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    مقدمه
در این بخش به طور خالصه با چگونگی انطباق برنامٔه درسی هنر پایٔه پنجم ابتدایی با برنامٔه درسی ملی آشنا خواهید شد. 
آن،  سازماندهی  روش های  و  محتوا  اهداف،  )رویکرد،  درسی  برنامٔه  مختلف  عناصر  به  توجه  با  انطباق  فرایند  تبیین  محور های 

روش های یاددهی ــ یادگیری، روش های ارزشیابی و... ( شکل گرفته است.

    رویکرد
زیبایی دوستی و...( است  )نظیر خداپرستی،  الهی  ملی شکوفایی فطرت  برنامٔه درسی  یا همان جهت گیری کلی  رویکرد 
)برنامٔه درسی1 ملی:11(.  این رویکرد با نگاهی جامع به انسان، زمینه ساز رشد متعادل او در چهار عرصٔه ارتباط با خدا، خود، 

خلق و خلقت است.  
حوزٔه یادگیری فرهنگ و هنر نیز در صدد شکوفایی فطرت دانش آموزان از طریق طراحی موقعیتی آزاد برای تقویت حواس، 
تخیل، خالقیت، ظرفیت های نهفتٔه هوش، تفکر و افزایش حساسیت دانش آموزان نسبت به ویژگی ها و ابعاد زیباشناختی پدیده های 
تولید  3ــ  زیبایی شناختی؛  2ــ  طبیعت؛  با  ارتباط  1ــ  پنج محورکلی، شامل   قالب  در  می توان  را  هنری  تربیت  است.  مختلف 

محصول هنری؛ 4ــ آشنایی با میراث فرهنگی؛ و 5 ــ نقد هنری خالصه کرد.
در برنامٔه درسی هنر بخش ارتباط با طبیعت به عنوان بخشی از ارتباط با خلقت ارائه شده است. از طریق ارتباط با پدیده های 
مختلف طبیعت، عالوه بر شناخت عناصر آن )همچون نقطه، خط، شکل، رنگ، بافت و...( و شناخت زیبایی های آفرینش، به 
کمک نمونه هایی از نظم، هماهنگی، تناسب و زیبایی به عنوان آثار خلقت پروردگار، می توان راه را بر شناخت ذات حضرت باری ــ 

تعالی هموار کرد.   

    غایت ها

در برنامٔه درسی ملی، شکوفایی فطرت و رسیدن به حیات طیبه از طریق توجه به پنج عنصر تفکر و تعقل، ایمان و باور، علم، 
کار و عمل و مجاهدت و اخالق تحقق خواهد یافت. انتظار می رود دانش آموزان در طی دوره های تحصیالت مدرسه ای به سطوحی 

از شایستگی های پایه دست یابند که در برنامٔه هنر پایه پنجم  به برخی از آنها بیشتر توجه شده است: 
1ــ  تفکر و تعقل: تخیل، حل مسئله، تفکر خالق، پرسشگری، کاوشگری، هدایت مشاهده

2ــ  علم: کشف جهان به عنوان فعل خداوند، فرهنگ و هویت
3ــ  ایمان و باور: ارزشمندی مخلوقات، ارزشمندی خانواده، وطن دوستی

4ــ  کار و عمل و مجاهدت: مشارکت، همکاری، یادگیری مستمر، مطالعه و پژوهش
5  ــ  اخالق و آداب: مسئولیت پذیری، نظم، حسن خلق، قانون مداری …

1ــ بند ٤ــ رویکرد و جهت گیری کلی
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    اهداف
اهداف برنامٔه درسی هنر در پایٔه پنجم با توجه به شایستگی های پایه و بر اساس آنچه که در پایان هر فعالیت هنری از دانش آموز 

انتظار می رود، به شرح ذیل پیش بینی شده است:
  طبیعت را به عنوان بخشی از خلقت پروردگار دوست دارد و از آن برای خلق آثار هنری الهام می گیرد.

  در مشاهدٔه پدیده های طبیعی و محیط پیرامون خود مهارت دارد.
  بر اساس مشاهده های خود قضاوت می کند.

  به کاوشگری در محیط پیرامون خود عالقه نشان می دهد.
  از میراث فرهنگی ــ هنری بومی  و ملی خود آگاهی دارد و با الهام از آنها آثار هنری خلق می کند. 

  ابزار و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی را می شناسد. 
  تفاوت ها و  شباهت های ابزارها و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی را برای بیان تصویری افکار و احساسات خود می شناسد.

  در کاربرد ابزار و  وسایل مختلف نقاشی و کاردستی مهارت دارد.
  در فرایند خلق آثار هنری در محیط پیرامون خود نظم را رعایت می کند. 

  در انجام فعالیت های هنری گروهی مسئولیت پذیر است. 
  با توجه به شرایط در انجام فعالیت های هنری منعطف است.

  احساس های خود را توصیف می کند.
  در خلق آثار هنری مختلف از قؤه تخیل خود استفاده می کند.

  در رشته های مختلف هنری، اثر هنری خلق می کند.
  با دیگران تعامل مؤثر برقرار می کند.

  به افکار و عقاید دیگران احترام می گذارد.
  به فرهنگ و آداب و رسوم محلی احترام می گذارد.

  هویت اسالمی  ــ ایرانی خود را درک  می کند.
  به حفظ و نگهداری از محیط زیست خود عالقه دارد.

برای طراحی هر فعالیت هنری، همه یا بخشی از این هدف ها مد نظر قرار گرفته است. شما می توانید با انتظارات عملکردی 
هر فعالیت در ابتدای هر درس آشنا شوید. 

    اصول انطباق برنامه درسی هنر با برنامه درسی ملی در پایة پنجم
1ــ اولویت شایستگی های پایه: این صالحیت ها همان اهداف کلی است که در قالب پنج عنصر تفکر، ایمان، علم، 

عمل  و اخالق مبنای سازماندهی برنامٔه درسی هنر قرار گرفته است.
2ــ ارتباط چند وجهی: ارتباط عناصر پنج گانه با عرصه های »خود، خدا، خلق و خلقت«، از دیگر اصول تهیٔه اهداف و 

محتوا و چگونگی سازماندهی محتواست.
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3ــ تقویت هویت ملی: با توجه به ویژگی ها و تأکیدات حوزٔه یادگیری فرهنگ و هنر در برنامٔه درسی ملی، این درس 
ـ اسالمی است، فراهم   آورد. تالش می کند زمینه ی ارتقای هویت ملی را که آمیخته ای از فرهنگ، هنر، ارزش ها و باورهای ایرانیـ 

4ــ توجه به تفاوت ها: از آنجا که جامعٔه ما دارای تنوع قومی و فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی و مذهبی متفاوتی است 
که در بستر این تنوع، تفاوت های اجتماعی و فردی مختلفی شکل می گیرد، برنامٔه درسی هنر  باید از انعطاف پذیری الزم برخوردار 

باشد تا مربیان و متربیان بتوانند با توجه به  این تفاوت ها، برنامه های درسی مناسب خود را خلق و بازپروری کنند.
5  ــ تنوع و تعدد منابع، روش ها و فرصت های یادگیری: توجه به نیازها، استعدادها، ظرفیت ها، قابلیت های تفکر و 
سبک های متفاوت شناختی متربیان، ایجاد فرصت های یادگیری متنوع در برنامٔه درسی هنر را طلب می کند. با استفاده از روش های 
یاددهی ــ یادگیری مختلف، و استفاده از مواد و منابع آموزشی متفاوت هر یک از دانش آموزان می توانند با توجه به ویژگی های 

فردی و روان شناختی خود به یادگیری بپردازند.
6ــ نقش محوری مربی: مربی هنر در نقش راهبر و هدایتگر آموزشی، تربیتی جایگاهی اساسی در راهنمایی و ترغیب 

متربیان در فرایند یاددهی ــ یادگیری و غنی سازی محیط های یادگیری دارد. 
7ــ عالقه: فرصت های یادگیری و فعالیت های هنری به گونه ای طراحی شده اند که متربیان بتوانند به شناخت، توسعه و 

خلق عالیق خود دست یابند. به عبارتی فرایند خلق یک اثر هنری بتواند به آنها در تصمیم گیری برای حال و آینده کمک کند. 
8  ــ درهم تنیدگی: از آنجا که هدف از یادگیری هنر در دورٔه ابتدایی، یادگیری رشته های هنری نیست، محتوای این برنامه 
به صورت درهم تنیده به تلفیق مفاهیم، مهارت ها و فعالیت های رشته های مختلف هنری می پردازد تا به این وسیله به یکپارچگی و 

تعمیق یادگیری در دانش آموزان کمک کند.
9ــ درونی سازی: با توجه به اصل باال، فرصت های یادگیری و کسب تجربیات جدید در قالب فعالیت های هنری در هم 
تنیده به گونه ای فراهم شده است که متربیان این تجربیات را به صورت یکپارچه و به هم پیوسته کسب کنند. این یکپارچگی می تواند 

به دانش آموزان در کسب صالحیت ها و یادگیری های پایه بیش از پیش کمک کند. 

