوهٔ 
جديدی را در نقاشی تجربه می کنند. در اين فعاليت، حيوانات مختلف را با استفاده از شکل های هندسی مانند دايره، مثلث، 
مربع، لوزی، ذوزنقه و مستطيل طراحی می کنند. آنها به جای هر قسمت از بدن حيوانات، يک شکل هندسی که متناسب با 
ويژگی های همان حيوان است، می کشند. توجه و عالقهٔ  کودکان به شکل های هندسی مختلف باعث به وجود  آمدن طرح های 
تا  کنيد  تشويق  را  دانش  آموزان  پس  است؛  ذهنی  صورت  به  فعاليت  اين  رنگ آميزی  می شود.  مختلف  حيوانات  از  متنوع 

ايده های شخصی خود را برای رنگ آميزی حيوانات به کار گيرند و نقوش زيبايی ايجاد کنند.
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اين فعاليت عالوه بر پرورش خالقيت تصويری، کودکان را با دنيای متنوع طرح های ذهنی آشنا می کند و 
امکانات ديگری  برای طراحی و نقاشی به آنها نشان می دهد. حيوانات ساده شده با اشکال هندسی طرح های مناسبی 
برای فعاليت ُمهرسازی هستند. شما می توانيد پيش از اجرای فعاليت چاپ دستی در پايهٔ  چهارم، برنامهٔ  طراحی حيوانات با 
نقوش هندسی را ارائه دهيد و استفاده از طرح های ابتکاری را برای فعاليت چاپ دستی به دانش آموزان پيشنهاد کنيد. به اين 

ترتيب، طراحی و اجرای مهرهای دست ساز اجرا می شود و بر جذابيت فعاليت می افزايد.
هنگام نمايش کارها، از دانش آموزان بخواهيد نمونه های متنوعی را که از حيوانات مشابه طراحی شده اند، با هم مقايسه کنند 

و افرادی را که به تنهايی چندين طرح متنوع از يک حيوان ترسيم کرده اند، بسيار تشويق کنيد.
آثار  ديگر  و  دست بافته ها  سفالينه ها،  روی  که  را  ايرانی  هندسی  نقوش  متنوع  نمونه های  فعاليت،  انجام دادن  از  پس 
هنری ايران اجرا شده اند به دانش آموزان نشان دهيد. هنگام مشاهدٔه نمونه ها و ديدن تصاوير، بازديد از موزه ها، کارگاه ها و 
نمايشگاه های هنری، توجه کودکان را به نقوش ساده شدهٔ  حيوانات و انسان که روی آثار مختلف نقش بسته است، جلب کنيد.
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فضای ابزار و مواد
نوع ارزشيابیزمان فعاليتنوع فعاليتآموزشی

مواد رنگی در دسترس، زمينه مناسب (  کاغذ شطرنجی  )
يک يا دو جلسهفردی و گروهیکالسو لوازم کمکی مورد نياز

فرايندی و پايانی۵۰ دقيقه ای

مراحل اجرا
۱ــ هر دانش آموز حيوان دلخواه خود را انتخاب کند.

۲ــ حيوان را با شکل های هندسی دلخواه طراحی و روی زمينه در اندازهٔ  مناسب اجرا کند. 
۳ــ طرح هندسی و زمينٔه کار را به طور ذهنی رنگ آميزی کند.

۴ــ دانش آموزان کارهای آماده را به نمايش بگذارند. 
۵  ــ در مورد نقاشی ها گفت و گو کنند. 

۵ ــ طراحی(پايه های پنجم وششم) 
طراحی فعاليتی متناسب با عاليق دانش آموزان پايه های  پنجم وششم است که هم زمان با کسب تجربيات ديگر انجام می شود. 
اشيای مختلف (صندلی، کيف، گلدان و ...)، گل و ميوه (به صورت تسک يا مجموعه)، مناظر طبيعی (يک درخت، گوشه ای 
از باغچه، بخشی از پارک يا فضای طبيعت و ...) و محيط اطراف ( قسمتی از کالس، فضای بيرون از پنجره، يک در قديمی، 
پنجره، خانه ها و آنچه در اطراف آن ديده می شود و ...) موضوعات پيشنهادی برای اين فعاليت اند که متناسب با امکانات موجود 
و عاليق دانش آموزان انتخاب می شوند. از دانش آموزان بخواهيد با دقت به موضوعات واقعی اطراف خود توجه کنند و نمونه هايی 
را برای اين فعاليت پيشنهاد دهند. برای موفقيت در فعاليت، بهتر است ابتدا موضوعات ساده تر را انتخاب و تجربه کنند. در اين 
فعاليت، مشاهدۀ دقيق موضوعات از نظر اندازه، شکل، رنگ، بافت، ... و توجه به ويژگی های مختلف موضوع به تنهايی 
(تقارن، تناسب و  ...)  و در ارتباط با فضای اطراف آن اهميت ويژه ای دارد. قرارگرفتن طرح برکاغذ به نحوی که با فضای اطراف 
هماهنگی داشته باشد، کمتر مورد توجه کودکان در اين سنين است. به آنها يادآوری کنيد که با کوچک و بزرگ کردن اندازه ها نتايج 
بهتری به  دست می آورند. همچنين می توانند حالت های مختلف را تجربه کنند تا بهترين وضع قرارگرفتن طرح را در کاغذ (  از نظر 

اندازه و ارتباط با فضای اطراف) بيابند.
سياه  مداد  از  خطوط،  اين  کشيدن  برای  می شوند.  کشيده  روشن  سايه  بدون  محيطی،  خطوط  فقط  فعاليت  اين  در 
معمولی، مداد طراحی و مداد رنگی روی انواع زمينه ها (غير از کاغذ و مقوای گالسه که برای کار با مداد مناسب نيست) 

 استفاده می شود.
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نوع ارزشيابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد
مداد، کاغذ

يک  جلسٔهفردیکالسو لوازم کمکی مورد نياز
فرايندی و پايانی۵۰  دقيقه ای

مراحل اجرا
۱ــ هر دانش آموز، موضوع مورد نظر خود را انتخاب کند (با توجه به امکانات موجود، دانش آموزان را آزاد بگذاريد 
تا هم زمان، موضوعات مختلف را انتخاب کنند. برای مثال، چند نفر فضای بيرون کالس را از پنجره، بعضی از آنها اشيای 
مورد استفادٔه خود، گروهی صندلی يا در، سايرين گلدان، کوزه، ... يا گل، ميوه، ميؤه کاج و ... در دسترس) را انتخاب 

می کنند و به مشاهدٔه دقيق آنها می پردازند.
۲ــ کاغذ را روی تخته کار ثابت کنند. 

۳ــ طرح موضوع انتخابی را به صورت کم رنگ (  با فشار کم مداد) روی کاغذ اجرا کنند. 
۴ــ دانش آموزان بايد چندين طرح ساده از موضوع انتخابی روی کاغذهای مختلف اجرا کنند تا بهترين حالت آن را 

پيدا کنند (  اندازه و محل قرارگرفتن موضوع درکاغذ مناسب باشد ). 
۵  ــ پس از انتخاب بهترين طرح، آن را پر رنگ کنند و جزئيات را با دقت به آن اضافه نمايند. 

۶  ــ کارها را به نمايش بگذارند.
۷ــ در مورد کارها گفت و گو کنند.
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۶ ــ ترکيب رنگ ها 
دانش آموزان در پايه های اول تا پنجم با رنگ های اصلی آشنا شده  و ترکيب رنگ انجام داده اند و می دانند که با سه 
رنگ اصلی، رنگ های زيادی می توان ساخت  همچنين، تيرگی و روشنی رنگ ها را با ترکيب سياه وسفيد تجربه کرده اند. در 

پائه ششم مروری بر ترکيب رنگ های مختلف خواهيم داشت. 

نوع ارزشيابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد
مقوای A۳ ــ قلم مو ــ رنگ گواش يا آبرنگ ــ ظرف 

آب برای شستن قلم مو ــ دستمال کاغذی يا دستمال نخی 
برای تميز کردن قلم مو ــ  پالت يا يک بشقاب تخت برای 

ترکيب رنگ
يک  جلسٔهفردیکالس

فرايندی و پايانی۵۰  دقيقه ای

مراحل اجرا 
۱ــ دانش آموزان رنگ ها را (  ابتدا دو تا دوتا و بعد سه تايی ) با هم ترکيب می کنند و هر رنگ را روی مقوا می گذارند. آنها 
برای کنار هم گذاشتن رنگ ها هيچ محدوديتی ندارند و هر رنگی را در هر کجای صفحه که دوست داشتند، می گذارند (مهم آشنايی 

بيشتر با ترکيب رنگ است)؛ به طوری که هيچ جای خالی روی برگه باقی نماند.
۲ــ در پايان، کار ها را به نمايش می گذارند و در مورد آنها گفت   و گو می کنند و از تنوع و تعدد رنگ ها لذت می برند. 

با تکرار اين فعاليت، دانش آموزان مهارت بيشتری در ترکيب رنگ و نحؤه کنار هم  گذاشتن رنگ ها به  دست می آورند.



      فصل سوم

کاردستی
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الف) دانستنی های معلم

 کاردستی فعاليتی جذاب، سرگرم کننده و لذت بخش است که  اجرای آن به همکاری وهماهنگی ذهن، چشم و دست نياز 
دارد. اين فعاليت دارای دو جنبهٔ  آموزشی و پرورشی است. از نظر آموزشی، ساختن کاردستی به درک عميق مفاهيم جديد 
کمک می کند و باعث ماندگاری نتايج حاصل از اجرای فعاليت ها در ذهن می شود. دانش آموزان در اجرای کاردستی های 
وجود  به  متنوعی  آثار  و  می آموزند  را  آنها  کارگيری  به  روش  می  شوند،  آشنا  ويژگی های  هريک  و  مختلف  مواد  با  گوناگون 
افزايش  محيط  و  طبيعت  پديده های  و  مواد  جنس  و  بافت ها  شکل ها،  به  کودکان  حساسيت  و  دقت  ترتيب،  اين  به  می آورند. 

می يابد. 
 از نظر پرورشی، ساختن کار دستی باعث تقويت تفکر، تخيل و خالقيت کودکان می شود و به آنها  می آموزد که دائماً 
به جست  و  جو و کشف چيزهای تازه بپردازند. به عالوه، توانايی های فيزيکی و حواس مختلف کودکان، به ويژه حس المسه و 

بينايی آنها، را تقويت می کند. 
 کاردستی ها تنوع زيادی دارند و با اهداف مختلف ساخته می شود. کودکان گاه کاردستی را تنها با اين هدف می سازند 
تهيه   مثال  (برای  می سازند  کاردستی  ديگران  يا  خود  نياز  مورد  وسايل  تهيهٔ   برای  گاه  بخشند،  تجسم  را  خود  ايده های  که 
جامدادی، ساختن ماسک برای نمايش و ...) و بعضی اوقات تنها با هدف زيبا کردن محيط پيرامون خود، به تزئين اشيا يا 
محيط می پردازند. آنها گاه نيز به مناسبت های مختلف، متناسب با آداب و رسوم بومی، ملی، دينی و ... کاردستی می سازند. 
در همۀ  اين فعاليت ها کودکان ياد می گيرند که به جای مصرف  کردن، سازنده و خالق باشند. اين خالقيت و سازندگی 

به توسعهٔ  مهارت های فيزيکی و ذهنی و خودباوری و تقويت اعتماد به نفس و استقالل کودکان منجرمی شود.

۱ــ ايده های خالق کودکان
ذهن کودکان سرشار از ايده های خالق است. برای تربيت هنری کودکان  روش آموزش غير مستقيم مناسب است. 
دارای  که  نمونه ها  اين  مشاهدهٔ   می پردازند.  ارزشمند  هنری  آثار  و  طبيعت  پديده های  دقيق  مشاهدٔه  به  کودکان  روش،  اين  در 
تجربه های  هم  نمونه ها،  اين  مشاهدهٔ   با  دانش آموزان  است.  هنری  تربيت  زيربنای  هستند،  زيبايی  و  هماهنگی  تعادل،  تناسب، 
 بصری (ديداری) وسيعی کسب می کنند و هم ايده های ذهنی شان شکوفا می شود که زمينهٔ  مناسبی برای انجام دادن فعاليت های 

هنری است.
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بخش کاردستی به نحوی برنامه ريزی شده است که دانش آموزان همواره از ايده های ذهنی خود برای اجرای فعاليت ها 
استفاده  کنند. معلم نبايد نمونۀ  کار آماده را به دانش آموزان نشان دهد يا از آنها بخواهد که مشابه يک نمونۀ آماده 
يا الگوی معين کار کنند بلکه بايد با بيان ويژگی های مادهٔ  مورد استفاده و ايجاد انگيزه برای هر فعاليت، دانش آموزان را 
برای ساختن چيزی تازه تشويق کند. او در تمام مراحل اجرای برنامه، نقش راهنما را بر عهده دارد. بدين گونه تفکر خالق 
در کودکان شکل می گيرد. وقتی کودکان به مشاهدهٔ  دقيق عادت کنند و هنگام ساختن کاردستی های مختلف تجربيات متنوعی 
نگر  سطحی  و  ساده پسند  بنابراين،  می يابد.  ارتقا  آنها  بصری  سواد  سطح  و  می شود  تربيت  هنری شان  ذوق  آورند،  به دست 

نخواهند    شد و شناخت عميقی از آثار هنری پيدا می کنند.

