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سخني با هنرجویان عزیز

شرايط در حال تغيير دنياي كار در مشاغل گوناگون ،توسعه فناوريها و تحقق توسعه پايدار ،ما را بر آن
داشت تا برنامههاي درسي و محتواي كتابهاي درسي را در ادامه تغييرات پايههاي قبلي براساس نياز
كشور و مطابق با رويكرد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي
ايران در نظام جديد آموزشي باز طراحي و تأليف كنيم .مهمترين تغيير در كتابها ،آموزش و ارزشيابي
مبتني بر شايستگي است .شايستگي ،توانايي انجام كار واقعي به طور استاندارد و درست تعريف شده است.
توانايي شامل دانش ،مهارت و نگرش ميشود .در رشته تحصيلي  ـ   حرفه اي شما ،چهار دسته شايستگي در
نظر گرفته شده است:
١ـ شايستگيهاي فني براي جذب در بازار كار مانند توانايي توسعه مهارت های شنیداری کودک
٢ـ شايستگيهاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند یادگیری و نوآوري
٣ـ شايستگيهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرم افزارها
٤ـ شايستگيهاي مربوط به يادگيري مادام العمر مانند كسب اطالعات از منابع ديگر
بر اين اساس دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با
مشاركت متخصصان برنامه ريزي درسي فني و حرفهاي و خبرگان دنياي كار مجموعه اسناد برنامه درسي
رشتههاي شاخه فني و حرفهاي را تدوين نمودهاند كه مرجع اصلي و راهنماي تأليف كتابهاي درسي هر
رشته است.
اين درس ،چهارمين درس شایستگي هاي فني و كارگاهي است كه ويژه رشته تربیت کودک در پايه یازدهم
تأليف شده است .كسب شايستگيهاي اين كتاب براي موفقيت آينده شغلي و حرفه اي شما بسيار ضروري
است .هنرجويان عزيز سعي نماييد؛ تمام شايستگيهاي آموزش داده شده دراين كتاب را كسب و در فرايند
ارزشيابي به اثبات رسانيد.
كتاب درسي پرورش مهارت های کالمی کودک شامل پنج پودمان است .هر پودمان داراي يك يا چند
واحد يادگيري است و هر واحد يادگيري از چند مرحله   كاري تشكيل شده است .شما هنرجويان عزيز،
پس از يادگيري هر پودمان ميتوانيد شايستگيهاي مربوط به آن را كسب نماييد .هنرآموز محترم شما
براي هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نمايید و نمره قبولي در هر پودمان حداقل
 12مي باشد .در صورت احراز نشدن شايستگي پس از ارزشيابي اول ،فرصت جبران و ارزشيابي مجدد تا
آخر سال تحصيلي وجود دارد .كارنامه شما در اين درس شامل  5پودمان و از دو بخش نمره مستمر و

نمره شايستگي براي هر پودمان خواهد بود و اگر دريكي از پودمان ها نمره قبولي را كسب نكرديد ،تنها
در همان پودمان الزم است مورد ارزشيابي قرار گيريد و پودمان های قبول شده در مرحله اول ارزشيابي
مورد تأييد و الزم به ارزشيابي مجدد نمي باشد .همچنين اين درس داراي ضريب  8است و در معدل كل
شما بسيار تأثيرگذار است.
همچنين عالوه بر كتاب درسي ،امكان استفاده از ساير اجزای بسته آموزشي که براي شما طراحي و
تأليف شده است ،وجود دارد .يكي از اين اجزاي بسته آموزشي كتاب همراه هنرجو مي باشد كه براي انجام
فعاليتهاي موجود در كتاب درسي بايد استفاده نماييد .كتاب همراه خود را مي توانيد هنگام آزمون و
فرايند ارزشيابي نيز همراه داشته باشيد .اجزاي بسته آموزشي ديگري نيز براي شما در نظر گرفته شده است
كه با مراجعه به وبگاه رشته خود به نشاني  www.tvoccd.medu.irميتوانيد از عناوين آن مطلع شويد.
فعاليتهاي يادگيري در ارتباط با شايستگيهاي غيرفني از جمله مديريت منابع ،اخالق حرفهاي ،حفاظت
از محيط زيست و شايستگيهاي يادگيري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شايستگيهاي
فني طراحي و در كتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است .شما هنرجويان عزيز كوشش نماييد ،اين
شايستگيها را در كنار شايستگيهاي فني آموزش ببينيد ،تجربه كنيد و آنها را در انجام فعاليتهاي
يادگيري به كار گيريد.
رعايت نكات ايمني ،بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام كار است .لذا توصيههاي هنرآموز محترمتان در
خصوص رعايت مواردي كه در كتاب آمده است ،را در انجام كارها جدي بگيريد.
اميدواريم با تالش و كوشش شما هنرجويان عزيز و هدايت هنرآموزان گرامي ،گامهاي مؤثري در جهت
سربلندي و استقالل كشور و پيشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربيت مؤثر و شايسته جوانان برومند ميهن
اسالمي برداشته شود.
دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش

سخني با هنرآموزان گرامی

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي
ايران و نيازهاي متغير دنياي كار و مشاغل ،برنامه درسي رشته تربیت کودک طراحي و بر اساس آن
محتواي آموزشي نيز تأليف گرديد .كتاب حاضر از مجموعه كتاب هاي كارگاهي مي باشد كه براي پایه
یازدهم تدوين و تأليف گرديده است .اين كتاب داراي  5پودمان است كه هر پودمان از يك يا چند واحد
يادگيري تشكيل شده است .همچنين ارزشيابي مبتني بر شايستگي از ويژگي هاي اين كتاب مي باشد كه
در پايان هر پودمان شيوه ارزشيابي آورده شده است .هنرآموزان گرامي مي بايست براي هر پودمان يك
نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت كنند .نمره قبولي در هر پودمان حداقل  12مي باشد
و نمره هر پودمان از دو بخش تشکيل مي گردد كه شامل ارزشيابي پاياني در هر پودمان و ارزشيابي
مستمر براي هريك از پودمان ها است .از ويژگي هاي ديگر اين كتاب طراحي فعاليت هاي يادگيري
ساخت يافته در ارتباط با شايستگي هاي فني و غيرفني از جمله مديريت منابع ،اخالق حرفه اي و مباحث
زيست محيطي است .اين كتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك ديده شده براي هنرجويان است كه الزم
است از ساير اجزای بستة آموزشي مانند كتاب همراه هنرجو ،نرم افزار و فيلم آموزشي در فرايند يادگيري
استفاده شود .كتاب همراه هنرجو در هنگام يادگيري ،ارزشيابي و انجام كار واقعي مورد استفاده قرار
مي گيرد .شما می توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری ،روش های تدریس کتاب ،شیوه
ارزشیابی مبتنی بر شایستگی ،مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب ،بودجه بندی زمانی ،نکات
آموزشی شایستگی های غیرفنی ،آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری
و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید .الزم به يادآوري است،كارنامه صادر
شده در سال تحصيلي قبل بر اساس نمره  5پودمان بوده است .و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشيابي
پودمان ها و شايستگي ها ،مي بايست به استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي منتشر شده توسط سازمان
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي مراجعه گردد .رعايت ايمني و بهداشت ،شايستگي هاي غيرفني و مراحل
كليدي براساس استاندارد از ملزومات كسب شايستگي مي باشند .همچنين براي هنرجويان تبيين شود
كه اين درس با ضريب  8در معدل كل محاسبه مي شود و داراي تأثير زيادي است.
كتاب شامل پودمان هاي ذيل است:
پودمان اول :هدف این بخش ،آشنا کردن هنرجویان با ارزش و اهمیت توسعه واژگان کودک و نقش
آن در رشد کالمی کودکان از طریق آگاهی ها ،تمرین ها ،بازدیدها و توانایی انجام فعالیت هاى مختلف در
این زمینه است.

پودمان دوم :هدف این بخش ،آشنا کردن هنرجویان با ارزش و اهمیت توسعه مهارت های شنیداری
کودک و نقش آن در رشد کالمی کودکان از طریق تمرین ها و توانایی انجام فعالیت هاى مختلف در این
زمینه است.
پودمان سوم :هدف این بخش ،آشنا کردن هنرجویان با ارزش و اهمیت توسعه مهارت های بیانی کودک
و نقش آن در رشد کالمی کودکان از طریق آگاهی ها ،تمرین ها ،بازدیدها و توانایی انجام فعالیت هاى
مختلف در این زمینه است.
پودمان چهارم :هدف این بخش ،آشنا کردن هنرجویان با ارزش و اهمیت آماده کردن کودک برای
خواندن و نقش آن در رشد کالمی کودکان از طریق آگاهی ها ،تمرین ها ،بازدیدها و توانایی انجام
فعالیت هاى مختلف در این زمینه است.
پودمان پنجم :هدف این بخش ،آشنا کردن هنرجویان با ارزش و اهمیت آماده کردن کودک برای نوشتن
و نقش آن در سالمت کودکان از طریق آگاهی ها ،تمرین ها ،بازدیدها و توانایی انجام فعالیت هاى مختلف
در این زمینه است.
اميد است كه با تالش و كوشش شما همكاران گرامي اهداف پيش بيني شده براي اين درس محقق گردد.
الزم به یادآوری است برای تحقق اهداف این درس و رسیدن به شایستگی ،بازدید از مراکز پیش از دبستان
و انجام فعالیت های مرتبط در آن مراکز ضروری است.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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همه کودکان می آموزند ،اما نه در یک روز و با یک روش
زمان 60 :ساعت ( نظری 24ساعت  +عملی 36ساعت)
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واحد یادگیری ١
توسعۀ واژگان كودك

استانداردعملکرد
توسعه واژگان کودک از طریق شناخت زبان ،در هم تنیدگی زبان ،به کارگیری سبک های یادگیری زبان و
شناخت دو زبانگی براساس نظريات متخصصین تعليم و تربيت ،استانداردهاي بين المللي ،دستورالعمل های
وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی كشور
شايستگي هاي فني:
توسعه واژگان کودک
 1توسعه شناخت زبان
 2درهم تنیدگی زبان
 3به کارگیری سبک های یادگیری زبان
 4توسعه شناخت دو زبانگی
شایستگی های غیرفنی:
 1یادگیری
 2مهارت گوش کردن
 3آموزش و كمك به فراگيري ديگران

2

پودمان اول :توسعۀ واژگان کودک

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

زبانآموزي
گفت      و  گو
کنید

فعالیت  : 1در گروههای کالسی قصهای با دوستانتان بيافرينيد كه در آن مخلوقي عجیبوغریب مشتاق
انسان شدن است .او بايد چه ویژگیهایی داشته باشد؟ در مورد آن گفتوگو كنيد و نتایج را در کالس
ارائه دهید.
ویژگی های مطرح شده در قصه ها را جمعبندی كنيد .در كنار صفاتي چون قد ،وزن ،شكل ظاهري ،يكي از
تکراریترین صفات ،قدرت تفكر و تكلم اوست .او باید بیندیشد و بتواند با ديگران ارتباط برقرار كند ،زيرا:
  او بدین وسیله نيازهايش را شناخته و بايد برطرف كند .همانگونه كه ديگران بر او كنترل دارند ،او نیز از
طريق تكلم با ديگران ارتباط برقرار كند و كنترل داشته باشد.
    برای اثبات فرديت خود میگوید :کیست و چه میخواهد؟
    با پرسش هایی مانند «چه ،چرا ،كجا» بيشتر ياد میگیرد.
   حتي میتواند تخيالت و آرزوهايش را بيان كند.
تعريف زبان
سخن گفتهشده
زبان يا زفان واژهای فارسي است و چون وسيله و ابزار گفتار است ،به مفهوم خودِکالم ،گفتار و
ِ
و نوشتهشده به كار میرود.
زبان ابزاری براي بيان خواستهها ،انتقال اندیشهها ،ايجاد پيوند و رابطه بين افراد انساني و « فهميدن» و
« فهماندن» است و حرفها ،کلمهها و جملهها ،عناصر سازندة آن است.
ضرورت و اهميت زبانآموزی
فراگيري تكلم يا فراگيري زبان در كودكان ،پدیدهای کام ً
ال طبيعي است و يك كودك سالم تا پايان سن
چهارسالگی ،زبان مادري يا هر زبان مورد استفاده در محيط اجتماعي خود را بهخوبی از اطرافيان میآموزد.
درحالیکه یادگیری خواندن و زبان نوشتاري ،نياز به برنامهریزی آموزشي و برخورداري از آموزش رسمي دارد.
زبانآموزی يكي از مهمترین زمینههای يادگيري در آموزش كودكان خردسال است و هرچند در یادگیریهای
رسمي بيشتر به خواندن توجه میشود اما ساير جنبههای زبانآموزی مثل گوش دادن و صحبت كردن نيز به
همان نسبت اهمیت دارد و پایههای خواندن را پیریزی میکند .كودكان ازلحاظ رشد زبان با يكديگر تفاوت
دارند؛ عدهای از آنها زود به حرف میآیند و گروهي ديرتر ،اما در هر حال ،آنها بايد زبان را بياموزند.
برنامههای مهارتهای زباني در سالهای اول كودكي چند هدف را دنبال میکند كه عبارتاند از:
 1پيشرفت در مهارتهای ارتباط كالمي
 2افزايش محتواي فكري به كمك زبان
 3افزايش قدرت تكلم در اثرگذاری و اثرپذیری
 4افزایش رضايت شخصي و تحسين زیبایی با زبان
3

2ـ 1ـ هدف توانمندسازی :گزارشی 1از کاربردهای زبان برای آموزش کودکان
پیش از دبستان تهیه کند.

كاربرد زبان
امروزه بر کاربرد ارتباطی گفتار تأکید می شود .طبقه بندی كاربرد ارتباطي گفتار طبق نظر مايكل هليدي
زبانشناس شامل موارد زیر است (جدول :)1

2

جدول  1ـ كاربردهاي زباني هليدي

تمرین     کنید

ردیف

كاربرد یا نقش

تفسير

1

ابزاري

كودك از زبان بهعنوان ابزاري براي ارضاي نيازهايش استفاده میکند( .من
میخواهم)

2

تنظيمي (کنترلکننده)

كودك درمییابد كه ديگران سعي میکنند تا هنگام حرف زدن بر حرفهای
خويش كنترل داشته باشند .كودك میفهمد كه هنگام حرف زدن میتواند
صحبت ديگران را کنترل کند ( .اين كار را بكن)

3

كودك درمییابد كه میتواند با حرف زدن با ديگران ارتباط برقرار كند ( .من و
ارتباطي (نقشبین فردي)
تو با هم این کار را انجام می دهیم)

4

شخصي

كودك نظرات ،احساسات و نگرشهای خاص خود را از طريق زبان ابراز میکند
و هويت شخصي خود را تثبيت میکند( .من این را دوست ندارم)

5

اكتشافي

بعد از آنكه ميان خود و محيطش فرق قائل شد ،زبان را براي كشف و درك
محيطش به كار میگیرد ( .چرا این را به من می گویی؟)

6

خيالي

كودك در مییابد كه میتواند در زبان از تخيل استفاده كند ،از واقعيت بگريزد
و به جهان خودساخته پناه ببرد( .بيا وانمود كنيم که به فضا رفتیم)

7

گزارشي يا اطالعرسانی

كودك از طریق زبان میتواند اطالعات جديد را مبادله كند( .مطلبی هست که
میخواهم به شما بگویم)

فعالیت  :2در گروه های کالسی برای هر کدام از کاربردهای زبانی جدول  ،1نمونه ای ذکر کنید و نتیجه
را در کالس ارائه دهید.
1ـ برای تهیه گزارش به فصل  5کتاب دانش فنی پایه سال دهم مراجعه شود.
 Michael Hallidayـ2
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3ـ 1ـ هدف توانمندسازی :در هم تنیدگی زبان را توضیح دهد.

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

نظریههای رشد زبان
گفت      و  گو
کنید

فعالیت  : 3به نظر شما چه عواملی در یادگیری زبان مؤثر است؟ در مورد آن با هم کالسی های خود
گفت وگو کنید.
این نظریه ها عبارت اند از:
 1نظريه رفتارگرايان :اسکینر و طرفداران این گروه معتقدند وجود عامل تقویتکننده ،مشاهده و سرمشق
عوامل تعیینکننده مهمي براي رشد زبان هستند .والدين يا ديگران در برابر توليد آواهایی كه شبيه به كلمات
است ،پاداش میدهند و به همين ترتيب گاهي كه كودك جمالت و يا كلمات را درست ادا میکند ،کار آنها
مورد تشويق قرار میگیرد و تقويت میشوند .مث ً
ال كودك صداي «م م» را بيان میکند و با شادماني و توجه
خاص مادر ،مواجه میشود و يا احیاناً چيزي را بهعنوان پاداش دريافت میکند (تقويت) .بعدا ً مادر همان صدا
را به شكل اصالحشدهای به كار میبرد و كودك براي اداي كلمه « مامان» تقويت میشود .به همين ترتيب
كلمات دو بخشی را به كار میبرد و برحسب تقويتي كه صورت میگیرد ،تكرار میکند.
منتقدين اين نظريه میگویند ،گاهی کودکان لغاتي را میگویند كه قب ً
ال نشنیدهاند و تركيب منحصر بهفرد و
خالقانه كودك است .مانند «دستم سوزيد» بهجای «دستم سوخت» « ،گل كاشيدم» بهجای « گل كاشتم» و
يا « گوشت وایی» به تبعيت از « نانوايي» براي گوشتفروشی.
بنابراين ،درست است كه تقليد از ديگران و مشاهده آنان در توليد زبان مؤثر است ،ولي تنها تقليد گفته
ديگران ابزار اصلي فراگيري زبان نیست.
2
 2نظريه یادگیری های اجتماعی :به اعتقاد ويگوتسكي  ،فرايند يادگيري زبان به اين صورت است كه
بزرگساالن اشياء را نامگذاری میکنند و در مورد آن صحبت میکنند .سپس بهتدریج كودكان با بلوغ و
تحريك ارتباطات اجتماعي ،زبان را میآموزند و به همين ترتيب ،از ميزان كمك بزرگترها نيز كاسته میشود.
به نظر ويگوتسكي دوره پيش از دبستان را بايد مرحله رشد زبان كودك نا اميد ،زيرا در اين مرحله عملكردهاي
منظم و طرحهای زباني او رشد میکند.
چنانچه بزرگسال مدام كلمات كودك را حدس بزند و بهجای تشويق و استفاده از كالم درست ،غلطهای او را تكرار
و يا به او در بيان و يا جايگزيني كلمات كمك نكند ،كودك هيچ انگیزهای براي پيشبرد زبان خود فراتر ازآنچه دارد،
پيدا نمیکند .برای نمونه ،کاملکردن جمالت کودک ،تصحیح لغات غلط مثل «اتوبوس دو طقبه»« ،مخمخ» به
جای «مطبخ» ،و تفکیک لغات مشترک در کاربرد ،از جمله مواردی است که باید به آن توجه شود.
1
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   3نظريه شناختي :به نظر پياژه و پيروانش ،رشد شناختي ،فراگيري زبان را هدايت میکند و رشد زبان،
بستگی به رشد تفكر دارد و عكس آن صادق نيست .بنابراین كودك ،آگاهی های خود را ابتدا از راه تجربيات
حسیاش در محيط كسب میکند .بر طبق اين نظريه ،اولين كلمات كودك روي اعمال خودش متمركز
میشود؛ استفاده از کلمه «جیز» به معنای داغ ،در نتیجه اولین تجربه وتعمیم آن برای هر چیز داغ مثل
بخاری ،شمع ،آتش و استفاده از یک کلمه برای بیان مقصود مانند «بغل» به جای «بغلم کن» .به مرور که
رشد تفکر توسعه می یابد ،خزانه لغات کودک نیز بیشتر شده و کاربرد لغات گسترده تر می شود.
 4نظريه نهادگرايان :نوام چامسكي 1كه از طرفداران اين نظريه است ،معتقد است كه در مغز انسان
مكانيزمي ذاتي وجود دارد كه به فراگيري زبان اختصاص دارد .او نام اين مكانيزم را «دستگاه فراگيري زبان»
ناميده است .به نظر او فطري بودن مكانيزم زبان ازآنجا ناشي میشود كه روند توليد آوا همگاني و داراي نظم
است .همة كودكان ،صرفنظر از اینکه چه زباني را میآموزند ،توالي يكساني را میگذرانند؛ غان و غون كردن،
گفتن اولين كلمه در یکسالگی ،تركيب دوکلمهای در نيمة دوم سال دوم ،تسلط بر قواعد دستوري زبان در
 4تا  5سالگي و ....اين نظريه بعدها به نام نظريه مادري بودن زبان معروف شد.
تفاوت اصلي بين نظریه ها ،بیشتر مربوط به نقش والدين و مربيان ،محيط و باالخره فرايندهاي شناختي است
كه در كنار يادگيري زبان قرار دارند.
ضرورت و اهمیت کاربرد نظریهها
 1با كمك نظریه ها معياري به دست میآید كه می توان آن را در برنامهریزی و تعيين محتواي آموزشي و
ارزيابي انواع مختلف مواد و وسايل آموزشياستفاده کرد.
 2به ما امكان میدهد تا كودك معيني را از نظر رشد شناختي با ساير كودكان مقايسه كنيم و محتوا و روش
آموزشي خود را با سطح رشد فكري كودك در مرحله سني معيني متناسب نماييم.
4ـ 1ـ هدف توانمندسازی :نظریه هاي رشد زباني را با هم مقایسه کند.

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

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

نظریه پرداز

تئوری نظریه

 Chamskyـ1
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تمرین     کنید

فعالیت  :5در گروه های کالسی نظریه ها را با هم مقایسه کنید .در مورد کارایی هر کدام از آنها ،نظرات
دوستان خود را جمع بندی کنید.
  5ـ 1ـ هدف توانمند سازی :گزارشی از جنبه های ساختاری زبان برای آموزش
کودکان پیش از دبستان ارائه دهد.