    نقش عوامل یادگیری در آموزش هنر
معلم یا مربی

  نقش راهنما و راهبر یادگیری را برعهده دارد و متربیان را با منابع یادگیری آشنا می کند.
  فرصت های مناسب یادگیری را برای متربیان فراهم می سازد و به اجرای فعالیت های یادگیری سازمان و جهت می دهد.

  به سازماندهی فعالیت های گروهی و مشارکتی متربیان اهمیت می دهد.
  عامل ایجاد انگیزٔه یادگیری در متربیان است.

آموزشی، زمان  فعالیت های هنری، فضای  ماهیت  متربیان،  ویژگی های  از  ناشی  و محدودیت های  امکانات  با  متناسب    
و.... از انواع روش های فعال یادگیری استفاده می کند.

 محیط یادگیری 
و موقعیت های  پارک ها، فضاها  مانند موزه ها،  از محیط هایی  باید  و  نمی شود  انجام  در محیط مدرسه  یادگیری صرفاً    
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طبیعی، آثار باستانی به مثابٔه محیط های یادگیری پایه استفاده شود.
بر فناوری آموزشی در فرایند  انواع تجهیزات و امکانات مبتنی  به گونه ای سازماندهی می شوند که امکان استفاده از    

ـ   یادگیری فراهم آید. یاددهی   ـ
  باید برای متربیان جذاب، نشاط آور و برانگیزاننده باشد.

اهداف  به  توانایی های خود و در زمان مناسب  با  متناسب  بتواند  متربی  انتخاب و سازماندهی شود که  به گونه ای  باید    
مورد نظر دست یابد.

دانش آموز یا متربی
  در فرایند یاددهی ــ یادگیری فعال است.

  فرایند یاددهی ــ یادگیری با توجه به استعدادها، نیازها و تجربیات یادگیرنده طراحی و اجرا می شود.
  به تفاوت های فردی او در فرایند یادگیری توجه می شود.

  در فرایند یاددهی ــ یادگیری از تمرین های گروهی برای تقویت و تثبیت آموخته ها استفاده می شود.

    اصول یاددهی -یادگیری
  در فرایند یاددهی ــ یادگیری  به یادگیری فعالیت های هنری حول محور ارتباط انسان با خود، خدا، خلق و خلقت توجه 

شده است.
  فرایند یاددهی ــ یادگیری فعالیت مشارکتی و گروهی را برای متربیان امکان پذیر می سازد.

  معلم باید آفرینندٔه راهبردهای یاددهی ــ یادگیری باشد.
  استفاده از راهبردهای گوناگون یاددهی ــ یادگیری زمینه های رشد جسمی، عاطفی، عقلی، اخالقی، معنوی و اجتماعی 

را در متربی فراهم می سازد.
به ویژگی های جسمی، عقلی، عاطفی و اجتماعی فراگیرندگان انتخاب   باتوجه    روش های یاددهی ــ یادگیری گوناگون 

می شود.
  روش های یاددهی ــ یادگیری به گونه ای طراحی شده اند که زمینٔه خود راهبری در یادگیری، یادگیری همیارانه و توانایی 

خود ارزشیابی فردی و گروهی را فراهم سازند.
  راهبردهای یاددهی ــ یادگیری تنها به کالس درس و مدرسه محدود نمی شوند. یادگیری در مکان های دیگری همچون 

کارگاه ها، محیط های طبیعی، موزه ها و پارک ها نیز می تواند صورت گیرد.

    روش های یاددهی  -یادگیری

روش های یاددهی ــ یادگیری مورد نظر برای طراحی فرصت ها و اجرای فعالیت های یادگیری متناسب با نوع فعالیت هنری 
می تواند تلفیقی از روش های مندرج در کتاب راهنمای درس هنر با فعالیت های هنری جدید باشد. هر فعالیت هنری را که متناسب 
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با امکانات کالس و با توجه به رویکرد، اصول جامعیت محتوا، انعطاف پذیری و تلفیق رشته های هنری انتخاب می شود، می توان در 
کالس اجرا کرد. این روش به دانش آموزان اجازه می دهد تا در یک محیط آزاد و به صورت فردی یا گروهی به طور فعال به طرح   و 
اجرای ایده های هنری خود بپردازند. ایجاد فضایی که دانش آموزان بتوانند آزادانه و با اعتماد به نفس در آن به فعالیت بپردازند، 

بسیار ضروری است. آزادی و خود باوری،  شادی و نشاط را برای کالس شما به ارمغان خواهد آورد.

    بستة آموزشی 

بستٔه آموزشی عبارت است از کتاب راهنما و لوح فشرده )سی دی معلم( که محتویات زیر را دربر دارد: 
الفبای  با  بیشتر  برای آشنایی  )گیاهان، جانوران و...(  پدیده های موجود در طبیعت  از عناصر و  مجموعه های تصویری 

طبیعت )نقطه، خط، سطح، حجم، و...(، 
مجموعه های صوتی و تصویری برای آشنایی با رشته های هنری،  

مجموعٔه وسایل مورد نیاز برای کاردستی، نقاشی و... 

    ارزشیابی  پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی فرایندی نظام دار برای جمع آوری اطالعات دربارٔه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و تحلیل و تفسیر آن است. 
انتظارات  با  نتایج حاصل  مقایسٔه  و  فعالیت های هنری، سنجش عملکرد و کوشش های هنری دانش آموزان  ارزشیابی  از  منظور 
آموزشی و پرورشی این درس است؛ تا روشن شود »فعالیت های آموزشی)یاددهی( معلم و فعالیت های یادگیری دانش آموزان تا چه 

حد به نتایج مورد انتظار انجامیده است؟«
اهم اصول ارزشیابی درس هنر منطبق با برنامٔه درسی ملی عبارت اند از:

فردی سنجیده  تفاوت های  به اصل  توجه  با  و  می دهد  انجام  او  که خود  فعالیت هایی  به  نسبت  فراگیرنده  هر  پیشرفت  1ــ 
می شود.

٢ــ در ارزشیابی، هم به فرایند خلق یک اثر هنری و هم به محصول نهایی طوری توجه می شود که فراگیرندگان برای استمرار 
بخشیدن به کارها و فعالیت های هنری خود تشویق شوند.

)دیگر  هم کالسی ها  و  )خودارزشیابی(  فراگیرنده  معلم،  با مشارکت  که  پویاست  فرایندی  هنری  فعالیت های  ارزشیابی  ٣ــ 
ارزش یابی( صورت می پذیرد.

٤ــ در ارزشیابی فعالیت های هنری بر ویژگی های مثبت و برجستٔه هنری فراگیرندگان توجه و بر آن تأکید می شود.
٥  ــ ارزشیابی از فعالیت های هنری فراگیر به صورت کیفی )توصیفی( انجام می شود؛ بنابراین، از دادن نمره به فعالیت ها و 

محصوالت هنری خودداری کنید.
٦  ــ به نوع ابزار، وسایل و موادی که هر دانش آموز استفاده می کند، توجه می شود؛ زیرا نوع و کیفیت آنها در روند فعالیت     و 

محصول نهایی مؤثر است.
٧ــ دانش آموزان می توانند با توجه به بازخورد دریافت شده از هر سه منبع یاد شده )هم کالسی ها، معلم و خودشان( در پایان 
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هر فعالیت هنری، فرایند خلق یک اثر هنری را بازنگری و اصالح کنند.
٨  ــ تمامی فعالیت های هنری فراگیرندگان، جذاب و با ارزش است؛ بنابراین، معلم و مربی می باید از  قضاوت هایی که به یأس 
و ناامیدی و از بین رفتن انگیزٔه فعالیت  هنری منجر می شود، خودداری کند و با استفاده از جمالت مثبت و برانگیزاننده کارایی 

دانش آموزان را افزایش دهد.
٩ــ دانش آموزان به دو شکل فرایندی و پایانی با توجه به سطوح زیر ارزشیابی می شوند.