٢ــ انواع کاردستی
ساخت انواع کاردستی از جنبهٔ  موضوع، ساختار، روش کار و نوع مواد و ابزار قابل بررسی است.      

ــ موضوع کار: کاردستی گاهی جنبهٔ  تزئينی و گاه جنبهٔ  کاربردی دارد. بعضی اوقات نيز دارای هر دو جنبه است.
ــ ساختار: کاردستی های ساخته شده از نظر شکل دوبعدی(سطح)۱ يا سه بعدی  (حجم  ) هستند. در برنامهٔ  کاردستی 
دورهٔ  ابتدايی هماهنگ با دروس ديگر، دانش آموزان ابتدا فعاليت های کاردستی خود را به صورت دوبعدی (سطح) تجربه می کنند 
و سپس، نمونه های سه بعدی (حجم) می سازند. آنها هنگام ساختن کاردستی و تجربٔه عملی با سطوح مختلف، تفاوت های ميان 
سطوح را به طور عملی درک و تنوع آنها را در محيط خود کشف می کنند. همچنين، مفاهيم سطح و حجم را درک می کنند 

و آنها را از هم تميز می دهند؛ اگر چه نمی توانند تعاريفی از سطح و حجم ارائه دهند.
همان طورکه در بخش ارتباط با طبيعت گفته شد، همانند پايه های قبلی، پيش از اجرای فعاليت هايی که به صورت سطح 
يا به شکل حجم اجرا می شوند، دانش آموزان را به مشاهدهٔ  دقيق انواع سطوح و حجم ها در طبيعت۲ و محيط زندگی تشويق 
 کنيد. در همهٔ  موارد بر تقسيم بندی سطح های هندسی و غير هندسی تأکيد  کنيد و به مرور نام انواع شکل های هندسی را به آنها 

بياموزيد.
شکل سازی،  در  شده اند.  برنامه ريزی  شکل يابی  و  شکل سازی  زمينهٔ   دو  در  کاردستی  فعاليت های  کار:  روش  ــ 
موضوع معينی به دانش آموزان داده می شود و آنها تالش می کنند ايده های ذهنی خود را از آن تجسم بخشند. در شکل يابی، از 
ابتدا موضوع معينی وجود ندارد و دانش آموزان با دقت به موادی که در اختيار دارند، شکل آشنايی را در آن پيدا می کنند و آن 
را به کمک ابزار نقاشی يا مواد ديگر، کامل می کنند. در اين روش، آنها بايد از ايده های ذهنی خود برای پيدا کردن شکل های 

آشنا استفاده کرده موضوعی را از شکل و حالت مواد مورد نظر کشف کنند.

ـ  در مورد شکل و تقسيم آن به سطح و حجم و انواع سطوح و حجم های هندسی و غيرهندسی در بخش مبانی اطالعات کافی داده شده است. ١ـ
٢ــ  به فصل اول، صفحٔه ٣٠ ارتباط با طبيعت مراجعه کنيد.
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صورت  به  که  هستند  چيزهايی  شامل  می شوند،  استفاده  کاردستی   ساختن  برای  آنها  از  که  مواد  ابزار:  و  مواد  ــ 
دلخواه تغيير شکل داده می شوند ( مانند کاغذ و ِگل ).

مواد مورد استفاده در فعاليت های کاردستی به طور کلی به دو گروه طبيعی و مصنوعی تقسيم می شوند. مواد طبيعی 
در طبيعت وجود دارند و دو دسته اند:  آلی و معدنی. مواد مصنوعی را انسان می سازد. 

مواد

                                                                 
                                            طبيعی                                                                                                مصنوعی

                                                                                                                                            
        

   چوب، سنگ، صدف و ...                                   ِگل رس                          کاغذ و مقوا                                                    دور ريختنی ها

برنامهٔ  کاردستی با توجه به انواع مواد به چهار دسته تقسيم شده است.
۱ــ مواد طبيعی:          الف) برگ، ساقه، ريشه، صدف، پر ، سنگ ، ميوه، ...                                       

   ب) ِگل                              
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۲ــ مواد مصنوعی:                              الف) کاغذ و مقوا    

                                             
ب) دور ريختنی ها                      

شناخت دانش آموزان از قابليت های مواد مختلف، زمينهٔ  مناسبی برای انجام دادن فعاليت های کاردستی است. برای 
مثال، در فعاليت کار با مواد طبيعی معلم از دانش آموزان می خواهد که مواد جمع آوری شده را بررسی کنند. آنها را لمس کنند، 
رنگ، بو، اندازه، شکل، زبری، نرمی و ... آنها را با هم مقايسه کنند، احساس خويش را از آن ماده بيان کنند و سپس يک 
نمونه را انتخاب کرده با استفاده از روش شکل يابی يا شکل سازی به شکلی تازه و آشنا درآورند. معلم بايد فعاليت کاردستی 
را هماهنگ با مواد موجود در منطقهٔ  جغرافيايی خود برنامه ريزی کند. دانش آموزان ضمن انجام دادن فعاليت ياد می گيرند که 
بسياری از آثار، حالت ناپايدار دارند و نمی توان آنها را نگه داری کرد ولی ساختن يک نمونۀ جديد و ارائۀ  يک 

ايدۀ تازه، خود به خود ارزشمند است.
برای سهولت اجرای برنامه ها الزم است بعضی مواد مانند دور ريختنی ها يا مواد طبيعی قبالً تهيه  شوند. معلم بايد پيش از 
هر فعاليت، دانش آموزان را به جست   وجو برای مواد مورد نياز و جمع آوری آنها تشويق کند. بعضی مواد را می توان به کمک مدير 

مدرسه، معلم و اوليای دانش آموزان و ... فراهم کرد؛ مانند تهيهٔ  کاغذ نشريات باطله، پوستر و پوشه های باطله  و...  .
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ــ ابزار: برای ساختن کاردستی عالوه بر مواد گوناگون، ابزار مناسب مورد نياز است. ابزار شامل وسايلی است که 
به کمک آنها مواد مورد نظر را تغيير شکل می دهند. مانند قيچی، چسب، چاقوی پالستيک، اسفنج، اشيای اثر گذار برای 
ايجاد نقش روی ِگل، مفتول فلزی، نخ نايلونی يا نخ ابريشمی برای برش دادن ِگل، ابزار نقاشی(پالت، گواش، قلم مو، مداد 

شمعی يا پاستل روغنی، مداد رنگی، مداد سياه و ..)، روغن جال يا افشانه (اسپری) بی رنگ برای ثابت کردن رنگ  و... . 
ــ قيچی: برای برش دادن کاغذ و مقوا از ابزارهايی چون قيچی، اسکالپر (تيغ جراحی)،کاتر و... استفاده می شود. 
اما  دانش آموزان دورهٔ  ابتدايی فقط بايد از قيچی نوک گرد استفاده کنند. آنها در پايهٔ   اول برای کسب مهارت در برش با قيچی 

تمرين هايی به شرح زير انجام داده اند.  

۱ــ معلم نحؤه به دست گرفتن قيچی و نکاتی در مورد ايمنی و حفاظت۱ از قيچی را به آنها آموزش داده است.
۲ــ آنها انواع خطوط راست، شکسته و منحنی باز و بسته را روی کاغذ باطله رسم کرده و سپس با قيچی برش داده اند.

۳ــ ياد گرفته اند که برای برش دقيق تر و آسان تِر شکل، کاغذ را به آرامی بچرخانند. 

١ــ  نکات ايمنی و حفاظت و کارکردن با قيچی:
 ١ــ قيچی (بزرگی و استحکام) را متناسب با آنچه می خواهيد برش دهيد، انتخاب کنيد.

۲ــ پس از انجام دادن کار، تيغٔه قيچی را ببنديد.
۳ــ در صورتی که قيچی به چسب، رنگ يامواد ديگر آغشته شد، فوری آن را تميز کنيد.

۴ــ در صورتی که قيچی خيس شد، فوری آن را خشک کنيد.
۵ــ وقتی می خواهيد قيچی را به کسی بدهيد، تيغه های بسته را در دست بگيريد و قيچی را از سمت دسته  های آن به ديگری بدهيد.

۶ــ پس از پايان کار اگر می خواهيد قيچی را در کيف خود بگذاريد، مقدار کمی مقوا يا کاغذ باطله را به شکل قيف درآوريد، نوک قيچی را در آن بگذاريد و آن  را از 
سمت نوک تيغه در کيف خود قرار دهيد.
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ــ چسب: چسب ماده ای است که دو يا چند قطعه را به يکديگر متصل می کند. اين ماده تنوع بسيار زيادی دارد و 
به صورت مايع و جامد در شکل های مختلف توليد می شود.     

انواع چسب ها از مواد طبيعی و مصنوعی ساخته می شوند. چسب های طبيعی از مواد معدنی، حيوانی (ژالتين، ِسريُشم، 
الک و ...) و گياهی (نشاسته، صمغ ، سريش و ...)، و چسب های مصنوعی از مواد شيميايی تهيه می شوند. انواع چسب 
به صورت های مختلف مانند چسب تيوبی، ماتيکی، لوله ای، خميری، پودری، ژله ای، حرارتی، نواری و ... تهيه می شود و 

در دسترس است.       

    هنگام استفاده از بعضی چسب ها، برای رقيق کردن آنها از حّالل استفاده می شود. مانند چسب چوب يا چسب کاغذ 
ديواری که با افزودن مقداری آب، غلظت مناسبی پيدا می کنند. 

افشانۀ ورنی يا براق کنندۀ  رنگ: از افشانٔه براق کننده، که خود نوعی چسب است، برای ايجاد شفافيت وحفاظت 
از کارهای رنگ شده(مانندآثارِگلی رنگ شده و مواد طبيعی و ...)  استفاده می شود. هنگام استفاده از افشانٔه شفاف کننده بايد 
ابتدا آن را تکان دهيم تا مايع درونش کامالً يک  دست شود. سپس آن   را به  صورت مايل و از فاصلٔه ۲۵ سانتی متری روی شیء 
رنگ آميزی شده بپاشيم. البته بايد بدانيم که به دليل وجود مواد تينری آتش  زا در افشانه، اين کار برای دانش آموزان خطرناک 

است و معلم بايد آن را انجام دهد. 
اسپری روغن جال: نوعی براق کننده است که با ايجاد اليه ای روی کار،آن را محافظت می کند. روی شیء رنگ آميزی 

شده را  با ابر به روغن جال آغشته می کنند. قبل از شروع کار بايد دست ها را با دستکش پوشاند تا روغن جال به آن نچسبد.
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ب) فعاليت های يادگيری دانش آموزان

مجموعه فعاليت هايی که دانش آموزان در بخش کاردستی انجام می دهند تا به اهداف کلی درس هنر برسند، فعاليت های 
يادگيری کاردستی ناميده می شوند. هر فعاليت کاردستی به نحوی طراحی شده که طی ۵۰  دقيقه در کالس يا کارگاه  قابل 

اجراست. 
 در پايه های اول تا سوم برنامه های کاردستی مطابق جدول ۱ اجرا شده و دانش آموزان ابزار و مواد و روش های کار 

راتجربه کرده اند. 