جنبههای ساختاری زبان
گفت      و  گو
کنید

فعالیت  : 6آيا آدمك قصه ساخته شده شما (در فعالیت 1مبحث زبان آموزی) غير از حرف زدن ،گوشهایش
هم میشنود؟
آيا میتواند كتاب بخواند يا نامهای بنويسد؟ در مورد چگونگي آن گفت وگو كنيد.
در آموزش زبان با در هم تنیدگی روبه رو هستیم ،چرا که ساختار زبان به دلیل پیوستگی نمی تواند جدا از هم
باشد و برای آموزش زبان باید به هر چهار مورد توجه شود .گوش کردن ،صحبت کردن ،خواندن و نوشتن،
ساختار زبان هستند و هريك بهنوبه خود در رشد مهارتهای كالمي سهم دارند.
صحبت كردن :استفاده از لغات جديد در جهت روانی كالم
گوش كردن :توجه به مكالمات و مفاهيم و قدرت تشخيص بين صداها
آمادگي براي خواندن :تشخيص حروف و صدا ،اعداد ،نمادهاي ديداري و دنبال كردن مراحل داستانها و
توسعه مهارتهای ادراكي
آمادگي براي نوشتن :توسعه مهارتهای حركتي و آشنايي با نوشتن
از آنجا که نوشتن با توجه به نظام آموزشوپرورش كشور ،بيشتر در مدارس بايد صورت گيرد لذا آمادگی برای
نوشتن در مراكز پیش ازدبستان روی فعالیتهایی مانند نحوه در دست گرفتن مداد ،تطابق چشم و دست،
تمرين براي كسب مهارت كشيدن از راست به چپ و نيز آشنايي و تشخيص صداي حروف متمركز میشوند.
مربي باتجربهای كه به اهميت زبانآموزی واقف باشد با برنامهریزی درست بايد فضا و محيط مناسبي براي
انجام فعالیتهای زبانآموزی فراهم سازد .ازاینرو با توجه به اهميت جنبه های زباني (= گوش دادن ،صحبت
كردن ،خواندن و نوشتن) در فصول آينده به طور مفصل در اين زمينه ها بحث میشود.
گوش دادن

صحبت کردن

نوشتن

خواندن

نمودار 1ـ نمودار زبان و مهارتهای درهمتنیده آن

7

تمرین     کنید

فعالیت  :7در گروه های کالسی برای آموزش صحبت کردن ،گوش کردن و خواندن ،ابزار مناسبی با
استفاده از کاغذ تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.
  6ـ 1ـ هدف توانمند سازی   :سبک های یادگیری را توضیح دهد.

سبکهای يادگيري

1

گفت      و  گو
کنید

فعالیت  : 8وقتي شماره تلفن دوستي را از شما میپرسند ،آن را چگونه به خاطر میآورید؟ درمورد
روش خود با هم کالسی ها گفت وگو کنید.
همانگونه كه دو نفر ازلحاظ شكل ظاهري شبيه هم نيستند ،ازلحاظ آموختن نيز كودكان روشهای متفاوتي
دارند .از این رو توجه به این امر در زبان آموزی کودکان بسیار اهمیت دارد .در برخورد با کودکان چنانچه
به این تفاوت ها توجه نشود ،در امر یادگیری زبان مشکالتی را به وجود می آورد .سبک های یادگیری شامل
موارد زیر است:
 1ديداري
 2شنيداري
 3لمسي

نکته

هيچ سبک یادگیری بهتر از روش ديگر نيست و هر کودکی با سبک خود بهتر میآموزد و شايد تركيبي
از سه سبک یادگیری را داشته باشد.
 1یادگیران ديداري
اين گروه با ديدن بهتر ياد میگیرند .آنها با شكل و رنگ روي كاغذ ياد میگیرند « بیا بلوکهای ساختمانسازی
را روی هم بگذاريم و یکخانه بسازيم» و با ديدن میتوانند به خاطر بسپارند و نقشه را ياد بگيرند .آنها حتي
احساسشان را با نمایشهای بصري در نقاشي نشان میدهند .اکثر کودکان پیش از دبستان در این گروه قرار
می گیرند.
مربیان در رابطه با ویژگیهای دیداریها تجارب جالبي را ارائه میدهند .آنها معتقدند دیداریها:
    وقتي میخواهند چيزي را به یاد آورند ،به باال نگاه میکنند (شکل.)1
    معموالً با سرعت صحبت میکنند و آهنگ صدايشان بلند است.
  از اطالعات ديداري مثل جدول ،نمودار ،پوستر ،نقشه و لغات کلیدی لذت میبرند.
2

 Learning Stylesـ1
 Visual Learnerـ2
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  كشيدن تصاوير ذهني در فضا با دست را دوست دارند.
    مکررا ً از کلمات و جمالتی مانند «نمیبینم ،روشن نشدم ،به او نگاه كردم ،تصور كن» استفاده می کنند.
  جمالت بیپایان و از موضوعي به موضوع ديگر پريدن ،از ديگر ویژگیهای اين گروه است.

شکل1ـ یادگیران دیداری

 2یادگیران شنيداري
تعدادی از مردم دوست دارند ازطریق شنيدن كه شامل صحبت كردن است ،ياد بگيرند.
شنيداري ها براي به خاطر آوردن بايد در مورد آن موضوع صحبت كنند و براي هجي كردن ،آن كلمه را
بلند ادا كرده و دوباره بيان كنند .آنها نامها را بيشتر از صورتها به خاطر میآورند و چنانچه بخواهند شماره
تلفني را بگويند ،اعداد را دو شماره ،دو شماره ،يا سه عدد سه عدد (22ـ23ـ45ـ 96یا    888ـ )553بر اساس
ضربآهنگ كالم به خاطر میسپارند و به یاد میآورند .اغلب گوش خود را لمس میکنند (شکل.)2
مربيان در رابطه با ویژگی های كودكان شنيداري چنین می گویند:
    از بازیهای كالمي ،موسيقي و نوار قصه لذت میبرند.
    به هنگام انديشيدن اغلب به اطراف خود مینگرند.
1

شکل2ـ یادگیران شنیداری
 Auditory Learnerـ1
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   آرام ولي پرطنین سخن میگویند.
  حركت دستهایشان آرام و محدود به شمردن با انگشتان و گاه نشان دادن برای تأکید است.
    مكررا ً از ترکیباتی مانند «چون من شنيدم ،شرح دادن ،صدا كردن» ،استفاده میکنند.
  3يادگيران لمسي
این گروه اغلب از طریق لمس کردن میآموزند .آنها با اجرا و
انجام يك فعاليت آن را میآموزند (شکل.)3
ً
براي يادگيري يك شماره تلفن يا آدرس حتما بايد آن را
بنويسند تا به خاطر آورند .براي درك موقعيت كسي بايد
خودشان را بهجای آن فرد گذاشته و آن را احساس كنند
(خود را جاي ديگري گذاشتن) .اغلب خودشان را گرفتار
واکنشهای هيجاني میکنند.
مربيـان ویژگیهـای ايـن گـروه از كـودكان را چنیـن بيـان
میکنند:
  به هنگـام انـديشيدن و پاسخگویی بـه سمت پایين نگاه
میکنند.
  صدايشان عميق است و كلمات را شمرده بيان میکنند.
  حرکات بدن ،به خصوص دستها و تغييرات چهره و نشان
دادن اعمال زياد است.
شکل3ـ یادگیران لمسی
   استفاده از ابزار براي یادگیری را دوست دارند.
   به انجام آزمایشهای عملي عالقهمند هستند.
  معموالً در صحبت كردن افعال را با نشان دادن توأم میکنند؛ در نتیجه افعال حركتي را بيشتر دوست
دارند و به كار میگیرند؛ مانند هل دادن ،گرفتن ،چسبيدن ،دور ريختن ،اتصال ،باال و پايين پريدن و امثال آن.
1

نکته

  همه به يك طريق نمیآموزند ،بنابراين شيوه تدریس بايد بهگونهای باشد كه هرسه گروه از آن
استفاده كنند.
گاهي دیده شده است كه فرد در هر سه گروه قرار دارد .در واقع براي پارهای موارد شنيداري يا
ديداري بوده حتي به یادداشتبرداری نيز پرداخته است.

تمرین     کنید

فعالیت  :9سبک یادگیری شما جزء كدام مورد است؟ ویژگیهای خود را بنويسيد و نتیجه را درکالس
ارائه دهید.

 Metor / Kinaesthetic Learnerـ1
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كاركرد نیم کرههای مغز
تغييرات رشد مغز در دوره كودكي قابلتوجه است .رشد مغز داراي يك دوره منظم است و وقتي نوزاد از رفتارهای
واكنشی اوليه در مراحل نخستين بهسوی كنترل ارادي حركات پيش میرود ،ناحيه حركتي اوليه مغز سریعتر
از هر بخش ديگري رشد میکند .رشد بخشهایی از مغز كه كنترل حواس مهمتری چون بینايي و شنوایی را بر
عهده دارند ،كندتر است (شکل .)4طبیعی است که در یادگیری از توانایی کلی مغز استفاده شود اما وقتی ما عم ً
ال
یک گوش یا دستمان را بر دیگری ترجیح میدهیم ،یک قسمت از مغز بر دیگری تسلط داشته است.

راست مغز

چپ مغز

شکل 4ـ نیم کره های مغز

جدول  2ویژگی افراد را بر حسب استفاده از نیم کره چپ و راست و تسلط یکی بر دیگری نشان می دهد.
جدول2ـ ویژگی های تسلط نيم كره های مغز (شکل)4
ویژگی های افراد در صورت غالب
بودن نيم كره چپ
پیشرفتهای كالمي
توجه به ساختار و توالي
آغازگران موفق
توانایي تنظيم و طبقهبندی
توانايي تنظيم زمان در كارها
پژوهش گر و تحلیلگر
توجه به جزئيات (از جزء بهکل)
رسيدن به هدف گامبهگام
کمالگرا
وقتشناس
مطمئن به خود

ویژگی های افراد در صورت غالب بودن
نيم كره راست
توانایي در استدالل رياضي
توجه به الگوها ،نقشهها ،چارت و...
عالقهمند به موسيقي و هنر
انجام چند كار در آن واحد
انجام کار با تأخیر و درخواست زمان بیشتر
يادگيري مطلب بهصورت كل و سريع
در خواندن كتاب توجه به انتها یا فصلهای دروني
انتخاب مطالب خواندنی بر اساس نظرات شخصی
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تمرین     کنید

فعالیت  :10ویژگی های یکی از اطرافیان خود را فهرست کنید و حدس بزنید کدام نیم کره مغز او بر
دیگری تسلط دارد .گزارش را در کالس ارائه دهید.

  7ـ 1ـ هدف توانمند سازی  :گزارشی از به کارگیری سبک های یادگیری برای
آموزش کودکان پیش از دبستان ارائه دهد.

ارتباط صحيح دو نیم کره مغز به يادگيري سرعت میبخشد .براي مثال ،جهت فعال کردن دو نیم کره می توان
موارد زیر را به کار برد:
   با تصوير بزرگ کار را شروع كنيد (كل) سپس به اجزاء اشارهکنید (جزئيات).
  نقشهها و چارتها را با كالم درآمیزید.
   بگذاريد نتایج و پيامدها را تجسم كند ،قبل از آنكه آنها را به طور شفاهي بيان كنيد.
نکته

از آنجا كه مطالعات در زمینه نیم کره های مغز ادامه دارد ،شايد روزي تغييراتي در کارکرد و ویژگی
آنها به وجود آید.

تمرین     کنید

فعالیت  :11با توجه به تصاوير شكل  5و استفاده از کتاب همراه هنرجو (جدول افعال سبک های
یادگیری) ،قصهای با افعال ديداري و شنیداری بنويسيد و در کالس ارائه دهید.

شکل  5ـ تصاویر برای قصه گویی
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تمرین     کنید

فعالیت  :12با انتخاب یکی از دو تصویر صفحه قبل و استفاده از کتاب همراه هنرجو (جدول افعال
سبک های یادگیری) ،قصه ای را با استفاده از لغات لمسی یا واژه افعال حرکتی بنویسید و در کالس
اجرا کنید.

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

دوزبانگی
بعضي از نظریهپردازان معتقدند كه براي فراگيري زبان «دورة حساسي» وجود دارد ( 18ماهگي) و بعد از این
دوره فراگيري زبان دشوار است .مهاجران بزرگسالی كه زبان دوم را آغاز میکنند ،آن را بهدشواری و تقريباً
با لهجه ادا میکنند .درحالیکه فرزندان آنها كه به مرحلة بزرگسالی نرسیدهاند ،زبان دوم را بهسرعت و بدون
لهجه حرف میزنند.
با توجه به گویشهای گوناگون و زبان رسمي كشور كه معيار و مالك زبان آموزشوپرورش و اجتماع نيز است،
كودكان بايد قبل از ورود به مدرسه با زبان رسمي آشنا شوند؛ در غير اين صورت ،مسئلة دوزبانه بودن میتواند
در طول تحصيل به كودكان لطمه وارد كند.
هرچند امروزه استفاده از رسانههای ارتباطي (راديو و تلويزيون) تا حد زيادي كودكان مناطق دو زبانه را با
زبان رسمي آشنا كرده است ،ليكن اين يادگيري كافي نيست و افت تحصيلي در پاية اول دبستان ،مؤید اين
مطلب است.
نکته

گفت      و  گو
کنید

زبان رسمی یا زبان معیار ،زبانی که سیستم آموزشی یک کشور بر اساس آن طراحی می شود.

فعالیت  : 13در گروه های کالسی در مورد سؤال های زیر گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید:
 1زبان مادری شما چه زبانی است؟
 2اگر زبان مادری شما با زبان رسمی کشور تفاوت دارد ،تجربیات تلخ و شیرین شروع مدرسه خود
را بیان کنید.
از موضوعات عمدهای كه امروزه با آن روبهرو هستيم ،مسئلة «دوزبانگي» است كه قبل از هر چیز بايد تعريف
شود.
دو زبانه به فردی گفته می شود که عالوه بر زبان اول دارای مهارتی هم اندازه در زبان دیگر باشد و این توانایی
را داشته باشد که بتواند هر یک از آنها را به طور مساوی در شرایطی همانند استفاده کند.
این یک تعریف ایده آل از دو زبانگی است اما روشهای «دو زبانه شدن فرد» میتواند تعاريف دیگری از
13

دو زبانگی را بیان کند:
 1یادگیری زبان دوم هم زمان با زبان مادری :زبان دوم را كودك همزمان با يادگيري زبان اول ،بافاصلهای
کموبیش ،اما در دوران كودكي بياموزد.
 2یادگیری زبان دوم هنگام شروع مدرسه :كودك در خانواده تکزبانه رشد میکند و هنگام شروع
مدرسه با آموزش رسمي ،با زبان دومي روبهرو میشود .زبان دوم زبان رسمي جامعه است.
  3كسب خود به خودي زبان دوم :در چنين حالتي تماس با جامعه الزاماً فرد را مجبور به آموزش زبان
دوم میکند.
 4یادگیری انتخابی زبان دوم با شرکت در کالس های آموزشی :در اینجا فرد به كسب زبان دوم،
بهصورت آكادميك میپردازد و با ساختار زبان و فهم لغات نوشته شده كام ً
ال و در حد مطلوبي آشنا می شود.
زماني كه كودك در خانوادههای دو زبانه همزمان با يادگيري زبان اول ،با فاصلهای کموبیش در دوران كودكي
زبان دوم را بياموزد ،هر دو زبان را به همان راحتي كه زبان اول را آموخته است ،خواهد آموخت .او قادر است
با هر دو زبان صحبت كند و بينديشد.
يادآوري اين نكته مهم است كه از ابتداي سهسالگی ،كودك قادر است دو سيستم زباني را بهطور همزمان
توسعه دهد و زماني كه به سن مدرسه رسيد ،براي آموزش زبان رسمي كام ً
ال آماده است .گاهي كودك دو زبان
متفاوت را میشنود اما تماس و ارتباط او با يكي از زبانها بيشتر است .در چنين حالتي زبان دوم نسبت به
زبان اول در مرحلة ديرتري آموخته میشود؛ مث ً
ال در خانه به زبان مادري صحبت میکند و در مهدکودک براي
ارتباط با ساير كودكان و با مربي با زبان دومي برخورد میکند .در چنين حالتي زبان دوم زماني بهتر آموخته
میشود كه زبان اول بهطور ثابتي تحكيم يافته باشد؛ هرچند امكان تداخل بین دو زبان وجود دارد .اما ميل
به برقراري ارتباط كالمي با هم بازیها و اطرافيان ،فرد را وادار میکند كه سريع و مؤثر زبان دوم را فرا گیرد.
9ـ 1ـ هدف توانمند سازی   :فعالیتهای آموزشی برای توسعه شناخت دو زبانگی
طراحی و اجرا کند.

با توجه به مطالب آموخته شده در زمينة آموزش زبان دوم ،به چند نكتة اساسي بايد توجه داشت:
   متناسبترین سن براي آموزش زبان بهطورکلی پیش از دبستان است.
  فراگيري زبان دوم در دوران كودكي مبتني بر زيربناي زبان اول است .هرچه اين زيربنا مستحکمتر باشد،
فراگيري زبان دوم آسان تر است.
  به كار بردن زبان مادري كودک در مراحل اول فرايند آموزشي و براي ادامه و گسترش آن تأكيد میشود.
(خالصة قصه به زبان مادري گفته شود و يا گاهي فعلي و يا صفتي به زبان مادري تكرار شود).
   دورههای پيش از دبستان به فعالیتهای زباني كودكان توجه خاص شود.
    تا حد امكان سعي شود عالوه بر تنوع فعالیتها ،كودكان گنجينة لغاتشان افزايش يابد.
  به سؤاالت كودكان به طور كامل پاسخ دهيد و از پاسخ كوتاه اجتناب كنيد.
    نسبت به جمالت و كلمات كودكان بازخورد خوبي نشان دهيد.
14
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  تا حد امکان موضوعات و مفاهيم مورد نظر را در قالب جملههای گوناگون تكرار كنيد.
  گاهی اوقات همراه کردن زبان مادری برای فهم بهتر بالمانع است .از طرفی به یاد داشته باشید هدف اصلی
آموزش ،زبان معیار (زبان رسمی) است.
تمرین     کنید

فعالیت  :14با انتخاب هرکدام از تصاویر زیر از کودک بخواهید آنها را به دو زبان توصیف کند.

شکل  6ـ فعالیت های روزانه کودک

تمرین     کنید

فعالیت  :15با انتخاب قصه ای کوتاه و تعریف خالصه آن به زبان مادری قصه را به طور کامل با زبان
رسمی مجددا ً بیان کنید .گاهی اوقات می توانید کلمات کلیدی قصه و یا جمالت تکراری را به زبان مادری
بیان کنید.
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تمرین     کنید

فعالیت  :16در گروه های کالسی برای آموزش کودکان دو زبانه فعالیت آموزشی طراحی و در کالس
اجرا کنید.

تمرین     کنید

فعالیت  :17با توجه به جدول واژه نامۀ فارسی ـ انگلیسی ارائه شده در کتاب همراه هنرجو دو لغت را
انتخاب کرده و با مراجعه به لغت نامۀ انگلیسی دو کلمۀ باال و پایین آن را نوشته در کالس ارائه دهید.

به کار ببندید

تجربه کنید

با توجه به آنچه در این پودمان آموختید ،جمع آوري اطالعات طبيعتاً آگاهي را افزايش مي دهد ،اما داشتن
اطالعات كافي نيست ،زيرا تا زماني كه اطالعات به دست آمده از محتوا را عم ً
ال به كار نبنديد و تجربه كسب
نكنيد ،نمي توانيد در امر آموزش موفق باشيد.
از طرفي با توجه به مراحل رشد كه به مرور صورت مي گيرد ،آموزش نيز بايد گام به گام باشد و اين همان چيزي
است كه شما با آموخته هايتان در عمل انجام مي دهيد.
بر اساس آنچه آموختهاید و طراحی کردهاید ،آموختههایتان را با کودکان تجربه کنید .طبق نمودار زير فعاليتهايي در
 4مبحث كلي اين پودمان برايتان طراحي شده است كه میتوانید با راهنمايي هنرآموز خود به انجام آن اقدام کنید.

کاربرد هلیدی

توسعه واژگان
کودک

دیداری،
شنیداری ،لمسی

قصه بگو

راست برتر ،چپ
برتر

نمودار2ـ تقسيم بندي فعاليت ها بر اساس مباحث كلي پودمان

فعاليت مبحث کاربرد هلیدی

هدف :آشنایی با کاربرد زبان
مواد الزم :کاغذ ،مداد
مراحل اجرا:
 1در فضای مهدکودک ،چند کودک را انتخاب کنید.
 2در شرایط و زمان های مختلف مکالمات کودک را یادداشت کنید.
   3مکالمات را نسبت به جدول هلیدی در بخش کاربرد زبان طبقه بندی کنید.
 4گزارش خود را در کالس ارائه دهید.
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فعاليت مبحث دیداری ،شنیداری ،لمسی

هدف :آشنایی با سبک های یادگیری
مواد الزم :کاغذ ،قلم
مراحل اجرا:
 1در فضای مهدکودک چند کالس را انتخاب کنید.
   2در هر درس مثل :کالس هنری ،ورزشی ،آموزشی (واحد کار) سه کودک را مشاهده کنید.
 3گزارشتان را طبق مطالب نوشته شده در بخش سبک های یادگیری دسته بندی کنید.
 4فهرستی از ویژگی هایی که مشاهده کردید ،تهیه کنید.
 5فهرست را در کالس ارائه دهید.
فعاليت مبحث راست برتر ،چپ برتر

هدف :آشنایی با کارکرد نیم کره ای مغزی
مواد الزم :کاغذ ،قلم
مراحل اجرا:
 1در فضای مهدکودک ،یک کودک راست دست و یک کودک چپ دست انتخاب کنید.
 2فعالیت آنان را در یک روز در فضاهای مختلف (هنگام فعالیت آموزشی ،بازی ،غذا خوردن و)...یاداشت
کنید.
 3بر اساس مطالب آمده در نیم کره مغزی و غالب بودن هر نیم کره مطالبتان را دسته بندی کنید.
 4مطالب دسته بندی شده را در کالس گزارش دهید.
فعاليت مبحث «قصه بگو»1

هدف :آشنایی با دو زبانگی
مواد الزم :تعدادی تصاویر (مشابه آنچه در مطلب سبک های یادگیری آمد) انتخاب کنید و کارت هایی در
اندازه  A5بسازید.
مراحل اجرا:
   1در فضای مهدکودک ،یک کودک دو زبانه و یک کودک تک زبانه انتخاب کنید.
 2کارت ها را به کودکان نشان دهید و قصۀ آنان را یادداشت کنید.
 3قصه های این دو کودک را از لحاظ خزانه لغات و اشتباهات کالمی نسبت به زبان معیار باهم مقایسه کنید.
 4نتیجه را در کالس ارائه دهید.

1ـ از روش ایفای نقش هم می توان در این فعالیت استفاده کرد.

17

تمرین کنید
1
2
3
4
5

یک گزارش برای آموزش کاربردهای زبان کودکان پیش از دبستان ارائه دهید.
یک گزارش برای یکی از جنبه های ساختاری زبان در آموزش کودکان پیش از دبستان ارائه دهید.
نظریه های زبان را با هم مقایسه کنید.
یک گزارش برای به کارگیری سبک های یادگیری زبان در آموزش کودکان پیش از دبستان ارائه دهید.
یک فعالیت آموزشی برای توسعه شناخت دو زبانگی طراحی 1کنید.