سطح 1: حساسیت و توجه )برای مثال توجه به رنگ ها و مصادیق  آن در طبیعت و محیط پیرامون(
سطح 2: شناخت )برای مثال شناخت رنگ های اصلی و ترکیب آنها در آثار مختلف خلقت(

سطح 3: ایده یابی و ایده سازی )برای مثال ایده گرفتن از رنگ های اصلی و طیف آن در طبیعت و استفاده از آن در آثار هنری 
خود(

سطح 4: رعایت جنبه های زیبایی شناختی )رعایت جنبٔه زیباشناسی رنگ ها در تولید آثار هنری همچون رنگ های مکمل، 
متضاد، گرم، سرد و...(.

زمان: اجرای فعالیت های تلفیقی، معموالً به دو یا سه جلسٔه کامل نیاز دارد. اگر نمی توانید این دو ساعت را پشت سر هم 
تنظیم کنید، در جلسٔه دوم ابتدا فعالیت هنری جلسٔه قبل را یادآوری کنید و سپس آن را ادامه  دهید.

تنوع فضاهای آموزشی و فضای خارج از کالس و  بر  برنامٔه درسی هنر  در  استفاده از فضا و امکانات آموزشی: 
مدرسه،  تأکید شده است.عالوه بر این، تأکید کرده ایم که از فضای مجازی استفاده شود و به فّناوری ارتباطات و اطالعات نیز 

توجه شود.



بخش دوم

تلفیقی لیت اهی  نموهن فعا

هنری رباساس مختلف    رشته اهی 

بخش اّول  چارچوب مطرح شده رد 
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    مقدمه
این بخش به نمونه فعالیت های مختلف هنری که به صورت  تلفیقی )12 فعالیت( طراحی شده است، اختصاص دارد. در این 
پایه نیز همچون پایٔه دوم، سوم و چهارم ابتدایی تلفیق به عنوان یکی از شیوه های اصلی سازماندهی محتوا در برنامٔه درسی، محور 

طراحی فعالیت های هنری است. 
برای اجرای بهتر فعالیت ها و بهره گیری هرچه بیشتر از این کتاب، به شما معلمان عزیز توصیه می شود:

1ــ با توجه به شرایط کالس خود و  به دلخواه، از فعالیت های پیشنهادی به عنوان نمونه استفاده کنید. به عبارت دیگر شما 
برای انجام دادن این فعالیت های هنری هیچ اجباری ندارید. بدیهی است کتاب مرجع، همان کتاب راهنمای درس هنر است و 
شما می توانید از فعالیت های مندرج در این ضمیمه به عنوان  الگوی عملی جهت طراحی فعالیت های هنری تلفیقی، استفاده کنید. 
٢ــ از این نمونه فعالیت های تلفیقی به دو صورت مکمل فعالیت های مطرح  شده در کتاب راهنمای درس  هنر یا فعالیت هایی 
که مستقل از کتاب مذکور است، استفاده کنید. تم های1 انتخاب شده برای فعالیت های هنری با توجه به مسائل و مشکالت اجتماعی 
آلودگی  )مانند  محیطی  زیست  مشکالت  دوستی(،  و  اتحاد  )مانند  زندگی  مهارت های  آبی(؛  کم  )همچون  جامعه  در  شده  مطرح 
محیط  زیست(، توجه به تاریخ و میراث فرهنگی و هنری و هویت ایرانی ــ اسالمی  )مثل توجه به قصه های بومی  و محلی و قرآنی( 
و… شکل گرفته است. این تم ها محمل مناسبی است تا دانش آموزان با استفاده از قدرت تخیل و خالقیت خود، احساسات و 

نیازهایشان را در قالب رشته های مختلف هنری بیان کنند. 
٣ــ به یاد داشته باشید که تأکید ویژٔه ما بر رشد خالقیت دانش آموزان از طریق توجه هم زمان به رشته های مختلف هنری است 
و نه فقط نقاشی و کاردستی، بنابراین قصه و قصه گویی، اجرای نمایش  و تربیت شنوایی به اندازٔه  نقاشی و کاردستی و شاید بیشتر 

از آنها دارای اهمیت است. چرا که این رشته ها محمل خوبی برای توجه به میراث فرهنگی و هنری ایران است.
٤ــ برای اجرای فعالیت های هنری، بر انجام پژوهش و تحقیق فردی و گروهی دانش آموزان به خصوص دربارٔه آداب و 

رسوم و میراث فرهنگی ــ هنری ایران تأکید کنید. 
٥  ــ در استفاده از این فعالیت ها، همچون فعالیت های مندرج درکتاب راهنمای درس هنر، الزم است اصول برنامٔه درسی 
هنر همچون انعطاف پذیری، خالقیت، یادگیری مشارکتی و دیگر اصول این برنامٔه درسی مدنظر قرار گیرد. برای مثال چنانچه رفتن 
به طبیعت به هر دلیلی مقدور نیست، از مواد کمک آموزشی همچون عکس و فیلم برای نشان دادن عناصر و پدیده های طبیعی 
استفاده کنید. برای مثال فعالیت سفالگری را باتوجه به مقتضیات آب و هوایی محل زندگی خود در زمان مناسب انجام دهید. ذکر 
این نکته ضروری است که پیشنهاد مذکور تنها دربارٔه فعالیت هایی قابل اجراست که لزوماً نباید پشت سر هم و از ساده به مشکل 

انجام شوند. 
٦ــ از آنجا که امکان ارائٔه فعالیت های تلفیقی در یک جلسٔه درس هنر وجود ندارد، الزم است فعالیت های مذکور در دو 

یا سه جلسه انجام و تکمیل شود.
٧ــ اهداف درس هنر در دو بخش اهداف اولیه و ثانویه نگاشته شده است. اهداف اولیه با توجه به محتوای این فعالیت ها 
متفاوت است. اهداف ثانویٔه درس هنر در همٔه فعالیت ها یکسان است؛ لذا از آوردن آن در ابتدای هر فعالیت خودداری می شود. 

1ــ موضوع اساسی، مایه و زمینه
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این اهداف که در قالب انتظارات عملکردی دانش آموزان شکل گرفته است، عبارت اند از: 
 در انجام فعالیت های هنری گروهی مسئولیت پذیر است. 

 با توجه به شرایط در انجام فعالیت های هنری انعطاف پذیر است.
 احساس های خود را توصیف می کند.

 یک اثر هنری خلق می کند.
 با دیگران به طور مؤثر تعامل دارد.

 به افکار و عقاید دیگران احترام  می گذارد.
 در فرایند خلق آثار هنری و در محیط پیرامون خود نظم را رعایت می کند. 

٨  ــ در ابتدای هر فعالیت هنری، اهداف آن فعالیت در قالب مهارت هایی که دانش آموز باید کسب کند؛ نوشته شده است. این 
اهداف می تواند مالک خوبی جهت ارزشیابی از درک هنری و همچنین خالقیت هنری  دانش آموزان باشد. 

٩ــ در تدریس  فعالیت های هنری به بخش »روش کار« توجه کنید. در این قسمت، ترتیب ارائٔه فعالیت های هنری براساس 
روش  تدریس هنر در دوره ابتدایی است که عبارت اند از ایجاد انگیزه یا طرح موضوع، تعیین فعالیت یا پرورش ایدٔه هنری، انجام 

دادن فعالیت یا تولید محصول هنری و سرانجام ارائٔه محصول یا انجام ارزشیابی.
1٠ــ تدریس هر بخش با توجه به همٔه اجزای بستٔه آموزشی صورت می گیرد. از آنجا که محتوای آموزشی جدید در قالب 
بستٔه آموزشی ارائه خواهد شد، شما معلم عزیز می توانید عالوه بر استفاده از کتاب راهنمای معلم، از دیگر اجزای بسته، همچون  
بر  عالوه  طبیعت  با  ارتباط  بخش  در  مثال،  برای  کنید.  استفاده  یادگیری  تعمیق  و  گسترش  برای  آموزشی،  فیلم های  و  تصاویر 

عکس های کتاب می توانید از عکس ها و تصاویر مندرج در لوح فشردٔه آموزشی نیز استفاده کنید.
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دست دوستی      فعالیت  اّول: 

در پایان این درس از دانش آموزان انتظار می رود:
 مفاهیم دوستی، اتحاد و برادری را درک کنند و بتوانند این مفاهیم را در قالب های مختلف هنری به شکلی ساده بیان 

کنند.
 به تفاوت ابزار و وسایل و مواد در بیان یک ایدٔه هنری توجه کنند.