۱ــ توصيه هايی برای اجرای برنامه
ابتدا برای سهولت اجرای اين برنامه به معلم توصيه هايی می شود و او با استفاده از آنها می تواند  فرصت های يادگيری 

را برای کالس خود فراهم آورد.                           
يا  خود(فردی  برای  نايلون  ياکيسه  مناسب  جعبهٔ   يک  سال  ابتدای  از  که  يادگرفته اند  اول  پايهٔ   از  دانش آموزان  ۱ــ 
درگروه های کوچک) تهيه کنند و هر نوع ابزار و مواد مورد استفاده در فعاليت های هنری به ويژه کاردستی؛ مانند خرده های 
کاغذ و مقوای رنگی،کاغذهای باطله با تصويرهای رنگی، کارت پستال ها، چسب، قيچی، دکمه       ، پولک، روبان، تکه پارچه های 
رنگی و گل  دار، برگ، شاخه، صدف، سنگ  ريزه، نخ کاموا و ...را جمع آوری و نگه داری کنند. ضمن يادآوری جعبه ابزار، 
کودکان را در مورد تهيهٔ  ابزار و مواد، استفادهٔ  بهينه از آنها و نگه داريشان بيشتر تشويق کنيد. برای ساختن هر کاردستی ، ابزار 
و مواد مختلفی مورد نياز است. الزم است شما طراحی آموزشی چند جلسه  درس هنر را از قبل آماده کنيد و از مدتی پيش، 

موضوع کار، ابزار و مواد مورد نياز را به اطالع دانش آموزان برسانيد تا آمادگی اجرای برنامه را داشته باشند.
۲ــ بعضی از اين ابزار و مواد را می توان در ابتدای سال تحصيلی تهيه و در کالس نگه داری کرد؛ مثالً برای فعاليت های 
کاغذ و مقوا می توان از مدير مدرسه، اوليا و ديگران کمک خواست تا انواع کاغذ و مقوای يک رو سفيد،  مجله ها و ساير نشريات 
خود را که تميز ولی بی مصرف هستند، در اختيار دانش آموزان قرار دهند. برای انجام دادن فعاليت های کاردستی، با توجه به 
امکانات محيط و شرايط موجود درهر منطقه، می توانيد ابزار و موادی را با نمونه های پيشنهادی در برنامه جای گزين کنيد. 

دانش آموزان را هدايت  کنيد که اين مواد و ابزار را پيدا کنند و در هر برنامه مورد استفاده قرار دهند.
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۳ــ در هر جلسه پس از ايجاد انگيزه، طرح موضوع و ارائهٔ  اطالعات، از دانش آموزان  بخواهيد به ايده های ذهنی خود 
فکر کنند و دربارٔه آن با دوستان خود به گفت وگو بپردازند تا درک عميق  تری از موضوع بيابند. در بارهٔ  ابزارو مواد و روش 
اجرای خود تصميم بگيرند (پرورش ايده) و سپس ايده هايشان را با مواد مورد نظر اجرا کنند. آنها را در اين فرايند هدايت 

کنيد.  
۴ــ دانش آموزان برای ساختن کاردستی بايد از ايده های شخصی خود استفاده کنند. هرگز نمونه  کار آماده را به 
آنان نشان ندهيد؛ زيرا هدف، شکوفايی خالقيت آنهاست و الگو برداری مورد نظر نيست. بيان ويژگی های مادهٔ  مورد استفاده، 
مراحل  در  کار،  به  شروع  از  پس  می کند.  آماده  کار  اجرای  برای  را  دانش آموزان  فعاليت،  برای  انگيزه   وايجاد  آن  امکانات 

مختلف کار آنها را راهنمايی کنيد.
۵  ــ گنجاندن کار گروهی در برنامهٔ  دانش آموزان الزم است. اين کار را به چند روش می توان انجام داد:

ــ پس از ايجاد انگيزه و طرح موضوع، فرصت گفت وگو ومشورت برای جمع آوری اطالعات فراهم آوريد.
ــ گاه همهٔ  کالس را در اجرای بخش های کوچکی از يک کار بزرگ وتکميل يک کار گروهی شرکت دهيد تا با کنار هم 

گذاشتن کارهای همهٔ  گروه ها يک اثر بزرگ و کامل ايجاد شود.
ــ گاهی نيز دانش آموزان کالس را به چند گروه کوچک تقسيم کنيد؛ به طوری که کار هر گروه با گروه ديگرمتفاوت باشد.

۶  ــ دانش آموزان پس از پايان کار، نمايشگاهی از محصوالت هنری خود تشکيل دهند و دربارهٔ  فرايند توليد و آثار به 
نمايش گذاشته شده با هم گفت و گو کنند.(نقد)

۷ــ دانش آموزان بايد پس از نمايشگاه پوشٔه کار خود را تکميل کنند وکاردستی هايی را که می سازند، به خوبی نگه دارند. 
آنها را راهنمايی کنيد تا شناسنامهٔ  کار۱ تهيه کنند.کاردستی های مسطح را به ترتيب تاريخ اجرا در پوشهٔ  کار خود قرار دهند و 

کاردستی هايی را که حجم دارند (مانند حجم سازی با گل رس)، در جعبهٔ  مقوايی بگذارند.
٨  ــ در پايان، دانش آموزان را تشويق کنيد تا ابزار کارشان را تميز کنند ودر جای خود قراردهند. سپس مواد باقی مانده 

را  برای جلسات بعد جمع آوری و کالس را کامالً تميز و مرتب کنند.

١ــ شناسنامهٔ  کار شامل نام و نام خانوادگی، شمارٔه کار، موضوع، تاريخ، نام کالس و نام مدرسه است که پشت کار می نويسند يا بر قطعه کاغذ کوچکی 
می نويسند و به کار می چسبانند.
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۲ــ جدول فعاليت های يادگيری دانش آموزان     
 

رديف
   پايه عنوان      

فعاليت های يادگيری دانش آموزان

ششمپنجمچهارمسومدوماول

۱
شکل سازی با کاغذ 

و مقوا

ـ نقش آفرينی با 
شکل های غير هندسی

ـ نقش آفرينی با 
شکل های هندسی
ـ ساختن جورچين

ـ ساختن تاج يا سربند
ـ ساختن پرچم

ـ ساختن کارت تبريک 
و پاکت

ـ شکل سازی با 
کاغذ مچاله

ـ شکل سازی با 
رشته های کاغذی
ـ شکل سازی با 

برش داخلی
ـ ساختن کارت 
تبريک و پاکت

ـ حجم سازی با کاغذ مچاله
ـ شکل سازی بابرش کاغذومقوابا 

قيچی
ـ شکل سازی باتازدن کاغذومقوا

(غيرهندسی)
ـ شکل سازی با تا کردن دايره

ـ شکل سازی با کاغذهای 
حلقه شده

ـ ساختن کارت تبريک و پاکت 

ـ ساختن 
شکل های 
متحرک

ـ ساختن ُمهر
ـ ساختن کتاب

ـ ساختن حجم های 
به شکل به عالوه

ـ ساختن  حجم های 
هندسی ساده 
(مکعب وهرم)
ـ ساختن کتاب

ـ ساخت کتاب
ـ ساخت قاب 

عکس

۲
کار با مواد موجود 

در طبيعت

ـ ساختن کاردستی با 
يک مادهٔ  طبيعی (برگ، 

سنگ، صدف و ...)

ـ ساختن 
کاردستی با 

مجموعه ای از 
يک مادهٔ  طبيعی

ـ ساختن کاردستی با مواد 
٭٭طبيعی مختلف

کار با مواد 
دور ريختنی

٭٭٭

 ـ شکل سازی 
باجعبه ها و 
قوطی های 
دورريختنی

 ـ ساختن طبل

  ـ ساختن کالژ 
ترکيبی

  ـ شکل سازی 
باجعبه ها و 
قوطی های 
دورريختنی

  ـ ساختن کالژ 
ترکيبی

  ـ شکل سازی 
باجعبه ها و 
قوطی های 
دورريختنی

کار با ِگل ُرس۳

ـ ايجاد نقش روی ِگل
ـ ساختن حجم ِگلی 

دلخواه
ـ ساختن ظرف ِگلی به 

روش انگشتی

ـ ساختن حجم 
ِگلی دلخواه

ـ ساختن ظرف 
ِگلی به روش 
فتيله ای

ـ شکل سازی با ِگل(هندسی)
  ـ ساختن بشقاب ِگلی

ـ ساختن حجم 
ِگلی

ـ رنگ آميزی 
حجم گلی

ـ ساختن حجم ِگلی
ـ رنگ آميزی حجم 

گلی

ـ ساختن حجم 
ِگلی

ـ رنگ آميزی 
حجم گلی
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پ) فعاليت های يادگيری دانش آموزان 
در پايۀ چهارم ابتدايی 

۱ــ شکل سازی باکاغذ و مقوا
و  ويژگی ها  ومقوا،  کاغذ  انواع  با  سوم  تا  اول  پايه های  در  دانش آموزان  می شود؛  مالحظه   ۱ جدول  در  که  همان طور 

قابليت ها و برخی از روش های کار با آنها آشنا شده اند. در اين جا چند نمونهٔ  ديگر را تجربه می کنند.
ساختن شکل های متحرک: در ساختن کاردستی اتصال مواد به يکديگر اهميت خاصی دارد. اتصال از طريق انواع 
چسب، نخ، دکمه، منگنه و ... انجام می شود. البته گاهی هدف از اتصال، فقط چسباندن دو قسمت به يکديگر نيست بلکه 

حرکت دو قسمت حول يک محور مورد نظر است؛ مانند متصل کردن دو تکه مقوا با دکمٔه فشاری.
در اين فعاليت شکل هايی با اجزای متحرک ساخته می شود. دانش آموزان در جريان ساختن اين شکل ها، با چگونگی 
حرکت اجزای بدن موجودات مختلف بيشتر آشنا می شوند. آنها می توانند بازی های خالق و آموزشی طراحی کنند و يا تغييرات 
پديده های طبيعی را نشان دهند. از دانش آموزان دربارهٔ  شکل های متحرک سؤال کنيد و از آنها بخواهيد نمونه های متحرک را 
در طبيعت و نمونه هايی از دست ساخته های انسان را مثال بزنند. به آنها تا جلسهٔ  بعد فرصت دهيد که با  دقت به محيط اطراف 
خود نگاه کنند، فکر کنند، با دوستان خود مشورت کنند و دربار ٔه شکل متحرکی که می خواهند بسازند، تصميم بگيرند و ابزار 

و مواد مورد نياز خود را همراه بياورند.
دانش آموزان می توانند شکل های متحرک را به صورت فردی يا گروهی بسازند. برای کار فردی هر دانش آموز موضوع 
خود را انتخاب می کند و می سازد. در کار گروهی همهٔ  اعضای گروه (  گروه کوچک يا همهٔ  کالس باهم  ) برای انتخاب موضوع 
تصميم می گيرند، هر دانش آموز بخشی از موضوع را می سازد و سپس همهٔ  بخش ها را به هم متصل می کنند؛ مانند يک قطار که 

واگن های آن با دکمه به هم وصل می شوند يا آدمک هايی که در پايان دست هايشان را به هم می دهند.   
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نوع ا رزشيابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد
دکمه فشاری بزرگ، مقوای رنگی، کاغذ رنگی، کاغذ 
کادو، ابزار نقاشی، وسايل تزئينی در صورت نياز، قيچی، 

دستگاه پانچ   و چسب
فردی، گروه کوچککالس

دو جلسه يا گروه بزرگ
فرايندی
و

 پايانی

مراحل اجرا
١ــ دانش آموزان ايده های خود را مطرح و دربارهٔ  چگونگی اجرای آنها با يکديگر و با معلم مشورت کنند.

٢ــ هر دانش آموز اجزای طرح خود را با مداد پشت مقوای رنگی مناسب بکشد و سپس آنها را با دقت برش دهد.
٣ــ بچه ها در صورت تمايل روی  کار خود را با نقاشی، تصاوير بريده  شده از مجله ها و کتاب های دورريختنی،کاغذهای 

 رنگی، کاغذکادو يا وسايل تزئينی ديگر تکميل و تزئين کنند.
٤ــ محل اتصال دو قسمت را عالمت گذاری کنند، دو قسمت را روی هم قرار دهند و با دستگاه پانچ يا شيئی نوک تيز آن 

را سوراخ کنند. سپس محل سوراخ شده را با دکمه فشاری به هم متصل سازند.
٥  ــ شناسنامٔه کار را پشت آن بنويسند و سپس کارهای خود را به نمايش گذارند.( بهتر است قبل از اتصال، انجام 

شود.)

٦  ــ ابزار و مواد اضافی را جمع ومحيط کار خود را تميز کنند.
٧ــ دانش آموزان دربارهٔ  محصوالت ساخته شده گفت و گو کنند.