خود ارزیابی پايان پودمان ۱
واحدیادگیری :توسعه واژگان کودک
این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری توسعه واژگان کودک تهیه شده است .در هر سؤال
بیشترین امتیاز ،سه و کمترین امتیاز یک است .براین اساس خود را ارزیابی کنید و به خود امتیاز دهید.
رديف

موارد

1

تا چه حد می توانید یک گزارش برای توسعه شناخت زبان از طریق نحوه کاربرد زبان برای
سنین مختلف ارائه دهید؟

2

تا چه حد می توانید یک گزارش برای جنبه های مختلف ساختاری زبان ارائه دهید؟

3

تا چه حد می توانید یک گزارش برای به کارگیری سبک های یادگیری زبان ارائه دهید؟

4

تا چه حد می توانید یک فعالیت آموزشی برای توسعه شناخت دو زبانگی با استفاده از
روش های آموزش کودکان دو زبانه طراحی و اجرا کنید؟

3

2

1

1ـ برای طراحی کلیه فعالیت ها در این کتاب موارد ده گانه شامل :نام فعالیت ،هدف فعالیت ،نوع فعالیت ،زمان فعالیت ،سن
کودکان ،تعداد مربی و مربی یار ،مکان فعالیت ،وسیله و ابزار موردنیاز ،تعداد کودکان و روش کار باید آورده شود.
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ارزشیابی شایستگی توسعه واژگان کودک
شرح کار:
ارائه گزارشی از نحوه کاربرد زبان برای آموزش سنین مختلف کودکان پیش از دبستان
ارائه گزارشی از جنبه های مختلف ساختاری زبان برای آموزش کودکان پیش از دبستان
ارائه گزارشی از به کارگیری سبک های یادگیری برای آموزش کودکان پیش از دبستان
طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای توسعه شناخت دو زبانگی با استفاده از روش های آموزش کودکان دو زبانه
طراحی و اجرای هر فعالیت با توجه به موارد زیر انجام می شود:
نوع فعالیت:
نام فعالیت:
مکان فعالیت:
هدف فعالیت:
وسیله و ابزار مورد نیاز:
زمان فعالیت:
تعداد کودکان:
سن کودکان:
روش کار:
تعداد مربی و مربی یار:
استاندارد عملکرد :توسعه واژگان کودک از طریق شناخت زبان ،درهم تنیدگی زبان ،به کارگیری سبک های یادگیری و شناخت دوزبانگی بر
اساس نظرات متخصصین تعلیم و تربیت ،استانداردهای بین المللی ،دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور
شاخص ها:
توسعه شناخت زبان (ضرورت و اهمیت کاربرد زبان)
در هم تنیدگی زبان (نظریه های زبان آموزی ـ جنبه های ساختاری زبان)
به کارگیری سبک های یادگیری زبان (سبک های یادگیری ـ کارکردهای مغز)
توسعه شناخت دو زبانگی (روش های آموزش کودکان دو زبانه)
شرایط انجام کار :طراحی و اجرای فعالیت های آموزشی در کارگاه هنرستان با توجه به شرایط زیر:
زمان40 :دقیقه (برای هر مرحله ده دقیقه)
مکان :مرکز آزمون
مواد و تجهیزات و ابزار :لوازم التحریر و وسایل هنری
استاندارد و سایر شرایط :منابع علمی و آموزشی معتبر و استانداردهای آموزشی موجود در آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی
ابزار و تجهیزات :لوازم اداری مناسب ـ لوازم هنری
اسناد :دستورالعمل های سازمان بهزیستی ،جدول رشد کالمی طبق منابع معتبر
منابع :کتب آموزشی مرتبط ـ لوح های فشرده آموزشی
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

توسعه شناخت زبان

2

2

درهم تنیدگی زبان

1

3

به کارگیری سبک های یادگیری زبان

2

4

توسعه شناخت دو زبانگی

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی :یادگیری ،مهارت گوش کردن ،آموزش و کمک به فراگیری دیگران
ایمنی :رعایت استانداردهای بهداشتی موجود در آیین نامه های بهزیستی ـ رعایت نکات
ایمنی در به کارگیری ابزار و تجهیزات بهداشتی
بهداشت :رعایت نکات بهداشتی در انجام فعالیت ها
توجهات زیست محیطی :رعایت بهداشت و سالم سازی محیط ـ صرفه جویی در مصرف آب
و وسایل دیگر
نگرش :اهمیت دادن به انجام صحیح فعالیت های آموزشی در کوتاه ترین زمان
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2

*

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

توسعۀ مهارتهای شنیداری کودک

هر روز یک چیز جدید می توانی یاد بگیری ،اگر خوب گوش کنی.
زمان 60 :ساعت ( نظری 24ساعت  +عملی 36ساعت)
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واحد یادگیری 2
توسعۀ مهارت های شنیداری كودك

استانداردعملکرد
توسعۀ مهارت های شنیداری کودک از طریق توسعه شناخت مراحل شنیدن ،گوش دادن فعال و پرورش
توانمندی های شنیداری كودك براساس منابع علمی و آموزشی معتبر و آیین نامه های وزارت آموزش و پرورش
و سازمان بهزیستی كشور
شايستگي هاي فني مورد انتظار در اين واحديادگيري:
1
2
3

توسعۀ شناخت مراحل شنیدن
پرورش گوش دادن فعال
پرورش توانمندی های شنیداری کودک

شایستگی های غیر فنی مورد انتظار در واحديادگيري:
1
2
3
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مهارت گوش کردن
آموزش وكمك به فراگيري ديگران
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هدف توانمندسازی 1ـ :2مراحل شنیدن کلمات در کودکان پیش از دبستان را
توضیح دهد.
تنها کسانی دعوت تو را می پذیرند که دارای
گوش شنوا باشند.

انعام36/

شنیدن
گفت      و  گو
کنید

فعالیت :1در گروه های کالسی ،در مورد جمله مقابل گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

شنیدن از مهارت های مهم زبان است و مبنای سخن گفتن و الزمة کسب مهارت در آن است .شنیدن یعنی
توجه کسی یا چیزی به منظور شنیدن آنچه آنها می گویند .بسیاری از صاحب نظران توصیه می کنند که رشد
مهارت های دریافت کالمی (شنیدن) باید قبل از بیان مهارت کالمی یا آموزش سخن گفتن صورت گیرد.
شنیدن معموالً در مرحلة اول به نظر امری بدیهی است و در یادگیری زبان مورد غفلت قرار می گیرد ،درحالی
که شنیدن ،مهارتی پایه و اساسی است و می توان آن را بهبود بخشید.
ضرورت و اهمیت شنیدن
چهار مهارت اصلی ارتباطات کالمی شامل شنیدن ،صحبت کردن ،خواندن و نوشتن است .نسبت هر کدام از
این مهارت ها در ارتباطات کالمی به طور تقریبی شامل شنیدن  ،٪45صحبت کردن  ،٪30خواندن ،٪16
نوشتن  ٪9است .این درحالی است که این نسبت در آموزش مدرسه برعکس می شود .به عبارت دیگر ما
بیشترین زمان را برای آموزش نوشتن ،سپس خواندن و بعد صحبت کردن اختصاص می دهیم و کمترین زمان
را به شنیدن می پردازیم .درحالی که مهم و ضروری است که یک شنونده فعال باشیم که این درست نقطۀ
مقابل یک دریافت کننده صرف است( .نمودار)1
شنیدن
٪45

صحبت کردن
٪30

خواندن
٪16

نوشتن
٪9

نمودار 1ـ مهارت های اصلی ارتباطات کالمی

وقتی که فعاالنه گوش می دهیم باید به محتوای گفتار گوینده «  زیر و بم صدا»  «،لحن ،آهنگ آن» و «  زبان
بدن» شخص توجه کنیم.
نسبت این موارد شامل لغات شنیده شده  ،٪7آهنگ صدا  ٪38و زبان بدن  ٪55است( .شکل)1
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لغات شنیداری ٪7
آهنگ و لحن بیان ٪38
زبان بدن ٪55

شکل1ـ گوش دادن فعال
گفت      و  گو
کنید

فعالیت :2یکی از هنرجویان متنی را برای شما می خواند ،به لغات شنیداری ،آهنگ ،لحن بیان و زبان
بدن او توجه کنید .در گروه های کالسی نسبت این موارد را مشخص کنید .نتایج را با هم مقایسه نمایید
و در مورد آن گفت و گو کنید.
هدف توانمندسازی2ـ :2فهرست وارسی از مراحل رشد شنوایی تهیه کند.

مراحل رشد شنوایی
مراحل رشد شنوایی به شرح زیر است:
 1پیش از تولد :
جنین در حدود  3ماهگی در بارداری مادر می تواند بشنود و شاید یکی از ماندگارترین و زیباترین صدایی که
تجربه می کند صدای ضربان قلب مادر است که بعدها نیز بر اساس آن به خواب می رود.
از ماه ششم جنین عالوهبر صدای درون شکم مادر،
صداهای اطراف را نیز میشنود .بههمین منظور به والدین
پیشنهاد میشود که با فرزندشان صحبت کنند .برای
او شعر بخوانند و با صداهای گوناگون آشنایش کنند.
تحقیقات نشان داده است که چنین کودکی پس از تولد
نسبت به کتابها ،اشعار و موسیقیهای شنیده شده در
دوران جنینی حساسیت نشان خواهد داد.
 2پس از تولد:
پس از تولد ،خواندن را با الالییها و کتب ساده آهنگدار
ادامه دهید  .اجازه دهید كودك لذت شنیدن را به مهارت
شکل2ـ لذت شنیدن
شنیداری تبدیل کند (شکل .)2مراحل رشد شنيداري به
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تفصيل (يك ماهگي تا شصت ماهگي) در كتاب همراه هنرجو آمده است.
نکته

تمرین     کنید

هر زمانی می تواند بهترین و دل انگیزترین زمان برای شنیدن باشد.١

فعالیت :3با استفاده از جدول رشد شنیداری کودکان در کتاب همراه هنرجو ،فهرست وارسی برای
سنجش رشد شنوایی دوکودک  7ماهه 15 ،ماهه یا دو کودک  24ماهه و  36ماهه تهیه کنید .با
مشاهده کودکان آن را کامل کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

هدف توانمندسازی 3ـ :2گوش دادن فعال را توضیح دهد.

انواع گوش دادن
گفت      و  گو
کنید

فعالیت :4در گروه های کالسی با یکدیگر در مورد موضوعی گفت وگو کنید .به آنچه می گویید و آنچه
می شنوید ،توجه کنید .چند نوع گوش کردن را تجربه کردید .نظرات خود را با نظرات گروه های دیگر
مقایسه کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
گوش کردن انواع مختلفی دارد و شامل موارد زیر است:
 1کم گوش کردن :به آنچه مورد عالقه اش است گوش می کند.
 2نیمه گوش کردن :مطالب کلی گوینده را مطابق میل خود می گیرد.
 3گوش دادن صامت :بدون هیچ بازتاب و واکنش به گوینده گوش می دهد.
 4گوش دادن مقطعی :شنونده هرگاه به مطلبی می رسد که با تجارب او هماهنگی دارد گوش می دهد.
 5گوش دادن همراه :مطالب را با تجارب خود مربوط می کند.
 6گوش دادن واکنشی :شنونده گوش می دهد تا در پاره ای از موارد پاسخ دهد و یا بپرسد.
 7گوش کردن با احساس :شنونده گوش می دهد و واکنش عاطفی از خود نشان می دهد.
 8گوش دادن فعال :شنونده گوش می کند تا بتواند با گوینده داد و ستد اندیشه و افکار داشته باشد( .نمودار)2

نکته

هر شنیدنی به معنای گوش کردن نیست و تنها شنیدن است.
1ـ توجه به جدول رشد شنوایی در کتاب همراه هنرجو شما را در این زمینه کمک می کند.
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کم
گوش کردن
نیمه
گوش کردن

گوش دادن
فعال
گوش دادن با
احساس

انواع
گوش دادن

گوش دادن
صامت

گوش دادن
واکنشی

گوش دادن
همراه

گوش دادن
مقطعی

نمودار2ـ انواع گوش دادن

شنیدن به معنای گوش کردن فعال ،طی کردن سه گام در ذهن است:
دریافت



توجه



درک

کودک باید ابتدا از منبع صوت ،صداها را بشنود و دریافت کند ،سپس با توجه کردن به آنها از میان صداهای
مزاحم (گفت وگوهای محیطی ،سر و صدای تلویزیون و غیره) به صدای اصلی توجه کند ،آن را انتخاب کند و
معنای آن را با توجه به تجربه های خود درک کند.
ویژگی های گوش کردن فعال
برای گوش کردن فعال باید ویژگی های زیر را در نظر گرفت:
گوش دهندۀ خوبی باشید :پیش از حرف زدن سعی کنید که گوش دهید .حرف کسی را قطع نکنید و در
بین کالم گوینده ،پیشنهاد راه حل ندهید (شکل .)3
از زبان بدن خود به طرز صحيح استفاده كنيد :آرام بودن و به سخنان گوينده گوش كردن بدون حركات
اضافي و داشتن ارتباط چشمي با او مهم است .در اينجا توجه به حركات بدن كه با نحوة معاشرت هماهنگي
دارد ،پيشنهاد مي شود (درست ايستادن ،دست به كمر نبودن و غیره) .با ارائۀ حركات بدني متناسب مثل تكان
دادن سر يا يك لبخند هماهنگ با مطلب ،گوینده را تأیيد کنید و نشان دهید به سخنان او گوش می دهید.
نکته
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استفاده از انگشت اشاره در صحبت كردن ،نشانة خط و نشان کشیدن است .در نتيجه كودك به جاي گوش
دادن ،به نتایج و عواقب بعدي نشنيدنش توجه دارد.
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تمرکز داشته باشید :ذهنتان به دنبال کالم گوینده
باشد ،در ذهنتان معنای لغت به لغت را دنبال نکنید.
کل پیام را دریافت کنید.
ازنكاتمهميادداشتبرداریکنید :يادداشتبرداري
سريع از شنيدهها ،نشاندهندۀ توجه شما و گوش دادن
فعال است.
نسبت به سخنان گوینده ،اعالم صريح و روشن
داشته باشید :پرسيدن سؤال با تكرار اطالعات و

خالصه كردن با لغات شخصي نشان مي دهد كه
چقدر از سخنان را دريافت كرده ايد.

شکل3ـ گوش دادن مربی به کودک
گفت      و  گو
کنید

فعالیت :  5رعایت نکردن كدام يك از ویژگی هاي باال شما را از فهرست يك شنوندۀ فعال دور مي كند.
در مورد دالیل آن با دوستان خود گفت وگو كنيد و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
موانع شنيدن
موانعی وجود دارد که می تواند شنیدن را مختل کند .این موانع به دو دستۀ فردی و محیطی تقسیم می شوند:

الف) موانع فردی شنونده
 1داشتن مشکالت جسمی :يك شنونده خوب بايد

از نظر جسماني ،مشكلي مانند بيماري ،خستگي،
خواب آلودگي و يا گرسنگي شديد نداشته باشد ،زيرا
هر يك از اين موارد ،مانع تمركز حواس می شود و
نمي گذارد به مطلب خوب گوش دهد؛ در نتيجه،
دريافت ها ضعيف می شود و يا اصوال ً معنایي از جملۀ
شنيده شده درك نمي كند .طبیعی است كودكاني كه
داراي نقص شنوایي درتشخيص صداها هستند ،در
مهارت گوش دادن بيش از بقيه مشكل دارند (شکل.)4

شکل4ـ خواب آلودگی
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 2وجود نشانه های امراض گوش :مشكالتی مانند گوش درد ،تنفس با دهان ،تلفظ غلط ،سرگيجه و سردرد
مي تواند نشانه هایي از امراض گوش باشد كه بايد مداوا شود.
 3کافی نبودن خزانۀ لغات :چهره و حالت كودكان در هنگام گوش دادن متفاوت است ،زيرا برخي خزانۀ لغات
محدودي دارند .برخی به اندازۀ كافي تجربه دارند و لغات زيادي بلد هستند و مي توانند پاسخ بدهند .بنابراین
اگر كودكي نام روباه را مي داند دليلي بر آشنایي با خصوصيات روباه نيست .او نمی داند که روباه مکار است
و عاشق شکار مرغ است .بنابراین «  عاشق شكار مرغ» هيجان داستان هاي روباه ،مرغ و سگ را درک نخواهد
كرد .پس بايد به خزانۀ لغات و تجارب آنها توجه شود.
 4دریافت نادرست :سرعت فكر بسيار سريع تر از سرعت كالمي است .به همين دلیل ،اغلب کودکان به
افكارشان اجازه مي دهند كه حواسشان از شنيدن پرت شود .زماني كه با کودکان كار مي كنيم بايد بستر ذهنی
کودک را برای آنچه می خواهیم بگوییم آماده سازیم .این مسئله در مورد بزرگساالن نیز صادق است .برای مثال
شما به عنوان شنونده بايد بدانيد كه گوينده مي خواهد در زمينۀ پزشكي يا روان شناسي و غیره صحبت كند.
 5توجه نکردن :عقايد و نظريات کودکان باعث مي شود كه به گوينده هاي خاصي توجه كنند .چنانچه با او
و افكارش تضاد داشته باشد ،به او گوش نمي دهد .پس گذشتۀ سخنگو ،لهجه ،ظاهر و آداب معاشرت او مانع
از گوش كردن به او خواهد شد.
 6درک ناکافی :آنچه کودک مي شنود يا مي فهمد ،بستگي بسیاری به تجارب گذشته او دارد ،زیرا توقعات
ما از شنيده ها بر اساس آن نيست كه گوينده چه مي گويد ،بلكه بر اساس خواسته هاي ما و آن چيزي است كه
ذهن ما مي خواهد بشنود.

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

آلودگی های صوتی هر یک می تواند مانع شنیدن و تمرکز کودک هنگام شنیدن شود و حواس پرتی ایجاد می کند.

گفت      و  گو
کنید

فعاليت :  6با توجه به شکل  5به سؤاالت زير پاسخ دهيد و دالیل را در کالس ارائه دهيد:
 1چه كساني بيشتر به حرف هاي مربي گوش مي دهند؟
 2چند نفر دو به دو با هم تعامل كالسي دارند؟
 3چه كساني به نظر شما اص ً
ال به معلم گوش نمي دهند.

شکل  5ـ موانع محیطی شنونده
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نکته

از آنجا كه گوش دادن يك فرايند دريافتي است ،مربي به ندرت مي تواند حدس بزند كه درون كودك
چه مي گذرد؟ خيره شدن به مربي دليل بر گوش دادن نيست .حتي گاهي تشويق های بی جا مثل اينكه
«  بابك چقدر خوب گوش مي دهد» مي تواند وضع كودك را بدتر كند ،زيرا او اص ً
ال توجهي به مربي ندارد.

بیشتر
بیندیشیم

گوش دادن همان
شنیدن است

پیشداوری ممنوع
اگر گمان کنیم ...

یادگیری مهارت
گوش دادن ،مشکل
است

هرچه سن باالتر
رود گوشدادن
فعالتر میشود

افراد باهوش شنونده
بهتری هستند

نمودار3ـ پيش داوري ممنوع

آيا افراد باهوش شنوندۀ بهتري هستند؟
به نظر مي رسد ،اين خطا بين مردم بسيار رايج است .كام ً
ال واضح است كه افراد باهوش قابلیت های
بیشتری برای شنیدن دارند ،اما این عقیده که افراد باهوش شنونده بهتري هستند ،اشتباه است .واقعيت
عكس اين مطلب را نشان مي دهد.
چند سال پيش ،يك آزمون استاندارد گوش دادن و يك آزمون استاندارد هوش براي دانشجويان در چند
كالس اجرا شد .نتايج دو آزمون براي هر دانشجو مورد مقايسه قرار گرفت .با كمال تعجب مشاهده شد،
همبستگي كمي بين نمرات به دست آمده از اين دو آزمون وجود دارد .دانشجويان باهوش تر در آزمون
گوش دادن نمرات پائين تري نسبت به آنهايي كه بهره هوشي كمتري داشتند ،كسب كرده بودند .اين
نتيجه مبين آن است كه افراد باهوش تر ،به رغم برخورداري از اين موهبت ،تا زماني كه ميل به گوش
كردن نداشته باشند ،لزوماً شنونده بهتري نيستند .همچنین هوش باال مي تواند متغير مداخله گري در
گوش دادن دانشجويان باهوش باشد.
آيا با افزايش سن ،گوش دادن فعال تر مي شود؟
استعداد يا توانايي گوش دادن و دستيابي به معناي مناسب پيام ،با باال رفتن سن و كسب تجربه بهتر ميشود.
البته هر چند در اين سنين توانايي گوش دادن افزايش مي يابد ،ولي عملكرد گوش معموالً كاهش مي يابد.
تحقيقاتي كه در مورد ارتباط سن با رفتار شنيداري انجام شده است نشان ميدهد نوجوانان و حتي جوانان
در سنين اوليه جواني ،شنونده بهتري هستند .والدين اغلب از اين يافتهها تعجب نمي كنند و تصور مي كنند
وقتي افراد به سن باالتر ميرسند ،قواي شنيداري آنها بهتر ميشود .اما متأسفانه اينطور نيست .بزرگساالن
مشكالت و موضوعات را بيشتر درك مي كنند ،ولي وقتي دريافت پيام به نسبت سن و سطح سواد در نظر
گرفته ميشود ،نتايج آن كاهش در گوش دادن فعال را نشان ميدهد .معموالً قواي گوش دادن افراد با
افزايش سن تحليل ميرود.
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بروشور
تهیه کنید

فعالیت :7در گروه های کالسی با جست وجو در منابع علمی بروشوری با عنوان «  راهکارهایی برای
مقابله با موانع فردی و محیطی شنیدن» کودکان تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.
هدف توانمندسازی4ـ :2فعالیت های آموزشی را برای پرورش گوش دادن فعال
طراحی و اجرا کند.

سبکهای شنیدن
با توجه به تفاوت هاي فردی ،نحوۀ گوش دادن فعال نيز متفاوت است .شنیدن کودکان دارای سه سبک است
که درنمودار  4نشان داده شده است:
سبک های
شنیدن
چرایی

نتیجه ای

فرایندی

نمودار4ـ سبک های شنیداری

 1سبک چرایی :كودكان جست وجوگر ،هميشه به دنبال يافتن چرایی هاي منطقي يا علت و معلولي در
محیط اطراف و روند عادی زندگی مانند «  چرا یخ لیز می خورد؟» و «چرا صابون کف می کند؟» هستند .سبک
این دسته از کودکان در شنیدن ،چرایی است؛ زیرا برای هر اتفاقی به دنبال چرا هستند.
 ٢سبک نتیجه ای :كودكان این گروه كم حوصله و بي طاقت هستند ،با شتاب با مسائل برخورد می کنند،
به دنبال یافتن سریع نتایج هستند ،معموال ً پاسخ های بسته و کوتاه «  بله و خیر» را دنبال می کنند و همین
پاسخ برای آنها کافی است .مانند پاسخ به سؤال«  دانۀ شن در آب حل می شود؟» یا «  پرتقال ترش است؟» در
این حالت کودکان تنها به دنبال نتیجۀ نهایی هستند.
 ٣سبک فرایندی :پي بردن به جزئيات برای کودکان این گروه از اهميت خاصی برخوردار است .برای مثال
«  پختن غذا روی گاز و چراغ نفتی چه تفاوت هایی دارند؟» در پاسخ به این سؤال کودکان جزئی نگر به دو منبع
یعنی گاز و چراغ توجه می کنند و سپس با مقایسۀ آنها ،نتیجه را بیان می کنند .بنابراین برخورد کودکان در
شنیدن این نوع سؤال ،شنیدن فرایندی است (شکل.  )6
مثال :حل شدن نمک و شن در آب
سبک چرایی :به دنبال یافتن علت حل نشدن شن در آب است.
سبک نتیجه ای :به دنبال این است که آیا شن در آب حل می شود؟ پاسخ خیر و آیا نمک در آب حل
می شود؟ پاسخ بلی
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سبک فرایندی :به جزئیات شن و نمک توجه می کند و آنها را با هم مقایسه می کند و به حاللیت این دو
توجه ندارد.