 دربارٔه این مفاهیم در تاریخ فرهنگ و هنر  بومی  و ملی ایران تحقیق کنند و بتوانند نمونه هایی از آن را در کالس ارائه کنند.
وسایل مورد نیاز: کاغذ سفید، مداد رنگی یا پاستل روغنی، قیچی 

روش کار:
1ــ ابتدا با دانش آموزان دربارٔه دوستی و اهمیت آن گفت وگو کنید. از آنها بخواهید دربارٔه مفهوم اتحاد فکر کنند و 
با  ارائه شده توسط دانش آموزان را  با یکدیگر را شرح دهند. شما می توانید نظرات  در یک بحث کالسی مزایای متحد بودن 
کمک آنها خالصه و طبقه بندی کنید. به آنها کمک کنید تا مفاهیم دوستی و اتحاد و برادری، از خودگذشتگی و... را بهتر 

درک کنند.
٢ــ سپس از آنها سؤال کنید که چگونه می توان این مفاهیم با ارزش را به ساده ترین شکل در یک تصویر نشان داد.

٣ــ توجه آنها ر ا به ساده ترین نماد اتحاد نزد همٔه ملل جلب کنید و از دانش آموزان بخواهید یک دست خود را روی سطح 
کاغذ سفید بگذارند و به کمک دست دیگر با مداد سیاه شکل آن را روی کاغذ بکشند.

٤ــ اکنون آنها باید تصویر دست خود را با هر طرح و رنگی که دوست دارند، رنگ کنند. از آنها بخواهید طرح های متنوعی 
را روی تصویر دست خود بکشند و آنها را زیبا و با حوصله رنگ آمیزی کنند.

گروه های  در  که  بخواهید  آنها  از  ببرند.  قیچی  کمک  به  را  آنها  باید  دانش آموزان  دست ها،  آمیزی  رنگ  از  پس  ٥  ــ 
مختلف کاری، دست ها را بر روی مقواهای بزرگی که در اختیارشان می گذارید، طوری بچسبانند که مفهوم دوستی و اتحاد 

را نشان دهد.
٦ــ سپس از دانش آموزان بخواهید ابتدا هریک قصه یا خاطره ای دربارٔه قدرت دوستی، برادری و اتحاد بنویسند سپس 
در گروه های کاری، یک قصه را انتخاب و نمایش آن را اجرا کنند. برای درک بهتر این مفاهیم می توانید توجه دانش آموزان را به  

قصه ها و خاطرات شهدای صدر اسالم، دفاع مقدس و قصه های اساطیری ایران و سایر ملل جلب کنید. 
٧ــ در پایان از دانش آموزان بخواهید دربارٔه شعرهای بومی و محلی منطقٔه خود تحقیق کنند. آیا اشعاری در این زمینه 
وجود دارد؟ در دیوان ها و کتاب های شعرا و ادیبان ملی ما چطور؟ نتایج تحقیق خود را در کالس ارائه دهند و بعضی از آنها را در 

گروه های کاری به صورت سرود اجرا کنند. 
٨  ــ از دانش آموزان بخواهید دربارٔه مفهوم وحدت و چگونگی بیان آن در میراث فرهنگی و هنری محل زندگی خود تحقیق 

و دربارهٔ نتایج آن با هم کالسی های خود بحث و تبادل نظر کنند. 
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آب مایة حیات     فعالیت دوم: 

در پایان این درس از دانش آموزان انتظار می رود:
 به اهمیت آب در حفظ حیات و زندگی انسان پی ببرند.

 به اهمیت صرفه جویی در آب و آلوده نکردن آن برای حفظ محیط زیست و زندگی ما پی ببرند و در مصرف آن صرفه جویی کنند.
 به اهمیت نقش آب در ایجاد یک فضای بصری زیبا پی ببرند و بتوانند این تفاوت ها را بیان کنند و آن را در آثار هنری 

خود نشان دهند.
 به تنوع رنگ ها در محیط پیرامون خود توجه کنند و برای خلق یک اثر هنری به درستی از آنها استفاده کنند.

 در خلق آثار هنری مختلف از قؤه تخیل خود استفاده کنند.
وسایل مورد نیاز: کاغذ سفید، وسایل مناسب رنگ آمیزی )ترجیحاً پاستل روغنی(

روش کار: 
1ــ با دانش آموزان دربارٔه آب و اهمیت آن در حیات روی کرٔه زمین گفت وگو کنید و به این نکته اشاره کنید که بدون آب 
عمالً هیچ موجودی وجود نخواهد داشت.با دانش آموزان دربارٔه اینکه انسان ها چرا از این مایٔه حیات مراقبت نمی کنند گفت وگو 
کنید و از آنها بخواهید به بعضی از راه های هدر کردن و آلوده کردن آب اشاره کنند؛ به آنها اجازه دهید تا دربارٔه راه های جلوگیری 
از هدر دادن و آلودگی آب با یکدیگر بحث و تبادل نظر کنند. با کمک آنها چگونگی صرفه جویی در مصرف آب را بررسی کنید. 

آنها را تشویق کنید تا در مصرف آب صرفه جویی کنند. 
٢ــ حال به عنوان یک مربی هنر که همیشه به دانش آموزان کمک می کنید تا تجسم بصری از موضوع مورد بحث داشته 
باشند و تصاویر را خلق کنند و یا به یاد آورند، از آنها بخواهید منظره ای از یک  رودخانه یا دریا را با منظرٔه بدون آب آن )مثل 
رودخانه ها و دریای های خشک شده و....( به یاد آورند. از آنها بخواهید این دو منظره را بررسی و تفاوت های آنها را بیان کنند. 
٣ــ پس از بحث و بررسی از شاگردان بخواهید کاغذ سفیدشان را از وسط تا کنند و خط تایی را ایجاد کنند. در یک طرف 
کاغذ فضای سرسبز و زیبایی را کنار یک رودخانه بکشند و آن را با رنگ های سبز، شفاف و زیبا رنگ آمیزی کنند. کم کم که 

به خط وسط صفحه نزدیک می شوند، از 
رنگ های کدر استفاده کنند و در نهایت 
بی آب  منظره ای  کاغذ  دیگر  سمت  در 
گیاهانی  و  تیره  رنگ هایی  با  را  آلوده  یا 

خشکیده نقاشی کنند.
٤ــ این فعالیت تفاوت های بصری 
به خوبی نشان  به کودکان  این دو فضا را 
اهمیت  متوجه  بیشتر  را  آنها  و  می دهد 
می کند.  آب  مصرف  در  صرفه جویی 
رنگ ها  کاربرد  که  می آموزند  همچنین 
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تا   چه حد می تواند به آنها به بیان مفاهیم کمک کند.
٥  ــ از آنها بخواهید با استفاده از تخیل و قؤه خیال خود داستانی را برای نقاشی خود بنویسند؛ سپس در گروه های کاری 

آن را برای هم کالسی های خود بخوانند. هر گروه یک داستان را انتخاب و نمایش آن را برای هم کالسی های خود اجرا کنند.
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فرش ایرانی      فعالیت سوم: 

در پایان این درس از دانش آموزان انتظار می رود:
 زیراندازهای ایرانی همچون قالی، گلیم و گبه  ایرانی را بشناسند.

 تفاوت نقش ها و طرح ها در گلیم، گبه و فرش ایرانی را  بشناسند و بتوانند تنوع ریتم ها )ساده تا پیچیده( را در آنها تشخیص 
دهند.   

  در شناخت ریتم و چگونگی استفاده از آن در آثار هنری مختلف، خالقیت هنری داشته باشند.
 مهارت استفاده از تکنیک چاپ را داشته باشند.