٨  ــ پوشه  کار خود را بنويسند.
٩ــ کاردستی خود را درپوشٔه کار يا جعبه نگه داری کنند.
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دانش آموزان در سال های گذشته با چاپ آشنا شده اند و ابتدا چاپ انگشتی و سپس چاپ گرفتن از  ُمهر:  ساختن 
اشيای نقش دار طبيعی و مصنوعی را تجربه کرده اند. حاال ياد می گيرندکه برای ايجاد شکل ها و نقش های دلخواه۱ می توان ُمهر 
مناسب ساخت و از آن برای ايجاد نقش استفاده کرد.گاهی اين مهرها در کنار مهرهای آماده به کار می روند. در پايهٔ  چهارم 
ساختن مهر، با استفاده از فوم يا اسفنج مناسب است. اين فعاليت به صورت فردی اجرا می شود. برای کسب نتايج بهتر، 
پيش از ساختن مهرهای دست ساز و اجرای برنامهٔ  چاپ  دستی، می توانيد دانش آموزان را به بازديد کارگاه های چاپ قلم کار، 
چاپ باتيک و... که در منطقه وجود دارد، ببريد تا  با انواع مهرها و روش های چاپ آشنا شوند. نمايش فيلم،  ديدن تصاوير و 
نمونه های صنايع دستی و هنرهای سنتی منطقه، آنها  را با انواع طرح هايی که در زمينه تکرارمی شوند، بيشتر آشنا می کند. (چند 

قطعه فوم رنگی و اسفنج)

نوع ا رزشيابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد

مقوای ضخيم، چسب مايع، اسفنج نازک يا فوم، 
يک جلسه  ٥٠ دقيقه ایفردیکالسخودکار، قيچی

فرايندی 
 و
پايانی

مراحل اجرا 
١ــ روش کار را برای دانش آموزان توضيح دهيد و اطالعات الزم را در اختيار آنها بگذاريد.

٢ــ دانش آموزان دربارٔه  طرح مورد نظر خود گفت و گو کنند.
٣ــ طرح مورد نظر و وسايل الزم خود را آماده کنند.

٤ــ طرح خود را روی مقوا بکشند و اطراف آن را با دقت برش دهند.
٥  ــ طرح برش داده را روی اسفنج يا فوم قرار دهند، دور آن را با خودکار خط بکشند و سپس با دقت برش دهند.

٦  ــ يک نوار مقوايی ضخيم را به شکل  اا   تا بزنند. 

١ــ طرح مورد نظر از نمونه های نقاشی دانش آموزان انتخاب شود؛ برای مثال، دانش آموزان می توانند از نقوش هندسی خود برای ساختن مهر استفاده 
کنند.
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٧ــ وسط شکل مقوايی را برش دهند و اين نوار تا شده را از آن عبور دهند.
٨  ــ دو قسمت افقی را روی شکل مقوايی با چسب مايع محکم کنند؛ دستهٔ  ُمهر ساخته شده است.

٩ــ شکلی را که از اسفنج يا فوم بريده اند، روی شکل مقوايی بچسبانند تا يک ُمهر دسته دار آماده شود.
١٠ــ به ترتيبی که در بخش نقاشی آمده است، از مهر خود برای ايجاد نقش  روی زمينهٔ  مورد نظر استفاده کنند.

ساختن يک کتاب: دانش آموزان با شرکت در يک فعاليت گروهی در برنامه ای  تلفيقی به ساختن کتاب می پردازند 
و در اين فعاليت ضمن آشنايی با قسمت های مختلف يک کتاب، آماده سازی اين قسمت ها را تجربه می کنند.آنها ابتدا قصه، 
آن  برای  و  می نويسند(قصه گويی)  مناسب  صفحه های  در  را  آن  می رسانند؛  خود  معلم  تأييد  به  می سازند،  شعری  يا  خاطره 
نقاشی هايی می کشند(نقاشی). سپس در اول کتاب دوصفحه برای معرفی نام اثر و نوشتن شناسنامه و در آخر آن يک صفحه 
برای ذکر مطالب اضافی قرار می دهند. در پايان، کتاب را صحافی می کنند و برای آن جلد می سازند (کاردستی). طراحی اندازه 
و شکل صفحه های کتاب را به دلخواه و با استفاده از تجربه های قبلی انجام می دهند. صفحه های کتاب را به دوشکل جدا از 
يکديگر و يا به هم پيوسته انتخاب می کنند. در روش به هم پيوسته انواع تا مانند تای آکاردئونی و دو تای دوال قابل استفاده 

است.
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اتصال صفحه های جدا از همه نيز از طريق انواع اتصاالت مانند منگنه کردن، ايجاد سوراخ با پانچ و ردکردن انواع  نخ 
يا نوارهای تزئينی، سيمی کردن صفحات، دوخت با سوزن و نخ، برش و ردکردن کاغذ يا انواع چسب انجام  می شود.    

                                                        
نوع ارزشيابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد

ابزار  نوشتن و نقاشی، کاغذ و مقوا برای صفحات  و 
٤ تا ٦ جلسه به گروه کوچککالسجلد کتاب، قيچی وسايل اتصال مورد نياز

صالحديد معلم
فرايندی
و پايانی

مراحل اجرا
١ــ دانش آموزان در گروه های کوچک قصه ، خاطره يا شعر خود را آماده کنند.( قصه گويی)

٢ــ اثر مورد نظر را در کاغذ معمولی بنويسند،  جای تصويرها، اندازه و تعداد آنها را مشخص کنند.(قصه گويی )
٣ــ ابتدا در مورد شکل و اندازهٔ  کتاب فکر و مشورت کنند و تصميم بگيرند.(کاردستی)

٤ــ با توجه به ايدٔه  خود، کتاب را به روش صفحات جدا از يکديگر يا پيوسته بسازند.
٥  ــ در روش صفحه های به هم پيوسته، جلد و نحوهٔ  بستن کتاب را ابتدا طراحی و در پايان کار اجرا کنند.

٦  ــ در روش صفحه های جدا از هم، شکل و اندازهٔ  صفحه ها، مانند شکل و اندازهٔ  کتاب است؛ نوع اتصال مورد نظر 
خود را انتخاب و صفحه های کتاب را برای اين نوع اتصال تعيين کنند.
٧ــ ابزار و مواد مورد نياز خود را آماده وکارها را تقسيم کنند.

٨  ــ صفحه های مورد نظر را با شکل و اندازه هايی که تصميم گرفته اند و به تعداد مورد نياز آماده کنند.
٩ــ مطابق تصميم گروه، در هر صفحه متن قصه را در جای تعيين شده بنويسند. (قصه گويی)

١٠ــ نقاشی ها را در جاهای تعيين شده بکشند و رنگ آميزی کنند.(نقاشی)
١١ــ صفحهٔ  اول کتاب متعلق به نام اثر است. دانش آموزان می توانند با توجه به موضوع قصه، خاطره يا شعر شکل 

حروف را تغيير دهند و با نام قصه، خاطره يا شعر خود بازی کنند.
١٢ــ دومين صفحهٔ  داخل کتاب را به عنوان شناسنامهٔ  کتاب درنظر بگيرند و تمام اطالعات مربوط به کتاب مثل قصه گوها، 

نويسندگان، نقاشان، جلدسازان، صحافان، نام معلم، کالس، مدرسه، منطقه و سال تحصيلی را در اين صفحه قرار دهند.
١٣ــ دو صفحٔه سفيد برای نوشتن نظر معلم، گروه تهيه کنندٔه  کتاب يا ساير دانش آموزان در پايان کتاب قرار دهند.

١٤ــ جلد را با استفاده از تجربه های نقاشی و کاردستی آماده کنند. تزئين روی جلد را می توانند با تغيير شکل يا برش 
داخل حروف نام قصه انجام دهند. همچنين، کالژ روی جلد با انواع مواد مانند پارچه،  کاغذ کادو، برگ، گل برگ، انواع 
کاغذ رنگی، روزنامه، مجله و... قابل اجراست. روی جلد بايد مشخص کنندهٔ  اطالعات داخل کتاب باشد. بنابراين نام قصه يا 

خاطره و شعر را روی  آن بنويسند. نقاشی روی جلد بايدمتناسب با متن کتاب (محتوای اثر) باشد.
١٥ــ جلد را به کار اضافه کنند و اتصال مجموعه  صفحه ها (صحافی کتاب)را با روشی مناسب انجام دهند.
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١٦ــ روی جلد کتاب را با سليفون نازک بپوشانند.
١٧ــ کتاب های ساخته شده را به نمايش بگذارند.

١٨ــ کتاب هارا مشاهده و بررسی کنند.
١٩ــ دربارٔه کتاب ها گفت و گو کنند.

٢٠ــ کتاب های خود را در اختيار هم قراردهند تا همه، آثار يکديگر را مطالعه کنند.
٢١ــ اين مجموعه را معلم در کتابخانهٔ  کالس نگه داری کند.

٢٢ــ در اين کار گروهی بهتر است پس از مرحلٔه ٧، هر يک از اعضای گروه آماده سازی يک صفحه را بر عهده گيرد. 
يک نفر هم جلد را آماده کند. به اين ترتيب، همه در نوشتن، نقاشی و ... مشارکت خواهند داشت.

کار با دورريختنی ها
ها  دور  ريختنی  اين  می شود.  ريخته  دور  ندارد،  مصرفی  آنچه  هر  دورريختنی:  قوطی های  و  جعبه ها  با  شکل سازی 
قوطی ها،  جعبه ها،  انواع  مانند  نمی شود؛  استفاده  آنها  از  يا  شده اند  خراب  يا  کهنه  که  است  وسايلی  شامل  معموالً 
بطری ها، مهره ها، پارچه ها، نخ ها، زيورآالت، تشتک و نی نوشابه، قوطی کبريت، وسايل الکترونيکی، شيشه ها (دارو، بطری، 
ظروف مختلف)، پيچ و مهره، سنجاق، کليد،  انواع واشر، ظروف يک  بار مصرف، وسايل خياطی، وسايل داخلی موتور، اجزای 
کوچک داخل وسايل خانگی و ... . اشيای دورريختنی  در جنس های مختلف پالستيکی، شيشه ای، فلزی، پارچه ای، کاغذی، 
مقوايی و در شکل، سطح، حجم، رنگ، اندازه و بافت های مختلف يافته می شوند. دانش آموزان از طريق کار با اشيای دورريختنی 
نه تنها با جنس آنها بلکه با ساير ويژگی هايشان نيز آشنا می شوند و با تفکر و خالقيت خود آنها را به اشيايی جديد، متنوع و آشنا 

تبديل می کنند. 
جعبه ها و قوطی ها از انواع دورريختنی ها هستند که در اندازه، شکل و جنس های متفاوت يافت می شوند. نمونه های   
چوبی، فلزی، پالستيکی و مقوايی آنها را می توانيم ببينيم. کاربرد اصلی آنها حفظ محتويات داخلی شان است؛ مانند انواع 
وسايل خانگی يا مواد غذايی چون ميوه، انواع شکالت، تنقالت و ... . ويژگی  آنها با توجه به اندازه، شکل و جنس متفاوت 
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است. بعضی از اين مواد ويژگی هايی به شرح زير دارند.
مقوايی:  قابليت برش زدن، سوراخ شدن، تاشدن، رنگ شدن، چسباندن مواد مختلف بر روی آن را دارد.

فلزی: سخت است و پاره نمی شود، با ضربه تغيير شکل می دهد، با خراش نقش می پذيرد، رنگ می شود و مواد مختلف 
روی آن چسبانده می شود.

قابل  و  رنگ زدن  قابل  می شود،  استفاده  ميخ  و  چسب  از  آن  اتصال  برای  می شکند،  ضربه  با  است،  سخت  چوبی: 
کنده کاری است.

پالستيکی: سخت است، جنس نازک آن قابل برش است، با حرارت تغيير شکل می دهد، رنگ می خورد و با چسب 
به انواع مواد چسبانده  می شود.   

                  
برای تزئين جعبه ها و قوطی ها بسياری از تجربه های گذشته قابل استفاده اند؛ مانند کاغذهای مچاله، مواد طبيعی، تا و 

برش و ... .  
بهتر است در ابتدای سال دربارهٔ  انواع مواد دورريختنی با دانش آموزان گفت و گو و آنها را برای جمع آوری انواع قوطی  
و جعبه برای اجرای اين فعاليت آماده سازيد. در غيراين صورت، دست  کم يک هفته پيش از اجرای فعاليت، دانش آموزان 
بايد به جمع آوری اين اشيا بپردازند و در مورد چيزی که می خواهند بسازند، فکرکنند، با دوستان خود مشورت کنند و در روز 

مورد نظر ابزار و مواد الزم را همراه خود به کالس آورند.
تذکر: از قوطی های فلزی کنسرو با لبۀ  تيز استفاده نشود.