شکل   6ـ سبک های شنیدن

گفت      و  گو
کنید

فعالیت :8در گروه های کالسی با توجه به شکل ،  6به سؤاالت پاسخ دهید و نتیجه را با سایر گروه ها
مقایسه کنید.
الف) سبک شنيدن هر فرد را مشخص کنید و داليل خود را بيان كنيد.
ب) شما دارای کدام سبک شنیدن هستید؟ در مورد ویژگی های سبک شنیدن خود با هم گروه هایتان
گفت وگو کنید.
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هدف توانمندسازی   5ـ :2پرورش توانمندیهای شنیداری کودک را توضیح دهد.

پرورش توانمندیهای شنیداری کودک
گفت      و  گو
کنید

فعالیت  :9آخرین جمله ای که قبل از ورود به کالس شنیده اید ،چه بود؟ آن را بنویسید و جمله خود
را با سایر همکالسی ها مقایسه کنید.
همانگونه که در مباحث قبلی اشاره شد ،هر شنیدنی به معنای گوش کردن نیست .هر چند کودک با تواناییهای
شنیدن متولد میشود اما گوشکردن یک فرایند اکتسابی است .از این رو برای تقویت و کسب این توانایی و
رسیدن به توانمندیهای شنیداری الزم است به موارد زیر توجه نمود (نمودار :)5
پرورش
توانمندیهای
شنیداری کودک
تمرکز ،توجه و
زیر و بمی صداها

کتاب خوانی
شعرخوانی

نمودار   5ـ توانمندی های شنیداری کودک

1ـ تمرکز ،توجه و زیر و بمی صداها

الف) تمركز
تعريف تمركز :تمركز يعني آگاهي از اتفاقاتی كه در درون و اطراف در لحظه کنونی رخ مي دهد.

1

مث ً
ال ريسماني را در نظر بگيريد كه مانند دانه هاي تسبيح پر از مهره است .اتفاقات رخ داده در طول روز همان
دانه ها هستند و تمركز حواس ،ريسمان و نخي است كه اين دانه ها را كنار هم نگاه داشته است .استحكام
ريسمان ،نتيجۀ تمركزي است كه به واسطۀ كسب مهارت ها به دست آمده است.
ضرورت و اهميت تمركز :تمركز داشتن و حضور ذهن ،چارۀ مؤثر براي رفع همۀ مشكالت دنيا نيست ،اما
هميشه راهكارهايي مقابل ما ،براي برخورد با واقعيت قرار مي دهد .برای مثال در يك مركز پيش از دبستان
شما مشغول خواندن كتاب براي كودكان هستيد ،صداي زنگ تلفن و يا جاروبرقي در فضای مهد كودك ،مانع
ادامه كارشما و تمركز كودكان مي شود .براي ایجاد تمركز در کودکان الزم است ابتدا صداها را قطع كرد .از
آنجا که نمي توانيد هميشه افراد و فضا را مطابق ميل خود تغيير دهيد ،بايد عادات و شيوه هاي برخورد درست
را به کار بست .تمركز عادت مفيدي است كه همواره به دنبال خود آگاهي حاصل مي شود .پس وجود تمركز
حواس نه تنها در كودكان ،بلكه در مربيان نيز اثر دارد و باعث افزایش کارایي خواهد شد.
1ـ اسکلوبرلین دبورا 2013
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نکته

همه در فكر تغيير دنيا هستند اما هيچ كس در انديشۀ تحول خويش نيست .1
برای تمركز باید :
1

2
گفت      و  گو
کنید

عوامل مزاحم كه مستلزم برقراري نظم و زمان بندي است ،رفع گردد.
توجه خاص به موضوع صورت گیرد؛ یعنی بايد نقطۀ مورد نظر روشن شود.

فعاليت :10فرض كنيد كه در جمع دوستان خود مي خواهيد سخنراني كنيد .چه عواملي مي تواند
تمركز شما را به هم بزند؟ در گروه های کالسی در این مورد با هم گفت وگو كنيد و نتيجه را در کالس
ارائه دهید.
فواید تمرکز
تمركز باعث دلنشينتر شدن فضاي آموزشي و بهرهوري بيشتر كودكان ميگردد .فواید تمرکز داشتن کودکان در نمودار 6
نمایش داده شده است.
برقراری
ارتباط سالم

کمک به مدیریت
اضطراب

ایجاد تعادل
عاطفی

ایجاد آرامش
خاطر

فواید تمرکز

افزایش
حس همکاری
و مشارکت

تقویت توجه و
آگاهی

تقویت عملکرد
عملی

نمودار  6ـ فواید تمرکز

مهارت هاي مؤثر براي تمركز
با توجه به فوايد تمركز در کالس ،برای ایجاد آن در مربیان و کودکان ،راهكارهاي زیر پيشنهاد مي شود:

الف) مربيان
داشتن عالمت از پيش تعيين شده :يك زنگ يا زنگولۀ مخصوص يا پخش يك سرود و نواختن يك ساز

مي تواند نشانگر آغاز و يا شروع كالس باشد.
1ـ لئوتولستوی1910ـ   1824
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ابتكار در حضور و غياب :به جاي نام بردن كودكان كالس و پاسخ هاي هميشگي آنها (حاضر) مي توانید از
دست زدن يا ايستادن و يا توليد صداي خاص يا حتي اسامي ديگر استفاده كنيد.
طرح چيستان و معما در فعاليت هاي گوناگون :با طرح چيستان و معماهاي ساده ،با توجه به سن و
عالقه مندي كودكان ،از آنها بخواهيد به صورت گروهي آن را حل كنند.
استفاده از اشعار آهنگین :صبح ها را با يك قطعه شعر مورد عالقه كودكان شروع كنيد.
استفاده از بازي ها :جورچين هاي يك بعدي و سه بعدي لوتو و دومینو های اشكال ،رنگ و اشيا ،با توجه
به سن كودك و گاه با نشان دادن تصاوير كامل قبل از كار و يا بدون تصوير در اختيار كودكان قرار دهید.
تمرين سكوت :با يك دقيقه سكوت و كشيدن يك نفس عميق می توانید به کودکان فرصت يافتن راه حل
مناسب بدهید.
رضایت از خود :از عباراتی که منعکس کننده رضایت خاطر و مهربانی است ،برای ایجاد تمرکز در کودکان
استفاده کنید .مانند «  من شاد هستم»« ،روز خوبی را داشته ام» و«  شما به من آرامش می دهید».
ب)کودکان

از کودکان بخواهید:
 1هر روز صبح به شما بگویند اولین صدایی که شنیده اند ،را بیان کنند.
 ٢نفس عمیق بکشند و به پر و خالی شدن شش های خود توجه کنند.
 ٣سه بار نفس عمیق بکشند ،سپس آرام آرام آن را بیرون بدهند.
 ٤به تصویری که شما آگاهانه به دیوار چسبانده اید ،مانند منظره دریا یا جنگل و غیره ،چند لحظه نگاه کنند.
 ٥روی بدنشان تمرکز کنند و با اعالم شما ،دست ها را باز و بسته و پاها را خم و راست کنند و حرکات را
اجرا نمایند.
 ٦به آنچه در محیط اطرافشان می بینند و می شنوند توجه کنند (شکل .)7
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توجه به صدا
فهرست
تهیه کنید

فعالیت :11در گروه های کالسی ،یک دقیقه سکوت کنید و به صداهای اطراف با تمرکز گوش کنید و
موارد زیر را انجام دهید:
فهرستی از صداهایی را که می شنوید ،تهیه کنید.
نتیجه را با دوستانتان مقایسه کنید و در کالس ارائه دهید.
پس از تمرکز و حتی در سکوت بهتر می توانیم صداهای محیط را بشنویم .در زندگی عادی توجه به صداها نیاز
به تمرین و کسب مهارت دارد و چه بسا می تواند ما را از بسیاری خطرات ناشی از بی توجهی به صداها برهاند؛
برای مثال ،به صدای بوق ماشین و یا سقوط یک شئ .بنابراین برای پرورش توجه به صدا باید:
 1کودکان را تشویق کنید که با رعایت سکوت به صدای محیط توجه کنند و سپس منبع صدا را مشخص
کنند .حتی می توانید با طرح سؤاالت یا تمرین هایی توجه او را به صداهای گوناگون جلب کنید.
 ٢با بستن چشم های کودک و ایجاد صدا مانند بستن در ،مچاله کردن کاغذ ،به زمین انداختن اشیای درون
جعبه ،انداختن اشیا و تکان دادن آنها و غیره ،در مورد صداهای تولید شده و منبع آن صحبت کنید.
 ٣از کودکان بخواهید صداهایی که در طبیعت می شنوند ،تکرار کنند؛ مانند صدای باد ،باران ،طوفان،
خش خش برگ و صداهای محیطی مانند تیک تاک ساعت ،بوق ماشین ،صدای قطار ،آژیر ،تکرار صدای
حیوانات مانند گاو ،گربه ،سگ ،مرغ ،خروس و غیره .این صداها می تواند قبال ً ضبط شود و در کالس استفاده
شود.
 ٤از کودکان بخواهید با ابزارهای ساده ای که در زندگی روزانه خود با آنها سر و کار دارند ،صداهای مختلف
را تولید کنند:
انداختن يك تكه سنگ به درون آب برای تولید صداي سقوط شئ در
آب (شکل .)8

شکل   8ـ انداختن سنگ درون آب

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

شکل 9ـ کوبیدن دو قطعه چوب به هم
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کوبیدن با فاصله دوتكه چوب با سطح كم برای تولید صداي باال
رفتن از پله ها (شکل.)10

شکل10ـ كوبيدن با فاصله دوتكه چوب

كوبيدن د ِر يك جعبه چوبي برای تولید صداي باز و بسته شدن در
(شکل.)11

شکل 11ـ كوبيدن د ِر يك جعبه چوبي

مچاله كردن ظرف يك بار مصرف آلومينيومي برای تولید خرد شدن
برگ ها و شاخه ها (شکل.)12

شکل12ـ مچاله کردن ظرف

حركت دادن تعدادي مهره در يك كاسه برای تولید صداي طوفان
(شکل.)13

شکل13ـ حرکت دادن

كشيدن دستان خیس بر بادكنك باد شده برای تولید صداي باز
شدن دروازه (شکل.)14
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ضربه زدن به ظرف آلومينيومي يك بار مصرف برای تولید شكستن
شاخه درخت (شکل .)15

شکل 15ـ ضربه زدن به ظرف آلومینیومی
تمرین     کنید

فعالیت  :12هر کدام از روش های باال را انجام دهید و گزارشی از آن را در کالس ارائه کنید.
زیر و بمی صدا
همه اصطالح صداي كلفت و نازك را شنیده ایم و حتی با آن برخورد كرده ايم .طول موج در واقع همين
خاصيت صداها است .در موسيقي از اصطالحات ديگري مانند بم و باال یا زیر و پایین ،استفاده مي شود.
ضرورت و اهمیت شناخت زیر و بمی صدا :معموالً
ما در ارتباطات كالمي ،از زير و بمي صدا استفاده
مي كنيم بدون اینکه آن را چنين بناميم؛ مثال ً برای
صدا كردن كودك يا دوست با توجه به فاصلۀ مكاني
از صداي بلند استفاده می کنیم و يا در پاسخ هيجاني
به دوستي كه بعد از مدت ها او را ديده ايم ،صدايمان
تغيير مي كند .همچنین در خواندن الالیي براي كودك
از صداي «زير» استفاده می شود و يا در نقل داستان با
توجه به شخصيت مورد نظر ،صدا «  بم يا نازك»مي شود.
از اين رو اين مسئله بايد به كودكان آموخته شود:
زيرا اولین تجارب موسيقیایي كودك زماني است كه
همراه با آواز يا ترانه اي ،حركتي انجام مي دهد؛ مث ً
ال
دست مي زند ،پا مي كوبد و يا مي پرد (شکل.)16
حركات آهنگ دار کودک براي او طبيعي است و در
صورت تكرار عالوه بر يادگيري ،اعتماد بنفس او را باال
شکل16ـ تجربه موسیقایی کودک
می برد و موجب كاهش فشارهاي رواني مانند خشم،
خجالت ،ترس و غیره مي شود.
روش های تشخیص كيفيت صداها و پرورش آن :هنگامي كه آموزش كودكان با بازي و سرگرمي همراه
مي شود ،آنها با حوصله و تمركز بيشتري به آن مي پردازند ،كمتر خسته مي شوند و از آن لذت مي برند .به
همين خاطر ،مربيان كودك مي كوشند تا مفاهيم آموزشي كودكان را با سرگرمي و بازي توأم كنند و انگيزه
و تمركز آنها را براي يادگيري ترغيب نمايند.
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با چند پیشنهاد زیر می توانید تشخیص كيفيت صداها را در کودکان پرورش دهید:
بگويند كدام حيوان صداي زير و كدام يك صداي بم دارد.
با استفاده از قوطي و سنگ ريزه هاي مختلف ،صداهاي زير و بم به وجود آورند.
اشعار يك ترانه را با ن ُت هاي مختلف (زير و بم) بخوانند.
وسايل گوناگوني مانند نوارهای آلومینیومی ،زنگوله ،ليوان ،ماهيتابه و  ...را با نخ از چهار پايه اي آويزان كنيد
و از كودكان بخواهيد آنها را با ابزاري به صدا درآورند و تفاوت صداها را توضيح دهند.
نکته

برای تقویت درك موسيقي و دقت شنوايي كودكان ،از فعاليت ها و بازي هاي موزيكال استفاده فراواني
مي شود .در واقع اين بازي هاي فكري ،ذهن كودك را براي درك عميق و زير بنايي موسيقي پرورش
مي دهد و تشخيص و قضاوت او را نسبت به چگونگي اصوات ،دقيق مي سازد.
تمرین هایی برای پرورش تشخیص كيفيت صداها در کودکان
تمرين هاي زیر برحسب سن و مرحلۀ آموزشي كه كودك در آن قرار دارد ،قابل استفاده است و مربي مي تواند
نمونه هاي زيادي از آنها را بسازد:
با دستمالي چشم هاي یكي از بچه ها را ببندید.
1
از كودك ديگري بخواهیدكه به همراه سازكوبه اي
پيشاپيش او حركت كند تا كودك مورد نظر
صدايي را كه مي شنود تعقيب كند (شکل .)17
اين تمرين به شكل ديگري هم انجام مي شود:
كودك ساز به دست ،آهسته به گوشه اي از كالس
مي رود و از آنجا ساز را به صدا در مي آورد .كودك
چشم بسته بايد با شنيدن صدا جاي او را پيدا
كند .در صورت موفقيت ،كودك نوازنده مي تواند
جاي خود را تغيير دهد و پس از سه بار موفقيت،
بازي عوض مي شود و نوبت به ديگري مي رسد.
شکل 17ـ تقویت درك موسيقي
از كودكان بخواهيد با فاصله كمي كنار هم
بنشينند و چشمان خود را ببندند و يا سر خود را
روي ميز بگذارند .آنگاه يكي از كودكان آهسته از باالي سر آنها حركت كند و به طور دلخواه باالي سر يكي از
آنان سازكوبه اي (مانند جغجغه) را به صدا درآورد ،سپس آن كودك بلند شود و بگويد«من» و مجددا ً سر خود
را روي ميز بگذارد .كودكان مي توانند به جاي نواختن ساز ،دست خود را آهسته برهم بزنند.
از کودکان بخواهید در سكوت و بي حركت بايستند و به محض شنيدن صداي ساز ،هر حركتي را كه دوست
دارند ،انجام دهند .با قطع صدا به حالت سكوت و سكون كامل بازگردند و مجددا ً با شنيدن صدا ،حركت
دلخواه خود را انجام دهند.
1ـ منظور کوبیدن دو شئ به هم است ،مث ً
ال دو قطعه چوب یا یک قوطی خالی و یک مداد و ...
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از کودکان بخواهید با چشم بسته بدون آنکه مسیر راه رفتن و قدم زدن مربی را ببینند و تنها با توجه به
صدای پای او ،مسیر حرکت را حدس بزند.
كودكان به نوبت اشيا را بي صدا از روي ميز بردارند و روي ميز بگذارند؛ به طوري كه صداي حركت دست و
پا و يا بلند كردن شئ و جابه جايي آنها به گوش كسي نرسد.
تمرین     کنید

فعالیت :  13تمرینات پرورش تشخیص كيفيت صداها را با دوستان خود اجرا کنید و گزارش آن را در
کالس ارائه دهید.
2ـ شعرخوانی
معموالً اولين تجربه موسيقيایي كودك ،خواندن ترانه يا شعر با حركات است .اگر كودكان كالم آهنگيني را
اول آخرين كلمه يك بيت را مي گويند.
مرتب بشنوند ،ياد مي گيرند كه همراه آن بخوانند و بر اين اساسِ ،
گردن كجه گالبي

مال
ِ

كرج
ِ

گالبي

در اينجا اولين حرف آخرين كلمه« ،گ» است كه تكرار مي كنند .رفته رفته ،با اعتماد بنفس مي توانند كلمات
بهتر و بيشتري را بگويند به همین ترتیب كلمات آهنگين تند آنها را بيشتر جلب می کند ،بخصوص اگر با
حركات و موسیقی توأم باشند.
نوكت زرد و حنايي
جوجه جوجه طالیي
چگونه بيرون جستي
تخم خود را شكستي
ديوارش از سنگ بود
گفتا ،جايم تنگ بود
نه كس زمن خبر داشت
نه پنجره نه در داشت
1
يكباره بيرون جستم .
تخم خود را شكستم
شعر از جمله مواردي است كه عالوه بر افزايش مجموعۀ لغات ،حساسيت به گوش دادن را نيز گسترش
مي دهد .سعي كنيد اشعاري را پيدا كنید كه در آن افعال زيادي براي نمايش وجود داشته باشد.
تمرین     کنید

فعالیت : 14در گروه های کالسی ،مجموعه ای از اشعار کودکانه را تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.
ضرورت و اهمیت استفاده از شعر و سرود
گوش كردن کودکان به شعر ،به دالیل زیر مهم و ضروری است:
گوش كردن به شعر ،براي كودكان لذت بخش و مطبوع است.
زيبايي كالم در شعر باعث افزایش حساسيت کودکان نسبت به هرآنچه در محتواي شعر وجود دارد (مردم،
اشيا ،گياهان و جانوران) می شود.
كودكان با گوش دادن به اشعار مي آموزند كه نياز به مهرباني و زيبايي دوستي ،نياز مشترك انسان هاست
1ـ جبار باغچه بان
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و آنها مي توانند از طريق شعر با اين نيازها آشنا شوند و پيوند عاطفي برقرار کنند.
شعرها خزانة لغات کودکان را افزايش می دهند و سطح خواندن را باال مي برند.
با آموزش شعر و سرود مي توان مفاهيم علمي را به كودكان آموزش داد.
چگونه براي كودكان شعر انتخاب كنيم؟
 1مضامين شعر كودكان بايد به گونه اي باشد كه همۀ كودكان جامعه ،اگر هم نسبت به آنها تجربة فردي
ندارد ،الاقل با آنها آشنا باشند و از زندگي روزمرة آنها الهام گرفته باشد .اين مضامين بايد با ويژگي هاي سني
كودك و عاليق وي نيز مرتبط باشد؛ درخشندگي خورشيد ،شگفتي يك روز برفي ،پرواز پرندگان ،االكلنگي
كه سوار مي شود و غیره .از جمله مفاهيم مورد عالقة آنهاست.
 ٢معموالً اشعار ويژة كودكان نبايد زياد طوالني باشند ،مگر در مورد قصه هاي منظوم .زيرا كودك خيلي زود
از يكنواختي خسته مي شود و نمي تواند مدت طوالني تمركز داشته باشد.
 ٣استفاده از استعارات و تشبيهات زياد در شعر كودكان مجاز نيست ،زيرا كودك معناي شعر را درك
نمي كند و در بمباران تصاوير و لغاتي قرار مي گيرد كه برايش مأنوس نيست؛ در نتيجه هرگز از شعر لذت نمي
برد و سعي مي كند كه آهنگ شعر را به خاطر بسپارد.
 ٤مربيان بايد با مطالعة شعرهاي مختلف ،اشعار مناسب را براي كودكان انتخاب و فهرست نمايند تا در زمان
مقتضي از آنها استفاده كنند.
چگونه كودكان را به شعر خواندن ترغيب کنیم:
براي آموزش شعر به كودكان هرگز نبايد آنها را به اجبار وادار به خواندن شعر کرد .خواندن يك بيت شعر
از روي عالقه و رغبت چه بسا با ارزش تر از حفظ كردن يك شعر كامل است.
خودتان آن شعر را دوست داشته باشيد ،در غير اين صورت نمي توانيد آن گونه كه بايد ،احساس را چاشني
شعرخواني کنید.
اشعار را قبل از اجرا چندين بار (با صداي بلند) براي خودتان بخوانيد تا كام ً
ال آن را حس كنيد و وزنش را
ياد بگيريد.
چنانچه گمان ميكنيد لغاتي در شعر براي كودك قابل درك نيست ،قبل از شعرخواني آن را معنا كنيد.
قبل از شعر خواني ،براي كودكان توضيح دهيد كه مي خواهيد شعر جديدي را با اين نام و با اين موضوع
برايشان بخوانيد.
در شعر خواندن لغات را واضح بيان كنيد و از مكث هاي به موقع استفاده كنيد.
پس از خواندن شعر ،چند لحظه سكوت كنيد و سپس دوباره شعر را بخوانيد.
از كودكان بپرسيد كه آيا دوست دارند با شما شعر را تكرار كنند؟ در صورت تمايل آنها ،شعر را با آنها
بخوانيد .طبيعي است كه بعضي از آنها تنها بعضي لغات را تكرار مي كنند و بتدريج شعر كامل مي شود.
هرگز شعرها را بخش بخش نكنيد چون مفهوم شعر ناقص مي شود.
گاهي از دست زدن و يا زدن دو قطعه چوب به هم ،براي همراهي شعر استفاده كنيد.
هرگز از كودكان نخواهيد كه با صداي بسيار بلند كه شبيه جيغ زدن است ،شعر بخوانند.
يك نسخه از اشعار را به كودكان بدهيد تا در صورت تمايل ،والدينشان براي آنها بخوانند.
براي آشنايي كودكان با آهنگ ،از بازي هاي مناسب مثل بازي با لغات هم قافيه نيز استفاده کنید    (شکل   .)18
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نکته

وقتي كودكي شعري را حفظ كرد ،احساس لذت و غرور مي كند و اين احساس ،پايه و انگيزه يادگيري هاي
بعدي او خواهد بود.