 به تفاوت ابزار و وسایل و مواد مختلف در بیان یک ایدٔه هنری توجه کنند و با انتخاب و استفاده مناسب از آنها آثار هنری 
متنوعی خلق کنند. 

 میراث فرهنگی و هنری محلی و ملی خود را بشناسند و در حفظ و نگهداری آن بکوشند.
وسایل مورد نیاز: کاغذ سفید، وسایلی کوچک چون دکمه وتکه های کارتون مقوایی که به اشکال هندسی بریده شده یا 
هر وسیلٔه کوچکی که قابل رنگ کردن باشد، در صورت امکان سیب زمینی و یا میوه هایی چون سیب که از نصف یا یک چهارم آن 

می توان استفاده کرد، گواش در چند رنگ، قلم موی پهن. 
روش کار:

1ــ دانش آموزان تصاویری از قالی، گلیم و گبٔه ایرانی را تهیه کنند. دانش آموزان در گروه های کاری ابتدا طرح های ساده 
در گلیم و گبه را بررسی کنند. اشکال ساده شدٔه حیواناتی چون بز، طاووس و همچنین تصاویر ساده شدٔه انسان را در این طرح ها 

به دانش آموزان نشان دهید. دربارٔه زندگی عشایر و نقش گلیم و گبه در زندگی آنها صحبت کنید.
٢ــ سپس طرح های اسلیمی  و گل های فرش و پیچیدگی این طرح ها را با آنها بررسی کنید. توجه دانش آموزان را به ریتم 

خاصی که در این طرح ها و تکرار آنها وجود دارد، جلب و ارتباط آن را با طبیعت بیان کنید.
3ــ حال طرح های گلیم و گبه را با طرح های قالی مقایسه کنید. ساده شدن ریتم اشکال و کم شدن آنها را در گلیم و در نهایت 

در گبه نیز بررسی کنید. 
4ــ در این مرحله از دانش آموزان بخواهید سه یا تعداد بیشتری از وسایل کوچک یا مقوا های بریده شده یا میوه های نصف 
شده را انتخاب کنند. برای هر یک رنگی را در نظر بگیرند و آنها را به کمک گواش رنگ کنند و با ریتم خاصی روی کاغذ سفید 
فشار دهند و چاپ کنند. آنها باید تالش کنند اشکال، با ریتم و قانون خاصی که خود آن را ابداع کرده اند، روی کاغذ تکرار شوند 

تا در آخر، خالق فرش دلخواه خود باشند. 
5 ــ با استفاده از این روش عالوه بر اینکه دانش آموزان با مفهوم ریتم و نظم که گاهی الزمٔه خلق یک اثر هنری است، آشنا 
می شوند، در عین حال می آموزند که چگونه خالق نظم و ریتم مورد نظر خود باشند. انجام این فعالیت در پرورش خالقیت آنها 

نقش مؤثری خواهد داشت.
6  ــ از دانش آموزان بخواهید تا دربارٔه نمونه آثار هنری )قالی، گلیم، سفال و...( محل زندگی خود تحقیق کنند. نقش ها،  

طرح ها و چگونگی خالقیت هنری از طریق نظم و ریتم را در این آثار بررسی و آنها را با یکدیگر مقایسه کنند.
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7ــ از دانش آموزان بخواهید دربارٔه چگونگی بافت فرش و گلیم و نحؤه نقشه خوانی در منطقه و محل زندگی خود تحقیق 
برای  و  جمع آوری  می شود،  استفاده  بافنده ها  توسط  رنگ ها  انتخاب  و  نقشه ها  خواندن  برای  که  را  اشعاری  از  بعضی  و  کنند 

هم کالسی های خود بیان کنند. 
8  ــ آیا فرش ها و گبه های محل زندگی شما حاوی قصه یا شعری است؟ از دانش آموزان بخواهید هر یک به تنهایی یا در قالب 
گروه های کاری قصه یا شعری را برای فرش و گلیم مورد نظر خود خلق و یا بیان کنند و در پایان آن را در قالب سرود یا نمایش اجرا 

کنند.
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       نقش افکار بر روی کاغذ      فعالیت چهارم: 

در پایان این درس از دانش آموزان انتظار می رود:
 با تقویت قدرت تمرکز و بیان آزادانٔه افکار،  اعتماد به نفس خود را افزایش دهند.

 با استفاده از قدرت تمرکز و خالقیت، افکار خود را بیان و یک اثر هنری زیبا و منحصر به فرد خلق کنند.
 به تفاوت ابزار و وسایل و مواد مختلف در بیان یک ایدٔه هنری توجه و با انتخاب مناسب آن، یک اثر هنری خلق کنند.

وسایل مورد نیاز: روان نویس یا مداد سیاه یا خودکار، کاغذ سفید ساده، یک وسیلٔه دایره مانند دهانٔه لیوان پالستیکی یا 
هر شیئی که بتوان به کمک آن یک دایره کشید.

روش کار: 
1ــ ابتدا از دانش آموزان بخواهید آرام بنشینند و وسایل مورد نیاز )کاغذ سفید و روان نویس یا مداد( را مقابل خود قرار 

دهند. اکنون به نقطٔه مقابل خود نگاه کنند و تالش کنند افکار خود را رها کنند و به چیزی فکر نکنند. 
2ــ از آنها سؤال کنید: »آیا تا به حال برایشان پیش آمده است که ضمن سخن گفتن با تلفن یا با دوستان بی اختیار روی 
تکه ای کاغذ طرح هایی را بکشند؟« برای آنها توضیح دهید که این طرح ها در حقیقت افکار ما هستند که رها و آزاد روی کاغذ نقش 

می بندند. 
3ــ حال از آنها بخواهید به کمک وسیلٔه دایره شکل، دایره هایی را روی کاغذ سفید بکشند؛ طوری که این دایره ها یکدیگر 

را در نقاطی قطع کنند )شکل زیر(.
4ــ سپس سطوح ایجاد شده را به کمک روان نویس یا مداد  سیاه با طرح و نقش هایی پر کنند.از دانش آموزان بخواهید افکار 

خود را آزاد و رها بگذارند. نتیجٔه این برنامه اغلب تصاویری پیش بینی نشده، زیبا و منحصر به فرد خواهد بود. 
5  ــ دانش آموزان می توانند طرح افکار خود را روی سنگ های کوچک یا وسایلی که می خواهند تزیین کنند )مانند جامدادی( 

نیز ایجاد کنند. 
6  ــ این برنامه عالوه بر اینکه خالقیت دانش آموزان را پرورش می دهد و خستگی افکار را برطرف می کند، آزادی عمل و 

اعتماد به نفس را در دانش آموزان تقویت می کند.
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   طرح گل و مرغ     فعالیت پنجم:   

در پایان این درس از دانش آموزان انتظار می رود:
 به میراث فرهنگی و هنری خود توجه کنند و با آثاری در زمینٔه نگارگری آشنا شوند. 

 به نحوهٔ الهام و برداشت هنرمندان سنتی از طبیعت و اجرای  آن در صنایع دستی و میراث و فرهنگی ایران توجه و آن را 
درک کنند.

 با الهام از آثار هنری نگارگری و با استفاده از قدرت تخیل خود یک اثر هنری خلق کنند.
 به تفاوت نحؤه استفاده از ابزار و وسایل و مواد مختلف در بیان یک ایدٔه هنری توجه کنند.

 برای بیان احساس و اندیشٔه خود به طور مؤثر از رنگ ها استفاده کنند.
وسایل مورد نیاز: مقوای سفید به اندازهٔ کتاب یا دفتر مدرسه، مداد رنگی یا پاستل روغنی،آبرنگ،  گواش،  قیچی.

روش کار:
1ــ ابتدا از تصاویر گل و مرغ سنتی و جلد کتاب های قدیمی تصاویری را تهیه کنید و به دانش آموزان نشان دهید. 

2ــ دربارٔه گل هایی چون گل سرخ و پرندگانی که اغلب در این تصاویر به کار برده شده است )مانند بلبل( با دانش آموزان 
صحبت کنید و شکل ظاهری آنها را بررسی کنید.