نوع ا رزشيابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد
انواع  قوطی و جعبه، چسب، قيچی،  انواع مواد تکميل کنندهٔ  

کار  مانند  مواد طبيعی،  ابزار نقاشی، وسايل تزئينی،  نخ،  پارچه، 
انواع کاغذ  و مقوا

کالس
فردی
و

گروهی
دو جلسه

فرايندی
و

پايانی

مراحل اجرا
١ــ موضوع راچند روز قبل برای دانش آموزان توضيح دهيد و از آنها بخواهيد به آن فکر کنند، مشورت کنند و دربارٔه 

آنچه می خواهند بسازند، تصميم بگيرند. و ابزار و مواد الزم را نيز جمع آوری کنند و با خود به کالس بياورند.
٢ــ برنامه به دو روش فردی و گروهی اجرا می شود.

٣ــ الف) فردی: هر دانش آموز با افزودن کاغذ يا مقوای رنگی، مواد تزئينی، مواد دور  ريختنی يا مواد طبيعی، يک 
قوطی يا جعبه را به شکلی آشنا تبديل  کند.
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٤ــ ب)گروهی: دانش آموزان در گروه های کوچک، روی جعبه  های خود را با رنگ يا کاغذ رنگی بپوشانند و با کاغذ 
رنگی يا ساير وسايل تزئينی آن را تکميل کنند. سپس آنها را  در کنار هم قرار دهند يا به يکديگر متصل کنند تا به شکل هايی 

آشنا تبديل  شوند.  
٥ ــ   شکل های ساخته شده را به نمايش بگذارند.

٦  ــ ابزار و مواد اضافی را جمع آوری ومحيط کار خود را تميز کنند.
٧ــ دربارهٔ  شکل ها گفت و گو کنند .

٨  ــ پوشهٔ  کاری خود را بنويسند.
٩ــ کاردستی خود را در جعبه ای نگه داری کنند.
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ساختن طبل: طبل يکی از سازهای کوبه ای است. سازهای کوبه ای وظيفهٔ  حفظ وزن قطعات موسيقی را برعهده دارند. 
ساختمان کلی اين سازها شامل يک کاسهٔ  تو خالی است که بر آن پوست کشيده اند. توليد صدا از طريق انگشتان، کف دست ها يا 

ضربهٔ  چوب (کوبه) روی پوست انجام می گيرد.
خالی  دبه های  يا  سطل  ديگر ،  جنس  از  ليوان هايی  سفالی،  کاسه های  يا  ليوان  گلدان،  انواع  با  توانند  می  دانش آموزان 
کوچک يا ظروف مشابه که يک طرف يا دو طرف آنها باز است، طبل بسازند. در صورتی که دو طرف ظرف باز است، هر دو 

طرف با بادکنک، کاغذ، طلق شفاف، پوست نازک يا ... پوشانده می شود و با دو کوبه از دوطرف نواخته می شود.         

نوع ا رزشيابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد
ليوان  کاغذی يا پالستيکی يا گلدان سفالی يا  دبهٔ  پالستيکی يا 

ظروف مشابه، بادکنک يا کاغذ يا طلق شفاف يا پوست يا ... و 
چسب مناسب يا کش اسکناس، دو مداد بلند (يا اشيا مشابه)

يک جلسهفردیکالس
فرايندی
و

پايانی

مراحل اجرا
١ــ چند روز قبل با دانش آموزان در مورد سازهای کوبه ای و به ويژه طبل،گفت وگو و آنها را با شکل و صدای اين 

سازها آشنا کنيد.
٢ــ از آنها بخواهيد به طبل مورد نظر خود فکر کنند و وسايل مورد نياز را آماده سازند.

٣ــ برای ساختن طبل، بادکنک يا کاغذ يا ... را با راهنمايی شما روی بدنه ا ی که آماده کرده اند(در حدی که پاره نشود) 
بکشند و محکم ببندند (با چسب يا کش).  
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٤ــ با مداد روی اين طبل کوچک ضربه بزنند. سر مداد را با اسفنج يا مقداری پنبه  داخل لفاف پارچه ای يا تکه ای پارچه که به 
صورت گلوله درآمده است، بپوشانند تا تيزی آن به پوشش طبل صدمه نزند.

٥  ــ توجه دانش آموزان را به اختالف صداها که حاصل از اندازه و جنس کاسه، روکش طبل و ... است، جلب کنيد.
٦  ــ بچه ها در مورد طبل هايی که ساخته اند و اختالف صداهای آنها (علت اختالف صدا: طبل و وسيله ای که با آن 

ضربه می زنند) گفت و گو کنند.

 حجم سازی با ِگل رس 
الف) دانستنی های معلم 

ساده ترين و در دسترس ترين ماده ای که در اطراف انسان وجود دارد، خاک و ِگل است. انسان با شکل دادن به ِگل، 
آثار فراوانی توليدکرده است. 

نقش برجسته ها و بسياری از شاهکارهای معماری، ظرف ها و اشيای متنوع مصرفی و هنری، آجر، کاشی و مجسمه از 
جمله آثاری هستند که از ِگل ساخته شده اند. نمونه های بسياری از اين اشيای زيبا را با مراجعه به موزه ها، کتاب های تاريخ هنر 

ايران و گشت و گذاری در نقاط مختلف کشور، می توان ديد.
مادٔه اصلی تشکيل دهندٔه سفال، خاک ُرس است که با آب، مخلوط و به ِگل تبديل می شود. برای به دست آوردن گل 
مناسب، ابتدا خاک رس را با آب مخلوط می کنند تا به دوغاب تبديل شود. پس از ته نشين شدن سنگ ها و جدا کردن مواد 
اضافی از سطح دوغاب، آن را به ظرف ديگری انتقال می دهند و صبر می کنند تا دوغاب تبخير شود و ِگل، درته ظرف باقی بماند. 
گل حاصل را روی قالب های گچی می  ريزند تا آب اضافی آن جذب شود. سپس آن را ورز می دهند. ِگل پس از ورز دادن به 
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صورت خميری نرم، شکل پذير و نقش پذير درمی آيد که می توان آن را با دست يا  قالب شکل  داد. 
برای آزمايش ميزان چسبندگی و شکل پذيری گل، فتيله ای گلی به ضخامت مداد را به دور انگشت حلقه می کنند. اگر 
اين فتيله تَـَرک خورد، چسبندگی آن کم است و برای کار کردن مناسب نيست. پس، آن را با کمی آب دوباره ورز می دهند تا 

به نرمی مناسب برسد.   

نگه داری ِگل برای مدت طوالنی، بر خاصيت شکل پذيری آن می افزايد. گل بعد از خشک شدن سفت می شود اما بر 
اثر رطوبت ، دوباره نرم خواهد شد. بهتر است پس از ساختن حجم مورد نظر ، از خيس و مرطوب شدن آن جلوگيری شود. 

خشک شدن گل پس از ساختن حجم بسيار مهم است و بايد به تدريج صورت بگيرد.
سطح  چون  برمی دارد؛  ترک  و  می شود  خشک  سرعت  به  رطوبت  نبودن  صورت  در  هوا،  معرض  در  ِگل 
خارجی آن زود خشک می شود ولی اليهٔ  درونی آن هنوز خيس است و فشار درونی، باعث ايجاد ترک در سطح خارجی ِگل 
می شود. بر اين اساس، بايد سرعت خشک شدن را کم کرد۱. برای اين کار، حجم ساخته شده را درون نايلون می گذارند و 
سوراخ های کوچکی در سطح نايلون ايجاد می کنند تا هوا کم کم به داخل آن نفوذ کند و حجم ساخته شده، به آرامی خشک 

شود.
پس از خشک شدن ِگل، می توان شئ گلی را  پخت که در اين صورت، به آن سفال می گويند. گِل تحت تأثير حرارت در 
کوره تغيير می کند و سفت، محکم، انعطاف ناپذير و سنگ مانند می شود؛ بدون اينکه با گذشت زمان، تغيير کند. رنگ خاک 
رس، قبل و بعد از پختن، تفاوت می کند. اگر خاک رس خالص باشد، بعد از پخت، رنگ آن سفيد می شود و اگر در ترکيب آن 
اکسيد آهن باشد، به رنگ سرخ ، اگر کربن داشته باشد به رنگ تيره و اگر گرافيت داشته باشد، به رنگ خاکستری درمی آيد. 

در منطقه ای که شما زندگی می کنيد، سفال های بدون لعاب چه رنگی دارند؟

١ــ وقتی سطح حجم گلی خشک شد، آب  قسمت زيرين توسط لوله های مويين به سطح می آيد و در هوا پخش می شود و خشک شدن، به تدريج صورت 
می گيرد.
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ساخت اشيای گلی به چند روش انجام می شود: با دست ، با چرخ سفالگری و از طريق قالب گيری. پس از 
ساخت حجم گلی و خشک شدن تدريجی آن، مرحلٔه پخت فرا می رسد. درجه  حرارتی که در آن، حجم گلی پخته می شود، به 

نوع گل بستگی دارد. 
گل معمولی در دمای ۱۰۰۰ درجهٔ  سانتی گراد پخته می شود. در دمای پايين تر، حجم کامالً پخته نخواهد شد و استحکام 
کافی را نخواهد داشت؛ به همين علت ، ميزان سختی آثار سفالی گوناگون، متفاوت است. برای نمونه، سفالينه های يافت شده 
در حفريات باستان شناسی، نشان دهندهٔ  تفاوت روش پخت سفال در دوره های مختلف است. متأسفانه ، بسياری از اين آثار 

محکم نيستند و در عمليات حفاری به راحتی می شکنند. 

ب) فعاليت های يادگيری دانش آموزان  
توصيه هايی برای اجرای برنامه 

دانش آموزان در سال  های پيش، در برنامه های مختلف حجم سازی با گل رس ، ابتدا با ويژگی های گل، که ماده ای نرم، 
شکل پذير و نقش پذير است، آشنا شده اند و اين ويژگی ها را تجربه کرده اند. آنها ياد گرفته اند که در هر جلسه  حجم سازی با گل 

رس الزم است:
١ــ از گل های آماده و بهداشتی استفاده کنند.

٢ــ ناخن هايشان کوتاه باشد.
٣ــ در موقع کار با گل ، پيش بند ، کاور يا لباس کار مناسب بپوشند. آنها می توانند از لباس های مستعمل به ويژه پيراهن 

مردانٔه آستين کوتاه بدون يقه استفاده کنند و دکمه های آن را از پشت سر ببندند.
٤ــ روی ميز کار را با نايلون بپوشانند.
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٥  ــ از ظرف آب مناسب استفاده کنند. ظرف آب بايد سنگين وکمی بزرگتر از دست آنها باشد تا به سادگی نريزد. يک 
کاسه بزرگ سفالی برای اين کارمناسب است.

٦ــ پيش از شروع کار، با دانش آموزان به گفت و گو بپردازيد و دربارٔه تجربيات قبلی و آنچه می خواهند بسازند، با آنها 
صحبت کنيد.

٧ــ دانش آموزان ابتدا گل را ورز  دهند تا به کيفيت مناسب برسد. برای ورز دادن، گل  را روی سطح به صورت تخت 
در آورند سپس با پاشنهٔ   دست آن را به طرف جلو بکشند، لوله  کنند و دوباره به جلو فشار  دهند تا هوای درون گل خالی و آمادٔه 

کار شود.
٨  ــ اگر ِگل شل بود، آن را روی کاغذ کاهی بگذارند، کمی غلت دهند تا آب اضافه اش گرفته شود. در حين کار، گل 

اضافی را در نايلون قرار دهند تا خشک نشود.
٩ــ در صورت ترک برداشتن حجم گلی در زمان ساخت، محل ترک را با اسفنج مرطوب يا انگشت خيس به نرمی و با 

کمی فشار به هم بچسبانند.
١٠ــ برای اتصال دو تکه ِگل به يکديگر (مثل دسته که به ظرف چسبانده می شود)، محل مورد نظر را با شيئی نوک تيز 

خراش  دهند و با مقداری گل شل و کمی فشار به هم بچسبانند.
١١ــ پس از اتمام کار، تمامی سطح کار را با اسفنج و دوغاب (گل شل) يک  دست و صاف کنند.

١٢ــ می توانند به روش های گوناگون و با استفاده از اشيای مختلف جمع آوری شده ، روی شیء ِگلی نقوش مختلفی 
ايجاد کرده و آن را تزئين کنند.