شکل18ـ شعرخوانی کودکان

3ـ كتاب خوانی

کتاب خوانی

پرسشگری

درک معنا

نمودار7ـ کتاب خوانی

آخرین مرحلـه پرورش توانمنـدی های شنیـداری ،کتـاب خوانی است .کتـاب خوانی می توانـد در دو جهت
پرسشگری و درک معنا اثر گذار باشد (نمودار )7زیرا خواندن كتاب براي تمرين گوش دادن بسيار مفيد است.
در انتخاب کتاب به سن و عالئق كودك بايد توجه شود .كتاب عالوه بر ادراك بصري ،توجه به جزئيات و رشد
مهارت گويایي ،قدرت شنوایي و درك مطلب را نيز باال مي برد .در انتخاب كتاب تنوع ازجمله مواردي است
كه زمینه را براي گفت وگو آماده می سازد؛ مانند كتاب تصويري که فرصتي براي گفت وگو پيرامون تصاوير
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فراهم می سازد یاكتاب هاي آوازي که به سرودها و اشعار
1
كودكانه توجه دارد و باالخره کتاب های داستان و غيره
که در فصول آینده مفصال ً در این مورد بحث خواهد شد
(شکل .)19
پرسشگري
آنچه كه شنیدن را مي تواند تبديل به گوش كردن فعال
نمايد ،پرسش هایي است كه در زمينه آن مطلب خواندني،
مطرح مي شود و در شخص دروني مي گردد؛ از اين رو ابتدا
بايد به پرسش و نوع آن توجه خاص داشت .این مسئله ای
است که در تمام مراحل رشد کالمی کاربرد دارد.

شکل19ـ کتاب خوانی برای کودک
گفت      و  گو
کنید

فعالیت :15در گروه های کالسی ،در موارد زیر گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
چرا پرندۀ زرد در دفتر نقاشي با رنگ قرمز نارنجي و يا آسمان آبي با رنگ زرد ،سبز می شود؟ اگر
حيوانات لباس بپوشند چه مي شود؟ در اين زمينه داليل خودتان را در كالس ارائه دهيد.
كودكان وقتي صدايي را مي شنوند ،سرشان را به آن سمت مي چرخانند؛ وقتي بوي بدي را حس مي كنند،
دماغشان را مي خارانند؛ وقتي بيسكويتشان در فنجان چاي ناپديد مي شود با تعجب به ما نگاه مي كنند؛
و وقتي اولين حباب صابون در دست هايشان مي تركد ،بي اختيار مي ترسند .این نشان دهندۀ آن است که
كودكان ذاتاً كنجكاو هستند و نسبت به محيط اطرافشان حساس تر و کنجکاوتر هستند.
پرسش چیست :سؤال و يا سؤاالتي است كه فرد را مجبور به پاسخ مي كند.
ضرورت و اهميت پرسشگري :نخستين مكاني كه كودك توانایي پرسيدن را مي آموزد ،محيط خانه است.
اما همين کودکان وقتي وارد مرکز آموزشی مي شوند ،مكالماتشان با معلم كاهش مي يابد .در طول مکالمه
مربی معموالً آغاز کننده و پاسخ دهنده است .كمتر صحبت مي كنند ،كمتر از جمله هاي دشوار استفاده كرده و
كمتر مي پرسند و نهايتاً از زبان كمتر استفاده مي كنند .دلیل چيست؟ دلیل را مي توان در نوع پرسش مربی ها
جست وجو كرد .پرسش هایي با جواب هاي معلوم ،نداشتن شناخت كامل از دانش كودك ،ندادن انگيزه و توجه
نکردن به ديدگاه و تجزیه و تحليل پاسخ ها ،هر يك مي تواند يكي از موارد كاهش دهنده مكالمات كودك
باشد .پس طرح پرسش درست گام های یادگیری را مشخص و استوار می سازد و ضرورت و اهمیت پرسیدن
را بیشتر نمایان می سازد (شکل .)20
1ـ در فصول آینده در مورد انواع کتاب های کودکان گفت و گو خواهد شد.
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شکل20ـ پرسشگری در کودک

نكات اساسي در راستاي پرسشگري
 1معموالً از سؤاالت ساده توصيفي«چه» و «چگونه» به سؤاالت «چرا» و «براي چه» بايد حركت كنيد.
 ٢پرسش هایی كمتر اما بهتر از کودکان بپرسيد.
 ٣زمان بيشتري براي پاسخگویي به کودکان بدهيد.
«زمان انتظار» كيفيت پاسخگویي را افزايش مي دهد .منظور از «زمان انتظار» فرصتي است كه شما به عنوان
مربي در اختيار كودك قرار مي دهيد تا پاسخ بگويد .اين زمان در دو حالت به كودك داده مي شود:
بعد از پرسش :در این حالت شما براي تشويق کودکان به گفتن پاسخ متفكرانه بايد به او زمان بدهيد .مث ً
ال
از كودك مي پرسيم چرا مار نمي تواند لباس بپوشد؟
بعد از پاسخ :در این حالت ،شما نمونه اي از پاسخ متفكرانه را به عنوان الگو معرفي مي كنيد .پس سؤال را
گسترده تر مي كنيد و اجازه مي دهيد كودكان ديگر به سؤال شما فكر كنند و پاسخ مناسب را ارائه دهند .بعد
از سؤال اول از كودكان بپرسيد چرا جوجه تيغي و بز نمی توانند لباس بپوشند؟
 ٤از داوريهاي عجوالنه و قضاوتهاي سريع بپرهيزيد .بايد توجه داشته باشيد دستهاي از كودكان سريع و با
كمي فكر جواب ميدهند (شتابزدهها)؛ در صورتي كه گروهي از آنها بايد فكر كنند تا پاسخ دهند (كودكان
متفكر).
نكته مهم قضاوت سريع شماست ،چرا كه چه بسا تشخيص اين دو گروه بسيار سخت است و شايد گروه دوم
به دلیل ترس از پاسخ غلط و گروه اول به دلیل ندانستن زمان پاسخگویي را طوالني كنند .چرایي را شما به
عنوان مربي بايد به مرور بتوانيد تشخيص دهيد.
 ٥كودكان را به پرسيدن بهتر و بيشتر تشويق كنيد .تشويق باعث ترغيب آنها به ادامه پرسش و تفكر مي شود.
 ٦در پرسش و پاسخ هرگز تقويت هاي غير كالمي کودکان را فراموش نكنيد .يك لبخند ،تماس چشمي ،تائيد
با تكان دادن سر و غیره می تواند باعث تقویت روحیه پرسشگری و پاسخ دهی در آنها شود.
جستوجو
کنید

فعالیت  :16با مراجعه به واژه نامه فارسي ـ انگليسي در كتاب همراه هنرجو ،مشتقات لغت question

را به همراه معاني آن از فرهنگ نامه انگليسي ـ فارسي پيدا كرده و در كالس ارائه دهيد.
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هدف توانمندسازی   6ـ :2فعالیت هایی برای پرورش توانمندی های شنیداری
کودک طراحی و اجرا کند.

روشهاي پرسشگري
«پرسيدن سكویي است براي يادگيري جديد»؛ بنابراين با دادن فرصت هاي مناسب به كودكان و پرسش هاي
درست ،می توان آنها را در مسير مناسب قرار داد ،چرا كه آنها ذاتاً كنجكاوند و دوست دارند از همه چيز سر
درآورند (شکل . )21

شکل21ـ کودکان کنجکاو

از آنجا كه كودك دنيا را از طريق حواس كشف مي كند ،در ابتدا بايد گيرنده هاي حسي آنها تقويت شود .در
عين حال انگيزۀ آنها براي جست وجو ،مقايسه ،خاموش كردن ،كشف كردن و غیره ازطريق اجراي فعاليت ها،
کسب تجربه و اعالم نظر و تصمیم گیری ادامه یابد و به تفکر او شکل با ثبات تر و كامل تري بدهد تا او نتيجه
جست وجو هايش را در دنياي پيرامونش تعمیم دهد (نمودار .  ) 8

روش هاي
پرسشگري
استفاده از
حواس

فعالیت

تفکر

نمودار 8ـ روش هاي پرسشگري

1ـ استفاده از حواس
حداقل در هر مرحله بايد پنج سؤال داشته باشيد و کودک به سه مورد از آنها بايد جواب دهد .اين سؤال ها
براي برانگيختن حواس او ،یعنی حس المسه ،بويايي ،چشايي ،شنوايي و بينايي ،بسيار مهم هستند (شکل.  )22
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شکل22ـ برانگیختن حواس

در مورد بعضي يا تمامي فعاليت هاي فكري که استفاده شده است كودك موارد زیر را مي تواند انجام دهد :
مقايسه کردن :توضيح و ارزيابي براي هر چيزي ،تا ببيند از لحاظ بو ،مزه ،شنيده شدن ،ديده شدن و لمس
شدن آنها ،چقدر تفاوت دارند يا به هم شبيه هستند.
مثال :كدام پارچه در نظرش نرم ترين است؟
فاش كردن :مواد را از نزديك بررسي كند.
مثال :اكليل زير ذره بين به نظرش چطور مي آيد؟
كشف كردن :تجربه كردن و دريافتن اين كه شئ مورد نظر قابل غلتاندن يا خم كردن و پاره شدن و حالت
ارتجاعي داشتن و كش آمدن يا ساختن صدا است.
مثال :آيا يك سكه را مي توانيد بكشيد تا كش بيايد؟
توضيح دادن :بگويد كه آن شئ از لحاظ حس چشایی چه موقعيتي دارد و چگونه است؟
مثال :سركه چه مزه اي مي دهد؟
ادامه دادن :تفكر كردن در مورد اينكه ساير اشيا داراي چه حالتي هستند و چه بو ،مزه ،صدا و شكلي دارند.
مثال :چه چيز ديگري به دانة نمك شباهت دارد؟
نکته

تمرین     کنید

اين پنج نوع سؤال که در باال ذکر شد به آساني به ياد خواهند ماند.

فعالیت  :17فعاليتي را طراحي كنيد كه در آن امكان مقايسه ،كشف ،توضيح دادن و ادامه كار وجود
داشته باشد.
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2ـ فعالیت
فعالیت های پیشنهادی برای اجرای پرسشگری کودکان :فعاليتي را پيشنهاد كنيد كه برانگيزانندة اصلي
تفكر و تخيل قوي باشد .فعاليت هاي که شامل یک یا چند نمونه از موارد زیر باشد:
خالقيت :چيزي به خصوص را بسازد كه تكراري نباشد و از چيزهاي معمولي اطرافش باشد.
مثال :چه طور از تيله براي نقاشي استفاده مي كنيم؟
عقيده :چيزي را كه مربوط به عقيدة شخصي اوست ،درجه بندي و ارزش گذاري شود.
مثال :به نظرت براي مرتب كردن اتاقت چه ترتيبي بهتر است؟
تجربه :خودش تحقيق و مشاهده كند كه اگر اشيای آشنا را در موقعيت هاي مختلف قرار دهد ،چه مي شود؟
مثال :اگر يك سكة مسي را در آب ليمو بگذاريم ،چه مي شود؟
تصميمگيري :در مورد چيزي تصميم فوري بگيرد يا چيزي را به وسيله مشخص كردن خصوصيات شئ يا
اشيا مرتب كند (شکل .)23

شکل23ـ تصميم گيري

مثال :دکمه ها را بر اساس شکل ،رنگ و اندازه با تشخیص خودش طبقه بندی کند؟
در قدم دوم فعاليت هايي را كه بايد انجام شوند ،مي توان به صورت خالقيت ،عقيده ،تجربه و تصميم گيري
مشخص كرد.
گفت      و  گو
کنید
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فعالیت  :18در گروه های کالسی ،در مورد نقش عوامل خالقيت ،عقيده ،تجربه و تصميم گيري در
برانگیختن تفکر کودک گفت وگو کنید و بیان کنید کدامین عامل مهم ترین است و نتیجه را در کالس
ارائه دهید.
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3ـ تفكر

شکل 24ـ تفکر در كودكان

اين قسمت از ادامة فكر واقعاً مي تواند بي پايان باشد .در حقيقت هر فعاليتي مي تواند صرفاً سكوي پرشي براي
پريدن به طرف فعاليت هاي ديگر باشد (شکل . )24
فعاليت ها مي توانند ادامه داشته باشند ،اگر شما:
اضافه كنيد :همان فعاليت اصلي را تكرار كنيد ،اما مواد تازه اي را جانشين كنيد.
مثال :چه چيزي مي توان به رنگ اضافه كرد تا ّبراق شود و برق بزند؟
تكرار كنيد :دوباره همان فعاليت را به دقت تكرار كنيد ،اما با اين سعي كه افق ديد را وسيع تر كنيد.
مثال :عالوه بر ساختن رنگ براق ،به آن براق کننده های دیگری بیافزایید.
چشمپوشي كنيد :همان فعاليت اصلي را تكرار كنيد ،اما از يك ماده يا شئ چشم پوشي كنيد.
مثال :در رنگ ساخته شده یکی از مواد رنگی را حذف کنید.
جايگزين كنيد :همان فعاليت اصلي را تكرار كنيد .مواد را جابه جا يا كم و زياد كنيد.
مثال :برای ساختن رنگ سبز مقدار رنگ آبی را کم کنید.
كشف كنيد :همان فعاليت اصلي را تكرار كنيد ،اما فكر كنيد كه در مكان يا موقعيتي ديگر ،آيا عوض كردن
مسير نتیجه را تغيير مي دهد؟
مثال :از رنگ ساخته شده در نقاشی ساختمانی می توانیم استفاده کنیم.
تمرین     کنید

فعالیت  :19فعاليتي را طراحي كنيد كه با افزودن مواد جديد به آن نتيجه جديدي بگيريد و آن را در
كالس ارائه بدهيد.
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پرسشهاي پيشرفته
استفاده از
حواس

فعالیت

پرسش های
پیشرفته

تفکر

نمودار  9ـ پرسش های پیشرفته

استفاده از روش هاي پرسشگري (استفاده از حواس ،فعاليت ،تفكر) ،مربي را به سمت سؤاالت پیشرفته و عمیق
و درنتيجه پاسخ هاي عميق تر سوق مي دهد .در نتيجه با طرح سؤاالتي در حوزه انديشيدن ،مقايسه كردن،
تصميم گرفتن و خيال كردن به كودك ياد مي دهيد كه بهتر و بيشتر ياد بگيرد و از يادگيري اش لذت ببرد
(نمودار .)9
پرسش هاي پيشرفته شامل موارد زیر است:
الف) انديشيدن :از كودك سؤال هايي بپرسيد و او را وادار به فكر كردن در مورد اصل مطلب ،اختراعات
و لغت هاي مربوط به آن كنید .اينكه چگونه شیء مشخص و كاري به خصوص ممكن است در آينده تغيير
حالت بدهد ،چرا بعضي كارها و اشيا براي افراد ديگر به خصوص بعد از تغييرات معين و مشخص ،جلوه اي
ديگر دارند؟
مثال :دیگ زودپز اسمش چگونه تعیین شده است ؟
ب) مقايسه كردن :پرسيدن سؤال هايي كه ادامة مقايسه كردن بين دو حالت يا دوشیء است.
مثال :چگونه لباس پوشيدن ،مثل بسته بندي كردن كادو است؟
ج)تصميم گرفتن :پرسيدن سؤال هايي است كه تصميم گرفتن در مورد چيزي باشد .سپس او را تشويق به
پشتيباني از جوابش با آوردن دليل كنيد.
مثال :آيا يك کتاب مي تواند دوست باشد؟ چرا بله؟ و چرا نه؟
د)خيال كردن :يك موقعيت متفاوت و جديد را پيشنهاد كنيد .سپس از كودك سؤال هايي بپرسيد كه حالت
مقايسه اي داشته باشند و او را تشويق به ساختن و پرداختن چيزي كنيد كه ارائه كرده ايد.
مثال :شما شيوه اي اختراع كرده اید كه بدون استفاده از آب و صابون مي توانید شیشه منزل را تمیز کنید (آب
و سرکه) .اين اختراع شما چگونه انجام مي شود؟
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درک معنا
پس اگر خود نمی دانید از اهل ذکر (دانایان) بپرسید.

انبیاء /آیۀ 7

پس از بحث در زمینه پرسشگری ،این سؤال پیش می آید که آیا با طرح سؤاالت مناسب مي توان يقين داشت
كه كودك به آنچه مي شنود توجه نماید و درست درك كند .آيا حتي بين پاسخ صحيح و درك معنا رابطه اي
وجود دارد؟
در اینجا مسئله حافظه مطرح می شود .حافظه یعنی توانایی یادآوری و تشخیص اطالعاتی که بدان توجه شده
سپس دریافت و نهایتاً پردازش شده است.1
بنابراین برای رابطه بین خواندن و یا شنیدن و درک معنا باید مسیری طی شود.
 1مرور ذهنی :تکرارکردن اطالعات شنیداری ،دیداری و غیره برای خود فرد است.
 2سازماندهی :اطالعات دسته بندی شده و در ذهن با هم ارتباط می یابد تا در صورت نیاز استفاده شود.
 3گسترش :به وجود آوردن رابطه یا معنی مشترک ،بین دو دسته از اطالعات یا بیشتر که باهم ارتباط
ندارند.

آن کس که بسیار بپرسد ،بسیار خواهد آموخت و بسیار خشنود خواهد شد .البته پرسش ها
باید در دایرۀ مهارت فرد پاسخ دهنده طراحی شود.2
در دو مرحله سازماندهی و گسترش کودک امکان می یابد تا اطالعات بیشتری را حفظ کند و حافظه فعالش را
گسترش دهد .کامل کردن این مراحل یعنی حرکت از مرور ذهنی تا گسترش به زمان و تالش نیاز دارد و راه
را برای درک بهتر معنی هموار می سازد .از این رو با استفاده از جدول ووكليچ 3و نوع پرسش های هدف داری
که مطرح می شود،کودک ضمن مرور ذهنی سازماندهی و گسترش ،پاسخ هایی ارائه می دهد که برداشت کلی
از شنیده های اوست .4جدول ووکلیچ یکی از بهترین و آسان ترین ابزار برای رسیدن به تشخیص درک معنا ،نه
فقط در کودکان بلکه در بزرگساالن ،است زیرا با واکاوی ذهن کودک بر اساس پرسش های مطرح شده میزان
درک را که همانا نشان دهنده اهمیت و ارزش خواندن است ،مشخص می کند .این پرسش ها از ساده ترین که
همان مرور ذهنی است ،به سمت تحلیلی پیش می رود.

1ـ در کتاب پرورش مهارت های شناختی و خالق در پایه  12مفص ً
ال در این زمینه بحث خواهد شد.
4ـ مثال هایی که در بخش نمونه جدول آمده است از داستان بهترین دوست که در ادامه آمده ،طرح شده است.

 Francis Bakanـ2
 Carol Vukelichـ3
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جدول1ـ ووكليچ براي درك معنا
نوع پرسش

هدف

نمونه

پرسش بر اساس يادآوري

كمك به كودك براي يادآوري نكات
مهم

بعد از خواندن كتاب يا قصه آيا او ميتواند به
ياد آورد كه موش چرا به دنبال دوست بود؟

پرسش از لغات داستان

كمك براي درك معاني لغات

معناي دوستي چيست؟ دوست چه كسي
است ؟

پرسش تشخيص ايدههاي
اصلي داستان

كمكبهكودكبرايتوجهبهمهمترين
نكاتكتاب

اسم اين كتاب به نظر تو چه باشد بهتر است
و يا درباره چه بود؟

پرسش تشخيص حدس

كمك براي پيشبيني (كسب توان
پيشبيني) اتفاقات

داستان دربارۀ موشي بود كه به دنبال
دوست بود .او چرا نمي توانست زود تصميم
بگيرد كه با كي بازي كند؟

پرسش عاطفي

کمک برای تشخیص احساسات
قهرمان داستان

موش از پنجه هاي گربه و صداي او چه
احساسي كرد؟

پرسش دربارۀ نتيجهگيري

كمك به كودك براي آنكه بفهمد
چرا وقايع بايد اتفاق بيفتد.

چرا او نتوانست با زنبور يا مرغ دوست بشود؟

پرسش دربارۀ كاربرد داستان
در زندگي روزمره

كمك به كودك براي كاربرد آموزش
در زندگي

آيا شما تا به حال براي بازي كردن به دنبال
پيدا كردن دوست بوده ايد؟

نمونه داستان
موش كوچولو در يك خانه خيلي قديمي زندگي مي كرد.
او دوستي نداشت كه با هم بازي كنند .يك روز موش از
خانه اش بيرون رفت تا يك دوست براي بازي پيدا كند .او
رفت و رفت تا به يك زنبور رسيد و از او پرسيد مي توانم
با تو بازي كنم؟
زنبور گفت« :بله ،حتماً» «چه بازي باهم بكنيم»؟ زنبور
گفت يك بازي خوب .بيا باهم « ِوز ِوز» كنيم دور موش
چرخيد و « ِوز ِوز» كرد .اما موش كوچولو اين بازي را
دوست نداشت و به دنبال يك دوست بهتر رفت .موش
كوچولو به همين ترتيب با يك سگ روبهرو شد و او بازي
«  واق واق» را پيشنهاد كرد .موش دوست نداشت .دوست

شکل 25ـ کتاب داستان برای پیدا کردن دوست مناسب

1ـ یک دوست بهتر ،نویسنده مارتین وادل ،تصویرگر ویرجینیا میلر ،مترجم :افسانه شعبان نژاد ،نشر نشانه ـ تهران 1387
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بعدي مرغ بود و بازي « ُقد ُقد ُقدا» را پیشنهاد کرد كه موش آن را هم دوست نداشت .موش رفت و رفت تا به
گربه رسيد ،به گربه گفت :من ميتوانم با تو بازي كنم؟ گربه پنجههايش را باز كرد و به طرف موش پريد و گفت:
من ميتوانم با تو بازي كنم؟ «ميو  ...ميو» .موش اين بازي را دوست نداشت و بهسرعت از گربه دور شد .او ميان
علفهاي بلند تنهایي بازي كرد و جريس جريس صدا داد .چند تا موش كه از آن نزديكي ميگذشتند به طرف
او آمدند و گفتند «  ما ميتوانيم با تو بازي كنيم؟» موش گفت« :بله ،حتماً ».موشها گفتند «  چه بازي با هم
بكنيم؟» موش گفت با هم ِوز ِوز كنيم .آنها از اين بازي خوششان آمد .موش گفت« :حاال با هم واق واق كنيم».
آن را هم دوست داشتند .موش گفت« :حاال قدقدقدا» .همه تكرار كردند و باالخره موش پنجههايش را باز كرد
و گفت حاال با هم ميو  ...ميو كنيم .موشها تا صداي ميو ميو را شنيدند به ميان علفها دويدند و پنهان شدند.
بعد از بازی به طرف خانه قديمي رفتند و همه خوابيدند (شکل .)25
فعاليت :20داستاني را انتخاب كنید و برای کودکان بخوانید .پس از اجرای آن برای کودکان ،با
پرسش هايی ميزان درك كودك از شنيده ها را طبق جدول ووکلیچ مشخص كنید.

