
    فصل چهارم 

تربيت  شنوايی
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الف) دانستنی های معلم 

نياز به تربيت شنوايی
انسان بخش عظيمی از آگاهی های خود را در طول حياتش از طريق صداهايی که می شنود، به دست می آورد. لذا بهتر 
است از همان اوان کودکی، مبانی تربيت شنوايی به صورتی تدريجی و مبتنی بر اصول مشخص روان شناسی به او آموخته   شود. 
هدف بخشی از درس هنر دورٔه ابتدايی، تربيت حس شنوايی دانش آموزان است. تربيت شنوايی با شناخت، جداسازی 
و انتخاب اصوات مفيد در محيط آغاز می شود. اين انتخاب آگاهانه و روش های آن برای هر گروه سنی و هر سطح فرهنگی 
متفاوت است. برای اين که دستگاه شنوايی و نظام ذهنی و روانی فرد، آمادگی شنيدن آگاهانه  اصوات زيبا را 
پيداکند و فرد بتواند نوع سالم اصوات را باز شناسد و با رفتاری درست، آلودگی های صوتی موجود در محيط 
زندگی  را کاهش دهد، الزم است تربيت شنوايی از دوران کودکی آغاز شود. عادت به شنيدن اصوات سالم، روح را 
آرامش و اطمينان می بخشد، حافظه را تقويت می کند، تفکر را توسعه می دهد و در يادگيری و در نهايت، تأمين سالمت روانی 

فردی و اجتماعی  در کودکان نقش مؤثری دارد. 
از  شعرهايی  خواندن  به  و  می شود  آغاز  طبيعت  اصوات  به  آگاهانه  دادن  گوش  از  شنوايی  تربيت  ابتدايی،  دورٔه  در   
کتاب های فارسی می رسدکه با الهام از طبيعت و با اتکا به دين و آيين مرسوم و مقبول مردم ايران ساخته و اجرا شده اند. کودکان 
در حالت طبيعی و سالمت روانی، از صداهای زيبا لذت می برند. درک کردن صداهای طبيعت (صدای پرندگان، آب، باد و...) 
و لذت بردن از آنها امری فطری است ولی در مورد صداهايی که انسان توليد می کند، نظير انواع موسيقی، پيش از آن که طبيعی 

و فطری باشد، انگيزه های محيطی دخالت دارد. 
اگر تربيت شنوايی به درستی انجام پذيرد:  
 ١ــ حس زيبا دوستی و زيباشناسی پرورش می يابد؛
 ٢ــ روحئه تعالی جويی و کمال طلبی توسعه می يابد؛

 ٣ــ تلطيف روحيه صورت می گيرد و  شادی و نشاط همراه با آرامش ايجاد می شود؛
 ٤ــ توانايی تمرکز افزايش می يابد؛

 ٥ــ  دقت شنوايی و نظم ذهنی بيشتر می شود؛
 ٦ــ حافظهٔ  شنيداری رشد می کند؛

 ٧ــ هوش موسيقايی توسعه می يابد؛ 



115

 ٨ــ ذائقٔه شنوايی زيباپسند می شود؛
 ٩ــ تخيل تقويت می شود و تفکر توسعه می يابد؛

 ١٠ــ مفهوم درک زيبايی از شنيده ها عينيت می يابد؛ 
 ١١ــ آلودگی های صوتی در محيط کاهش می يابند.

کودکان صداهای زيبا را دوست دارند و از شنيدن و تقليدکردن آنها لذت می برند؛ از اين  رو، می توان با جلب توجه 
ايشان به اصوات و نغمه های زيبای طبيعت، به آنها در تربيت شنوايی خويش و شناخت هر چه بهتر هنرهای شنيداری (اّولين 
هنری که انسان از بدو تولد با آن آشنا می شود) کمک کرد تا ازآثار آن در موقعيت  های مختلف زندگی و به ويژه، افزايش دقت، 

تمرکز و ارتقای يادگيری های ديگر، بهره مند شوند.

تعريف اصطالحات
صوت (صدا): موجی مکانيکی است که بر اثر ارتعاش اجسام توليد می شود، در هوا انتشار می يابد و پس از رسيدن 
به گوش، به وسيلٔه اندام واره ها١ و حّس شنوايی شنيده می شود. امواج مکانيکی با بسامدهای مختلف در محيط منتشر می شوند 

و گوش سالم انسان، بسامدهای بين ٢٠ تا ٢٠٠٠٠ هرتز را می تواند بشنود.     
حّس شنوايی: گوش، اندام حس شنوايی است و ازسه قسمت اصلی شامل گوش خارجی،گوش ميانی وگوش داخلی 
تشکيل شده است. منظور اصلی ما ازتقويت حّس شنوايی، رسيدن به درک و شنيدن واقعی است که به بخش های برتر فهم 
و ادراک می رسد و از آن به عنوان «گوش جان» تعبير می شود. صدا بايد از مجرای اوليه ــ که گوش است ــ عبور کند و به 
قسمت تحليل گر مغز فرستاده شود. آن گاه با حس درونی (ادراکات فردی، بن مايه های فرهنگی ــ روانی فرد) در آميزد تا لذت 

واقعی اصوات موزون، قابل درک باشد.
تربيت شنوايی: در اطراف انسان، صداهای گوناگون بی شماری وجود دارد که او همهٔ  آنها را می شنود اما فقط به 
بعضی از آنها توجه می کند. انتخاب آگاهانه و شنيدن با توجه، گوش دادن است که معموالً بر مبنای نياز، کنجکاوی يا 
شناخت انجام می شود. درجريان تربيت شنوايی، کودکان ياد می گيرند که چگونه اصوات و نغمه های زيبا را بشناسند، از ميان 
آنها، يکی را برای گوش دادن انتخاب کنند، دقت شنوايی خود را توسعه دهند، توانايی تمرکز خود را بر يک موضوع افزايش 

دهند و بهداشت شنوايی خود را رعايت کنند.
بهداشت شنوايی: حاصل تربيت شنوايی است و به آرامش، اعتدال و هماهنگِی روانی ــ رفتاری فرد در ارتباط با 

خود او، طبيعت و جامعه کمک می کند. 
و  سر  هرنوع  شامل  صوتی  آلودگی  است.  ضروری  صوتی  آلودگی های  از  دوری  شنوايی،  بهداشت  رعايت  برای 
صدای شديد، ناگهانی يا مداومی است که موجب آزار، مزاحمت و عصبانيت می شود، به دستگاه شنوايی آسيب می رساند و 
ناراحتی های عصبی و اختالل شنوايی را به وجود می آورد؛ از اين رو تا حّد ممکن، بايد محيط را از سر و صدا دور نگه داشت 

يا از محيط آلودهٔ  صوتی دور شد. 
١ــ  بخش های کوچک تر از يک اندام بزرگ اند و جزئی از آن به شمار می روند. مانند: چشم که عضو بزرگی است و مردمک اندام واره ای از آن به شمار می رود.
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اصوات موزون:از ديدگاه فيزيکی، صداهايی که امواج منظم، هماهنگ و متوالی دارند، اصوات موزون اند. اين 
اصوات احساس مطبوع و خوشايندی را در شنونده برمی انگيزند. بنابراين تعريف،  ذائقهٔ  شنيداری محصوِل تربيت شنوايی 

فرد، در ارتباط با اصوات موزون و مورد پسند در فرهنگ و زندگی اوست. 
نغمه و وزن: هر نوع موسيقی، از هر ملت و فرهنگی با دو عامل نغمه و ريتم شناخته می شود. طبيعت همواره 
می تواند برای انسان منبع الهام باشد. آشنايی انسان با موسيقی، نخست از طريق آشنايی با وزن بود و بعد از آن به تدريج نغمه ها 

را کشف کرد. انسان گاه از وزن و گاه از نغمه و گاه از ترکيبی از آنها، برای راحت تر کردن زندگی خود بهره گرفت.
عوامل  از  نوعی،  به  بلکه  است  ملل  همٔه  ميان  در  موسيقی  نوع  هر  پائه  تنها  نه  (ريتم)  وزن  وزن:  و  (ضرب)  ريتم   
تشکيل دهندٔه جهان هستی به شمار می رود. عنصر وزن را به شکل های مختلف می توان در بيشتر پديده های طبيعی جست و جو 
و مشاهده کرد. نزديک ترين آنها، صدای ضربان قلب مادر برای فرزندش در دوران جنينی و پس از آن، صدای قلب خود 
ماست که از بدو تولد تا مرگ با ماست و هرگونه بی نظمی در آن، مساوی با خطر، بيماری و حتی مرگ است. انسان اوليه 
دويدن،  هنگام   اسب ها  منظم  قدم های  صدای  بود:  مختلف  وزن های  از  سرشار  طبيعت  که  چرا  شد؛  آشنا  وزن ها  با  نخست 
صدای چک چک باران روی سطح صاف و… . انسان اوليه وقتی از تأثير روانی ــ احساسی وزن ها آگاه شد، استفاده و تقليد 
خود را از آنها گسترش داد. او به وسيلٔه حنجرٔه خود و ابزارهای ساده ای که به شکل اولين طبل ها و شيپورها (با استفاده از 
حجم های کاسه ای شکل و يا شاخ حيوانات) ساخته بود، برای اهداف مختلف (از جمله خبررسانی، اعالم جشن و شادی، 
ترساندن حيوانات وحشی و دور کردن آنها از محل زندگی خود، اعالم آمادگی برای مراسمی مثل جنگ، صلح، ازدواج و...) 
استفاده می کرد. تأثير روانی و احساسی وزن ها باعث شد از آنها حتی در مراسم رژٔه نظامی يا «قدم رو»  نيز استفاده شود. 
صف منظم و هماهنگ سربازانی که قدم رو می روند، نه تنها احساس قدرت و نيروی معنوی آنها را به خوبی نشان می دهد، بلکه 
اين احساس را به بيينده نيز منتقل می کند. برای نواختن وزن های مختلف انواع طبل ها و سازهای «کوبه ای» در بين ملت ها و 