١٣ــ ِگل باقی مانده را جمع آوری کنند و در نايلون يا ظرف پالستيکی َدر بسته ای قرار دهند.
١٤ــ پس از پايان کار، ظرف های آب را تميز کنند و در جای مناسب قرار دهند.

١٥ــ برای اين که حجم يا ظرف ساخته شده به سرعت خشک نشود(چون ترک برمی دارد يا می شکند)، روی آن را با 
نايلون سوراخ دار بپوشانند.

پس از پايان کار با گل ، دست های خود را با آب و صابون بشويند.
١ــ لباس کار خود را تاکنند و در جای مناسب قرار دهند.                           

٢ــ آثار خود را پس از خشک شدن، رنگ آميزی کنند. برای اين کار از رنگ هايی که پوشانندگی بيشتری دارند، مانند 
آبرنگ غليظ، اکريليک، گواش١ يا رنگ پالستيک استفاده  کنند؛ چون هم به خوبی در آب حل می شوند و هم استفاده از آنها 

آسان تر است.
٣ــ برای سطوح بزرگتر يا رنگ آميزی کامل، قلم موی بزرگتر مناسب است. پس از پايان رنگ آميزی، شیء رنگ آميزی 
شده را با روغن جال، کيلر يا افشانٔه براق کننده بپوشانند تا رنگ آن ثابت شود. برای استفاده از کيلر يا  روغن جال بهتر است 

١ ــ برای آشنايی با گواش و نحؤه استفاده از آن به بخش «ابزار نقاشی» مراجعه کنيد.
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از دستکش پالستيکی و يک اسفنج کوچک استفاده شود١. استفاده از افشانٔه براق کننده در محيط کالس يا محيط های بستٔه 
ديگر خطرناک است. معلم می تواند اين کار را در يک محيط باز مانند حياط مدرسه انجام دهد.

٤ــ شیء گلی ساخته شده را پس از خشک شدن در جعبه ای محکم، البه الی کاغذهای نرم رشته رشته شده، نگه داری 
کنند.

از  پس  که  است  فتيله ای  روش  ظرف،  ساختن  قديمی  روش های  از  يکی  فتيله ای:  روش  به  گلی  اشيای  ساختن 
سفال گری  چرخ  با  توان  نمی  را  بزرگ  ظرف های  چون  است؛  کرده  حفظ  را  خود  رونق  نيزهمچنان  سفال گری  چرخ  اختراع 

ساخت. برای ساختن اين گونه ظرف ها از روش فتيله ای يا روش قالب گيری استفاده می کنند.   
روش  با  يا  تکه  تخت(يک  صورت  به  و  نظر  مورد  شکل  به  را  ظرف  کف  ابتدا  ظرف،  ساختن  برای  فتيله ای  روش  در 
فتيله ای) آماده می کنند. سپس گل را به شکل فتيله ای باريک درمی آورند و به صورت حلقه ای دورتادور کف ظرف می پيچند 
و اليه های بعدی را اضافه می کنند تا جايی که ديوارهٔ  ظرف کامل شود. برای اتصال حلقه های فتيله، با استفاده از ابزاری نوک 
تيز، روی محل اتصال (دواليه فتيلهٔ   گلی) خراش ايجاد می کنند. سپس به کمک ِگل ُشل (دوغاب ياچسب گل) دو الئه فتيله را 

به هم متصل می کنند.      
اين فعاليت که در پايهٔ  دوم به صورت گروهی اجرا شده، در اين جا به صورت فردی و به دو روش قابل اجراست:  

 ۱ــ ساختن ظرف ( به صورت هندسی يا غير هندسی ) 
۲ــ ساختن شکل (حجم يا سطح).

نوع ا رزش يابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد
گل رس آماده، لباس کار و نايلون (  برای روی ميز و برای خشک 
کردن ظرف ساخته شده)، ظرف آب، چاقوی  پالستيکی،  اسفنج  

کوچک
دو جلسٔهفردی کالس

٥٠  دقيقه ای

فرايندی
و

پايانی

مراحل اجرا (روش اول: ساختن ظرف)
١ــ دانش آموزان ابزار و مواد خود را آماده کنند، لباس کار بپوشند و ميز کارشان را با نايلون بپوشانند.

٢ــ در مورد ظرفی که می خواهند بسازند، مشورت کنند، فکر کنند و تصميم بگيرند.
٣ــ ِگل را از کيسه خارج کنند و ورز دهند.

٤ــ کف ظرف را به شکل تخت يا با استفاده از فتيله (که به شکل حلزونی پيچيده می شود) بسازند.
٥  ــ با گل آماده فتيله های مورد نياز را بسازند و در کيسهٔ  نايلونی (يا ظرفی با شرايط مشابه)نگه داری کنند.
٦ ــ دورتادور کف ظرف را با يک شیء نوک تيز خراش دهند، سپس روی آن را کمی دوغاب ِگل، بريزند.

ـ ورنی يا روغن جال قلم موهای آبرنگ را خراب می کند و اگر قلم مو آغشته به کيلر شد حتمًا بالفاصله با تينر فوری شستشو دهيد. ١ـ 
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٧ــ فتيله را روی خراش ها فشار دهند تا کامالً بچسبد. دو سر فتيله را نيز به هم متصل کنند.
٨  ــ با همين روش فتيله های بعدی را متصل کنند تا حدی که ديوارهٔ  ظرف کامل شود.ظرف ساخته شده را به دو روش 

می توان تمام کرد:
الف) با حفظ بافت فتيله ای                 

ب) با صاف و يکنواخت کردن  بافت فتيله ای ( به کمک دست يا ابزار و در پايان، اسفنج خيس ).

٩ــ در صورت تمايل، دسته يا پايه ای بسازند و به ظرف متصل کنند.١
١٠ــ ظرف های ساخته شده را به نمايش بگذارند.( تصوير يک نمايشگاه از کارهای بچه ها )

١١ــ دربارٔه ظرف ها گفت و گو کنند. 
١٢ــ ظرف های ساخته شده را در پوشش نايلونی سوراخ دار خشک کنند. (تصوير از روش خشک کردن زير پوشش 

نايلونی) 
١ ــ در اتصال دو قطعٔه گلی به هم حتمًا دو قطعه نيز خراش داده شود.
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١٣ــ پس از خشک شدن ظرف ها، آنها را به روش دلخواه رنگ آميزی کنند.
١٤ــ در صورت تمايل، رنگ خشک شده را با روغن جال بپوشانند.

١٥ــ پس از خشک شدن روغن جال، شناسنامٔه کار را بنويسند و بر آن نصب کنند.
١٦ــ پوشٔه  کار خود را کامل و ظرف را نگه داری کنند.     

مراحل اجرا (روش دوم: ساختن حجم)
مراحل ۱ تا ۴ مانند روش اول اجرا شود و پس از آن:  

١ــ شکل مورد نظر خود را با استفاده از فتيله ها بسازند و در صورت تمايل آن را نقش دارکنند.
٢ــ حجم يا سطح ساخته شده را به نمايش بگذارند.

٣ــ دربارٔه  کارهای انجام شده گفت و گو کنند.
٤ــ کار را در نايلون سوراخ شده بگذارند تا به آرامی خشک شود.

 ٥  ــ بعد از خشک شدن ، آن را رنگ آميزی کنند.
٦  ــ پوشهٔ کار خود را کامل و ظرف را نگه داری کنند.  
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رنگ آميزی حجم های گلی: اغلب روش های رنگ آميزی مطرح شده در بخش نقاشی بر روی سفال و حجم های 
گلی خشک شده، قابل اجراست. بهترين ماده برای رنگ آميزی گل خشک شده در دورهٔ  ابتدايی، گواش است. از ويژگی های 

گواش تنوع رنگ و پوشانندگی آن است.
برای تميز نگه داشتن محيط کار الزم است دانش آموزان پيش از شروع رنگ آميزی، سطح ميز را با نايلون بپوشانند و 

پس از انجام دادن کار، وسايل خود را (پالت ، قلم مو و ...) جمع آوری کرده، بشويند و خشک کنند.
رنگ آميزی اشيای ِگلی به روش های مختلف قابل اجراست؛ از جمله:

١ــ با حفظ زمينهٔ  ِگلی نقش هايی را با قلم موی آغشته به رنگ، روی آن بکشند.
٢ــ با استفاده از انواع ُمهرهای آماده يا دست ساز آغشته به رنگ، حجم های گلی خشک شده  را نقش دار کنند.

ها  رنگ  ساير  بيشتر  درخشش  باعث  که  سفيد  پالستيکی  رنگ  (مانند  بپوشانند  رنگ  يک  با  را  ِگلی  سطح  تمام  ٣ــ 
می شود). سپس نقوش رنگی مورد نظر را با قلم مو روی آن بکشند.

٤ــ تمام سطح ِگلی را با يک رنگ بپوشانند و روی آن را با ُمهر آغشته به رنگ های متنوع نقش دار کنند.
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ت)  فعاليت های يادگيری دانش آموزان
 در پايۀ پنجم ابتدايی 

شکل سازی با کاغذ و مقوا
ساختن حجم های به عالوه ای شکل: آيا تا به حال فکر کرده ايد که اگر مواد و ابزاری جز کاغذ و مقوا و قيچی در 

اختيار نباشد، چگونه می توانيد اجزای يک کار دستی را به هم متصل  کنيد؟
همان طور که می دانيد، اتصاالت در ساختن کاردستی نقش مهمی دارند. برش  دادن کاغذ يا مقوا و رد کردن نوارهای 

کاغذی و مقوايی از داخل برش، نمونه ای از اين اتصاالت است.             
اتصال به عالوه ای شکل، نمونٔه ديگری از اين نوع اتصال است. برای ايجاد اتصال به عالوه ای، دو قطعه مقوا را برش 
می دهند و آنها را از محل برش ها رد می کنند. به اين ترتيب، سطح به حجم تبديل می شود. ايستايی حجم در اين فعاليت، 

بسيار مهم است. 

اتصال به عالوه ای به دو شکل اجرا می شود:              
صورت  دو  به  شکل ها  اين  می آيد.  دست  به  شکل  يک  و  اندازه  يک  کامالً  سطح  دو  اتصال  از  قرينه:  شکل های  ــ 
هندسی و غير هندسی ساخته می شوند. شکل های قرينٔه غير هندسی را می توان به صورت های متنوع مانند شکل بعضی از 
ميوه ها (  سيب، انار، گالبی  ) يا گل ها، ستاره ها و ... ساخت. شکل ها را روی محور تقارن تا نيمه و در جهت عکس يکديگر 

برش می دهند از داخل يکديگر می گذرانند تا به صورت حجمی ايستاده قرار گيرد.  
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ــ شکل های غير قرينه: دو طرف شکل يکسان نيستند اما بايد دو طرف هم وزن باشند تا تعادل برقرار شود و حجم به 
خوبی بايستد. حيوانات ، پرندگان، وسايل نقليه و انسان نمونه هايی از شکل های غير هندسی هستند که اجزای آنها با استفاده 

از اتصال +  ساخته می شوند.     

                  
ششم  و  پنجم  پايه  های  در  کرده اند.  تجربه  را  قرينه  شکل های  ساختن  و  تقارن  سوم،  و  دوم  پايه های  در  آموزان  دانش 
دربارهٔ   کنيد.  يادآوری  را  متقارن  شکل های  قبل،  مدتی  از  می سازند.  به  عالوه ای  اتصاالت  از  استفاده  با  را  قرينه  شکل های 
اتصاالت و انواع آن با دانش آموزان به گفت و گو بپردازيد و اتصال به عالوه ای را به آنها معرفی کنيد. از آنها بخواهيد که در 

محيط زندگی خود، حجم های ايستاده را جست   و جو کنند و برای ساختن يک نمونه، فکر کنند.
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نوع ا رزش يابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد

مقواهای ضخيم با رنگ های متنوع، قيچی، ابزار و 
يک جلسٔهفردی کالسمواد نقاشی و تزئينی

٥٠  دقيقه ای

فرايندی
و

پايانی

مراحل اجرا (شکل های قرينه ای)
ـ  در اين جلسه، دانش آموزان در بارٔه شکل هايی که می خواهند بسازند، با هم مشورت کنند وتصميم بگيرند. ١ـ

٢ــ شکل مورد نظر را پشت مقوا بکشند و دو نمونٔه کامالً يکسان و يک اندازه را با قيچی برش دهند (می توانند قبل از  
شروع کار مقوا را دو اليه کنند تا هر دو شکل را با هم و کامالً يکسان برش دهند).