به کار ببندید

تجربه کنید

با توجه به آنچه در این فصل آموختید ،جمع آوري اطالعات طبيعتاً آگاهي را افزايش مي دهد ،اما داشتن
اطالعات كافي نيست .زيرا تا زماني كه اطالعات به دست آمده از محتوا را عم ً
ال به كار نبنديد و تجربه كسب
نكنيد ،نمي توانيد در امر آموزش موفق باشيد.
از طرفي با توجه به مراحل رشد كه به مرور صورت مي گيرد ،آموزش نيز بايد گام به گام باشد و اين همان
چيزي است كه شما با آموخته هايتان در عمل انجام مي دهيد.
پيشنهادهايی برای طراحی فعالیت
صداهایي مانند صداي قطار ،بوق ماشین يا شيهۀ اسب ،گربه و مانند اینها را ايجاد كنيد تا كودكان آنها را
تشخيص دهند.
تعدادي كارت تصويري از اشيای صدادار (قطار ،ماشين ،هواپيما) ،حيوانات (سگ ،گربه ،كالغ) اشيا (جغجغه،
سوت و غیره) تهيه كنيد .سپس از كودكان بخواهيد دايره وار بنشينند و هر يك كارتي را بردارند و صداي آن
كارت را توليد كنند .بچه ها حدس بزنند صداي چه بود .بعد تصوير را نشان دهيد.
طراحي تعدادي سؤاالت كه پاسخ با بله و خير است .شما سؤال را مطرح كنيد پاسخ آنها بايد برعكس پاسخ
صحيح باشد .آيا گربه مي تواند از ديوار باال برود .او طبيعتاً بايد بگويد بله ،اما آگاهانه بايد پاسخ منفي بدهد.
تكرار آخر جمالت :دو جمله بگویيد و از كودك بخواهيد كلمۀ آخر را تكرار كند؛ «امروز هوا برفي بود ،باران
نمي باريد».
داستان ساده اي را بخوانيد .وسط داستان آن را قطع كنيد و از آنها بپرسيد فكر مي كنيد بعد چه مي شود؟
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بگذاريد آنها پاسخ دهند .مهم پاسخ دادن است.
داستاني را بخوانيد و از آنها بپرسيد كدام قسمت خنده دارترين ،ترسناك ترين و  ...بود.
بر اساس آنچه یاد گرفته ايد و طراحی فعالیت کرده اید آموخته هایتان را با کودکان تجربه کنید .بر اساس نمودار
زير فعاليت هايي در سه مبحث كلي اين پودمان برايتان طراحي شده است كه شما با راهنمايي هنرآموز و با
توجه به عاليق و نيازهاي خود از هر مبحث به انجام يك يا دو فعاليت اقدام کنید (نمودار.)10

پرورش توانمندی های
شنیداری

تمرکز و توجه
به صداها

شعرخوانی

کتاب خوانی
1ـ پرسشگری
2ـ درک معنا

نمودار 10ـ پرورش توانمندی های شنیداری

جدول 2ـ فعاليت هاي پرورش توانمندي هاي شنيداري
ساخت ابزار با بازیافت ها برای تشخیص صدا
تکرار پیام
تمرکز و توجه به صداها

اجرای دستور
شمارش تعداد ضربه ها
تکرار پیام تلفنی
آشنایی با ریتم کلمات در قالب یک بازی

شعرخوانی

آشنایی با ریتم کلمات در قالب یک چیستان
آشنایی با ریتم کلمات در قالب یک شعر
پرورش پرسشگری از طریق احساس ،فعالیت ،تفکر(بادکنک در فریزر)
پرسشگری

کتاب خوانی

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

درک معنا
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تمرین برای درک معنا در جدول ووکلیج
مقایسه درک معنا در جدول ووکلیج
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1ـ فعاليتهايي براي تمرکز و توجه به صداها
الف) ساخت ابزار با بازيافت ها براي تشخيص صدا
هدف :تشخيص صداهاي گوناگون
جلب توجه كودكان نسبت به محيط زندگيشان از جمله مواردی است كه بايد يكي از اهداف مهم آموزشي
باشد .در اين راستا مي توان از وسايل بي مصرف و بازيافت آنها ،ابزارهاي مناسبي براي درك و تشخيص صدا
توليد كرد .انجام اين فعاليت ها كه توسط كودكان صورت مي گيرد ،عالوه بر سرگرمي و لذت بردن ،نگاهي
دوباره به محيط زندگي است كه نتيجه مثبتی در پرورش مهارت شنوایي كودكان دارد.
مراحل اجرا
قوطي هاي خالي نوشابه :كودكان مي توانند با استفاده از قوطي هاي خالي پالستيكي و يا فلزي نوشابه و
ريختن سنگريزه در آن يك وسيلۀ ساده موسيقي بسازند (شکل .)26
 1با ريختن مقدار متفاوت شن ريزه مي توان در يك زمينه صداهاي متفاوتي را به وجود آورد.
 ٢با ريختن مواد مختلف (حبوبات ،شن ريز و درشت) صداهاي گوناگوني توليد كرد.
با چسباندن كاغذهاي رنگي و يا رنگ كردن مي توان اين وسيله موسيقیايی را زيبا کرد.

شکل 26ـ قوطی نوشابه

ليوان هاي پالستیك يك بار مصرف :مي توان ليوان هاي يك بار مصرف را با
مواد مختلفي چون حبوبات ،سنگ ريزه ،شن رنگي ،نمك درشت ،كليپس و غیره
پركرد و سر آنها را با نايلون و كش محكم نمود .تكان دادن اين ليوان ها صداهاي
گوناگوني را توليد مي كند (شکل .)27
شکل 27ـ لیوان یک بارمصرف

جعبه هاي مستطيل شكل ماست (جعبه های توخالی) :جعبۀ خالي
مستطيل شكل ماست و يا ظروف يك بار مصرف مستطيل شكل پس از
شست وشو مي تواند وسيله جالبي براي توليد صدا باشد .تعدادي كش را
دور جعبه قرار دهيد .كودكان با كشيدن كش ها صداهاي گوناگوني را
مي شنوند (شکل .)28

کش

شکل 28ـ جعبه خالی
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گلدان هاي سفالي :مي توانيد با استفاده از گلدان هاي
سفالي کوچک و طناب ،زنگ هايي با صداهاي مختلف
بسازيد .با افزودن گلدان ها در اندازه هاي مختلف
صداهاي گوناگون به وجود مي آيد .روي گلدان ها را
مي توان با رنگ ،كاغذ و غیره تزيين كرد .برای تولید
صدا چوب را بايد با احتياط به گلدان كوبيد (شکل .)29

چوب

شکل29ـ گلدان های سفالی کوچک

ني نوشابه :تعدادي ني نوشابه را به شكل روبه رو ببريد،
سپس با كمي خمير آنها را به هم متصل کنید و كل
ني ها را با نوار چسب محصور كنيد (شکل .)30
با تغيير در طول ني ها صداهاي گوناگون توليد مي شود.
چون بايد در اين وسيله فوت كرد ،بهتر است هر
كودكي شخصاً اين ابزار را براي خود بسازد.

شکل 30ـ نی نوشابه

سوت سوتک قرقره ای:
وسایل الزم :قرقرۀ چوبی ،یک تکه بادکنک ،نخ
یک تکه بادکنک را مانند شکل بر روی قرقره بکشید و
قسمت اضافی آن را با نخ به تنۀ قرقره ببندید .با دمیدن
از طرف دیگر قرقره سوت سوتک به صدا در می آید
(شکل .)31
شکل 31ـ سوت سوتک قرقره ای

چوب لباسی براي ساختن سه گوش :با استفاده از یک
چوب لباسی فلزی کلفت می توانید یک سه گوش بسازید.
در باالی آن یک حلقه و نوار بگذارید که بتوانید آن را در
دست بگیرید و سپس با یک قطعه فلز به سه گوش بکوبید
تا صدای آن را بشنوید (شکل .)32

شکل   32ـ سه گوش
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از زنگ هاي سه گوش مدارس نيز براي اين منظور
مي توان استفاده كرد (شکل .)33

شکل 33ـ زنگ سه گوش

زنگوله :مقداري كش پهن را به اندازه مچ دست كودك
ببريد و دو سر آن را بدوزيد ،سپس تعدادي زنگوله روي
آن بدوزيد .كودكان با در دست كردن النگوهاي كشي،
ريتم موسيقي را همراهي مي كنند (شکل .)34
شکل 34ـ زنگوله با النگو

از اين ابزار مي توانيد در اندازه هاي بزرگ تر نيز براي
در دست گرفتن تهيه كنيد.
با كم و زياد كردن تعداد زنگوله ها ،صداهاي متفاوتي
ايجاد مي شود (شکل .)35
شکل  35ـ زنگوله

قوطي هاي گرد خالي:
 1مي توانيد دايرة دور قوطي هاي خالي مث ً
ال (سوهان) را
انتخاب كنيد .سپس روي دايره دور چند سوراخ نمایید
و تعدادي مهره را با روبان به سوراخ ها وصل كنید و يا
تشتك هاي خالي نوشابه را به آن بياويزيد و دايره زنگي
بسازيد (شکل .)36
سطح بيروني دايره را مي توانيد با مقداري تكه هاي
روزنامه تا ارتفاع نيم سانت بچسبانيد تا صدا زيبا تر شود.
 ٢با استفاده از سطح زيرين قوطي ها نيز مي توان ابزار
تولید صدا ساخت .سطح زيرين اين ظرف را از بيرون با
مقداري كاغذ رنگي تزئين كنيد .كودكان مي توانند با
ضربه دست يا چوب و يا يك پيچ بلند صداي زیبایی
توليد كنند (شکل .)37
مي توانيد به دور آن مهره آويزان كنيد.

شکل 36ـ قوطی های گرد خالی

شکل37ـ قوطی برای ایجاد صدا
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 ٣قوطي خالي را بردارید و پس از تزيين با كاغذهاي رنگي،
روي لبه تيز را با چسب نوار كاغذي بپوشانيد ،سپس روي آن را
با يك بادكنك (مثل پوست) بپوشانيد و آن را از خارج با نواري
محكم كنيد تا كام ً
ال كشيده شود .كودك با ضربه زدن بر روي آن
مي تواند به صورت طبل از آن استفاده كند.
قوطي هاي بزرگ تر را مي توانيد با اتصال دو نخ به دو طرف آن
به صورت طبل بزرگ تر در آوريد و كودك آن را به گردن آويزان
كند (شکل .)38
گلدان هاي پالستيكي :دوگلدان پالستيكي يك اندازه انتخاب
كنيد و آنها را به صورت شكل روبه رو روي هم قرار دهید ،سپس
با کشیدن پوست یا بادكنك كلفت به دو طرف آن ،يك طبل دو
طرفه بسازيد .از لیوان های فلزی هم می توانید استفاده کنید.
دوگلدان بايد به وسيله نوار يا طناب هاي نازك به هم وصل
شوند (شکل .)39

شکل 38ـ قوطی تزیین شده

شکل 39ـ گلدان های پالستیکی

چوب و طشتك نوشابه :چند قطعه چوب یا شاخه های خشک
درختان را انتخاب كنيد و به طول  10تا  12سانتي متر ببريد.
سپس تعدادی طشتك نوشابه را بردارید و پس از صاف كردن لبة
آنها (با كوبيدن) ،ميخي را از وسطشان عبور دهيد و ميخ را به
چوب بريده شده وصل كنيد .می توانید از چوب های خراطی شده
نیز استفاده کنید (شکل .)40

شکل 40ـ چوب و طشتک

ب) تكرار پيام
هدف :ايجاد و گسترش مهارت گوش دادن كودكان از راه تكرار پيام شنیده شده
وسيلة مورد نياز :تهية چند جملة كوتاه مورد عالقه و فهم كودكان توسط مربی؛ مانند:
«من گرسنه هستم ،غذا مي خواهم».
«من دوست دارم بازي كنم».
«من مادرم را دوست دارم».
گام اول :آماده سازي
مربی به كودكان يادآوري مي كند ،من يكي از شما را از كالس بيرون ميبرم و در گوش او آهسته جملهاي را
ميگويم ،سپس هر يك از شما به ترتيب بايد نزد او در بيرون از كالس برويد .او آهسته آن جمله را در گوش
شما ميگويد ،سپس بايد به كالس برگرديد و آن جمله را عيناً در گوش من آهسته تكرار كنيد .بايد دقت كنيد
كه شما نبايد كلمهاي به آن اضافه يا از آن كم كنيد .بنابراين هريك از شما ،وقتي آهسته جمله در گوشتان
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گفته شد ،ميتوانيد چند بار آن را پيش خودتان تكرار كنيد تا به خوبي در ياد شما بماند ،بعد وارد كالس شويد.
گام دوم  :اجراي فعاليت
مربی پس از كسب اطمينان از اينكه كودكان با شيوة بازي آشنا شده اند ،بازي را شروع مي كند  .کودکي را به
بيرون از كالس می برد و درگوش او جملة مورد نظر را مي گويد .پس از مطمئن شدن از اينكه آن كودك جمله
را كام ً
ال به ياد سپرده است و مي تواند آن را عيناً تكرار كند ،به كالس باز مي گردد .آنگاه يكي يكي کودکان را
به ترتيب به بيرون از كالس نزد او مي فرستد تا جملة مورد نظر ،آهسته در گوششان گفته شود و به كالس
برگردند و جمله را عيناً ،آهسته و شمرده ،در گوش مربی تكرار و بازگو كنند .كودكي كه جمله را صحيح تكرار
مي كند ،در يك رديف و كودكي كه جمله را صحيح تكرار نمي كند ،به طور موقت در رديف ديگري قرار داده
مي شود تا مجددا ً در بازي شركت داده شود.
ج) اجراي دستور
هدف :ايجاد و گسترش مهارت گوش دادن در كودكان از راه «  اجراي دستور» شنیده شده
وسيلة مورد نياز :مربی بايد فهرستي از دستورهاي سادة قابل اجرا و فهم كودكان را پيش بيني و تهيه كند؛
مانند :نشان دادن اعضاي بدن خود یا نشان دادن وسايل كار در قالب شعر کودکان.
حركت هاي معمولي كاربردي روزانه  « :راه رفتن ،دويدن ،خنديدن و غیره»
گام اول :آماده سازي

مربی براي كودكان توضيح مي دهد كه هريك از شما با گوش دادن به دستوري كه من مي دهم ،بايد فوري
آن را به طور صحيح انجام دهيد.

گام دوم :اجراي فعاليت

مربی پس از كسب اطمينان از اينكه كودكان به شيوة انجام بازي آشنا شده اند ،بازي را شروع مي كند .آن گاه
از هر کودک مي خواهد دستوري را كه مي شنود ،صحيح اجرا كند .مثال:
دستور مربی
دست راست خود را نشان بده!
پاي چپ خود را نشان بده!
كنار تختة كالس برو و گچ را بردار!
برو! يك ليوان آب بياور!

عمل كودك
كودك بايد فوري دست راست خود را باال ببرد.
كودك بايد فوري پاي چپ خود را نشان دهد.
كودك بايد فوري به كنار تختة كالس برود و گچ را بردارد.
كودك بايد فوري برود و يك ليوان آب بياورد.

د) شمارش تعداد ضربه ها
هدف :ايجاد و گسترش مهارت گوش دادن از راه شمارش صحيح ضربه هاي شنیده شده
وسيلة مورد نياز :يك دستمال تميز.
گام اول :آماده سازي :مربی به كودكان توضيح مي دهد كه روش بازي بدين ترتيب است كه چشم هر يك از
شما با پارچه بسته خواهدشد ،سپس با دست ضربه هايي كوتاه يا بلند روي ميز نواخته مي شود .آن گاه شما
بايد ضمن گوش دادن به ضربه ها و شمارش آنها نزد خود ،به طور صحيح بگوييد صداي چند ضربة پي در پي
به گوش شما رسيده است.
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بايد توجه داشت كه مربی مي تواند در ايجاد شدت ضربه ها از نظر بلندي و كوتاهي صداي آنها ،آزاد باشد؛
گاهي به دلخواه ،ضربه ها را بلند و گاهي كوتاه بزند يا براي کودکی ضربه ها را بلند و براي ديگري ضربه ها را
كوتاه بزند .همچنین مربی می تواند نظر كودك را به اين نكته جلب كند كه بايد تشخيص دهد و شمارش كند
كه چند ضربه بلند و چند ضربه كوتاه را شنيده است.
گام دوم :اجراي فعاليت :مربی پس از اطمينان از اينكه كودكان با شيوة بازي آشنا شده اند ،بازي را شروع
مي كند .بدين ترتيب كه هر بار روي چشم يك کودک را با دستمال مي بندد ،سپس با دست ،ضربه هايي روي
ميز می زند .در پايان ،از كودك می خواهد كه بگوید صداي چند ضربه به گوشش رسيده است.
تذكر :مربی گاهي مي تواند براي تنوع و دقت بيشتر ،از كودك نيز بخواهد كه مشخص كند ضربه ها روي چه
چيزي زده شده است؛ مث ً
ال ميز ،ديوار ،تختة كالس ،كتاب و غیره.
كودك در اينجا بايد مشخص كند كه از ضربه هاي زده شده ،چند تا بلند و چند تا كوتاه و روي چه چيزي
بوده است.
ً
چنانچه كودكي در تشخيص خود ،دچار اشتباه شود ،به طور موقت از دور بازي كنار مي رود تا مجددا در بازي
شركت داده شود.
هـ ) تكرار پيام تلفني
هدف :ايجاد و گسترش مهارت گوش دادن كودكان از راه تكرار پيام تلفني شنیده شده
وسيلة موردنياز :يك خط تلفن براي تماس گرفتن و تهية فهرستی از چند پيام مورد عالقه و خواست
کودکان؛ مانند:
دوست داري امروز چه غذايي براي ناهار بخوري؟
دوست داري با كدام يك از دوستانت در مدرسه بازي كني؟
دوست داري امروز به میهماني چه كسي بروي؟
امروز دوست داري چه كسي به ميهماني شما بيايد؟
وقتي دوستت را مي بيني ،بايد چه بكني؟
درمنزل به مادرت چه كمكي مي كني؟
گام اول :آماده سازي
مربی بايد امكان يك خط تلفن را در كالس يا محل ديگري به وجود آورد .سپس زمينه را آن گونه فراهم كند
كه فردي از محل ديگري ،به تلفن مورد نظر تلفن کند و هر بار يكي از کودکان پاي تلفن خواسته شود .آنگاه
يكي از پيام هاي طرح شده در باال ،با تلفن به او گفته شود .سپس تلفن قطع گردد و از كودك خواسته شود
عيناً پيام گوش داده شده را به طور طبيعي و رسا تكرار كند.
بنابراين مربی شيوة كار را براي كودكان توضيح مي دهد و حتي يك يا دو بار اين فعاليت می تواند به صورت
آزمايشي براي يادگيري كودكان در كالس انجام گيرد.
گام دوم :اجرای فعالیت
سپس مربی پس از کسب اطمینان از اینکه کودکان با شیوه بازی آشنا شده اند ،بازی را شروع کند.
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2ـ فعاليتهايي براي شعرخوانی
الف)بازی
هدف :آشنایی با ریتم کلمات در قالب یک بازی
مواد الزم :انتخاب یک بازی در قالب ریتم شعر گونه مثل «عموزنجیرباف» یا «گرگم و گله میبرم»
روش اجرا :بچه ها در حالی که دست های یکدیگر را گرفته اند به صورت دایره می ایستند .سپس یک نفر
به عنوان مجری اصلی سؤاالتی می پرسد که بقیه باید به آن پاسخ بدهند .در اینجا کودکان سؤال را پاسخ
می دهند و برای عبور نام یک حیوان و صدای او به صورت تکرار صدا اجازه عبور می گیرند.
عموزنجیر باف
بله
زنجیر منو بافتی؟
بله
پشت کوه انداختی؟
بابا اومده
چی چی آورده؟
نخود و کشمش
بخور و بیا
با صدای کی؟
با صدای گربه و سپس کالغ ،گنجشک و غیره
ب) چیستان
هدف :آشنایی با ریتم کلمات در قالب یک چیستان
مواد الزم :انتخاب تعدادی چیستان به منظور آشنایی با ریتم شعر و طرح معما برای حدس زدن و نام بردن
 ١میوۀ ترد آشنا ،منم من
گل به سر و سبز قبا ،منم من
بی نمکم ،بگو نمکدان کجاست؟
بچه سبز بوته ها ،منم من
 ٢یک میوه مفید است
محصولی از شمال است
اسم برادرانش
نارنج و پرتقال است.
 ٣با اینکه شکل گوجه ام
گوجه فرنگی نیستم
کال مرا هرگز نخور
حاال بگو من چیستم؟
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ج) شعر
هدف :آشنایی با آهنگ کلمات در قالب یک شعر
مواد الزم :انتخاب شعر کودک
من دو چشم دارم هردو بیناست
من دو گوش دارم هر دو شنواست
من دو پا دارم هر دو پا پویاست
من دو دست دارم هر دو تواناست

یکی
یکی
یکی
یکی

چشم چپ
گوش چپ
پای چپ
دست چپ

یکی چشم راست
یکی گوش راست
یکی پای راست
یکی دست راست
(جبار باغچه بان)

3ـ فعاليتهايي براي کتابخوانی
1ـ3ـ پرسشگری
الف)بادكنك در فريزر (شکل )41
مواد الزم 4 :بادكنك شبيه به هم ،كيسة خريد
گام اول :استفاده از حواس

از كودك در مورد مشخصات بادكنك باد نشده سؤال كنيد ،با تشويق
به استفاده از حواس پنج گانه.
مثال :بيرون بادكنك چه شكلي دارد؟
چقدر مي تواند بادكنك را بكشد؟
آيا مي تواند از بادكنك صدايي در بياوريد؟
آيا بادكنك را مي تواند تا كند؟

شکل41ـ بادکنک در فریزر

گام دوم :فعاليت

چهار بادكنك را به يك اندازه باد كنيد و به كودك بگوييد كه يكي را درفريزر بگذارد ،يك بادكنك را در
كيسة خريد بگذارد و رويش را بپوشاند تا بادكنك ديده نشود و يكي را در كمد بگذارد .از خودش سؤال كنيد
كه مايل است چهارمين بادكنك را كجا بگذارد .آن را همان جايي كه او مي خواهد ،بگذاريد .از او بخواهيد تا
نظرش را در مورد چهار بادكنك بعد از يك هفته بگويد .دلیلش را هم توضيح بدهد .يك هفته بعد ،هر چهار
بادكنك را از مخفيگاه هایشان بيرون بياوريد .از او بپرسيد كه نظرش را در مورد هريك از بادكنك ها بگويد.
آيا هيچ كدام تفاوتي كرده اند؟ كدام محل بهترين جا براي بادكنك ها بوده است و كدام يك پر بادتر است؟ او
را تشويق به يافتن دلیل بهتر ماندن بادكنك كنيد.
گام سوم :تفكر

از او بپرسيد كه شیء ديگري (يك تكه نان ،برگ) را مي توان به همين ترتيب درفريزر و کیسۀ خريد و كمد
و جايي ديگر براي يك هفته نگهداري كرد .فعاليت را دوباره تكرار كنيد .البته با چيزي كه او انتخاب كرده
است و نتايج اين تجربه ها را با هم مقايسه كنيد.
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ب) چه موقع يك مايع آب ميوه است؟
مواد الزم :يك ليوان شربت غليظ ،قاشق ،يك ليوان بزرگ آب ،يك ظرف محتوي شربت يخ زده (شربت غليظ)
گام اول :استفاده از حواس