3ــ برای دانش آموزان توضیح دهید که  گل و مرغ نماد موهبت الهی و تجلی ظریف و لطیف آفریدگار است. از آنها بخواهید 
تصاویر و رنگ های به کار رفته در این تصاویر را با نمونٔه واقعی آنها مقایسه کنند و بگویند چه شباهت ها و تفاوت هایی را مشاهده 

می کنند؟ 
4ــ برای آنها توضیح دهید که تصاویر نگارگری ایرانی واقع گرا نیست و نقاش در انتخاب رنگ ها آزادی عمل خود را 

حفظ   و بیشتر از قؤه تخیل و خالقیت خود استفاده می کند.
5  ــ از دانش آموزان بخواهید به رنگ های ویژٔه این تصاویر بیشتر دقت کنند و از آنها بخواهید دربارٔه ساخت رنگ ها به 
روش سنتی و همچنین  نقاشی گل و مرغ در جلد کتاب های سنتی ایران تحقیق کنند و نتیجٔه آن را در کالس ارائه دهند.  در صورت 

امکان یک کتاب قدیمی با طرح گل و مرغ را به آنها نشان دهید.
6  ــ حال از آنها بخواهید تا برای دفتر یا کتاب خود یک جلد با طرح گل و مرغ بسازند. هنگام رنگ آمیزی به رنگ های 

سنتی که در تصاویر گل و مرغ دیده اند وفادار باشند.
7ــ در پایان از دانش آموزان بخواهید برای گل و مرغ خود قصه ای خلق کنند و در گروه های کاری آن را به صورت نمایش 

اجرا کنند. در اجرای نمایش می توانند از اشعار محلی و زیبایی که دربارٔه گل ها و پرندگان نیز وجود دارد، استفاده کنند.
8  ــ عالوه بر این با شناسایی اشعار زیبایی که دربارٔه گل ها و پرندگان وجود دارد، آنها را در گروه های سرود به صورت 

دسته جمعی اجرا کنند.
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سیمرغ     فعالیت ششم: 

در پایان این درس از دانش آموزان انتظار می رود:
 با بعضی از افسانه ها و شخصیت های اساطیری در شاهنامه آشنا شوند.

 سیمرغ را بشناسند و با داستان این پرندٔه افسانه ای در شاهنامه آشنا شوند.
 سجایای اخالقی همچون )راستگویی، شجاعت، حقیقت طلبی، استقامت و...( را درک کنند.

 تفاوت های شخصیت های مختلف داستان را درک و با استفاده از قدرت تخیل وخالقیت خود آن را بیان )تصویری، 
غیر تصویری(کنند.

 در خلق شخصیت مورد نظر خود با استفاده از فعالیت های مختلف هنری مهارت داشته باشند. 
وسایل مورد نیاز: کاغذ A3 سفید، وسایل رنگ آمیزی ) مداد رنگی، مداد شمعی، ماژیک (، کاغذ رنگی در رنگ های 

قرمز، زرد و نارنجی، قیچی، چسب مایع
روش کار:  

1ــ بهتر است از جلسٔه قبل از دانش آموزان بخواهید دربارٔه پرندٔه افسانه ای سیمرغ در شاهنامه تحقیق کنند و نتیجه را در 
گروه های کاری با یکدیگر در میان بگذارند. 

٢ــ سپس در یک پرسش و پاسخ کالسی و بحث گروهی با دانش آموزان دربارٔه سیمرغ و ماجراهای این پرندٔه افسانه ای در 
شاهنامه فردوسی گفت  و  گو کنید. در صورت امکان  یکی  از داستان های سیمرغ را برای آنها تعریف کنید. )داستان سیمرغ که زال 
را از کودکی به فرزندی قبول کرد، و با عشق و عالقه چیزهای زیادی را به او یاد داد. تا اینکه زمان آن فرا رسید که زال به دنیای 
مردمان باز گردد و بر آنها  فرمانروایی کند. سیمرغ خیلی غمگین بود. سیمرغ به زال سه پر طالیی از پرهایش را داد تا اگر به کمک 

احتیاج داشت، یکی از آنها را آتش بزند و او را خبر کند و...(.
٣ــ شکل ظاهری سیمرغ را آن طور که در شاهنامه آمده است، با دانش آموزان مرور کنید. آنها حتماً، تصاویری ازطاووس، 
طوطی  و پرندگان دیگر را دیده اند. همراه با دانش آموزان به شکل بدن این پرندگان نیزنگاه کنید، به پرهای رنگارنگ و جزئیات دیگر 

آنها دقت کنید. 
٤ــ این فعالیت هنری یک فرصت خوب برای تمرین خالقیت است و به دانش آموزان کمک می کند تا ایده های خود را 

پرورش دهند. عالوه بر این آموزش دو فّن مختلف این فعالیت را جذاب تر و پربارتر می کند!
٥  ــ ابتدا از دانش آموزان بخواهید پرندٔه جادویی خود را بر روی کاغذ سفید بکشند وآن را با مداد رنگی یا هر وسیله ای که 
دوست دارند، رنگ آمیزی کنند. می توانند از مداد رنگی های طالیی و نقره ای هم استفاده کنند. بعد از اینکه پرندٔه جادویی خود را 

نقاشی کردند، باید زمینه کار را نیز آماده کنند.
٦  ــ برای دانش آموزان توضیح دهید که می خواهیم پرنده را در کوه یا در آتش نشان دهیم. از آنها بخواهید کاغذهای رنگی 
را که به آنها احساس گرما می دهند )قرمز، زرد و نارنجی( به شکل نوارهایی پاره کنند تا شبیه شعله های آتش شوند؛ سپس آنها را 
روی کاغذ سفید زمینه بچسبانند. برای آنها توضیح دهید که رنگ قرمز، زرد و نارنجی رنگ های گرم هستند و استفاده از آنها در 

زمینٔه کار،  احساس گرمای آتش را در ما به وجود می آورد. 
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٧ــ حال از دانش آموزان بخواهید پرندٔه جادویی خود را با قیچی ببرند و روی زمینه ای که آماده کرده اند، بچسبانند.
٨  ــ در پایان از دانش آموزان بخواهید درگروه های کاری مختلف، هریک قصه ای از داستان های مختلف سیمرغ را انتخاب 

و نمایش آن را اجرا کنند.
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   خانه و درخت      فعالیت هفتم: 

در پایان این درس از دانش آموزان انتظار می رود:
 به محیط پیرامون خود توجه و تفاوت های آن را با فضاهای دیگر درک کنند. 

 تفاوت پدیده ها و گیاهان را در فصل های مختلف سال بیان کنند.
 با توجه به ویژگی های محیط زندگی خود و فضاهای بصری اثر هنری خلق کنند.

 مصادیق درخت و خانه  را در آثار فرهنگی و هنری بومی  و محلی خود تشخیص دهند.
 به تفاوت شیؤه استفاده از ابزار و وسایل و مواد مختلف در بیان یک ایدٔه هنری توجه کنند.

 با استفاده از قؤه تخیل خود، آثار هنری مختلف خلق کنند.  
وسایل مورد نیاز: کاغذ سفید، مداد رنگی و یا پاستل روغنی 

روش کار: 
1ــ محیط زندگی کودکان با یکدیگر تفاوت های زیادی دارد. آنها که در شهر زندگی می کنند، از طبیعت به دورند و آنها که 
در روستا زندگی می کنند، از آسمان خراش ها و ساختمان های بلند و زندگی شهری دورند. به عنوان معلم هنر باید عالوه بر جنبه های 

اجتماعی به جنبه های بصری این موضوع نیز توجه کنید که بخش اصلی آموزش هنر را تشکیل می دهد.
2ــ برای پرورش قدرت مشاهده در دانش آموزان و چگونه دیدن الزم است توجه دانش آموزان را به پدیده ها و تصاویر محیط 
پیرامون آنها جلب کنید. کسانی که به محیط زندگی خود توجه بیشتری نشان می دهند، قطعاً نسبت به محیط زندگی خود انسان هایی 

مسئول تر خواهند بود. لذا از دانش آموزان بخواهید به محیط پیرامون خود توجه و با دقت جزئیات آن را مشاهده کنند.
3ــ شاید بسیاری از ما هر روز از کنار درختان بی توجه می گذریم و زیبایی آنها را نمی بینیم. آنها در هر فصل ظاهری دیگر 
دارند. این نکته به ما به عنوان معلم هنر کمک می کند تا بتوانیم تفاوت ظاهر درختان را در فصول مختلف بررسی کنیم. خانه ها و 
محل زندگی ما نیز با یکدیگر متفاوت است. توجه دانش آموزان را به این تفاوت ها جلب کنید. آنچه در این برنامه مهم است، توجه 