٣ــ ابتدا از شکل هايی مانند دايره، مربع و مثلث شروع کنند. دو شکل يکسان را از روی محور تقارن ولی در جهت 
عکس هم، تا وسط برش دهند. برش ها را از داخل هم عبور دهند؛ به طوری که کامالً درون يکديگر قفل شوند.

٤ــ شکل ساخته شده، بايد ايستايی کامل داشته باشد. 
٥  ــ شکل های ساخته شده را با وسايل نقاشی، کالژ کاغذ رنگی يا ... تکميل کنند١.

٦  ــ نمونه های آماده را به نمايش بگذارند.
٧ــ دربارهٔ  نمونه های ساخته شده با هم گفت و گو کنند.

٨  ــ شناسنامهٔ  کار را بنويسند (بهتر است قبل از مرحله ٣ اين کار را انجام دهند).
٩ــ پوشهٔ  کار خود را کامل کرده و شکل را در پوشه نگه داری کنند.    

١ــ  با برش دادن  يا چسباندن اجزای ديگر می توانند به شکل های متنوعی  دست يابند.
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ساختن حجم های هندسی ساده (جعبه ها): دانش آموزان در پايه های قبل از حجم های آماده  مانند قوطی ها استفاده 
کرده اند. در پايهٔ  پنجم، آنها طراحی و ساختن جعبه ها يا حجم های هندسی ساده را تجربه می کنند.

تزئين  و  ساخته  مختلف  اندازه  های  در  استفاده شان،  مورد  بنابر  و  دارند  زيادی  کاربردهای  جعبه ها  جعبه ها:  کاربرد 
می شوند. بعضی از اين کاربردها عبارت اند از:

١ــ نگه داری وسايل شخصی مانند نامه ها، کارت ها، وسايل تزئينی، يادگاری ها، وسايل بازی و  ابزار مختلف
٢ــ ساختن وسايل بازی مانند پازل های حجمی

٣ــ ساختن شکل های متنوع مانند انواع حيوانات و وسايل نقليه
٤ــ ساختن دکور و فضای مناسب برای اجرای نمايش با کارتن ها يا جعبه های بزرگ

٥  ــ تهئه جعبٔه هديه با تزئين جعبه های ساده١.              
نکاتی برای ساختن جعبه ها: برای ساختن جعبه ها با در نظر گرفتن مورد استفادٔه  آنها، نکات زير نيز قابل توجه است:

۱ــ استحکام، رنگ آميزی و طراحی جعبه متناسب با کاربرد های مختلف آن 
۲ــ تهئه طرح جعبه و شکل گستردهٔ  آن 

۳ــ کشيدن طرح گسترده در پشت مقوا (خطوط طرح از بيرون ديده نشوند)
۴ــ برش دادن دقيق از روی خطوط طرح 

۵ــ تا زدن صاف و با دقت قسمت های مورد نياز
۶ــ چسباندن دقيق و تميز محل های اتصال( با دقت در کيفيت چسب)

۷ــ انتخاب نوع  و وسايل تزئين جعبه با توجه به کاربرد آن.
تزئين جعبه ها: جعبه ها را با توجه به کاربردی که دارند، با انواع روش های نقاشی، کالژ (تکه چسبانی)، چاپ و ... 

و وسايل مختلف تزئين می کنند. بعضی از اين مواد و وسايل عبارت اند از:
١ــ کاغذهای رنگی، کادو، حروف و نوشته ها، برچسب های تصويری و ...

۲ــ روبان ، انواع نوارهای پارچه ای و تزئينی، نخ های رنگی و ...
٣ــ دکمه ، پولک، منجوق، مليله و مهره های رنگی و ...

۴ــ بعضی دور ريختنی ها مانند چوب بستنی و ...
۵  ــ انواع مواد طبيعی (دانه ها ، هسته ها، پوسته ها، برگ ها، گل برگ ها، صدف ها، شاخه ها و ...)

۶  ــ انواع روش های نقاشی، کالژ ، چاپ و ...
۷ــ شما در اين مورد چه پيشنهادهای ديگری داريد؟

١ــ بسته بندی بعضی از هدايا به دليل شکل نامنظمی که دارند، دشوار است؛ بنابراين، قرار دادن آنها در يک جعبٔه تزئين شده راه حل مناسبی است که زيبايی خالقی 
هم به آن می بخشد.
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ساختن مکعب: مکعب ساده ترين حجم هندسی منظم است و از شش مربع هم اندازه ساخته  شده است: يک مربع برای 
کف آن ، چهار مربع برای ديواره ها و يک مربع برای سقف مکعب (يا درجعبه). درصورتی که در مکعب باز و بسته شود، به جعبه 
تبديل می شود. ازمدتی پيش درباره  تفاوت سطح و حجم، انواع جعبه ها وکاربردهای آنها با دانش آموزان گفت و گو کنيد. از 
آنها بخواهيد چند جعبه پيدا کنند، اتصاالت جعبه ها را باز و شکل گستردٔه آنها را مشاهده کنند و دربارهٔ  اندازه، کاربرد، جنس 
مقوای مورد نياز، نوع تزئين و مواد تزئينی مناسب برای ساختن مکعب يا جعبٔه خود مشورت کنند، تصميم بگيرند و مواد وابزار 
مورد نياز را تهيه کنند. آنها را راهنمايی کنيد که برای ساختن اولين نمونه، مکعب کوچکی را انتخاب کنند تا رسم شکل 

گسترده، برش دادن و چسباندن مکعب را به  خوبی ياد بگيرند.

نوع ا رزش يابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد

مقوای ضخيم با رنگ  مناسب، مداد، خط کش، قيچی، 
دو جلسٔهفردی کالسچسب مايع، دستگاه پانچ، وسايل تزئينی

٥٠  دقيقه ای

فرايندی
و

پايانی

مراحل اجرا
۱ــ شکل گستردهٔ  مکعب را روی تابلوی کالس بکشيد. مراحل رسم و جزئيات را برای  دانش آموزان توضيح دهيد.

۲ــ دانش آموزان ابزار و مواد الزم را آماده کرده اند. 
۳ــ يک مربع به اندازٔه  مورد نظر بکشند، دور آن را به دقت برش دهند و از آن به عنوان الگو استفاده کنند.

۴ــ الگو را در محل مناسب در پشت مقوا قرار دهند و دور آن را خط بکشند.  
۵  ــ اين مربع را به شکل گسترده تبديل کنند؛ يعنی، روی هر ضلع آن يک مربع بکشند(چهار ديوار). 
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۶  ــ روی يکی از مربع های ديوار، يک مربع ديگر بکشند. 
۷ــ روی تابلو، چگونگی اتصال ها و محل آنها را توضيح دهيد. 

۸  ــ به محل اتصال ها، يک لبه به عرض يک سانتی متر اضافه کنند.(برای مکعب بزرگ، لبه پهن تر الزم است.)  
۹ــ محل برش ها و تازدن ها را رنگی کنيد و هر يک را توضيح دهيد.      

۱۰ــ دور شکل را با قيچی برش دهند.
۱۱ــ محل خط چين ها را به طرف داخل تا بزنند.

۱۲ــ روش اتصال صحيح و چسباندن اتصاالت را توضيح دهيد.

۱۳ــ لبهٔ  اضافٔه هر مربع را با چسب مايع به مربع کناری بچسبانند.
۱۴ــ مکعب های آماده را در صورت تمايل تزئين کنند.

۱۵ــ نمونه های آماده را به نمايش بگذارند.      
۱۶ــ دربارهٔ  نمونه های ساخته شده، با هم گفت و گو کنند.

۱۷ــ شناسنامهٔ  مکعب را بنويسند، پوشهٔ  کار خود را تکميل و مکعب ها را نگه داری کنند.

برای ساختن جعبه ای به اندازه ی دلخواه، می توانند اندازهٔ  شکل اصلی، يعنی مربع الگو، را تغيير دهند. پس از ساختن 
جعبه، آن را با افزودن کاغذ و مقوای رنگی يا ... به شکلی آشنا مثالً حيوان يا گياه تبديل کنند.
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ساختن هرم: هرم مثلث القاعده يا چهار وجهی منتظم حجمی است که از اتصال چهار مثلث متساوی االضالع هم اندازه 
ساخته می شود. اين شکل کاربردهای زيادی دارد که يکی از آنها ساختن جعبه است. همچنين، با افزودن قطعات کاغذی می توان 
از آن انواع حيوانات يا گياهان راساخت. از مدتی قبل از اجرای اين فعاليت، شکل هرم را به دانش آموزان معرفی کنيد و از آنها 

بخواهيد که به کاربردهای مختلف آن فکر کنند و در بارٔه  هرمی که می خواهند بسازند، فکر و مشورت کنند و تصميم بگيرند.

نوع ا رزش يابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد

مقوای ضخيم با رنگ  مناسب، مداد، خط کش، 
يک جلسٔهفردی کالسقيچی، چسب مايع، دستگاه پانچ، وسايل تزئينی

٥٠  دقيقه ای

فرايندی
و

پايانی

مراحل اجرا
۱ــ شکل گستردهٔ  هرم را روی تابلوی کالس بکشيد و مراحل رسم و جزئيات آن را برای  دانش آموزان توضيح دهيد. 

۲ــ دانش آموزان ابزار و مواد الزم را آماده کرده اند.
۳ــ روش رسم مثلث متساوی االضالع را با کشيدن شکل روی تابلو برای دانش آموزان توضيح دهيد. 

۴ــ يک مثلث متساوی االضالع بکشند۱. 

۵  ــ مثلث را الگو قرار دهند و گستردٔه جعبه را طراحی کنند.
۶  ــ لبه ای به عرض يک سانتی متر به يک ضلع ديواره های مثلث اضافه کنند.          

۷ــ محل خط چين ها را به طرف داخل تا بزنند.
۸  ــ لبهٔ  اضافی هر مثلث را به داخل مثلث کناری بچسبانند.

١ ــ اندازٔه اين حجم با بزرگ و کوچک کردن اين مثلث تعيين می شود.
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 در صورتی که بخواهند هرم به راحتی باز و بسته شود، رأس آن را سوراخ کرده و با رد کردن نخ به هم متصل کنند. پس 
از ساختن هرم می توانند آن را با افزودن کاغذ و مقوای رنگی يا ... به شکلی آشنا، مثالً حيوان يا گياه، تبديل کنند.

۹ــ هرم را مطابق کاربردی که در نظر گرفته اند، تزئين کنند.
۱۰ــ نمونه های آماده را به نمايش بگذارند.

۱۱ــ دربارٔه نمونه های ساخته شده، با هم گفت و گو کنند.
۱۲ــ شناسنامهٔ  هرم را بنويسند، پوشهٔ  کار خود را تکميل و هرم  ها را نگه داری کنند.

٭ دانش آموزان می توانند گستردٔه شکل را به روش های ديگری هم بکشند. 
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ساختن يک کتاب: دانش آموزان با توجه به تجربٔه پائه چهارم که کتاب را به صورت گروهی تهيه کرده اند، در يک 
برنامٔه تلفيقی به صورت فردی يک کتاب می سازند. در اين فعاليت، هريک از آنها ضمن آشنايی بيشتر با قسمت های مختلف 
که  است  کاری  کامل ترين  فعاليت  اين  می کند.  تجربه  ديگران،  کمک  بدون  خود،  را  قسمت ها  اين  سازی  آماده  کتاب،  يک 
دانش آموزان در دورهٔ  ابتدايی انجام می دهند. آنها در اين فعاليت ابتدا قصه، خاطره يا شعری می سازند، آن  را در صفحه های 
مناسب می نويسند (قصه گويی) و برای آن نقاشی هايی می کشند (نقاشی). در پايان، کتاب را صحافی می کنند و برای آن جلد 
می سازند (کاردستی). قصه را با همکاری چند نفر به نمايش  نامه تبديل کرده و پس از  تمرين به صورت نمايش اجرا می کنند. 

در واقع، در اين  فعاليت آنها از تمام تجربه  هايی که در اين دورهٔ پنج ساله کسب کرده اند، استفاده می کنند.

نوع ا رزش يابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد
ابزار نوشتن و نقاشی، وسايل اتصال مورد نياز، 

قيچی، صفحات آمادهٔ قصه و تصوير، صفحات سفيد 
اضافی هماهنگ با صفحات تصوير سازی شده (۴ تا ۶ 

صفحه)، مقوا برای جلد و ...