از كودك بخواهيد كه شربت غليظ يخ زده را با آب ميوه یا شربت معمولي مقايسه كند .تشويقش كنيد قبل
از جواب دادن ،از حواس خود استفاده كند.
مثال :غليظ بودن
آيا اين شربت از شربت معمولي غلیظ تر است؟
آيا بوي آن تندتر است؟ شربت غليظ مخلوط نشده با آب ،چه تفاوتي با آب مخلوط شده با شربت دارد؟ چه
شباهت هايي به هم دارند؟
گام دوم :فعاليت

به كودك كمك كنيد تا سه قاشق مربا خوري از شربت غليظ را در يك ليوان بزرگ بريزد .از او بخواهيد حدس
بزند چقدر آب الزم است تا مزة مناسبي به آن بدهد و خوب حل شود .بعد از حدس زدن ،از او بخواهيد كه
پنج قاشق مرباخوري آب به آن اضافه كند .سپس بخواهيد كه آن را مزه و بو كند .از او بخواهيد اضافه كردن
آب را ادامه دهد و به همين ترتيب بو كردن و كمي مزه كردن را .شمارة قاشق هاي اضافه شدة آب را داشته
باشيد .وقتي به نظرش رسيد كه مزة آب مانند شربت معمولي شده است ،تعداد اضافه شدة قاشق هاي آب را
با حدس او تطبيق دهيد .حال از او بپرسيد چقدر بايد آب ريخت تا شربت كامال ً مزة خود را از دست بدهد.
براي يافتن جواب بگذاريد خودش تعداد قاشق هاي آبي را كه اضافه مي كند ،بشمارد .شما هم حساب آن را
داشته باشيد .بعد با شماره هاي او مقايسه كنيد.
گام سوم :تفكر

از او سؤال كنيد آيا مث ً
ال با شربت آلبالو اين تجربه را كرده است؟ آيا با شربت ديگر هم همين نتيجه به دست
خواهد آمد؟ سپس با شربت ديگري امتحان كنيد .هنگام پايان يافتن تجربه بگذاريد او تعداد قاشق هاي آب
الزم براي درست كردن شربت و بي مزه كردن را حدس بزند و مقايسه كند.
ج) اكتشافاتي در مورد نان
هدف :استفاده از پرسشگري براي شنيدن
گام اول :استفاده از حواس

دربارۀ ويژگي نان از كودك سؤال كنيد .او را تشويق به استفاده از حواسش كنيد.
مثال :مي توان يك تكه نان را بدون پاره شدن 1تاكني؟
آيا نان بدون پاره شدن قابل كش آمدن است؟
خرده هاي نان کلفت تر از يك تكه نان هستند يا نازك تر؟ (نان ماشيني یا هر نوع نان دیگر)
مواد الزم :قطعه اي نان4 ،كيسه نايلونی ،نوار چسب ،قطره چكان ،آب ،يك پرتقال
گام دوم :فعاليت

از او بپرسيد آيا مي توان چيزي را روي نان پرورش داد؟ سپس بپرسيد آيا آب و نور خورشيد برروي نان اثري
دارند؟ او را تشويق کنید با ارائه دلیل نظراتش را بیان کند .بعد از او بخواهيد كه قطعه اي نان را به چهار

1ـ منظور تکه تکه شدن است.
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قسمت مساوي تقسيم كند هر تكه را در يك كيسه نايلون بگذارد و بر روي يك تكه نوار چسب بنويسيد
«  نور» و آن را روي يك كيسه بچسبانيد .روي تكة ديگر بنويسيد «  تاريكي» و آن را روي يك كيسه نايلون
ديگر بچسبانيد .بعد در هر دو كيسه را ببنديد و بچسبانيد.
از كودك بخواهيد تا يكي را در جاي نوراني و ديگري را در جايي تاريك بگذارد .بعد بر روي دو تكۀ باقي
مانده از آن هشت قطره آب بچكاند و هريك را در كيسة جداگانه اي بگذارد و دوباره برروي تكه اي چسب
بنويسد «  نور و آب» و تكه اي ديگر«  آب و تاريكي» و بر روي كيسه ها بچسباند و به همان گونه آنها را هم در
جاي مناسب بگذاريد.
از كودك بخواهيد در مورد چهار قطعه نان حدس بزند.
مثال :آيا بعد از يك هفته تمام قطعه ها به يك صورت ديده خواهند شد .اگر نه ،كدام قطعه متفاوت خواهد
بود و چرا؟
بعد از يك هفته ،چهار كيسه را بياوريد و بگذاريد تا او به نتيجۀ كار دقت كند .بر مبناي مشاهدات از او بپرسيد
كه كدام حالت براي رشد كپك مساعد تر است؟
گام سوم :تفکر

از کودک بپرسید آیا فکر مي كند نتیجه تحقیق در مورد یک قطعه پرتقال هم ،اگر در کیسه گذاشته شود
همین است .او را به توضیح دادن تشویق کنید .سپس آزمایش را با یک قطعه پرتقال پوست نکنده تجربه
کنید .در نهایت از او بخواهید نتیجه دو آزمایش را با هم مقایسه کند.
د) بيا يك ساندويچ عجيب بسازيم
مواد الزم :نان همبرگر ،جوانة حبوبات (جوانه ای که از سبز کردن حبوبات به دست می آید از جمله ماش)،
كره ،كمي خرده شكالت ،كشمش ،بستني ،بيسكويت ،حلقه هاي خيار ،حلقه هاي گوجه فرنگي ،بادام ،خردل،
بشقاب ،كارد كند
گام اول :استفاده از حواس

از او بخواهيد در مورد تهية يك ساندويچ عجيب فكر كند .مواد را مقابل او بگذاريد و از او بخواهيد كه از
حواسش استفاده كند.
مثال :كدام مادة غذايي بوي قوي تري دارد؟
كدام يك از همه شيرين تر است؟
كدام يك بد مزه تر است؟
كدام يك با كارد كند بهتر بريده مي شود؟
گام دوم :فعاليت

ذرت ،لوبيا سبز
از او بخواهيد چيزهايي را كه در يك ساندويچ معمولي به كار نمي رود؛ نام ببرد؛ مانند بستنيّ ،
و يا نخود.
بعد بخواهيد از موادي كه حاضر است ساندويچي درست كند؛ البته ساندويچي عجيب .از او سؤال هايي كنيد
كه در خالق بودن هنگام تهية ساندويچ مشوق او باشد.
مثال :آيا در يك ساندويچ عجيب مواد الزم را مي توان به شكل چيزي روي نان قرار داد؟ (مث ً
ال در يك خط،
يا به شكل دايره)
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وقتي كار او تمام شد ،از او بخواهيد به كارش اسمي بدهد .بعد بپرسيد آيا ساير بچه ها حاضرند آن را بخورند؟
تشويقش كنيد كه چرا بله و چرا نه؟ او را وادار كنيد كه شما را متقاعدكند كه ساندويچ خوبي درست كرده
و شما حتماً بايد آن را امتحان كنيد .سعي كنيد شجاع باشيد .در نهايت از خودش بخواهيد كه آن را امتحان
كند .در اين صورت از خودش بخواهيد كه مزة ساندويچ خود را امتحان كند.
گام سوم :تفكر

از او بپرسيد پختن شيريني با چه ماده اي مي تواند عجيب باشد (مث ً
ال پوست پرتقال) .يك خمير بيسكويت
آماده كنيد و بگذاريد كمي از مواد را به آن اضافه كند .بعد آن را بپزند و از او بخواهيد كارش را بسنجد و به
آن نمره بدهد.
2ـ 3ـ درک معنا
الف)تمرین
هدف :تمرین برای درک معنا در جدول ووکلیچ
مواد الزم :انتخاب قصه و داستان
مراحل اجرا :پس از خواندن قصه با پاسخ به هفت پرسش جدول ووكليچ ،ميزان درك معنا را مشخص كنيد.
«باران مي باريد .باد مي وزيد .باد با خود يك دستمال آورد .موش كوچولويي كه زير باران خيس شده بود،
دستمال را پيدا كرد .خوشحال شد .دستمال را به چوب بست و يك چتر درست كرد .آن را روي سرش گرفت.
موش كوچولو به النه رفت؛ اما د ِر ورودی النه اش تنگ بود .چتر توي النه نرفت .موش كوچولو چتر را بيرون
گذاشت .باد آمد و چتر را با خود برد.
قورباغه كوچولويي چتر را پيدا كرد .خوشحال شد .روي آن نشست و زير باران آواز خواند :قور قور قور.
خانه قورباغه روي درخت بود .قورباغه كوچولو نمي توانست چتر را به خانه اش ببرد .آن را همان جا گذاشت
و رفت .باد آمد و چتر را با خود به كنار رودخانه برد .خارپشت کوچولویی چتر را پیدا کرد خوشحال شد و
با آن یک قایق درست کرد .النۀ خارپشت آن طرف رودخانه بود .خارپشت توي قايق نشست و به آن طرف
رودخانه رفت .چتر را همان جا گذاشت و به طرف النه اش رفت .باد وزيد ،آب چرخيد ،قايق را با خود برد .قايق
رفت و رفت تا به يك بوته كنار رودخانه گير كرد .آب چوب آن را با خود برد ،اما دستمال روي بوته ماند.
مدتي گذشت .باران بند آمد .دختر كوچولويي آمد .دختر كوچولو دنبال چيزي مي گشت .ناگهان دستمال
را ديد .خوشحال دستمال را برداشت و گفت  « :دستمال قشنگ من ،كجا بودي؟» دختر كوچولو دستمال را
شست .آن را روي يك شاخه انداخت .نسيم وزيد ،آفتاب تابيد ،دستمال خشك شد .دختركوچولو با خوشحالي
دستمال را به خانه برد».
ب) مقایسه
هدف :مقایسۀ درک معنا در جدول ووکلیچ
مراحل اجرا :كاربرد اين قصه را در زندگي روزمره با پرسش كاربردي قصه قبلي مقايسه كنيد.
گربه زير درخت دراز كشيده بود .او مي خواست بخوابد .اما گنجشك ها جيك جيك مي كردند و نمي گذاشتند
او بخوابد.
او جايش را عوض كرد و زير ميزي كه توي حياط بود رفت .اما تا خواست بخوابد دو باره گنجشك ها آمدند
و جيك جيك كردند.
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گربه عصباني شد و يك ميوي بلندي كشيد ،يك لحظه گنجشك ها ساكت شدند .اما دوباره شروع كردند .گربه
خميازه اي بلند كشيد .دست ها و پاهايش را كش داد و كش داد .بعد يك مرتبه بلند شد و به طرف گنجشك ها
دويد .اين طرف حياط ،اون طرف حياط ،حتی جستي روي درخت و ديوار زد.گنجشك ها پر زدند و رفتند و
گربه آسوده خوابيد ،چون خيلي خسته شده بود.

تمرین کنید
 1یک فهرست وارسی برای رشد شنوایی کودک  3ساله تهیه کنید و بعد از تکمیل گزارش آن را ارائه دهید.
 2یک فعالیت آموزشی برای حذف مانع فردي شنيدن كودك طراحی کنید.
 3یک فعالیت آموزشی براي پرورش گوش دادن فعال يك كودك  5ساله طراحی کنید.
 4با ابزارهاي مختلف صداهايي را براي دو كودك چهار ساله ايجاد کنید و گزارشي از عكس العمل آنان تهيه
كنيد.
 5يك قصه را براي كودك شش ساله اجرا کنید و چهار نوع از پرسش هاي مطرح شده در جدول ووكليچ را
بپرسید و نتيجه را گزارش دهيد.
خود ارزیابی پايان پودمان 2
واحدیادگیری :توسعۀ مهارت های شنیداری کودک
این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحدیادگیری توسعۀ مهارت های شنیداری کودک تهیه
شده است .در هر سؤال بیشترین امتیاز ،سه و کمترین امتیاز یک است .براین اساس خود را ارزیابی
کنید و به خود امتیاز دهید.
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رديف

موارد

1

تا چه حد مي توانيد گزارشي از فهرست وارسي رشد شنوايي كودك مشاهده
شده را ارائه دهيد؟

2

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

3

تا چه حد می توانید یک فعالیت آموزشی برای پرورش گوش دادن فعال از طریق
يكي از سبك هاي شنيدن طراحی و اجرا کنید؟

4

تا چه حد می توانید یک فعالیت آموزشی برای پرورش توانمندي هاي شنيداري
از طریق فعاليت هاي روزانه طراحی و اجرا کنید؟

3

2

1
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ارزشیابی شایستگی توسعۀ مهارت های شنیداری کودک
شرح کار:
تهيه فهرست وارسي برای مراحل شنیدن با استفاده از جدول مراحل رشد شنوایی
طراحی یک فعالیت آموزشی برای پرورش گوش دادن فعال با استفاده از انواع گوش کردن و سبک های شنیداری
طراحی یک فعالیت آموزشی برای پرورش توانمندی های شنیداری با استفاده از تمرکز و توجه ،زیر و بمی صدا ،شعرخوانی و کتاب خوانی
طراحی هر فعالیت با توجه به موارد زیر انجام می شود:
نوع فعالیت:
نام فعالیت:
مکان فعالیت:
هدف فعالیت:
وسیله و ابزار مورد نیاز:
زمان فعالیت:
تعداد کودکان:
سن کودکان:
روش کار:
تعداد مربی و مربی یار:
استاندارد عملکرد :توسعه مهارت های شنیداری کودک از طریق شناخت مراحل شنیدن ،گوش دادن فعال ،پرورش توانمندی های شنیداری كودك بر اساس
منابع علمی و آموزشی و آیین نامه های وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی كشور
شاخص ها:
توسعه شناخت مراحل شنیدن (مراحل رشد شنوایی)... ،
پرورش گوش دادن فعال (ویژگی های گوش دادن فعال ،موانع شنیدن ،سبک های شنیدن).
پرورش توانمندی های شنیداری (تمرکز ،توجه به صداها ،شعرخوانی ،کتابخوانی)
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
توسعه مهارت های شنیداری کودک با توجه به شرایط زیر:
زمان 60 :دقیقه برای هر فعالیت
مکان :مرکز آزمون
ابزار و تجهیزات :لوازم التحریر ،اشیای صدا دار ،تصاویر اشیاء و حیوانات ،وسایل هنری ،فایل صوتی ،کتاب شعر و قصه
استاندارد وسایر شرایط :منابع علمی و آموزشی آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی
ابزار و تجهیزات :لوازم اداری مناسب ـ جداول رشد
اسناد :دستورالعمل های بهزیستی و آموزش و پرورش
منابع :کتب آموزشی مرتبط ،اینترنت
استاندارد و سایر شرایط :منابع علمی و آموزشی آئین نامه های بهداشتی و آموزش و پرورش
معیار شایستگی:
مرحلۀ کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

توسعۀ شناخت مراحل شنیدن

1

پرورش گوش دادن فعال

2

پرورش توانمندی های شنیداری

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی :یادگیری ،مهارت گوش کردن ،آموزش و كمك به فراگيري ديگران
ایمنی :رعایت استاندارد های بهداشتی موجود در آیین نامه های مهد ها ـ رعایت نکات ایمنی در
به کارگیری ابزار و تجهیزات بهداشتی
بهداشت :رعایت بهداشت و سالم سازی محیط
توجهات زیست محیطی :به حداقل رساندن صدمات زیست محیطی ـ صرفه جویی در آب مصرفی
نگرش :اهميت دادن به انجام صحيح فعالیت هاي آموزشی در کوتاه ترین زمان
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2

0

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

توسعۀ مهارتهای بیانی کودک

صحبت کردن را با مطالعه یا حتی نگاه کردن نمی توان آموخت ،بلکه
باید آن را انجام داد و تمرین کرد.
زمان 60 :ساعت ( نظری 24ساعت  +عملی 36ساعت)
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واحد یادگیری 3
توسعۀ مهارت های بیانی كودك

استاندارد عملکرد
توسعه مهارت های بیانی کودک از طریق توسعه شناخت مراحل سخن گویی ،آماده کردن برای سخن گویی
و کاربرد توانایی های گفتاری کودک در زندگی روزانه بر اساس منابع علمي و آموزشي و استانداردهای وزارت
آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی كشور
شايستگي هاي فني مورد انتظار در اين واحديادگيري:
1
2
3

توسعۀ شناخت مراحل سخن گویی
آماده کردن کودک برای سخن گویی
کاربرد توانایی های گفتاری در زندگی روزانۀ کودک

شایستگی های غیر فنی مورد انتظار در واحديادگيري:
1
2
3
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یادگیری
مهارت گوش کردن
آموزش وكمك به فراگيري ديگران

پودمان سوم :توسعۀ مهارتهای بیانی کودک

هدف توانمندسازي 1ـ :3مراحل سخن گویی کودک را توضیح دهد.

صحبت كردن
گفت      و  گو
کنید

فعاليت:1
در گروه های کالسی درباره عبارت زير گفت وگو کنید.
«حرف بزنيد تا شناخته شويد ،زيرا انسانها در زير زبانشان پنهان هستند« ».نهج البالغه /کلمات قصار »392
تعريف :سخن گفتن فرایندی است كه بر شناخت و انديشه مبتني است و از روي قصد و اراده براي بيان
مفاهيم و خواسته هاي انسان به كار مي رود.
كودكاني كه در زمينۀ مهارت هاي كالمي ضعيف هستند ،در مدرسه با مشكالت خواندن روبه رو مي شوند .اما
در هر حال كودك طبيعتاً زبان را مي آموزد.
در سال هاي اخير بررسي زبان كودكان به طور قابل مالحظه اي گسترش يافته است كه با همه تفاوت ها در دو
نكته اتفاق نظر دارند.
 1كودكان نظام زباني خاص خود را دارند و صرف ًا مق ّلد نيستند .کودکان در هر مرحله قواعد دروني
خود را دارند كه با قواعد زبان بزرگسال متفاوت است .برای مثال ،اداي كلمه «گوشتوایي» براي گوشت فروشي
(قصابي) كه بر اساس كلمه نانوایي مي سازند.
ّ
 ٢شباهت در تكامل زبان كودكان :جدا از اينكه در كدام كشور يا منطقه زندگي مي كنيم ،كودكان در
تكامل زبان شبيه هم هستند و از یک روند خاصی پیروی می کنند.
اهميت سخن گفتن
فرايند سخن گفتن هميشه الهام بخش در زمينۀ آموزش است ،از آنجا كه پيش فرض مراحل رشد ،از ساده به
كمي به كيفي ،از تقليدي به خالق ،از وابسته به مستقل است .فرايند رشد كالمي که
مشكل ،از كم به زياد ،از ّ
در ادامۀ مبحث بيان مي شود ،مي تواند نكات حائز اهميتي را در اين زمينه آشكار سازد.
هدف توانمندسازي2ـ :3فعالیتهای آموزشی برای توسعۀ شناخت مراحل
سخنگویی را طراحی و اجرا کند.

مراحل رشد سخن گفتن
گريه قابل ادراك ترين صدايي است كه نوزاد توليد مي كند .تغيير در آهنگ گريه ،خشم ،درد ،گرسنگي
و غیره را نشان مي دهد .گريه هرچند اولين ابزار ارتباطي كودك است؛ اما واقعاً ارتباط كالمي نيست (گریه
زبان نيست).
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كودكان در زمان تولد با صداهاي مختلفي گريه
مي كنند و والدين گاهي ميتوانند از گريۀ فرزندشان
بفهمند که گرسنه است يا خسته و يا مشکلی دیگر
دارند  .البته در اين دوره بيشتر از نظر موقعيت آنها
حدس ميزنند .اما در ماههاي بعد مادر به درستي
گریه ناشی از گرسنگی يا خواب را تشخيص ميدهد
(شکل.)1

شکل1ـ گریه کودک

تمرین     کنید

فعالیت  :٢درگروه هاي کالسی صداي گريه چند نوزاد را ضبط كنيد و در كالس پخش نمایید و به آن
گوش دهيد .آيا همۀ آنها يكسان است و يا تفاوت دارند؟ نتیجه را در کالس جمع بندی کنید.

كودك در حدود  3ماهگي ،زمان بيداري را
صرف ساختن و توليد صدا مي كند كه بيشتر به
بَغ بَغوی كبوتر شبيه است ،اما تنوع دارد و به نظر
مي رسد كه مي تواند اين صداها را كنترل كند
(مرحله زمزمه کردن .)1او مي تواند صداي خود
را كم و زياد كند و يا با شنيدن صداي مزاحم آن
را قطع نمايد (شکل.)2

شکل2ـ كودك خودش به توليد صدا مي پردازد.

كودك به مرور صداهاي توليد شده اش را با صداهایي شبيه به حروف صدادار و بي صدا درمي آميزد و وقتي
با او حرف مي زنيم ،اين كار را ادامه مي دهد ،حتي لبخند مي زند .بنابراين در اين مرحله هر كاري را كه با
لبخند و ارتباط چشمي انجام مي دهید ،باید با صداي بلند و واژگان صحيح بگویيد .به خاطر داشته باشيد او
سخن گفتن را با شنيدن مي آموزد (شکل.)3
هر چند کودک صداي مادرش را از ديگر صداها بیشتر تشخيص مي دهد ،ـ صدایي كه از دوران جنيني در
 Cooingـ1
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شکل3ـ لبخند کودک به بزرگساالن

رحم شنيده است و به آن خو كرده است1ـ اما به مرور مي آموزد كه چگونه به صداي مادر گوش كند.
صداي شما بايد آرام و با محبت و عشق باشد .در حين لباس پوشيدن ،حمام كردن و يا غذا دادن فرصت هاي
طالیي براي حرف زدن پيش مي آيد .براي كودك مدام شرح دهيد كه مشغول چه كاري هستيد .با تلفظ
صحيح لغات و جمالت كامل اين فعاليت را ادامه دهيد؛ «االن وقت شير خوردن است»« ،بگذار ،بلوزت را از
تنت بيرون بياورم» .اين نكات را به كمك مربي هم گوشزد كنيد.
نکته

پیشنهاد

ارتباط كالم با اعمال باعث گسترش خزانۀ لغات و درك بهتر کودک مي گردد.