اقوام مختلف ساخته شده است. 
تقسيم زمان به قسمت های مساوی و متوالی را ضرب (از ضربه زدن) يا ريتم گويند. وزن، واحدی است که براساس 
آن، انواع ضرب ها دسته بندی و نام گذاری می شوند. احساس تشخيص وزن، در تمام افراد بشر وجود دارد ولی دارای شدت 
و ضعف است. برخی افراد اين احساس را بيشتر دارند و برخی کمتر، که با آموزش و تمرين می توان آن را تقويت کرد. به نظر 
می رسد کسانی که حس تشخيص وزن در آنها تربيت شده است، از زندگی منظم تری بهره مندند. جست وجوی عنصر وزن در 

صداهای مختلف، خود نوعی تمرين ذهنی برای ايجاد نظم فکری و آرامش روح است.
 صداها کمک می کنند تا بتوانيم مفهوم حرکت را هم در دنيای درون خويش(مانند نبض يا ضربان قلب) و هم در دنيای 
اطراف (مانند ريزش باران و چکيدن قطره های آب)، بهتر درک کنيم. تقسيم زمان به قسمت های مساوی و متوالی، نشان دهندهٔ  
وجود حرکت است. توالی صداها و سکوت ها اين حرکت را نشان می دهد؛ مانند تپش قلب، بال زدن پرنده و دويدن اسب. 
درک اين حرکت بدون هم جواری صداها و سکوت ها امکان ندارد. فقط در بی حرکتی است که ترکيب صدا و سکوت وجود 

ندارد؛ يعنی هر صدا فقط با سکوت های پيرامونش و هر سکوت با صداهای پيرامونش قابل درک است. 
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وزن و ريتم 
دانش آموزان دردورهٔ  ابتدايی، از طريق گوش دادن با انواع وزن و ريتم آشنا می شوند. در پايه ها ی چهارم، پنجم و 
نيز  ششم ابتدايی هم مانند پايه های اول تا سوم، هدف آموزش انواع سازها و موسيقی نيست. همان گونه که قبالً 
گفته شد وزن، عنصر اصلی و اساسی پايه ای هر نوع موسيقی در سراسر دنياست. هنوز موسيقی بسياری از اقوام کهن جهان، 
فقط بر پايهٔ  وزن های مختلف است و از نوا و نغمه در آنها اثری نيست.۱ در موسيقی مذهبی ايران، از جمله در مراسم 
مطرح  کمتر  خيلی  (ملوديک)  نغمگی  جنبۀ  و  است  کوبه ای  سازهای  و  وزن  روی  عمده  تکيۀ   حسينی،  عاشورای 
است. آنچه در درجٔه اول اهميت قرار دارد، اشعار اخالقی و عرفانی است که وزن آنها هم پايه و منطبق با اوزانی است که 
سازهای کوبه ای می نوازند. در اين برنامه، کودکان از ابتدای تربيت شنوايی با وزن آشنا می شوند و اشعار کتاب های درسی 

خود را با ريتم مناسب می خوانند. 
نغمه يا آهنگ (ملودی): نغمه ها صدا های انتخاب شده با زيری (نازکی) و بمی (کلفتی) مربوط به خود هستند. نغمه ها 
نه تنها عامل مؤثر در بيان احساسات اند بلکه معرفی کنندٔه روحيه، احساس و باورهای فرهنگ و ملتی هستند که اين نغمه ها از 

آن برخاسته است. 
 در دورٔه ابتدايی، دانش آموزان با سرودها  و نغمه های ملی و محلی ناحيهٔ  خودشان آشنا می شوند.علت انتخاب سرودها 
و نغمه های ملی٢ و محلی ايران در اين برنامٔه درسی، اين است که هر ملتی وارث تاريخ و تمدن خويش است و با آن زندگی 
می کند؛ به آن می بالد و برای حفظ آن می کوشد. تکرار مطالبی که حاوی انديشه ها و باورهای يک ملت است،  حس همدلی و 
نيروی پيوند بين مردم را تقويت می کند و آنها را از خطر نفوذ و حملهٔ  فرهنگی و در نتيجه حملهٔ  سياسی، نظامی و ... بيگانگان 
در امان نگه می دارد. سرود  های ملی و محلی، مثل زبان ملی و زبان های بومی و مادری هر ملت و قوم،  يکی از مظاهر ميراث 
فرهنگی، سند هويت و شناسنامهٔ  فرهنگی آن ملت به شمار می آيد و بايد در حفظ و نگه داری و انتقال آنها کوشش بسيار شود. 
اين وظيفه به عهدهٔ  همهٔ  آحاد ملت است و آموزش رسمی، بخش عظيمی از آن را به عهده دارد.  ميراث فرهنگی و هنری در 
ميان همهٔ  ملت ها و اقوام ريشه هايی عميق دارد. وظيفٔه همهٔ  ما نيز حفظ اين نغمه ها و سرود ها به عنوان بخشی از  ميراث فرهنگی 

ايران اسالمی است. 
شعر و سرود: در موسيقی های مشرق زمين، به ويژه ايران، سومين عامل مهم بعد از وزن و نغمه، کالم يا شعر است. 
فرهنگ موسيقی هر قوم يا ملتی در مشرق زمين و به خصوص ايران، از ترکيب آن با اشعار مناسب پديد می آيد. انواع و اقسام 
می شوند،  خوانده  پی  در  پی  و  اند  گرفته  جای  مردم  حافظٔه  در  که  تصنيف ها  و  ترانه ها  روضه ها،  مرثيه ها،  نوحه ها،  سرودها، 
سازهای  با  و  آمده  بيرون  مردم  دل  از  تاريخ  طی  که  اشعاری  و  نغمه ها  وزن ها،  مجموعٔه  شعرند.  با  موسيقی  پيوند  محصول 
مخصوص همان فرهنگ اجرا شده اند، شناسنامه و هويت فردی ــ هنرمندان خّالق آن و نيز هويت جمعی مردم يک جامعه را 

١ــ  در اين کشورها موسيقی سازی و ريتميک بر موسيقی آوازی ــ کالمی غالب است. ايران نيز در گذشته های دور چنين بوده است. 
٢ــ موسيقی ملی ايران در سمت و سوی فرهنگی بر تفکر تعالی طلبانه، توجه به معنويت و ايجاد حس زيبايی به وسيلٔه نظم و تعادل عناصر تشکيل دهنده اش  با ساير 

هنرهای سنتی ما هماهنگ است. نگاهی به سبک معماری ايرانی، نقش های قالی و گليم ايرانی و حتی نقاشی ايرانی (نگارگری)، اين هماهنگی را نشان می دهد. 
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نشان می دهد. اين عوامل، ميراث فرهنگی موسيقی هر قومی را تشکيل می دهد و الزم است به عنوان يک زبان مخصوص 
ادبی ــ هنری که از دل مردم برآمده شناخته شود و برای نگه داری و گسترش آن نيز کوشش به عمل آيد.

را  راه  و  می شود  دو  اين  بين  کلی  پيوستگی  و  هماهنگی  باعث  آواها،  در  موجود  ريتم های  با  شعری  اوزان  هم خوانی 
برای بيان زيباتر هموار می سازد. از آن جاکه جايگاه شعر و شاعری نزد مردم  ايران بسيار رفيع است و هر شعری وزن خاص 
خود را دارد و با وزن های موجود در نغمه های موسيقی قابل انطباق است، می توان از وجود وزن (عنصر مشترک) در شعر  و 
سرود به عنوان يک عنصر آموزشی با تأثير گذاری قوی استفاده کرد. از سوی ديگر، محتوای اشعار نيز عامل مؤثر و مهمی 
در پرورش عواطف کودک است. کودکان مفاهيم اشعار را همراه با نغمه های زيبا بهتر درک می کنند؛ به طوری که بسياری از 
نگرش ها و رفتارهايشان براساس اين برداشت ها شکل می گيرند. ادبيات فارسی(نظم و نثر) گنجينۀ سرشاری از حکمت، 
ادب، اخالق، ايمان و عرفان است که می توان متناسب با سن کودک، آنها را انتخاب و از آنها استفاده کرد. در 

جريان تربيت شنوايی نيز در صورت لزوم، از شعر استفاده می شود. 
سرود کودک: نغمه هايی است که هدف و مخاطب آنها کودک است و برای برقراری ارتباط ميان کودکان و بزرگ ساالن 
و  سهولت  شفافيت،  و  سالمت  دل نشين،  و  کوتاه  جمله های  سرود،  نوع  اين  مختصات  از  می شود.١  طراحی  کودکان  ساير  يا 

روانی ملودی ها٢ و ريتم ها و ايجاد روحيهٔ  شاد، با نشاط و آرام در مخاطبان است. 
 در اين نوع تربيت شنوايی، مقصود از ارتباط برقرار کردن با کودک، پرورش توانايی های الزم برای زيستن در اجتماع، 
و  ملودی ها  ريتم ها،  گيرايی   قدرت  راحتی  به  کودکان،  ذهن  البته  اوست.  (ابداع)  خالقيت  و  نشاط  شادی،  احساس  تقويت 
ظرافت های پيچيده را دارد. آنچه اصوات و نغمه های زيبای کودکانه ر ا متمايز می کند، نوع ملودی ها، ريتم ها و کالم مناسب 

برای آنهاست.
وزن شعری و وزن موسيقايی: وزن در شعر و موسيقی وجود دارد اما شکل آنها باهم متفاوت است. وزن در شعر 
فارسی قالب معينی است که به صورت بحرهای عروضی به کار می رود؛ نظير وزن های مثنوی، رباعی و انواع ديگر شعر. 
موسيقی  در  است.  ثانيه  يک  زمان  واحد  است.  متوالی  و  مساوی  واحدهای  به  جاری  زمان  تقسيم  درموسيقی  وزن 
می توان قطعه  زمان مورد نظر را دوثانيه، سه ثانيه يا چهار ثانيه انتخاب کرد که معادل موسيقايی آنها دوضربی، سه ضربی و چهار 

ضربی خواهد شد.
در دورٔه ابتدايی، دانش آموزان با راهنمايی معلم خود شيوهٔ  درسِت نگه داری وزن اشعار فارسی را ياد می گيرند و در 
تمرين های فردی و گروهی، آنها را به حافظه می سپارند. از آن جا که موسيقی اصيل ايرانی تا حدود بسياری وابسته به شعر است 
و موسيقی و شعر ما وزن  های مشترک دارند، اگر دانش آموزان با اوزان شعری آشنا شوند، هم شعرها را درست می خوانند و هم 
زمينٔه آشنايی با موسيقی را پيدا می کنند. طبيعی ترين شيوهٔ  جداسازِی کلمات بر حسِب حِس پايان وزن واژهٔ  شعری است نه بر 
اساس معنای کلمه. مالک جداسازی صرفاً گوش است و الزم نيست حتماً يک کلمه باشد؛ زيرا اين قطاع  (قطعه ها) هستند که 
کودکان،   برای  درک  قابل  و  متنوع  کالمی  مضامين  متنوع،  و  ساده  ملودی های  ريتم ها،  انواع  از:  عبارت اند  کودکان  موسيقی  اجرای  و  ساخت  اصلی  عناصر  ۱ــ 

استفاده از سازها و تلفيق کالم با موسيقی به طرز روان و خوانا.
۲ ــ ملودی يا نغمه: قسمتی از اصوات موزون طبيعی يا موسيقی بدون کالم است که گاه ريتم دارد و گاه فاقد آن است. 
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بايد با هم در تعادل وزنی باشند نه الزاماً تساوی کلمات. در هر مصراع بايد حداقل يک تقطيع ( / ) يا برش وجود داشته باشد. 
کشش ها در زبان فارسی يکسان نيستند بلکه بر حسب اندازٔه مصرع در حدی بسيار ظريف کم و زياد می شوند. 