به صالحديد معلمفردی کالس
فرايندی
و

پايانی

مراحل اجرا
همانند پائه چهارم (صفحه ۸١) است؛ با اين تفاوت که فردی است و هر يک از دانش آموزان به تنهايی آن را انجام 

می دهد.

کار با دورريختنی ها
ساختن کالژ ترکيبی: دانش آموزان در پايه  های پنجم ترکيب مواد طبيعی۱ و دور ريختنی ها را برای تصوير سازی 
يا ساختن تابلوی نقاشی تجربه می کنند. طرح، نقش ، رنگ و بافت انواع پارچه، کاغذ و مقوای دور ريختنی به جای رنگ 
در تکميل و زيباتر کردن کاردستی و نقاشی قابل استفاده است. اين شيوه  کالژ يا تکه چسبانی نام دارد. چند هفته پيش از 
اجرای برنامه، دربارهٔ  تکميل کاردستی و نقاشی با انواع مواد در دسترس از جمله پارچه، سنگ، صدف، چوب، هسته ها و 
پوسته ها، خرده کاغذ ها و مقواهای رنگی، نخ های رنگی و ... (چسباندن دورريختنی های رنگی به جای رنگ آميزی نقاشی) با 
دانش آموزان گفت و گو کنيد. سپس از آنها بخواهيد متناسب با موضوع کاردستی، مواد مورد نياز خود را جمع آوری کنند. 
دانش آموزان می توانند انواع پارچه، کاغذ و مقوای جمع آوری شده را به صورت آلبوم درآورند؛ يعنی، تکه ها را از نظر رنگ 

يا طرح دسته بندی کنند، روی هم بچينند و با يک گيره يا سنجاق قفلی بزرگ آنها را نگه داری کنند.

١ــ  مواد طبيعی برای فعاليت کالژ نبايد آن قدر حجيم، سنگين يا برجسته باشند که تعادل کار را به هم بريزند.
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نوع ا رزش يابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد
پارچه  ريختنی ها،  دور  ساير  يا  طبيعی  مواد  انواع 
و کاغذ و مقواهای ساده و طرح دار يا نقش دار، 
 A۴ مقوای مايع،  چسب  قيچی،  تزئينی،  مواد 

ضخيم برای زمينه کار

دو يا سه جلسٔه فردی کالس
٥٠   دقيقه ای

فرايندی
و

پايانی

مراحل اجرا
۱ــ دانش آموزان موادی را که برای ساختن کالژ الزم دارند، همراه آورده اند.

۲ــ ابتدا طرح مورد نظر خود را روی مقوايی بکشند. اين طرح ممکن است منظره، چهره، حيوان، ميوه يا موضوع 
يک داستان باشد.

۳ــ در جاهايی که می خواهند از پارچه، کاغذ يا مقوا استفاده کنند، خطوط اطراف طرح را به دقت  با قيچی برش دهند 
و الگو يا قالب کار را آماده کنند. 

۴ــ الگو يا قالب را روی پارچه، کاغذ يا مقوای مناسب قرار دهند و دور آن را با خودکار خط بکشند. برش را از روی 
خطوط و با دقت انجام دهند.

۵  ــ تکه های بريده شده را روی زمينٔه کار(مقوای A۴) قرار دهند. ساير مواد تکميل کنندٔه کار را نيز در جاهای مناسب 
خود قرار دهند.

۶  ــ هنگامی که از مناسب بودن جای همٔه مواد مطمئن شدند، آنها را در جای خود بچسبانند.
۷ــ نمونه های آماده را به نمايش بگذارند. 

۸  ــ دربارٔه نمونه های ساخته شده ، با هم گفت و گو کنند.
۹ــ شناسنامهٔ  کار را بنويسند، پوشهٔ  کار خود را تکميل و کالژ را نگه داری کنند.
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حجم سازی با گل رس 
الف) دانستنی های معلم: از پائه چهارم  مطالعه کنيد.

ب) فعاليت های يادگيری دانش آموزان
دانش آموزان در سال های قبل ساختن ظرف يا حجم با روش های انگشتی و فتيله ای راتجربه  گلی:  حجم  ساختن 
کرده اند .در پائه پنجم با استفاده از تلفيق دو روش انگشتی و فتيله ای يا يکی از آنها به ساختن احجام ِگلی می پردازند .در اين جا 
کار گروهی است. دانش آموزان در گروه های کوچک فکر و مشورت می کنند و در بارٔه موضوع کار تصميم می گيرند. سپس 
هر عضو گروه، بخشی از آن را می سازد. در پايان، بخش هايی را که ساخته اند کنار يکديگر قرار می دهند و موضوع اصلی را 
ارائه می دهند. برای مثال، اگر موضوع کار مزرعه باشد، دربارٔه آنچه در مزرعه وجود دارد، گفت و گو می کنند و هر يک بخشی 
مانند کشاورز، گياهان، چاه آب، گاو، گاوآهن، بيل، سگ، مرغ و خروس و ... را می سازد. در پايان کار، اجزای مزرعه را 

که ساخته اند در کنار هم قرار می دهند. اين مجموعه در کنار هم يک مزرعه را به بينندگان ارائه می نمايد. 

نوع ا رزش يابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد
گل رس آماده، لباس کار و نايلون (برای روی ميز و برای خشک 
کردن ظرف ساخته شده )،  ظرف آب، چاقوی پالستيکی،   اسفنج 

کوچک
دو جلسٔه فردی کالس

٥٠   دقيقه ای

فرايندی
و

پايانی

مراحل اجرا 
۱ــ دانش آموزان ابزار و مواد الزم را آماده کنند، لباس کار بپوشند و ميز کار خود را با نايلون بپوشانند.

۲ــ گروه های کوچک تشکيل دهند (  گروه های پنج يا شش نفری ).
۳ــ در مورد موضوعی که می خواهند بسازند، مشورت کنند، فکر کنند و تصميم بگيرند.
۴ــ در مورد اجزای موضوع گفت و گو کنند و هر يک، ساختن جزئی را بر عهده گيرد.

۵  ــ ِگل را از کيسه خارج کنند و ورز دهند.
۶  ــ با ِگل آماده فتيله های مورد نياز را بسازند و در کيسهٔ  نايلونی (يا ظرفی با شرايط مشابه) نگه داری کنند.

۷ــ با روی هم يا کنارهم قرار دادن فتيله ها شکل مورد نظر خود را بسازند.
۸  ــ شکل های ساخته شده را برای خشک شدن آماده کنند.

رنگ آميزی اشيای گلی:  دانش آموزان روش رنگ آ ميزی ِگل يا سفال(در صفحٔه ۹٧ مطالعه کنيد) را در سال های 
پيش آموخته اند. هر دانش آموز با هماهنگی سايرين، کار خود را طوری رنگ آميزی  کند که  اجزای مجموعه در کنار هم زيبايی 

الزم را داشته باشد.
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نوع ا رزش يابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد

لباس کار، ظرف آب، قلم مو، رنگ پالستيک سفيد، رنگ گواش، 
يک جلسهفردی کالسروغن جال، دستکش پالستيک، قطعه ای  اسفنج  کوچک

فرايندی
و

پايانی

مراحل اجرا
۱ــ دانش آموزان هر گروه در مورد رنگ قسمت های مختلف مجموعٔه خود گفت و گو  و توافق کنند و تصميم بگيرند.

۲ــ وسايل مورد نياز را روی ميز آماده کنند.
۳ــ لباس کار بپوشند و روی ميز را با نايلون بپوشانند.

۴ــ کار خود را روی يک صفحٔه مقوايی کوچک و ضخيم قرار دهند.
۵  ــ برای اين که رنگ  روی گل خشک شده کدر نشود، بهتراست ابتدا زيرسازی کنند. برای زيرسازی، روی ِگل را يک 

رنگ سفيد(پالستيک) يک دست بزنند. صبر کنند تا اين رنگ خشک شود.
۶  ــ روی کار سفيد رنگ را به روش مناسب رنگ آميزی کرده يا نقش هايی ايجاد کنند.

۷ــ پس از خشک شدن رنگ يا نقوش، تمام قسمت های شیء گلی را با روغن جال پوشش دهند.
۸  ــ شکل های کامل شده را طوری کنار هم قرار دهند که در مجموع، موضوع تعيين شده را نشان دهند.

۹ــ مجموعه ها را به نمايش بگذارند.
۱۰ــ مجموعه ها را مشاهده و در بارهٔ هريک گفت و گو کنند.

۱۱ــ شناسنامٔه کار را آماده کنند و به آن بچسبانند.
۱۲ــ پوشٔه کار خود را تکميل و شکل ها را نگه داری کنند.
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ث) فعاليت های يادگيری دانش آموزان 
در پايۀ  ششم ابتدايی

شکل سازی با کاغذ و مقوا
ساختن کتاب: از پائه پنجم مطالعه کنيد.

ساخت قاب عکس

نوع ا رزش يابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد

مقوا، مقوای رنگی،  عکس دلخواه،  ابزار نقاشی، 
فردی، گروه کوچککالسوسايل تزئينی در صورت  نياز، قيچی،  چسب.

يک جلسهيا گروه بزرگ
فرايندی
و

 پايانی

مراحل اجرا
۱ــ از دانش آموزان بخواهيد ابتدا عکس را از قسمت پشت روی مقوای رنگی بگذارند و  عالمت بزنند؛  به طوری  که 

دور تا دور آن حاشئه يکسانی داشته باشيم.
۲ــ سپس عکس را بردارند و از روی عالمت برش بزنند.

۳ــ حاال يک مقوای رنگی تو خالی داريم که دانش آموزان می توانند دور آن را به شکل دلخواه برش بزنند و نقاشی و 
تزئين کنند.



111

قاب را می توان به روش های آموخته شده در سال های قبل مانند چاپ، استفاده از مچاله ها، کوالژ کاغذ ومقوا يا مواد 
طبيعی، نقاشی يا چسباندن عکس های مختلف تزئين کرد.در اين مرحله قاب ما آماده است. (نوع طراحی، تزئين وروش استفاده 

از ابزار ومواد حائز اهميت است  و ميزان خالقيت کودک را نشان می دهد.)
۴ــ برای نصب عکس در قاب می توان عکس را از پشت به قاب چسباند يايک مقوای ديگر پشت قاب گذاشت و آن   را 

از سه طرف چسباند. البته باالی آن باز باشد. (برای گذاشتن ودر آوردن عکس )
۵  ــ پيش از چسباندن مقوای پشت قاب، می توان، يک زرورق يا نايلون از پشت به قاب چسباند. اين کار باعث می شود عکس 

تميزتر بماند. در واقع، زرورق يا نايلون به جای شيشه از عکس محافظت می کند.
۶  ــ در پايان کارها را به نمايش می گذاريم، در مورد آنها صحبت وگقت  و  گو می کنيم و در آخر نظر خود را در پوشٔه 

کار می نويسيم.
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کار با دورريختنی ها
کالژ ترکيبی: به دستورالعمل پائه پنجم مراجعه شود.

شکل سازی با جعبه ها و قوطی های دورريختنی: به دستورالعمل پائه چهارم مراجعه شود.

کار با گل رس: ايجاد نقش برجسته برروی صفحۀ گلی
به دستورالعمل پايه های چهارم و پنجم مراجعه شود.

مراحل اجرا
۱ــ ابتدا مروری بر فعاليت های سال گذشته (طرز تهئه گل، روش های کار با گل ) داشته باشيد.

۲ــ از دانش آموزان بخواهيد پس از ورز دادن گل، يک ورقه به اندازه و شکل دلخواه، به ارتفاع دو سانتی متر روی 
صفحه باز کنند.

۳ــ از آنها بخواهيد نقش دلخواه را با خالل دندان روی صفحه ايجاد کنند و سپس با فتيله های مختلف روی طرح را 
بپوشانند. ( با روش اتصال آب گل و ايجاد سوراخ هايی روی دو طرف اتصال )

۴ــ در پايان با وردنه يا يک جسم بزرگ فتيله ها را کمی فشار دهند تا کامالً به صفحه بچسبند.
۵  ــ برای خشک شدن، نايلونی سوراخ دار روی کار بکشند تا به مرور خشک شود. بعد از دانش آموزان بخواهيد آن 

را به دلخواه رنگ آميزی کنند.
۶  ــ دانش آموزان می توانند قبل از خشک شدن سوراخی در باالی آن ايجاد کنند تا پس از خشک شدن با نخ گونی 

آن را آويزان کنند.
۷ــ در پايان کارها را به نمايش بگذارند و در مورد آنها گفت  و  گو کنند. از دانش آموزان بخواهيد نظر خود را در پوشٔه 

کار بنويسند.