به شکل خانه و درخت است که باید فارغ از کلیشه های تصویری باشند که اغلب در نقاشی کودکان ما دیده می شود.
4ــ اکنون از دانش آموزان بخواهید یک خانه و یک درخت را در هر فصل و فضایی که دوست دارند، نقاشی کنند. این 

فضا می تواند آشنا یا کامالً تخیلی باشد. 
5  ــ حال از آنها بخواهید یک قصه برای نقاشی خود خلق کنند و در گروه های خود برای یکدیگر تعریف کنند سپس 
هر گروه یک افسانه را انتخاب و آن را به نمایش تبدیل کنند. برای اجرای نمایش با توجه به حال و هوا و تم نمایش از آوای 

مناسب استفاده کنید.
6  ــ همچنین دانش آموزان می توانند قصه ای دربارهٔ »خانٔه رؤیایی« خود بنویسند و خانه های رؤیایی خود را با گروه های دیگر 

مقایسه کنند.
از  داده اند.  قرار  خود  آثار  اصلی  موضوع  آثارشان  در  را  روستایی  فضاهای  شهرها،  طبیعت،  زیادی  هنرمندان  7ــ 
دانش آموزان بخواهید این آثار را شناسایی کنند. این آثار فرهنگی و هنری طیف وسیعی از هنرهای سنتی و صنایع دستی و هنرهای 
تجسمی  را در بر می گیرد. شما می توانید با نشان دادن این آثار به دانش آموزان، دربارٔه آنها گفت  و  گو کنید و این فضا ها را با یکدیگر 

مقایسه کنید.
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8  ــ در صورت امکان  از دانش آموزان بخواهید، نمونه هایی از آثار هنری و صنایع دستی را که با الهام از فصل ها خلق شده 
است، شناسایی کنند و به کالس ارائه دهند.
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    حضرت یونس در شکم ماهی      فعالیت هشتم: 

در پایان این درس از دانش آموزان انتظار می رود:
 با قصه های قرآنی آشنا شوند و بتوانند قصٔه حضرت یونس را به درستی تعریف کنند.
 با انتخاب یک صحنٔه مناسب از یک قصه، تصویر مناسب و مرتبط با متن خلق کنند.

 با استفاده از قؤه تخیل و خالقیت خود آثار هنری مختلف  خلق کنند.
 احساس و اندیشٔه خود را به طور مؤثر در قالب رشته های مختلف هنری بیان کنند.

 با نمونه هایی از  آثار فرهنگی و هنری بومی  و محلی خود که در آن از انواع  رنگ ها استفاده شده است، آشنا شوند. 
 به تفاوت ابزار، وسایل و مواد مختلف در بیان یک ایدٔه هنری توجه کنند.

وسایل مورد نیاز: کاغذ سفید، وسایل رنگ آمیزی مانند مداد رنگی یا مداد شمعی
روش کار:

1ــ قصٔه حضرت یونس، قصه ای زیبا و جذاب برای کودکان است و برای شما که مربی هنرید، امکانات تصویری مناسبی را 
فراهم می کند. از دانش آموزان بخواهید این قصه را به کمک یکدیگر تعریف کنند؛ سپس نمایش آن را اجرا کنند.

2ــ همان طور که می دانید حضرت یونس پس از اینکه توسط ماهی بسیار بزرگی بلعیده شد، به یاری خداوند مّدتی در شکم 
آن ماهی زندگی می کند تا سرانجام نجات می یابد. این صحنه از قصه، موضوع خوبی برای تصویرسازی است. از دانش آموزان 

بخواهید حضرت یونس را در شکم ماهی تصور کنند و آن را به تصویر بکشند.
3ــ همچنین توجه آنها را به فضای اطراف ماهی و دریا جلب کنید تا امکان خالقیت بیشتری برای دانش آموزان فراهم 
شود. این برنامه به دانش آموزان کمک می کند تا قؤه تخیل، خیال پردازی و خالقیت در آنها پرورش یابد، لذا به آنها اجازه دهید هر 

یک تصور بصری خود را از موضوع ارائه دهند.
4ــ از دانش آموزان بپرسید: آیا در آثار فرهنگی و هنری پیرامون خود، نمونه هایی را می شناسید که قصه های قرآنی را به 

تصویر کشیده باشند؟ دربارهٔ آن تحقیق کنید و آن را به کالس ارائه دهید.



26

  شهری به رنگ آبی      فعالیت نهم: 

در پایان این درس از دانش آموزان انتظار می رود:
 به حفظ محیط زیست خود توجه کنند و در حفظ آن بکوشند.

 به تفاوت رنگ ها در طبیعت توجه کنند و انواع رنگ های سرد و گرم را از یکدیگر تشخیص دهند.
 برای بیان احساس و اندیشٔه خود به طور مؤثر از رنگ ها استفاده کنند.

 مصداق های انواع رنگ ها را در طبیعت و محیط اطراف خود بشناسند و آن را  بیان کنند.
 با نمونه هایی از  آثار فرهنگی و هنری بومی  و محلی خود که در آن از انواع  رنگ ها استفاده شده است، آشنا شوند. 

 به تفاوت ابزار، وسایل و مواد مختلف در بیان یک ایدٔه هنری توجه کنند.
وسایل مورد نیاز: کاغذ سفید و وسایلی برای رنگ آمیزی کردن 

روش کار:
1ــ با دانش آموزان دربارٔه رنگ هایی که در طبیعت و اطرافشان می بینند، گفت  و گو کنید و با نشان دادن نمونه رنگ های 
مختلف از آنها بخواهید احساسات خود را با دیدن هر رنگ بیان کنند. برای آنها توضیح دهید که چگونه رنگ ها نقش مهمی  را در 
روحیه و احساسات ما دارند )سال گذشته به رنگ های گرم و سرد اشاره کردیم. می توانید با یادآوری آن، مباحث خود را تکمیل 

کنید(.
2ــ با دانش آموزان دربارٔه اینکه باید زیبایی رنگ ها را در طبیعت حفظ کرد، گفت  و گو کنید و در این باره به آسمانی آبی و 

هوایی به دور از آلودگی اشاره کنید.
3ــ از دانش آموزان بخواهید شهر یا روستایی را که آسمانش آبی است، برای شما تشریح کنند و توضیح دهند زیستن در 

مکانی با هوایی تمیز و آسمانی آبی چه تأثیری در روحیٔه مردم آن مکان خواهد داشت. 
4ــ توجه دانش آموزان را به رنگ های آسمان در ساعات مختلف روز جلب کنید و به این نکته اشاره کنید که رنگ آسمان 

هنگام غروب آفتاب از آبی، کم کم به قرمز و در نهایت به سیاه یا آبی خیلی تیره تغییر می کند. 
5  ــ با جلب توجه دانش آموزان به  تیره و روشنی هر رنگ، از آنها بخواهید نمونه هایی را که در اطرافشان می بینند، به شما نشان 

دهند.
6  ــ اکنون از دانش آموزان بخواهید که رنگ آبی یا رنگ های دلخواه خود را انتخاب کنند و شهری را به کمک آن رنگ  و 

تیره و روشنی های آن را نقاشی کنند.
7ــ از دانش آموزان بخواهید برای شهر خود قصه ای خلق کنند و آن را برای هم کالسی های خود تعریف کنند؛ سپس در 

گروه های کاری نمایش آن را نیز اجرا کنند.
8  ــ از دانش آموزان بخواهید دربارٔه نمونه های رنگ های مختلفی که  در آثار فرهنگی ــ هنری و صنایع دستی محل زندگی 

آنها وجود دارد تحقیق کنند و بگویند بیشتر از چه رنگ هایی استفاده شده است. 
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 نقش برجستة کاغذی       فعالیت دهم: 

در پایان این درس از دانش آموزان انتظار می رود:
 مهارت های دستی خود را پرورش دهند. 