اصوات مطبوع: بنابرتعريف عده ای، اصوات مطبوع محدود به صدا١های طبيعی (با منشأ طبيعت) است و گفته اند 
هر صدايی که منشأ آن طبيعت باشد و به شنوايی انسان آزار نرساند، صوت مطبوع است. البته بسياری از اصوات مطبوع، 
منشأ ديگری غير از طبيعت دارند و با ابزار مناسب توليد می شوند. تشخيص هر نوع صوت مطبوع يا نامطبوع، به جنس صدا، 
تأثير روانی، عادت های شنيداری فردی و اجتماعی، مکان و زمان شنيدن صدا بستگی دارد. در اين برنامٔه درسی، منظور از 
صداهای مطبوع صداهايی است که صفات نظم، هماهنگی، تعادل و تعريف پذيری را دارند؛ مثل صدای چکيدن قطره های 
آب، دويدن اسب، آواز پرندگان، وزش باد در برگ های درختان، امواج دريا، خواندن خروس و صدای جوشش آب چشمه. 

شنيدن اين صداها برای بيشتر انسان ها خوشايند است و در آنها آرامش و نشاط طبيعی ايجاد می کند. 
صداهايی مثل ترمز و بوق ماشين ها، شکستن شيشه، انفجار ترقه، کنده شدن آسفالت با مته های آسفالت بُر، به هم خوردن  

در و پنجره و… که صفات صداهای مطبوع را ندارند و اغلب آزاردهنده اند، اصوات نامطبوع ناميده می شوند.
و  کوتاه  خيلی  نه  و  بلند  خيلی  نه  است؛  انسان  شنوايی  تحمل  محدودهٔ   در  مطبوع،  صدای  شدت  که  داشت  توجه  بايد 
نامفهوم. به عبارتی، صدای مطبوع صدايی است که شنيدن دائمی آن برای کسی ناراحتی و مزاحمت ايجاد نکند؛ مثل:صداهای 

طبيعت، صدای رسای گوينده  اذان (مثل صدای زنده ياد مؤذن زاده  اردبيلی) و صدای پرندگان.
تقليد صدا برای تقويت شنوايی،  تقليد صدا: منظور از تقليد صدا، تکرار همانند صدای شنيده شده است. اصوالً 
هيچ  در  اما  است  انسان  خاص  طورآگاهانه  به  ويژگی ،  اين  است.  مفيد  نغمه   ها٢  و  اصوات  بهتر  تشخيص  و  شناخت  درک، 

شرايطی نبايد کودکان را به تقليد صدا مجبور کرد.                                                                          

۱  ــ صدا نتيجهٔ  حرکت ارتعاشی جسم مادی در هواست که امواج آن  به وسيلٔه گوش دريافت و ادراک می شود. صداهايی که ارتعاشات نامنظم دارند، صداهای 
غيرموسيقايی  و صداهايی که ارتعاش منظم دارند، صداهای موسيقايی اند.

٢ ــ صدا همٔه امواجی است که ما با گوش و در محدوده  شنوايی مان می شنويم. تمامی اصوات موجود در طبيعت که برخاسته از ارادهٔ  خداوندند، صداهايی مطبوع  
هستند. انسان می تواند صداهای مطبوع و نامطبوع (سازنده و مخرب) توليد کند اما از آن جا که خدای باری تعالی همه چيز را به صالح انسان و ساير مخلوقات می خواهد، بالطبع 

تمامی اصوات در طبيعت نيز به طور بنيادين، مطبوع مطلق اند.
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ب) فعاليت های يادگيری دانش آموزان

فعاليت های  باعنوان  برسند،  شنوايی  تربيت  بخش  در  هنر  درس  کلی  اهداف  به  تا  می دهند  انجام  دانش آموزان  آنچه 
يادگيری آمده است. ابتدا برای سهولت اجرای اين برنامه، به معلم توصيه هايی می شود تا او بتواند فرصت های يادگيری مناسبی 

را برای دانش آموزان فراهم آورد.

توصيه هايی برای اجرای فعاليت های يادگيری 
هنگام مثال آوردن از اصوات موزون و نيز شنيدن آنها، فقط از سرودهای معرفی شده در «برنامهٔ  درسی هنر» استفاده 

کنيد. 
فضای کالس را طوری نگه  داريد که فعاليت به برنامه ای تفريحی و بدون کنترل تبديل نشود و جديت و خشکی آن نيز 

کودکان را  از اين درس هنری دل سرد نکند.
اگر تشخيص می دهيد که تقسيم کردن يک سرود به قطعه های کوتاه برای يادگيری دانش آموزان مفيد تر است، می توانيد 
اين کار را انجام دهيد و بعد از اين که دانش آموزان مهارت الزم را به دست آوردند، سرود را به طور کامل (فردی و گروهی) 

اجرا کنند.
مراقبت کنيد که تمامی دانش آموزان سرودهای نوار را با صدای متوسط١ ــ نه خيلی قوی و نه خيلی ضعيف ــ بخوانند 

و شدت صدايشان با يکديگر هماهنگ باشد.
در هنگام استفاده از ضبط صوت، آن را در محل مناسبی قرار دهيد و اندازٔه صدای آن را ثابت نگه داريد. در اين 

صورت، شدت صدا برای همٔه کالس يکسان خواهد بود و هر دانش آموز سعی می کند به آن گوش کند.
هميشه از وزن آرام و سنگين، با سرعت کم شروع کنيد و سپس با تمرين، کم کم به سرعت اصلی سرود برسيد.

می شود  تمرين  زبان  اين  به  سرودها  و  شعرها  است.  فارسی  ايران  درکشور  معيارآموزشی  زبان  و  ملی  ــ  رسمی  زبان 
کنيد؛  استفاده  شعر)  محتوای  سالمت  در  دقت  (با  بومی  لهجه های  با  محلی  شعرهای  از  می توانيد  شما  لزوم،  صورت  در  اما 
چرا که گويش های گوناگون و متنوع در ايران اسالمی دارای اهميت فرهنگی، حرمت قومی و جذابيت های ذاتی در هنرهای 

شنيداری اند و احترام گذاشتن به آنها از مصداق های حفظ ميراث فرهنگی است.
١ــ  به طور کلی، صدای افراد بر حسب جنسيت (زن يا مرد) به سه دسته تقسيم می شود: صدای بم، صدای متوسط و صدای زير. اگر هر سه دسته صدا را در کالس 

داشته باشيم، محيط ايده آلی برای خواندن سرود و ترانه  فراهم می آيد؛ چرا که مجموعهٔ  اين صداها هماهنگی (اتفاق ــ هارمونی) مطلوبی به وجود می آورند.
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از ورود هر گونه صداسازهای الکترونيک از قبيل ارگ، گيتار برقی، سينتی سايزر، ويولن الکترونيک و ... به کالس، 
خودداری کنيد. اين وسايل عالوه بر اين که به جريان تربيت شنوايی کمک نمی کنند، ذهن وگوش دانش آموزان را نيز ضايع 

می  سازند و مانع تربيت شنوايی دانش آموزان، که از اهداف مهم اين دوره است، می شوند.
انتزاعی (غير عينی) دارند  و تابع شرايط زمان و مکان اند. بسيار  هنرهای شنيداری مانند موسيقی، ماهيتی کامالً 
امکان دارد يک قطعه پس از چندين بار شنيدن، احساس ها و نظرهای متفاوتی را در فرد ايجاد کند. بگذاريد کودکان احساس 
خود را به راحتی بيان کنند. هدف، کمک به دانش آموزان برای تمرکز، تفکر، مشارکت در جمع و انجام کارگروهی، بيان و 

اظهار وجود است. 
جدول فعاليت های يادگيری دانش آموزان

رديف
پايه های چهارم، پنجم و ششمپايه های اول، دوم و سوم

فعاليت های يادگيری دانش آموزانعنوانفعاليت های يادگيری دانش آموزانعنوان

ارتباط با ۱
طبيعت

آشنايی با صداهای مطبوع
تشخيص ضرب 
آهنگ صدای 

سازهای 
کوبه ای

آشنايی با طبل به عنوان نمونه ای از 
سازهای کوبه ای

بازديد از کارگاه ساخت طبل يا ديدن تشخيص صدا و منبع آن، تقليد صدا
فيلم آن

آواخوانی۲
ساختن طبل و توليد صدا با طبل های سرودهای با هم بخوانيم ۱ ، ۲ و ۳

دست ساز و مقايسٔه صداها خواندن سرود جمهوری اسالمی ايران

آشنايی با ۳
ريتم

قدم رو
سرودخوانی

خواندن سرود جمهوری اسالمی ايران

توليد صدا با ليوان های آب
خواندن شعر و سرود 

وزن خوانی بر اساس تقطيع اشعار

فعاليت های فردی دانش آموزان 
٭ فعاليت اول

۱ــ دانش  آموزان به طور منظم وهماهنگ با کف دست روی ميز ضربه بزنند.
۲ــ کيف های خود را روی ميز بگذارند و به همان ترتيب روی ميز ضربه بزنند.

۳ــ دو صدای حاصل را با هم مقايسه و دربارٔه اختالف آنها گفت  وگو کنند.
٤ــ دانش آموزان را به تفاوت صداها (صداهای خفه و صداهای باز) در موقعيت های مختلف توجه دهيد.

صدای باز، صدای بزرگ،  ٥ ــ از دانش آموزان بخواهيد صداهای مورد نظر را با کلمات دلخواه توصيف کنند، مثالً 
صدای خفه، صدای از ته چاه و صدای خشک فلزی. با در نظر گرفتن حد فهم دانش آموزان، به آنها در پيداکردن کلمات 

مناسب کمک کنيد تا صداها در ذهنشان دسته بندی شوند.
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٭ فعاليت دوم
۱ــ فيلم هايی از مراسم اصيل عزاداری عاشورای حسينی و شادی های اقوام مختلف را در کالس نشان دهيد.

۲ــ نام سازهای کوبه ای که در اين فيلم ها نواخته می شوند را به دانش آموزان بگوييد.
۳ــ دانش آموزان هماهنگ با ريتم هايی که در فيلم می شنوند، به آرامی روی ميز ضربه بزنند و اشعار را تکرار کنند.

۴ــ مراقبت کنيد صدای دانش آموزان با همان پرده ها و فواصلی که در فيلم  شنيده اند، منطبق باشد (دقت در اين امر 
به صورت حسی امکان پذير است). همچنين، توجه کنيد محتوای اشعار و نيز آواز و صدای خود را تغيير ندهند.

٭ فعاليت سوم
۱ــ برای آشنايی با روش کار در کارگاه های صنايع دستی، فيلم يا عکسی از يک کارگاه  ساخت طبل را به دانش آموزان 

نشان دهيد يا برنامه ای برای بازديد از کارگاه ساخت طبل را اجرا نماييد.  
طبل  صدای  در  آنها  از  استفاده  و  مواد  چگونگی  در  تغيير  تأثير  و  طبل  ساخت  مراحل  مورد  در  دانش آموزان  ۲ــ 

گفت وگو کنند (اطالعات ايشان در درس علوم هم می تواند مورد استفاده قرار گيرد).
٭ فعاليت چهارم و پنجم

 ۱ــ دانش آموزان را به يکی از فروشگاه های صنايع دستی ببريد.
۲ــ توجه آنها را به انواع کاسه ها، ليوان ها و گلدان های سفالی جلب کنيد.

۳ــ با کداميک از آنها می توانند يک سازکوبه ای بسازند؟ آن را بيابند و با  آن طبل بسازند. در کاردستی (صفحٔه۸۲) 
اجرا می شود.

۴ــ سازها را به نمايش بگذارند.
۵ــ دربارهٔ  طبل هايی که ساخته اند، با توجه به ضخامت  کاسه و جنس پوسته گفت و گو کنند.
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فعاليت های گروهی دانش آموزان 
٭ فعاليت اول

دانش آموزان را تشويق کنيد:
کالس  تابلو ی  روی  را  سرود  کامل  و  صحيح  بخوانند. (متن  صحيح  و  کامل  را  ايران  اسالمی  جمهوری  سرود  ۱ــ   

بنويسيد. دانش آموزان در صورت نياز آن را يادداشت وحفظ کنند.)۱ نقشٔه کامل، پرچم و سرود جمهوری اسالمی ايران
۲ــ شعرهای کتاب فارسی بخوانيم را با وزن هايی که خودشان می سازند، بخوانند.   

۳ــ دانش آموزان در هر هفته يک سرود را انتخاب کنند و با ريتم بخوانند.
۴ــ مراقبت کنيد که از جای صحيح صدا يا از وزن و ريتم صحيح خارج نشوند. می توانيد سرعت اجرا را کم يا زياد 

کنيد.
٭ فعاليت دوم

۱ــ دانش آموزان به گروه های دونفری تقسيم شوند.
۲ــ يک نفر سرودی بخواند.

۳ــ نفر ديگر با وسيلهٔ  دلخواه خود، ريتمی هماهنگ با سرود اجراکند.
٭ فعاليت سوم

۱ــ هر هفته يکی از دانش آموزان را انتخاب کنيد که جلوی کالس بايستد و سرود مناسبی بخواند.
٢ــ سايرين با وسيلهٔ  دلخواه خود، ريتمی هماهنگ با سرود را اجرا کنند.(طبل های دست ساز، قابل استفاده اند.)

٣ــ همه سعی کنند وزن قطعات را سنگين و موقر اجرا کنند.
٭ فعاليت چهارم

۱ــ وزن خوانی براساس تقطيع اشعار را در کالس آموزش دهيد.
۲ــ آن  را تکرار کنيد تا همهٔ  دانش آموزان ياد بگيرند.

١ــ درست خواندن سرود جمهوری اسالمی ايران از پائه اول ابتدايی يکی از فعاليت های بخش تربيت شنوايی بوده است.
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٭ فعاليت پنجم
۱ــ هر يک از دانش آموزان ساز کوبه ای را که خود ساخته است، به کالس بياورد.

۲ــ دانش آموزانی که طبل بزرگ ساخته اند، پنج بيت شعر عاشورايی را همراه با اجرای ساز کوبه ای خود به طرز صحيح 
و موقرانه بخوانند.

٭ فعاليت ششم
١ــ شعری را با تقطيع (       / ) روی تابلوی کالس بنويسيد و دربارٔه  معنی آن با دانش آموزان گفت وگو کنيد. 

٢ــ شعر را بخوانيد و در هر عالمت  /  آهسته روی ميز ضربه بزنيد. 
۳ــ شعر را بخوانيد و از شاگردان بخواهيد که با صدای متوسط نه بلند و نه کوتاه با شما هم خوانی کنند. 

۴ــ از تک تک شاگردان بخواهيد که شعر را با وزن و تقطيع درست بخوانند.
٥ ــ به عنوان تکليف، از دانش آموزان بخواهيد که موسيقی مناسبی (صرفاً با الگوبرداری از سرودها و آهنگ ترانه های 
مجاز که با استفاده از اين اشعار ساخته شده است) روی اين اشعار بگذارند. تشخيص درست يا غلط خواندن شاگردان از 

لحاظ وزن شعر و يا آهنگ موسيقی به عهدهٔ  شماست.

        



    فصل پنجم 

قصه گويی
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الف) دانستنی های معلم

بخشی از محتوای برنامهٔ  درسی هنر، قصه و قصه گويی است. برای اجرای اين بخش در کالس، آشنايی اجمالی 
با ادبيات کودکان، چگونگی انتخاب قصه و آشنايی با هنر قصه گويی الزم است. گفتنی است که در اين بخش، قصه ابزاری 
برای انتقال فرهنگ شفاهی و ايجاد ارتباط کالمی وغيرکالمی مؤثر در ميان دانش آموزان است. اين فعاليت با هدايت معلم 
شکل می گيرد و جريان می يابد. همچنين، قصه محملی است که با تقويت زمينهٔ  تخيل، بستر تلفيق ساير رشته های هنری برنامه 

را فراهم می آورد.

اهميت قصه و جايگاه آن
قصه و قصه  گويی خود قصهٔ  آشنای همهٔ  انسان ها در همهٔ  روزگاران و جوامع است. انسان ها در سفر و حضر، در غم و 
شادی، در تنهايی و جمع و حتی در گير ودار جنگ ها وبحران های زندگی با قصه همراه و مأنوس بوده اند؛ به همين علت است 

که قصه را هم زاد انسان و نخستين زمان شکل گيری آن را روز های آغازين زندگی انسان در زمين می دانند.
قصه، تنها، فاتح دنيای کودکان نيست بلکه بزرگ ساالن نيز در لحظهٔ  شنيدن يا خواندن قصه،  درست مثل کودکان، با 

قصه همراه می شوند و صميميت و صفای کودکانه می يابند.
تورات،  است؛  مطرح  شده  انذا ر   و  هدايت  تذکر،  عبرت،  برای  داستان هايی  خاص،  شيوه ای  با  آسمانی  کتاب های   «در 
ديگر  راه  چراغ  آنها  زندگی  و  رفته اند  و  آمده اند  که  تمدن هايی  و  اقوام  انبيا،  از  هستند  داستان هايی  از  سرشار  قرآن  و  انجيل 

انسان ها شده است.» (سنگری، ١٣٧٣).
«در تعريف قصه می توان گفت: سخن يا نوشته ای است از روزگاران قديم که در آن شخصيت های گوناگون خيالی يا 
واقعی، ماجراهايی می آفرينند. قصه ها از روزگاران قديم برای آموزش، انتقال تجربه ها و تاريخ هر قوم از نسلی به نسل ديگر 

پديد آمده اند.» (فرهنگ نامه ادبيات کودکان و نوجوانان، ١٣٧٦). 
منظور از افسانه، «داستانی است که در آن انسان ها،  جانوران،  اشيا يا موجودات تخيلی، ماجراهای گوناگون باور نکردنی 
به وجود می آورند. برای نمونه، در بعضی افسانه ها،  از قاليچه يا تخت يا بال هايی سخن گفته  شده که انسان به کمک آنها به پرواز 
گاهی  و  سفر  رنج  از  کاستن  برای  انسان  آرزوی  بيانگر  ندارد  ولی  واقعيت  وسيله ها  اين  با  انسان  پرواز  چه  اگر  درآمده است. 