 مفهوم نقش برجسته را درک و تفاوت آن را با مجسمه )حجم( بیان کنند.
 مفهوم تقارن را بشناسند و با کاربرد و استفاده از آن آثار هنری زیبا خلق کنند.

 با استفاده از قدرت تخیل و خالقیت خود نقش برجسته و حجم های متقارن  خلق کنند.
 حجم ها و نقش برجسته ها را در آثار فرهنگی و هنری بومی  و محلی خود تشخیص دهند.

 به تفاوت ابزار و وسایل و مواد مختلف در بیان یک ایدٔه هنری توجه کنند.
وسایل مورد نیاز: کاغذ سفید، کاغذ رنگی در رنگ های مختلف، چسب مایع 

روش کار: 
1ــ از دانش آموزان بخواهید تصاویری از مجسمه ها و نقش برجسته ها را جمع آوری کنند. آنها می توانند واقع گرا یا انتزاعی 

باشند. کودکان ما با هنر نقاشی آشنایی بیشتری دارند تا با هنر مجسمه سازی.
٢ــ مجسمه ها و نقش برجسته های دورٔه ایران باستان، مانند آنچه در تخت جمشید به جا مانده است، نمونه های بسیار خوبی 

برای آموزش این برنامه اند. از دانش آموزان بخواهید آنها را بررسی کنند و شباهت ها و تفاوت های آنها را بیان کنند.
٣ــ پس از بررسی تصاویر برای دانش آموزان شرح دهید که نقش برجسته ها و مجسمه ها می توانند اشکالی بسیار ساده یا 
پیچیده داشته باشند. از آنها بخواهید تفاوت بین نقش برجسته ها و مجسمه ها را بیان کنند. به آنها کمک کنید تا این تفاوت را درک 
کنند. برای دانش آموزان شرح دهید که مجسمه شکلی است که سه بعد دارد و از هر طرف می توان آن را دید؛ در حالی که نقش 

برجسته دو بعد دارد و با وجود برجسته بودن از هر طرف نمی توان آن را دید.
٤ــ در مرحلٔه بعد از دانش آموزان بخواهید کاغذ مربع شکل 12 در 12 سانتیمتر  را از وسط تا کنند و به کمک خط تای ایجاد 
شده در وسط کاغذ، تقارن را نشان دهند. سپس از آنها بخواهید با ایجاد خط تایی دیگر،  یک + خط تقارن عمودی و افقی به وجود 

آورند.
٥ ــ اکنون از دانش آموزان بخواهید تا شکل های دیگری را با تا کردن کاغذ های رنگی با ابعاد 12 در 12 سانتی متر )تقارن 
نظم خاصی کنار هم  با  را  آنها  اگر دانش آموزان   بسیار ساده اند، ولی  این اشکال  افقی، مطابق شکل( درست کنند.  عمودی و 
بچسبانند، نقش برجسته و تصاویر زیبایی را به وجود می آورند. اگر در این برنامه فقط از کاغذ سفید استفاده کنید، نقش برجسته های 

شما از سادگی و زیبایی خاصی برخوردار خواهند بود.
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        کاسه کاغذی1      فعالیت یازدهم: 

در پایان این درس از دانش آموزان انتظار می رود:
 مفهوم بازیافت را درک کنند و به اهمیت نقش آن در زندگی روزمره و هنر پی ببرند.

 با استفاده از دور ریختنی ها یک اثر هنری خلق کنند.
 به  حفظ محیط زیست خود عالقه نشان دهند.

وسایل مورد نیاز: روزنامه یا کاغذ باطله، چسب مایع، وسایل نقاشی و رنگ آمیزی
روش کار: 

 با یادآوری فعالیت های سال گذشته که دانش آموزان در زمینٔه بازیافت انجام داده اند، با آنها دربارٔه بازیافت و اهمیت  و 
یا روزنامه، بطری های  باطله  از کاغذ  برای خود  آنها توضیح دهید که چگونه می توانند  برای  کاربرد آن در هنر گفت  و گو کنید. 

پالستیکی، قوطی های کنسرو و وسایل دوریختنی دیگر،کارهای دستی زیبا بسازند.
 حال از آنها بخواهید صفحات کاغذ را به شکل نوارهایی به قطر حدودًا 2 سانتی متر تا کنند و لبه ها را با چسب مایع محکم 

بچسبانند )تصویر 1(.
 سپس انتهای  نوارهای کاغذ را به هم بچسبانند. به آنها نشان دهید که چگونه نوار بلند ایجاد شده را به دور خود بپیچند 

)تصویر 2(. 
 این کار ابتدا کمی  دشوار به نظر می رسد، اما با راهنمایی شما، آنها می توانند آن را با تمرکز و مهارت انجام دهند. پس 
از پیچاندن کل نوار کاغذ به دور خودش، از آنها بخواهید انتهای نوار را بچسبانند؛ به طوری که در آخر  یک شکل دایره داشته 

باشند. 
 سپس مرکز دایره را به آرامی  فشار دهند. دایره کم کم به شکل یک ظرف یا کاسه در می آید. عمق ظرف یا کاسه می تواند 

دلخواه باشد )تصویر ٣(.
 در صورت امکان اگر روی کاسه یا ظرف ساخته شده را با یک الیٔه ورنی یا چسب چوب بپوشانند، دارای استحکام و 

ماندگاری بیشتری خواهد شد.
 بافت و رنگ های مختلف کاغذ به این ظروف زیبایی خاصی می دهد، ولی در صورت تمایل می توان این ظروف را با آبرنگ 

یا گواش نیز رنگ آمیزی کرد. 

1ــ برداشت از صنایع دستی بومی شمال و جنوب ایران
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نمایش عروسکی سایه1       فعالیت دوازدهم:  

در پایان این درس از دانش آموزان انتظار می رود:
در انتخاب و بازگویی قصه مهارت داشته و بتوانند با تغییر شخصیت های قصه و نمایش، متن را به درستی و با لحن   

مناسب بخوانند.
 نمایش سایه را بشناسند و تفاوت آن را با دیگر انواع نمایش درک کنند.

 با استفاده از تخیل و قدرت خالقیت خود و  کار گروهی، یک نمایش سایه طراحی و اجرا کنند.
وسایل مورد نیاز: مقوای سیاه، چوب نازک یا نی پالستیکی، قیچی، جعبه کفش یا هر جعبٔه دیگر، یک تکه پارچٔه سفید  و 

نازک، چسب مایع، چراغ مطالعه
روش کار:   

1ــ از هر یک از دانش آموزان بخواهید داستانی را که برایشان زیبا و دلنشین است انتخاب کنند و در گروه های کاری 
)گروه های سه الی چهار نفره( برای هم کالسی های خود تعریف کنند یا بخوانند. 

٢ــ سپس یک قصه را انتخاب و دربارٔه شخصیت های آن با یکدیگر گفت  و  گو کنند. از دانش آموزان بخواهید با توجه به 
شخصیت های قصه و تغییر صداها،  شخصیت های داستان را معرفی کنند یا نقش آنها را مقابل یکدیگر بیان کنند. 

٣ــ حال وسایل مورد نیاز را در اختیار هر گروه قرار دهید. دانش  آموزان باید با مشورت و همکاری با هم شخصیت های 
داستان را بر روی مقوای سیاه بکشند و آنها را قیچی کنند. تصاویر نباید جزئیات زیادی داشته باشند تا بتوان آنها را به راحتی 

قیچی کرد )تصویر 1(.
٤ــ پس از این مرحله دانش آموزان باید چوب های نازک یا نی پالستیکی را با نوار چسب به پشت شکل های بریده شده 

بچسبانند )تصویر 2(.
از  باید نقش یکی  آموزان  از دانش  باز جعبه بچسبانند. هر یک  نازک را روی قسمت  پارچه سفید  نهایی  ٥ ــ در مرحلٔه 
عروسک ها را انتخاب کند و عروسک را با توجه به نقشی که دارد، حرکت دهد و با تغییر صدا نقش آن عروسک را بازی کند. در 

آخر با قرار دادن چراغ مطالعه پشت جعبه و ایجاد سایه، صحنٔه نمایش را آماده کنند )تصویر 3(.
٦ ــ به گروه ها اجازه دهید به نوبت نمایش خود را برای بقیه اجرا کنند.

1ــ نمایش های سایه در کشورهای اندونزی و هند از شهرت خاصی برخوردارند.
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