پاسخ گوی کنجکاوی های او است.» (فرهنگ نامٔه ادبيات کودکان و نوجوانان، ١٣٧٦).
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داستان «به نوشته ای گفته می شود که در آن، نويسنده فکر اصلی خود را در قالب حکايتی به خواننده ارائه دهد؛  خواه 
اين داستان کامالً جنبٔه تخيلی و غيرواقعی داشته باشد و خواه واقعيات زندگی در آن با رنگ و روغن تخيل و پرداخت نويسنده، 

آرايش ديده باشد.» (ايمن و ديگران،١٣٥٦).
 در ادبيات سنتی ما، ماجراهايی کوتاه، به نثر و نظم، مستقل يا در ضمن موضوعات، در کتاب ها ذکر می شده که به آنها 
حکايت  گفته اند. در کتاب هايی چون گلستان و بوستان سعدی، مثنوی موالنا و بهارستان جامی از اين حکايات فراوان 

می توان يافت.
در اينجا، قصه عنوانی کلی برای همٔه سخنان يا نوشته هايی است که ساختی روايی همراه با حوادث و ماجراهای خيالی 

يا واقعی دارند و گاه کلمه های داستان، افسانه، حکايت و قصه به جای هم به کار می روند.

کارکردهای قصه برای کودکان
 کودکان شيفتٔه قصه و قصه گويی هستند و قصه تأثيری عميق بر روان، زبان ، رفتار و شخصيت آنها به جا می گذارد. 

برخی از تأثيرات قصه در کودکان عبارت اند از:
زبان آموزی؛ قصه ها کودک را با واژگان، اصطالحات، نام ها، ضرب المثل  ها و ... آشنا می سازند و از اين راه عالوه 

بر ايفای نقشی مهم و جدی در زبان آموزی، فرصت خوبی برای اصالح لغزش ها و اشکاالت زبانی ايجاد می کنند. 
در پايان برنامٔه قصه گويی می توان با طرح سؤاالتی از کودکان خواست تا بگويند نام قهرمان قصه چه بوده ، از کجا 
حرکت کرده، چه ديده، چه گفته، چه شنيده وچه انجام داده است، در قصه چه عناصر ديگری وجود داشته اند، چه اتفاق هايی 
کمک  کودکان  به  قصه،  پايان  در  سؤال ها  اين  طرح  با  و…   .  است  داشته  ويژگی هايی  چه  قصه گو  و  روندی  چه  قصه  افتاده، 

می شود تا ضمن گفت  و گو دربارٔه فضای قصه، قهرمانان قصه وحوادث قصه،  در مورد آنها عميق تر بينديشند.
از  بسياری  می تواند  دارد،  کنجکاوی  حس  برانگيختن  در  که  نقشی  و  زيبايی  کشش،  علت  به  قصه  مفاهيم؛   انتقال 
مفاهيم را به کودک منتقل کند. قصه با انتقال مفاهيم به روش غير مستقيم، نه تنها باعث جذب بهتر و سريع تر مفاهيم به ذهن و 
زبان کودک می شود بلکه فهم آنها را عينی تر و ساده تر می سازد. مفاهيم سادٔه علمی، طبيعی و حتی معنا و مفهوم واژگان را در 

قصه و گاه بدون نياز به توضيح می توان منتقل کرد. 
حوادث  تعقيب  به  که  می دارند  وا  را  کودک  حوادث،  زنجيرٔه  برداشتن  در  علت  به  قصه  ها  کنجکاوی؛  حس  تقويت 

بپردازد يا آنچه را در قصه می شنود، در دنيای بيرون جست و جو کند. 
پرورش قدرت تخيل و خالقيت؛ در  بسياری از قصه  ها، عناصر تخيلی حضوری برجسته دارند و بدين ترتيب، تخيل 
کودک با شنيدن و خواندن قصه پرورش می يابد. اگر اين تخيل جهت داده شود، راه برای کشف استعداد کودکان در زمينه های 
ادبی و هنری هموار می گردد. کودکان هنگام گوش دادن به قصه، عناصر، فضا و حوادث آن را در ذهن خويش می آفرينند و 
معموالً خود را در قالب قهرمان قصه قرار می دهند. به اين ترتيب، آنها حداقل تا پايان قصه غرق تخيل در آن اند. در پايان قصه 
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با طرح پرسش هايی می توان اين فضای تخيل و تجسم خالق را وسعت و عمق بخشيد. همراهی يک نغمهٔ  مناسب نيز به وسعت 
دامنه و عمق تخيل کمک می کند. برای ثبت اين فضا، که خود زمينه ساز بروز استعدادها و خالقيت کودکان است، می توان 

نقاشی برای قصه،کاردستی مناسب قصه و نمايش قصه را در زمرهٔ  فعاليت های هنری پس از قصه قرار داد.
واقعيت های  با  قصه،  قهرمانان  شيرين  و  تلخ  تجربه های  در  کردن  شرکت  با  کودک  زندگی؛   واقعيت های  با  آشنايی 
زندگی آشنا می شود و روش های مواجهه بامشکالت را در می يابد. به قول شارل پرو: «کودکان را می توان از طريق قصه های 
و  کودکان  ادبيات  (فرهنگ نامهٔ   کرد.»  آشنا  زندگی  واقعيت های  با  آنان  توانايی های  با  متناسب  داشتنی  دوست  و  دل چسب 

نوجوانان، ١٣٧٦).
انتقال ارزش ها؛ همراهی با قهرمانان قصه ، باعث می شود که صفات،  فضيلت ها و ارزش های آنان با روح و جان کودک 
درآميزد. وقتی قهرمان به علت خوبی، صداقت و بخشش، مورد حسد يا ستم واقع می شود و سرانجام، همين ويژگی او را نجات 
می دهد،عشق ورزی  به  اين  ارزش ها،  همچون بذری افشانده می شود و گريز و پرهيز از کسانی که زشتی ها و بدی ها را منتشر می کنند، 

نيز در وجود او بارور می گردد.
اصالح رفتار؛ قصه ها می توانند به اصالح، بهبود و تغيير رفتار کمک کنند؛ به عبارت ديگر، مقصد بسياری از قصه ها 
عبرت آموزی  است. ترديدی نيست که اگر در پايان قصه،  باب موعظه و نصيحت باز نشود و قصه خود، آموزنده و عبرت آميز 

باشد، چنين تأثيری را به صورت پنهان و پيدا در رفتار کودک خواهد داشت.
قصه گو  و  قصه  مورد  در  را  خود  نظر  بخواهيم  آنها  از  و  شوند  فعال  قصه  جريان  در  کودکان  اگر  اجتماعی؛  تعامل 
بگويند، توجه و دقت شنوايی شان تقويت می شود. همچنين زمينه ای فراهم می  آيد که آنها با برقراری ارتباط، سخن گفتن و بيان 
احساسات، شيوه های ارتباط با ديگران را تمرين کنند. اين شيوه، به ويژه برای کودکان خجالتی و انزوا طلب بسيار کارا و مؤثر 

است.
پيوند فرهنگی؛  قصه ها عامل انتقال ميراث فرهنگی و پيوند ميان امروز و گذشته اند و کودکان با شنيدن آنها با آرما ن ها، 
به  را  امروز  کودکان  که  هستند  پلی  قصه ها  گويی  می شوند.  آشنا  گذشتگان  زندگی  نوع  و  باورها  شادی ها،  و  رنج ها  آرزوها، 
روزگار گذشته می برند. قصه ها نوعی آموزش تاريخی نيز هستند؛ چون از البه الی آنها تصويری از گذشته فرا روی خواننده 

يا شنونده قرار می گيرد.

نحوۀ انتخاب قصه
 دنيای قصه، دنيايی رنگين،  شيرين و دل پذير است؛ دنيای آرزوها، آرمان ها، شادی ها و غم هاست. بهتر است بگوييم 
نبض زندگی و زيبايی در قصه های کودکان می تپد. بزرگ ترها به رشد، شکوفايی، سالمت روانی و آينده ای روشن و زيبا برای 
کودکانشان می انديشند ولی گاه،  آنچه را در اين شکوفايی و بالندگی می تواند مؤثر باشد، نمی شناسند و به تحميل دنيای خويش، 

احساسات و خواسته های خود به کودکان می پردازند.



129

هر قصه ای را نبايد برای کودکان تجويز کرد. قصه های کودکان بايد :
١ــ هم  خوان با احساسات و عاليق کودکان وهماهنگ با فضای ذهنی آنان باشند. داستان های بزرگ ساالنه يا کامالً 

مبتنی بر منطق بزرگ ساالن، کشش و جاذبهٔ  چندانی برای کودکان ندارند.
٢ــ دارای ساخت داستانی مناسب کودکان باشند (مقدمه، اوج و فرود مشخص داشته باشند) تا درکودک انگيزهٔ  تعقيب 

ماجراها را ايجاد کنند، هيجان انگيز باشند و از منطق داستانی تبعيت کنند.
٣ــ کوتاه و جذاب باشند ؛ درست است که قصه های پرکشش و جذاب، طوالنی هم می توانند باشند ولی قصهٔ  کودکانه 

بايد کوتاه باشد.
٤ــ ساده باشند و در آنها از مطرح کردن شخصيت های متعدد، حوادث تودرتو و طرح پيچيده و مبهم خودداری شود.

٥ــ با ظرفيت روانی مخاطب و شرايط زمانی ای که در آن قصه بيان می شود، هماهنگ باشند.
٦ــ با مخاطبان خود هم خوانی فرهنگی داشته  باشند. ممکن است در يک قصه عناصری حضور  داشته  باشند که به علت 

ناهم خوانی فرهنگی، کودک نتواند آنها را درک کند و در نتيجه، جذب ذهن و روان او نشوند.
٧ــ به گونه ای باشد که کودک نتواند از همان آغاز، انتهای آن را حدس بزند. کودکان معموالً چنين قصه هايی را دوست 

ندارند. البته الزم است ساختار قصه حفظ شود و مقدمه، اوج و گره گشايی در آن قابل تشخيص باشد.
در او به جای شجاعت، ترس، به  ٨  ــ در مخاطب تأثير مثبت داشته باشند و رفتارهای منفی را در او دامن نزنند؛ مثالً 

جای روحئه دوستی، دشمنی و به جای بخشندگی و کمک، خودخواهی و حسادت ايجاد نکنند. 
٩ــ در انتخاب قصه برای کودکان بايد جهان مستقل کودکان را شناخت و به آن ارج نهاد. موضوع اين قصه ها از 
واقعيت های زندگی نشئت می گيرد. اين قصه ها کوتاه، ساده و دارای طرح های هنرمندانه اند. کودکان قصه هايی را می پسندند که 
شيرين و جذاب، دارای حادثه و شگفت انگيز باشند. آنها هم قصه های خيالی را می پسندند و هم قصه های واقعی را. کودکان 

قصه  های عاميانه را دوست دارند. پس، در انتخاب قصه های بومی و منطقه ای به اين ويژگی ها بايد توجه کرد.
١٠ــ اگر کتاب قصه ای را برای قصه گويی بر می گزينيم يا آن را در اختيار کودک قرار می دهيم تا بخواند،الزم است به 

تناسب تصوير، خط، اندازهٔ  حروف، اندازٔه  کتاب و ديگر ويژگی هايی که کتاب کودک بايد ازآنها برخوردار باشد، توجه کنيم.
١١ــ اگر قرار است بعد از قصه برنامهٔ  نقاشی برای قصه اجرا  شود، نبايد کودکان کتاب قصه، جلد و تصاوير آن را 

ببينند؛ زيرا از نقاشی های روی جلد و داخل کتاب الگو می گيرند و اين امر، تخيل و خالقيت آنها رامحدود می سازد.

مقدمات و شرايط قصه   گويی 
اگر قصه پردازی و داستان آفرينی هنر باشد، قصه خوانی و قصه گويی به شکل درست، زيبا و مؤثر به همان اندازه هنری و 
هنرمندانه است. چه بسيار قصه های موفق که قربانی عرضهٔ  بد می شوند و چه بسيار قصه های متوسط که اجرای موفق و بيان 
هنرمندانه، تصويری ديگر از آنها در ذهن ايجاد می کند. شايد مهم تر از قصه، قصه گوست. بنابراين، تمرين قصه گويی و تسلط 
بر آن، دوست داشتن قصه و قصه گويی، قصه شناسی و شناخت دنيای کودک از ضرورت های کار قصه گويی هستند. هنگامی 

که قصه گو برای قصه  گفتن آماده می شود، به ارکان قصه و قصه گويی توجه می کند.
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قصه گو بايد:
قصه گويی،  هنگام  تا  شود  آشنا  آن  با  قبل  از  حتماً  می گويد،  کتاب  روی  از  را  قصه  اگر  باشد؛  خوانده  را  قصه   ١ــ 

درنگ ها، زير و بم ها و فضاهای مناسب کالمی را برای قصه خلق کند.
 ٢ــ قصه ای که انتخاب می کند، کوتاه و ساده باشد؛  چون کودک قدرت تمرکز دراز مدت ندارد و به قصهٔ  طوالنی گوش 

نمی دهد.
می خواند.  را  او  عالقه مندی  قصه گو،  چهرهٔ   خطوط  از  کودک  بگويد؛  دارد،  دوست  نيز  خود  که  را  قصه ای   ٣ــ 

احساسات قصه گو بايد آن چنان باشد که کودک، عالقه، درک و فهم و لذت قصه گو را از بيان قصه احساس کند.
 ٤ــ در حين گفتن قصه، از فضای قصه بيرون نرود؛ قطع کردن قصه، گفت وگو با ديگران، خوردن و انجام دادن هر کار 

ديگری جز قصه گويی، سوِءظن کودک را به اينکه قصه گو به قصه بی عالقه يا کم توجه است، بر می انگيزد.
 ٥ــ صبور و با حوصله باشد؛ شتاب برای تمام کردن قصه، به معنای بی عالقگی و بی توجهی به احساسات کودکان است. 
قصه گو بايد از پاسخ دادن به پرسش هايی که قصه در روند خود به آنها پاسخ می دهد، بپرهيزد اما اگر کودکان نکته ای را متوجه 

نشده اند، بايد آن را به شکل کوتاه و رسا توضيح دهد.
چه  هر  خود  شنوندگان  برای  را  قصه  قصه،  شخصيت های  تناسب  به  بدن،  و  دست ها  سر،  وحرکات  صدا  تغيير  با   ٦ــ 
جالب تر ، شيرين تر و دلپذيرتر کند. در عين حال الزم است از حرکات اضافی که در جريان قصه وقفه ايجاد می کنند، بپرهيزد.

اين  تکرار  بپرهيزد.  می آيند،  حساب  به  عايق  نوعی  قصه گويی  جريان  در  که  نابه جا  کالم های  تکيه  بردن  کار  به  از  ٧ــ 
تکيه کالم ها، ذهن را به جای تعقيب قصه، به تعقيب تکيه کالم ها می کشاند.

٨ ــ با کودک رابطهٔ  عاطفی برقرار کند و فاصلهٔ  خود را با او به حد اقل برساند. نگاه، لبخند، ارتباط و حاالت قصه گو، 
بار سنگينی را در انتقال و القای بهتر قصه به دوش می کشند.

حرکاتی  و  لحن  بايد  می شود،  نزديک  قصه  انتهای  به  چه  هر  اما  باشد  قوی  قصه  اوج  در  قصه گو  حرکات  و  لحن  ٩ــ 
آرامش بخش داشته باشد. در انتهای قصه نيز بايد مراقب تأثير قصه در روح و ضمير کودکان باشد و به پرسش های احتمالی 

آنها پاسخ های مناسب بدهد. 
١٠ــ زبان و بيانی رسا داشته باشد تا فضايی بهتر و مؤثرتر بسازد.

 ١١ــ لباس مناسب بپوشد و ظاهری دل چسب و آراسته داشته باشد.
 ١٢ــ از گفتن و خواندن  قصه هايی که بدآموزی دارند و به خصلت های ناپسندی چون حسادت،  دروغ گويی، آزار و اذيت 

ديگران دامن می زنند يا در اعتقادات درست، ترديد و تزلزل ايجاد می کنند، بپرهيزد.
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١٣ــ در گزينش قصه به زمان و فضايی که در آن قصه می  گويد، توجه کند. در اين جا منظور از زمان، محدوديت زمان 

کالس درس و منظور از فضا، کالس، حياط مدرسه يا هر جای ديگری است که قصه در آن جا  گفته می شود.
بود،  روزی  يا  نبود  يکی  بود،  يکی  ما،  قصه گويی  سنت  کند.در  تمام  و  شروع  مناسب  شکلی  به  را  قصه   ١٤ــ 
قصۀ  ما به سر رسيد، کالغه به خونه ش  روزگاری بود، جمله ها ی ورود به قصه اند. پايان قصه ها نيز مهم است. معموالً 
نرسيد، حسن ختام بسياری از  قصه های کودکانٔه ايرانی است. قصه گو به ابتکار خود می تواند از اين جمله ها يا هر جملٔه 

مناسب ديگری بهره بگيرد.
١٥ــ با درنگ و سکوتی کوتاه  مدت، پس از عبور از يک حادثهٔ  داستان يا در موقعيت مناسب،به نوعی ذهن کودک را 
فعال کند. سکوت، لحظۀ  بيهودگی برای کودک نيست  بلکه لحظۀ  فعال شدن ذهن است تا به آنچه شنيده است يا 

خواهد شنيد، بينديشد و آنچه را دوست داشتنی است، مزه مزه کند. 
در کالس هنر معلم شرايط را به گونه ای فراهم می سازد که هر يک از دانش آموزان در طول سال تحصيلی 
چند مرتبه فعاليت های قصه گويی را ارائه دهند و تجربه هايی کسب کنند؛ يعنی، در مقابل کالس بايستند و قصه يا 
خاطرۀ  خود را برای دوستانشان تعريف کنند. بديهی است در اجرای اين برنامه ها، دانش آموزان گوشه گير، درون گرا و 
خجالتی بيش از ديگران مورد توجه قرار دارند. اين گونه کودکان درصورتی که در مقابل جمع قرار بگيرند، جمع را مخاطب 
قرار دهند و خاطره يا قصه ای هر چند کوتاه را تعريف کنند، کم کم برقراری ارتباط با ديگران را ياد می گيرند و می آموزند که 

فکر، احساس و خواسته هايشان را به شکلی زيبا برای ديگران مطرح کنند.
برای ايجاد چنين شرايطی الزم است معلم کالس را آماده کند. دانش آموزان را به سکوت فرا خواند و يادآوری کند که 
پس از پايان قصه يا خاطره، ابتدا همه در بارٔه حوادث آن گفت  وگو خواهند کرد. سپس در مورد چگونگی تعريف کردن قصه 
يا خاطره صحبت می کنند و نظر و پيشنهاد خود را برای بهتر شدن کار دوستشان می گويند. پيش از شروع قصه هر يک از 
دانش آموزان در جايی از کالس که دوست دارد، می نشيند. سکوت برقرار می شود. قصه گو (يا گروه قصه گو) در مقابل کالس 

می ايستد يا می نشيند. همه به او توجه می کنند و او قصه يا خاطره را شروع می کند.
قصه گو قبالً قصه يا خاطرۀ   خود را با معلم در ميان می گذارد و به تأييد می رساند. همچنين، افرادی را که بايد 

با او همراهی يا همکاری کنند، انتخاب می کند و همگی برای ارائهٔ  قصه يا خاطره آماده می شوند.
 بهتر است همٔه دانش آموزان کالس در اجرای قصه يا خاطره همکاری کنند. برای مثال، اگر قصه در جنگل اتفاق 
اين ترتيب،  به  کنند.  تقليد  را  باران  و  باد  صدای  هم  با  دانش آموزان  همهٔ   الزم،  در زمان  می بارد،  باران  و  می آيد  باد  می  افتد، 
فضای قصه بهتر ساخته می شود، همٔه دانش آموزان در اجرای قصه مشارکت دارند، قصه گو و ساير مجريان هم نقش های خود 

را بهتر اجرا می کنند.



132

بنابراين، می توان گفت ارکان قصه گويی عبارت اند از:
١ــ انتخاب قصهٔ  مناسب

٢ــ آمادگی قصه گو و همراهان او
٣ــ استفادهٔ  به جا از تغيير صدا، حرکات سر، دست ها و بدن، به تناسب شخصيت ها و حوادث قصه

٤ــ برقراری ارتباط عاطفی با شنوندگان از طريق نگاه و لبخند 
 ٥ــ مشارکت شنوندگان قصه.

دانش آموزان از پائه اول قصه گويی و تعريف خاطره را تجربه کرده اند. پس انتظار می رود که در پايه های چهارم و پنجم 
وششم همٔه آنچه را در صفحات پيشين دربارٔه ويژگی های قصه و قصه گو گفته شد، رعايت کنند اما چنانچه هنگام قصه گويی 
کاستی هايی در رفتار آنها ديده می شود، بايد آنان را به طور غيرمستقيم راهنمايی و هدايت کنيد تا به جبران کاستی های خود 
بپردازند. يکی از روش های مناسب برای اين توجه دادن، يادگيری مشارکتی است. دانش آموزان در گروه های کوچک و در 

کنار هم کالسی هايی که توانايی بيشتری دارند، به رفع نقايص و بهبود روش های خود می پردازند.
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ب) فعاليت های يادگيری دانش آموزان

مجموعه  فعاليت هايی که دانش آموزان در ساعت درس هنر انجام می دهند تا به اهداف کلی درس هنر در بخش «قصه 
وقصه گويی» برسند، با عنوان فعاليت های يادگيری آمده  است. برای سهولت اجرای اين برنامه به معلم توصيه هايی می شود تا 

او بتواند فرصت های يادگيری مناسبی را برای کالس فراهم آورد. 

توصيه هايی برای اجرای فعاليت های يادگيری بخش قصه گويی
١ــ در انتخاب قصه، ويژگی های قصٔه مناسب برای کودکان را در نظر داشته باشيد. 

٢ــ در هنگام قصه گويی وتعريف خاطره، مقدمات و شرايط قصه گويی را فراهم آوريد.
٣ــ هر يک از دانش آموزان را دست کم يک مرتبه برای اجرای فعاليت های اين بخش دعوت کنيد.

٤ــ وقتی دانش آموزی قصه می گويد، در رفتارهای کالمی و غير کالمی او دقت کنيد و با تشويق و  راهنمايی های به موقع 
خود، اين رفتارها را قوت بخشيد.

٥ــ در جلسات قصه گويی، پس از پايان هر قصه با طرح چند سؤال، دانش آموزان را به گفت وگو دربارۀ  قصه 
و قصه گو يا گروه قصه گويان تشويق کنيد.

٦ــ مراقب باشيد که همهٔ  دانش آموزان در پرسش و پاسخ های بعد از قصه فعاالنه شرکت کنند. اين مشارکت، عالوه بر 
عمق بخشيدن به فضا و مفاهيم قصه، دامنٔه تخيالت آنها را وسعت می بخشد.

٧ــ دانش آموزان از پايهٔ  اول تا سوم ضمن بازی هايی که انجام داده اند، کنترل صدا، اجرای حرکات و نشان دادن حس 
خود و همچنين دقت به محيط اطرافشان را ياد گرفته اند. از پايهٔ  چهارم هم به مرحله ای رسيده اندکه می توانند به طور مستقل 

قصه بگويند و همراه با آن به ايفای نقش بپردازند.
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جدول فعاليت های يادگيری دانش آموزان

                  پايهرديف
عنوان

فعاليت های يادگيری دانش آموزان
ششمپنجمچهارمسومدوماول

قصه گويی١

قصه گويی همراه با قصه گويیقصه گويیقصه گويی
اجرای نقش

قصه گويی همراه با 
اجرای نقش

قصه گويی همراه با 
اجرای نقش

قصه گويی همراه با 
تقليد صداها

قصه گويی همراه با تقليد 
صداها و حرکات

قصه گويی همراه با اجرای 
نوشتن قصه و نوشتن قصه و خاطرهنوشتن قصه و خاطرهنقش

خاطره

کامل کردن قصهٔ  ناتمامکامل کردن قصٔه ناقصکامل کردن قصٔه ناقص٭
٭٭( فی البداهه)

تعريف خاطره همراه با تقليد تعريف خاطرهتعريف خاطره٢
صداها و حرکات

با  همراه  خاطره  تعريف 
اجرای نقش

تعريف خاطره همراه با
 اجرای نقش

تعريف خاطره همراه با 
اجرای نقش

همراه  خاطره  تعريف 
با 

اجرای نقش

چند بامشاهدٔه چند تصويربا مشاهدٔه يک تصويرتصوير خوانی٣ يا  يک  مشاهدٔه  با 
٭٭٭تصوير

تبديل قصه به ٤
تبديل خاطره، قصه يا ٭٭٭٭نمايش نامه

شعر به نمايش نامه

قصه  خاطره،  تبديل 
يا 

شعر به نمايش نامه

فعاليت های يادگيری دانش آموزان پايۀ چهارم:

قصه گويی همراه با اجرای نقش
در اجرای اين برنامه، دانش آموزان قصه می گويند. معلم از دانش آموزان می خواهد قصه های کوتاهی را که از مادربزرگ 
يا پدر بزرگ خود يا افراد ديگر شنيده اند، همراه با اجرای نقش ها (تغيير صدا و تقليد حرکات متناسب با شخصيت های 
قصه) در کالس برای دوستان خود تعريف کنند. الزم است معلم بر انتخاب قصه نظارت کند و در اين مورد دقت کافی 
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داشته باشد.

نوع ارزشيابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد مورد نياز

فرايندی و پايانیيک جلسهفردی و گروهیحياط يا کالس*

مراحل اجرا
 ١ــ دانش آموزان را برای گوش دادن به قصه آماده کنيد.

 ٢ــ قصه گو يا گروه قصه گويان را برای اجرای قصه دعوت کنيد١.
 ٣ــ پيش از اجرای قصه، از دانش آموزان بخواهيد برای شرکت در گفت وگوی پايان قصه آماده باشند. فضا و عناصر 
قصه و نيز گرما يا سرمای هوا، وزش باد، ريزش باران و ... را در ذهن خود تجسم کنند، به تناسب قصه، بوی علف يا دريا، 
خشکی و گرمای کوير يا ... را به خاطر بياورند و در ذهن مجسم کنند و در مواردی که الزم است، با فرد يا گروه قصه گو 

همراهی کنند. مثالً اگر در صحنه ای از قصه صدای باد می آيد، همه  درنقش باد قرارگيرند و باهم صدای باد را تقليد کنند.
 ٤ــ قصه گويی بايد با اجرای نقش تلفيق شود. مراقبت کنيد که فرد يا گروه قصه گو رفتار کالمی و غيرکالمی مناسبی 

داشته باشند و به موقع از تغيير صدا، تغيير حاالت چهره، حرکات دست ها و بدن استفاده کنند.
 ٥ــ پس از پايان قصه، دانش آموزان را به پرسش و پاسخ و گفت وگو دربارهٔ  فضا، عناصر واتفاقات قصه تشويق کنيد و 

بر گفت وگوی آنها نظارت داشته باشيد.

کامل کردن قصۀ  ناتمام (فی البداهه)
کودکان اغلب با قهرمانان قصه همانند سازی می کنند؛ خود را در فضای قصه قرار می دهند و دربارهٔ  آنچه قهرمان يا 
قهرمانان قصه انجام می دهند، به تخيل می پردازند و به اين ترتيب ماجراهای قصه را پيش بينی می کنند. کامل کردن قصه های 
ناتمام برای پرورش تخيل و خالقيت دانش آموزان بسيار مناسب است. آنها برای ساختن بقئه قصه فکر می کنند، آنچه را به 

نظرشان رسيده بيان می کنند و باالخره قصه را به پايان می رسانند. 

نوع ارزشيابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد مورد نياز

پايانیيک جلسهفردی و گروهیحياط يا کالس يا...*

١ــ هماهنگی های الزم برای تأييد قصه و مدت زمان اجرا قبًال انجام  شود.
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مراحل اجرا
 ١ــ دانش آموزان را برای گوش دادن و ادامه  دادن قصه آماده کنيد. 

 ٢ــ معلم يا يکی از دانش آموزان گفتن قصه ای را شروع کند و بخش کوتاهی( چند جمله) از ابتدای آن را تعريف کند. 
 ٣ــ همٔه  دانش آموزان آماده باشند؛ هريک از آنها در نوبت خود، يک جمله به قصه اضافه کند تا زمانی که نوبت به نفِر 

آخر می رسد، قصه کامل شود. 
(ممکن است به بعضی افراد دو مرتبه نوبت بدهيد؛ نوبت به ترتيب محل نشستن آنها نباشد تا همه آماده باشند.)

 ٤ــ پس از پايان قصه، دانش آموزان را به پرسش و پاسخ و گفت وگو دربارهٔ  فضا، عناصر واتفاقات قصه تشويق کنيد و 
بر گفت وگوی آنها نظارت داشته باشيد.

تعريف خاطره همراه با اجرای نقش
خاطره موضوعی است که برای فردی اتفاق افتاده و به دليلی، مثالً مهم بودن يا جالب بودن آن، به ياد او مانده  است.
کودکان معموالً دوست دارند خاطره های خود را تعريف کنند. حتی ممکن است در تعريف خاطره غلو کنند يا خيال پردازی های 
خود را با خاطراتشان بياميزند. خاطره می تواند دربارهٔ  بازی، خريد رفتن با بزرگ ترها، مهمانی، مسافرت، مشاهده، آزمايش، 

امتحان و… باشد.

نوع ارزشيابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد

پايانیيک جلسهگروهیحياط ياکالس يا...*

 
مراحل اجرا

 ١ــ دانش آموزان را برای گوش دادن به خاطره آماده کنيد.
 ٢ــ قبل از ارائٔه خاطره از دانش آموزان بخواهيد برای شرکت در گفت و گوی پايان خاطره آماده باشند.

 ٣ــ فضا وعناصر الزم را به تناسب خاطره به ياد بياورند يا در ذهن خود بسازند.
 ٤ــ يکی از دانش آموزان را برای تعريف خاطره دعوت کنيد.

 ٥ــ تعريف خاطره بايد با اجرای نقش تلفيق شود. مراقبت کنيد که دانش آموز در هنگام تعريف خاطره، رفتار کالمی و 
غيرکالمی مناسبی داشته باشد و به موقع از تغيير صدا، تغييرحاالت چهره، حرکات دست ها و بدن خود استفاده کند.

 ٦ــ در پايان، دانش آموزان را به پرسش و پاسخ و گفت وگو دربارهٔ  فضا، عناصر واتفاقات خاطره تشويق کنيد.
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نوشتن قصه و خاطره
در پايان يکی از فعاليت های ١ ، ٢ يا ٣ از دانش آموزان بخواهيد در گروه های کوچک، قصه يا خاطره ای را انتخاب 
کنند و آن را با کلمه ها و جمله های خودشان بنويسند (يک جلسه). آنها در ساعت انشا می توانند اثر خود را برای دوستانشان 

بخوانند.
فعاليت های يادگيری دانش آموزان پايه های پنجم و ششم دربخش قصه و قصه گويی به شرح زير است :

رشد  با  متناسب  قصه  که  تفاوت  اين  با  می شود؛  اجرا  چهارم  پايهٔ   همانند  نقش؛  اجرای  با  همراه  قصه گويی  ١ــ 
دانش آموزان، کمی پيچيده تر و طوالنی تر خواهد بود.

٢ــ تعريف خاطره همراه با اجرای نقش؛ همانند پايهٔ  چهارم اجرا می شود؛ با اين تفاوت که خاطره متناسب با رشد 
دانش آموزان، معنادارتر و پيچيده تر خواهد بود.

جالب ترين  بخواهيد  دانش آموزان  از  خاطره،  تعريف  و  قصه گويی  جلسٔه  هر  پايان  در  خاطره؛  و  قصه  نوشتن  ٣ــ 
قصه يا خاطره را به انتخاب خود بنويسند و سپس نظر خود را در چند سطر به آن اضافه کنند. نظر می تواند روی يک مورد 
متمرکز باشد يا چند مورد را طرح کند. برای مثال، زمان، مکان، فضا، اتفاقات و حادثه های مهم (به ويژه اوج و گره گشايی، 
ويژگی های قصه گو و…) که هر يک تحليلی بر بخشی از قصه يا نحؤه ارائه آن است (يک جلسه). آنها در ساعت انشا می توانند 

نوشته هايشان را برای دوستان خود بخوانند.
٤ــ تبديل قصه به نمايش نامه؛ دانش آموزان در فعاليت قصه گويی که از کالس اول تاکنون داشته اند، تلفيق قصه با 
صداها و حرکات و احساسات تقليدی را تجربه کرده اند. قصه گويی همراه با اجرای نقش را ياد گرفته اند و سپس قصه يا خاطره ای 

را نوشته اند و آن را تحليل کرده اند. حاال توانايی آن را يافته اندکه قصهٔ  خود را به نمايش نامه تبديل کنند.
قصه يا خاطره  ای که برای تبديل به نمايش نامه انتخاب می شود، بايد ساده، کوتاه و جذاب باشد، تعداد نقش های آن کم  
و اجرای نقش ها کوتاه باشد. اين فعاليت گروهی است. البته الزم است معلم در همٔه گروه ها شرکت  کند و بدون دخالت، گروه 
را هدايت کند. معلم در هر گروه، دستيار کارگردان است اما تصميم گيری را برعهدهٔ  کارگردان می گذارد. گفتن و نوشتن قصه 

يا خاطره و تبديل کردن قصه يا خاطره به نمايش نامه بايد در کالس هنر انجام گيرد. 

نوع ارزشيابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد

فرايندی وپايانیدو جلسهگروهیحياط ياکالس يا...*
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مراحل اجرا
 ١ــ دانش آموزان را برای گوش دادن به قصه يا خاطره آماده کنيد.

 ٢ــ يک نفر قصه يا خاطره ا ی را تعريف کند و سايرين با دقت گوش کنند.
 ٣ــ گفت وگوی پايان قصه(بررسی قصه) را انجام دهند.

 ٤ــ دانش آموزان را برای تبديل قصه به نمايش نامه آماده کنيد.
 ٥ــ در همان گروه های کوچک، کار را آغاز کنند. 

 ٦ــ هر گروه به آرامی و بدون اطالع ساير گروه ها کار  کند.
 ٧ــ هرگروه يک نفر را به عنوان نويسنده (منشی کارگردان) برای نوشتن مطالب انتخاب کند. 

 ٨  ــ قصه را به چند صحنه  مهم برای اجرای نمايش تقسيم کنند. 
 ٩ــ هر قسمت را جداگانه روی يک برگ کاغذ بنويسند. صفحه ها را به ترتيب، شماره گذاری کنند.

 ١٠ــ اعضای گروه برای هر صحنه (هرصفحه)، دربارهٔ  شکل صحنه، صداهای صحنه، افرادی که حضور دارند،  لباس 
و حالت و وضعيت آنها، صحبت ها وکارهای آنها با هم گفت وگو کنند.

 ١١ــ برای هر صحنه (هر صفحه) آنچه را در گفت و گوها به توافق رسيده اند، در همان صفحه بنويسند.
 ١٢ــ برای نوشتن گفت وگوها از عالئم نقل قول در نقطه گذاری فارسی استفاده کنند.

 ١٣ــ شما بر همٔه مراحل کار نظارت داشته باشيد و هر گروه را جداگانه و متناسب با نيازشان راهنمايی کنيد.
 ١٤ــ هر گروه که نمايش نامٔه خود را کامالً آماده کند، برای تمرين های نمايشی آماده است.

همهٔ   و  می کند  تعريف  را  قصه  نفر  يک  می شود:  تبديل  نمايش نامه  يک  به  ترتيب  اين  به  پا  زنگوله  بز  قصهٔ   مثال،  برای 
دانش آموزان به دقت به آن گوش می کنند. هرگروه به دلخواه خود قصه را به چند صحنه  اصلی تقسيم می کند. در صورتی که 

قصه به شش صحنه تقسيم شود، آن را در شش صفحه می نويسند و صفحه ها را به ترتيب از ١ تا ٦ شماره گذاری می کنند. 
صفحۀ  اول؛ صحنۀ  اول: بزغاله ها در کنار مادرشان با شادی زندگی می کنند. يک روز مادرشان تصميم می گيرد برای 

خريد از خانه بيرون برود. پس به بچه ها سفارش های الزم را می کند و از خانه خارج می شود. 
توضيح صحنه: شکل خانهٔ  خانم بزی و وسايل خانه، سن وشکل و لباس خانم بزی و هر يک از سه بچه اش،  حالت 

هريک و… .
نوشتن گفت وگوها به اين ترتيب انجام می شود:

خانم بزی [با مهربانی و نگرانی، رو به سه بزغاله  کوچک]: شنگولکم،منگولکم، ای حبهٔ  انگورکم، غذاها داره تموم 
می شه. من بايد برم بازار خريدکنم. مثل هميشه حواستون جمع باشه، مواظب هم ديگه باشين، با هم بازی کنين تا من بيام. خيلی 

مراقب باشين تا من نيومدم هر کی در زد ، وا نکنينا ! خوب می دونين که گرگ بال منتظر فرصته!
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 بچه ها [با ناراحتی]: مامان جون شما خيالتون راحت باشه. ما با هم بازی می کنيم، درم وا نمی کنيم تا شما بياين!
 حبۀ انگور [با کمی گريه]: مامانی، ما مواظبيم اما شما زود بيا. من خيلی می ترسم!

 خانم بزی زنبيل خريد و کيف پول خود را برمی دارد، با بچه هايش خداحافظی می کند و از صحنه خارج می شود.
صفحۀ دوم؛ صحنۀ  دوم: بچه ها در خانه مشغول بازی هستند.گرگ به سراغ آنها می آيد و در خانه را می زند.

صفحۀ سوم؛ صحنۀ  سوم: بچه ها  در بارهٔ  توصيه های  مادر و باز نکردِن در گفت  وگو می کنند.
می دهد.  فريب  را  بچه ها  و  برمی گردد  بزغاله ها  خوردن  برای  مصمم  گرگ  باالخره،  چهارم:  صحنۀ   چهارم؛  صفحۀ 

بچه ها در را باز می کنند. گرگ همه را می خورد؛ جز يکی که پنهان می شود.(اوج قصه)
صفحۀ پنجم؛ صحنۀ پنجم: بزغاله ای که پنهان شده، تنهاست و می ترسد. مادرش می آيد و از اتفاقی که افتاده است، 

باخبر می شود.
صفحۀ ششم؛ صحنۀ ششم: مادر با گرگ رو به رو می شود و بچه هايش را نجات می دهد. زندگی با شادی ادامه پيدا 

می کند.
دانش آموزان می توانند در گروه خود يک نفر را به عنوان راوی يا قصه  گو انتخاب کنند و صحنه يا صفحٔه اول را بر 
عهدٔه او بگذارند. هر صحنه را نيز با توضيح مختصر قصه گو شروع کنند. به اين ترتيب، يک صحنه کم و سرعت کار بيشتر 

می شود.
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پ) تلفيق قصه با ساير فعاليت های هنری

تلفيق قصه با نقاشی و کاردستی
نوشته اند،  که  خاطره ای  يا  قصه  شعر،  از  صحنه هايی  برای  فردی،  به طور  يا  کوچک  گروه های  همان  در  دانش آموزان 
نقاشی می کشند. سپس با استفاده از ابزار، مواد و روش هايی که در نقاشی و کاردستی تجربه کرده اند، برای آن جلد می سازند، 
آن را کامل و مجموعه را صحافی می کنند. اين فعاليت ها که در بخش های نقاشی و کاردستی (صفحٔه ٦٤ و ٨٣) بيشتر توضيح 

داده شده است، تلفيقی از چند فعاليت هنری هستند.

تلفيق قصه با نمايش
دانش آموزان نمايش نامهٔ  خود را می نويسند. درهمان گروه ها به تمرين نقش ها می پردازند و نمايش را اجرا می کنند.

تلفيق قصه با تربيت شنوايی
انتخاب صداهای صحنه مثل موسيقی مناسب برای هر صحنه، صدای پای مامان بزی که دور می شود، صدای در زدن، 
صدای باد، صدای جنگيدن مامان بزی و گرگ بال، صدای ساعت، صدای تپش شديد قلب بچه ها در موقع حملٔه گرگ بال و… 

تلفيق با تربيت شنوايی است.