به صداهایي كه در محيط زندگي اش وجود دارد ،اشاره كنيد؛ «اين صداي زنگ تلفن است»« ،این
صدای زنگ در است».
اسم اشياي در ديدرس او را بلند بگویيد؛ «اين شيشه شير است»؛
جمله ها را كامل ،روشن و واضح بگویيد؛ «اين كاله است».
کودک به مرور شروع به بَل بَل كردن( 2غان و غون) مي كند .به صداهاي اطراف گوش مي دهد و از گريه او
كاسته می شود و مدام بين خواب و بيداري است .اين دوره از جهت گفتاري اهميت خاص دارد ،زيرا تقليدي
از ريتم و صداهاي محيط و صداي توليد شده خودش است .با ،ما ،دا و غیره او ممكن است ،در اثر تكرار از اين
حروف لذت ببرد و بعضي از حاالت هيجاني خود را با اين گونه صداها به ما نشان دهد.
با گذر زمان ،هجاهای ساده اي چون ال ،دا ،و صداهاي دو سيالبي مانند ماما و دادا آغاز مي شود .اين صداها
1ـ جنین از شش ماهگی صدای مادر و ضربان قلب او را می شنود .پس از شش ماهگی صدای محیط را می تواند در درون رحم گوش دهد.
2ـ  Babblingتقلیدی از ریتم صداهای محیط و صداهای شنیده شده کودک است .این مرحله همان غان و غون است.
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را نمی توان كلمه دانست .كودك به خاطر خودش آنها را به وجود مي آورد و در واقع گفتار كودكانه 1است
كه از تركيب صداهاي گوناگون تشكيل شده است؛ تك سيالبي ها به دو سيالبي تبديل می شوند و آغازی براي
رسيدن به كلمه است.
پژواك كالمي 2در واقع ،تكرار كلمات شنيده شده كودك است .بنابراين طبيعي است كه كودك از كلمات
بد هم تقليد كند .پس بايد از الگوهاي صحيح كالمي برخوردار باشد .گاهي بزرگ ترها به واسطه شيريني «گفتار
كودكانه» نه فقط لغات او را تصحيح نمي كنند ،بلكه با لبخند و واکنش خود ،لغت اشتباه را تكرار مي كنند.
پیشنهاد

تمرین     کنید

   ادغام رفتارهاي عملي و گفتاري «خداحافظي» يا دست تکان دادن
عكس العمل با لبخند در قبال بيان كلمات كودك و تكرار آن به صورت صحيح
فعاليت  :3در گروه های کالسی در صورت امكان ،از لغاتي كه در كودكي اشتباهاً مي گفتید و والدين شما
آنها را به ياد دارند (حتي كلمات شنيده از ديگر كودكان) فهرستی تهيه كنيد و در كالس ارائه دهید.
کودک پس از اين مرحله ،به دلیل آشنایي بيشتر با لغات كليدي و كسب مهارت نسبت به تكرار ،مي تواند
معنـاي بسياري از گفته ها و دستـورهای شفاهي را درك كند .با وجـود محـدوديت خزانه لغات از نظر بيان
( 3تا  4كلمه) مي تواند آن را در جاي درست و براي مقصودي درست استفاده كند .مانند «بغل» يعني مرا
بغل كن ،آب «يعني آب بده» .او يك كلمه را براي بيان يك جمله به كار مي برد.

پیشنهاد

كودك را در مقابل آينه قرار دهيد و اجزاي بدن
او را با نشان دادن نام ببرید (شکل.)4

شکل4ـ کودک و آینه

کودک به مرور ،ایما و اشاره را به كالم خود مي افزايد و واژگان دركي او  5برابر واژگان بياني مي شود .يعني
كودك ظاهرا ً  10كلمه را بيان مي كند ،ا ّما معناي  50كلمه را مي فهمد .از طرفي او از يك كلمه مي تواند
به جاي معناي چند واژه استفاده كند ،برای مثال كلمه «جيز» را براي لغت داغ به آتش بخاري ،كتري
 Lallingـ1
 Echoicstageـ2
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آب  جوش ،شمع و غیره اطالق مي كند يا «جوجو» را براي همه پرندگان ،حتي هواپيما ،به کار می برد.
فکر کنید

فعالیت :4فرصتي براي صحبت كردن با کودک نوپا پيدا كنيد .نحوۀ صحبت كردن شما با روشي كه
معموال ً با يك بزرگسال صحبت مي كنيد ،چه تفاوتي دارد؟ نتیجه آن را در كالس مطرح كنيد.
نكات كليدي در صحبت كردن با كودك نوپا
کودک را به صحبت كردن تشویق کنید ،به او نخنديد و انتقاد نكنيد.
از جمالت كوتاه و یا پرسش هاي زياد استفاده كنيد.
موقعي كه صحبت مي كند ،تمام توجه تان را به او معطوف كنيد.
به سؤاالت او با كلمات ساده پاسخ دهيد.
صبور و شكيبا باشيد ،چرا که او براي بيان آنچه مي خواهد بگويد ،به زمان نياز دارد.
كودكان به مرور با افزايش خزانه لغات ،قادر به ساختن جمله هستند .هر چند جمالت آنها بيش از دو كلمه
نيست؛ مثل بابا توپ ،مامان سوپ .تركيبات دو كلمه ای كودكان نوع خالصه شدۀ جمالت بزرگساالن است
(فعل ،اسم و صفت)؛ جمالتي تلگرافي ،بدون حروف اضافه ،ربط و يا تعريف.
اغلب نوپاها به طور ناگهاني كلمات تازۀ زيادي را به سرعت مي آموزند كه گاهي به آن «مرحله جهش يا
فوران كلمه» می گويند .رشد كالمي تمامي كودكان از يك الگو پيروي مي كند كه آنها را به ساختن جمالت
كامل مي رساند؛ يعني جمالتي داراي اسم ،فعل ،حرف اضافه و غیره آنها تا اين مرحله كه تنها چند جمله را
مي توانستند بيان كنند ،به زودي ياد مي گيرند كلمات را كنار هم بگذارند و تركيب جديدي را خلق و بيان
كنند ،حتي اگر آن را نشنيده باشند.

نکته

کودک نوپا وقتي بهتر مي آموزد كه مكالمات واقعي داشته باشد.
بگذاريد كودك افكارش را به زبان آورد ،جمالت او با الهام از آنچه در محيط اطرافش رخ مي دهد ،از ساده به
سمت پيچيده پيش مي رود .با ايجاد شرايط مناسب به او فرصت تالش و جست وجو بدهيد و بگذاريد خود
تجارب دست اول را آزمايش و بيان كند؛ اگر چه ممكن است او بخش هایي از جمله را حذف نمايد ،اما معاني
كالم در آنها گسترش مي يابد .کودکان با استفاده از حروف اضافه ،تعريف و به كارگيري حاالت مختلف فعل،
جمالت پيچيده تري را به كار مي گيرند.
ویژگی های واژگان كالمي 1بر اساس سن در جدول  1نشان داده شده است.

1ـ به جدول رشد كالمي در كتاب همراه هنرجو مراجعه كنيد.
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جدول1ـ ویژگی های واژگان كالمي
ویژگی های واژگان كالمي بر    اساس سن
سن
 3سالگي

تعداد كلمات

ويژگي ها

1000

جمالت ساده

 3تا  4سالگي استفاده از خزانه لغوي بيشتر همراه با ضرب آهنگ كالم 1500

تمرین     کنید

 4تا  5سالگي جمالت  3تا  5كلمه به همراه حروف اضافه

2500

 5تا  6سالگي جمالت  6تا  8كلمه با حرف ربط

10000

 6تا  8سالگي جمالت كامل با رعايت قواعد

 30000تا 40000

فعالیت  : 5مطالبي را كه با عنوان مراحل رشد سخن گفتن مطرح شد ،مرور كنيد و جدول رشد سخن گویي
را تهیه کنید.
هدف توانمندسازي3ـ :3روشهای آماده کردن کودک برای سخنگویی را توضیح دهد.

آماده كردن كودك براي سخن گفتن
با توجه به رشد زبانی پرشتاب كودك ،همان گونه كه اشاره شد ،كودك سخن گفتن را در محيط مي آموزد .اين
محيط هر قدر غني تر باشد و موارد شنیداری مناسب وجود داشته باشد (افراد گوناگون ،اصوات دلنشین
و غیره) طبيعي است كه رشد زباني بهتر صورت مي گيرد .بنابراين در كنار فعاليت هاي روزمرۀ كودك ،مي توان
با تمرين و اجراي طرح هاي آموزشي زبان ،بستر را براي توسعۀ آن ممکن ساخت .شايد بتوان راهكارهاي
اجرایي را در سه بخش ارائه كرد كه هر يك داراي شاخه هایي است كه نهايتاً منجر به صحبت كردن بهتر
كودك مي شود .سه راهكار اصلي آماده کردن کودک برای سخن گفتن طبق نمودار  1عبارت اند از:
آماده کردن کودک
برای سخن گفتن

آماده کردن فضا برای
انتقال پیام

شناخت
1ـ شناخت خود
2ـ بیان احساسات

تشویق کودک به صحبتکردن
1ـ نام بردن و توصیف
2ـ کامل کردن
3ـ جملهآموزی

نمودار 1ـ آماده کردن کودک برای سخن گفتن
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در اين راستا فعاليت هایي طراحي شده است ،تا به كودكان امكان سخن گفتن را بدهد .در اينجا تأكيد در ياد
دادن كلمات جديد نيست ،بلكه تأكيد بر مشاركت فعال كودك در مبادالت كالمي ،زمان صحبت با بزرگ ترها و
ساير كودكان است .بعضي از فعاليت ها شامل نام گذاري و نام بردن اشيا ،اماكن و افراد است و بعضي به كودكان
كمك مي كند كه الگوهاي سخن گویي خود را از طريق توصيف و تشريح اشيا يا تجارب خود ،توسعه دهند.
آماده كردن فضا براي انتقال پيام (صحبت كردن)
فهرست
تهیه کنید

فعالیت  :6با مراجعه به فصل  4كتاب دانش فني پايه سال دهم ،ويژگي هاي فضاي كتابخانه و غیره را
مرور كنيد و با توجه به دانستني هاي خود فهرستي براي اين فضا تهيه كنيد.
با عكس ها و پوسترهاي مناسب و متنوع ،نام گذاری سبد های وسایل ،کتاب ،لوح فشرده و کارت های قصه گویی،
کاغذ ،مداد و غیره فضا را دلنشين و كارآمد كنيد (شکل .)5

شکل  5ـ طبقه بندی وسایل

شناخت
الف) شناخت خود (هویت)
گفت      و  گو
کنید

فعاليت  :  7در گروه های کالسی ،در مورد بارزترين ويژگي خود گفت وگو كنيد و نتیجه را جمع بندی
نمایید .مانند« :ویژگی من احساساتي بودن است» و یا «زود گریه ام می گیرد».
ترغيب كودك به صحبت كردن «واقعيت بخشيدن به خود» ،يعني من كيستم؟ يكي از موارد مهم در بسترسازي
ذهن او براي گفت وگو است.
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در مفهوم «من كيستم» (يعني شناخت خود) ،سه جنبۀ اساسي وجود دارد:
 1شناخت خود با درك تفاوت ها و تشابهات مانند مقایسه رنگ مو یا چشم با دیگر دوستان؛
 2مرتبط كردن نقش خود با اجتماع مانند وظیفۀ من در مقابل مدیر یا والدین؛
 3كشف و پرورش استعداد خود مانند به نقاشی بیش از خواندن عالقه مند است.
با توجه به اين سه جنبه ،نوع احساس ما دربارة خودمان و نحوۀ گوش دادن ،صحبت كردن ،دريافت ها و به
خاطر سپردن ها اثر مي گذارد .آنچه حائز اهميت است ،ترتيب اين سه مرحله است:
 1شناخت خود
 2مرتبط کردن نقش خود با اجتماع

3
تمرین     کنید

کشف استعدادهای فردی

فعالیت  :8در داستانهاي كودكان موارد بسياري از شناخت خود يافت ميشود كه در آن موجودي به دلیل
نشناختن خود ،دچار مشكل شده و يا ناراضي است .در اينجا به دو نمونه کتاب اشاره ميشود (شکل .)6
با مطالعه اين دو نمونه ،خودشناسي را در ديگر كتب كودكان بررسي نمایید و به دوستانتان معرفي كنيد.

شکل  6ـ کتاب داستان برای شناخت خود

خالصه داستان اول : 1خرس درون غار به خواب زمستاني فرو مي رود ،زماني كه بيدار مي شود ،بيرون غار
جنگل نيست ،بلكه كارخانه اي است .در كارخانه هيچ كس نمي پذيرد او خرس است و تبديل به يك كارگر
كارخانه اش مي كنند تا اينكه پاييز فرا مي رسد و خستگي سراغ خرس مي آيد و از كارخانه اخراج مي شود ،خرس
كه بايد مي خوابيد ،در راه پيدا كردن جایي براي خواب دوباره مي شنود كه خرس است و به جنگل برمي گردد.
خالصه داستان دوم :2فرفري (گوسفند) به دنيا مي آيد و برعكس همة گوسفندان بزرگ نمي شود .همه گوسفندان
مسخره اش مي كردند .او كارهاي مختلفي مي كند تا بزرگ شود ،اما اثر ندارد تا اينكه گرگ به گله حمله مي كند و
فرفري با استفاده از جثّۀ کوچکش به گله كمك مي كند و بعد از آن ديگر فرفري مسخره نمي شود.
			
1ـ رجوع شود به منبع  1آخر فصل 3
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2ـ رجوع شود به منبع  2آخر فصل 3
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ب) بيان احساسات
گفت      و  گو
کنید

فعاليت :9فرض کنید ،در دنياي كودكان  1+1براي دوست داشتن كافي است .در دنياي شما آن عدد
چيست؟ نظر دوستان تان را بپرسيد و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
کودک عشق و تعلق داشتن و محبت را احساس و درک می کند .او احساس می کند که به جایی تعلق دارد و
قادر است به دیگران محبت کند و به آنها بپیوندد.
او با گریه و گاه با خنده احساساتش را بیان می کند و یا از آن به عنوان وسیله ای برای درخواست استفاده
می کند .احساس چیست؟ اصال ً چیزی به نام احساس در وجودمان داریم؟ آیا نباید واژۀ احساس را از آنجا که
علمی نیست ،به واژۀ هیجان تبدیل کنیم؟ واژه ای که در عام همیشه با احساس می شناسیم .احساس ترس،
نفرت ،خشم و عشق ،در حالی که همه اینها از هیجان ناشی می شود .هیجان ها بسیار پیچیده تر از آن هستند
که ابتدا به چشم می خورند .در وهله اول تمام هیجان ها را به عنوان احساس می شناسیم چون بر اساس تجربیات
روزمره ما هستند .اما احساسات جزیی از هیجان هستند که ما آن را به صورت عالئمی مثل اخم کردن ،شانه
باال انداختن ،گوش نکردن ،در آغوش گرفتن ،لبخند زدن و غیره نشان می دهیم (شکل .)7
تعریف هیجان :حاالت رفتاری هستند که بر اثر
محرک خاصی به وجود می آیند و فرد را به نوعی
کنش و واکنش وا می دارند.
هیجانهای اصلی :شامل خشم ،ترس ،نفرت ،غم ،شادی
و عالقه است که عکسالعمل هر یک از ما در تقابل با این
هیجانها میتواند متغیر باشد.
اهداف هیجان عبارت اند از :
احساسات ما را به دیگران منتقل می کنند؛
بر نحوۀ تعامل دیگران بر ما تأثیر می گذارند؛
به تعامل اجتماعی کمک می کند؛
روابط را ایجاد ،حفظ و قطع می کند.
شکل 7ـ هیجان کودک
ضرورت و اهمیت :کودکان از طریق جلوههای هیجانی
آنچه را که نمیتوانند به صورت کالمی بیان کنند ،به صورت غیرکالمی از طریق صورت ،صدا و رفتارهای هیجانی
در کل انتقال میدهند .آنها بعد از تولد میتوانند شادی ،عالقه و نفرت را اجرا کنند؛ در  2ماهگی غم و خشم را ابراز
میکند؛ در  6ماهگی ترس را ابراز میکنند .در طول دوران طفولیت ،عالقه ،شادی ،نفرت و خشم تقریباً به شکل
صددرصد جلوههای صورت مبتنی بر هیجان را نشان میدهد.
برای مثال وقتی کودکان بر سر تصاحب یک وسیلۀ بازی دعوا می کنند ،کودکی که تأثرات خود را با خشمگین
شدن و یا گریه کردن نشان می دهد ،طبیعتاً می تواند اسباب بازی را تصاحب کند.
جلوه های هیجانی به صورت غیرکالمی به ما قدرت پیش بینی رفتار می دهد .نظر به اهمیت جلوه های هیجانی،
مجموعه ای از پاسخ های غیرکالمی در تصویر صفحه بعد ارائه شده است.
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تمرین     کنید

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

شکل   8ـ کارت های رفتار های غیرکالمی
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ابعاد هیجان
هیجانات چند بعدی هستند و به صورت پدیده های ذهنی ،زیستی ،هدفمند و اجتماعی وجود دارند (شکل .)9

زیستی

ذهنی

هیجان
اجتماعی

هدفمند

شکل9ـ چهار عنصر هیجان

برای مثال اغلب کودکان ،جدایی از مادر را در روزهای اولیۀ ترک خانه در رفتن به مهدکودک و یا دبستان
تجربه کرده اند و مادر و کودک از آن روز خاطرات ناخوشایندی دارند .غم حاصل از این جدایی در چهار عنصر
هیجان (ذهنی ،زیستی ،هدفمند و اجتماعی) کامال ً قابل مشاهده است:
زیستی :به واسطۀ غم جدایی از مادر واکنش بدنی کودک عبارتاند از کاهش ضربان قلب ،بی تحرکی و غیره؛
اجتماعی :به واسطۀ غم جدایی از مادر واکنش اجتماعی کودک عبارت اند از باالرفتن ابرو ها ،پایین آمدن
گوشه لب ،گریه کردن و لرزیدن؛
هدفمند :به واسطۀ غم جدایی از مادر واکنش های هدفمند کودک عبارت اند از پشت مادر پنهان شدن و
فرار به سوی در مدرسه؛
ذهنی :به واسطۀ غم جدایی از مادر واکنش ذهنی کودک عبارت اند از احساس ناخوشایند منفی ،پریشانی
و نگرانی از فردا.
تمرین     کنید

فعالیت  : 11جدول صفحه بعد  43مورد گفتار غیرکالمی را معرفی می کند .چند مورد را با دوستان یا
برابر آینه اجرا نمایید و یا با دوربین ضبط کنید و از آثار خود نمایشگاهی برگزار کنید.
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جدول 2ـ خزانه پاسخ های (رفتارهای) غیرکالمی
رفتار های غیرکالمی
باال کشیدن ابرو

قرار دادن انگشت روی حرکت دادن دست به ضرب گرفتن با انگشتان
لب (روی نوک بینی) شکل دایره
روی میز یا سکو
به عالمت سکوت
باال بردن دست ها به چپ نگاه کردن (با چشم
طوری که کف دست ها نیمه باز نگاه کردن ،لوچ
به سوی باال باشند
کردن چشم ها)

روی میز یا نیمکت خم حرکت دست به
عالمت دور شدن
شدن

اخم کردن

گوش راست کردن
(گوش تیز کردن؛
دست پشت گوش
گذاشتن)

سرجنباندن

بازو گشودن به عالمت اشاره کردن از شاگردی با چشم اشارهکردن (چشمها دستها را در جیبکردن پا کوبیدن
را بستن؛ چشمک زدن؛ با
به شاگرد دیگر
«کافی است»
چشم فهماندن؛ با چشم
کف زدن
اغماض کردن)
دست ها را به هم
چسباندن (قفل کردن)

لبخند زدن

غنچه کردن لب ها

ضربه زدن با مداد
یا قلم

حرکت دست به
عالمت جلو آمدن

حالت متفکرانهبه
خود گرفتن

چانه به دست گرفتن و دستها را بیرون کشیدن به گاز گرفتن انگشت ها
عالمت «  چرا؟»
متفکر شدن

حرکت انگشت به سر تکان دادن به
عالمت جلو آمدن عالمت «    نه»

سر خاراندن

حرکت انگشت به حرکت از یک طرف سنگینی بدن را از
عالمت دور
کالس به طرف دیگر روی یک پا به پای
دیگری انداختن

کشیدن یکی از گوش ها و
متفکرانه نگاه کردن

کج و معوج کردن بینی با انگشت به کسی
اشاره کردن
(با انگشت)

بازو ها را گره کردن

به زمین نگاه کردن
نگاه کردن عمدی
آن طور که به
دانش آموزی نگاه
می کنید.

لب پایین را گاز گرفتن نمایش ایستادن
( لب گزیدن )

دست ها را به کمر گذاشتن به سقف نگاه کردن

نمایش نشستن

هدف توانمندسازي4ـ :3فعالیت های آموزشی را برای آماده کردن کودک برای
سخن گفتن طراحی و اجرا کند.

روشهای تشویق به سخن گفتن
یکی از راهکارهای اصلی برای آماده کردن کودک به سخن گفتن تشویق او است که در نمودار  2نشان داده
شده است.
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روش های تشویقی
به سخن گفتن
نام بردن و
توصیف

کامل کردن

جمله آموزی

نمودار2ـ روش های تشویق به سخن گفتن

الف) نام بردن اشیا و شناخت و توصیف
اولین گام در ارتباط با محیط ،نام بردن اجزا است .کودک شاید ابتدا از لحاظ تلفظ اشیا را نادرست بیان کند
و یا از یک نام برای چند شی استفاده کند ،اما شما نام بردن را ابتدا از اشیای ملموس شروع کنید و سپس
دامنۀ آن را توسعه دهید و به نکات ایمنی توجه داشته باشید.
هدف از نام بردن و توصیف اشیا در نمودار  3نشان داده شده است:
آشنایی با تلفظ
صحیح لغات



زمینه ساز
مفاهیم آموزشی
دیگر



نام بردن و
توصیف اشیا



باال بردن دقت و
توجه به محیط


افزایش خزانه
لغات
نمودار 3ـ نام بردن و توصیف اشیا
نکته

با وجود اشتباهات گفتاری کودکان ،آنها را به نامیدن و نام بردن تشویق کنید.
به آنها کمک کنید تا نام گذاری کنند و نام ها را تکرار نمایند ،زیرا یکی از مهم ترین عوامل برای
سخن گویی می باشد.
وقتی کنجکاوی آنها تحریک می شود و یا سؤالی را طرح می کنند ،بهترین فرصت برای شناخت
بیشتر و توصیف است؛ زیرا کودک پس از نام بردن الگوی سخن گفتن خود را از طریق توصیف توسعه
می دهد (شکل .)10
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شکل  10ـ نام بردن اشیا توسط کودک
تمرین کنید

فعالیت  : 12در گروه های کالسی ،کارت یا کاغذهایی در ابعاد  10* 5سانتی متر تهیه کنید .سپس روی
هر کارت نام یک شیء را بنویسید و تصویر آن را بکشید سپس مجموعه را در یک کیسه بگذارید .هر
کدام از شما کاغذی را بردارید و با توصیف ویژگی ها ،از هم کالسی های خود بخواهید حدس بزنند آن
شیء چیست؟
ب) کامل کردن
تصویر زیر را مشاهده کنید.

شکل 11ـ شکل ناقص
فکر     کنید
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فعالیت :13در تصویر باال اولین نکته ای که به ذهنتان می رسد ،چیست؟ در این باره بیندیشید و اقدام
کنید.
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چرا تصویر  11به نظر ناقص است؟ برای رفع این نقص چه باید کرد؟ به اطرافتان نگاه کنید ،آیا در محیط
چیز هایی را می بینید که ناقص و به عبارتی نیمه تمام است؟
هر آنچه در اطرافمان می بینیم ،از اجزایی تشکیل شده است و تا زمانی که همۀ اجزای آن کنار هم قرار نداشته
باشند ،کامل نیستند (شکل .)12

شکل   12ـ تصویر پل نیمه تمام

منظور از کامل کردن چیست؟ قرار گرفتن جزء یا اجزا در جای مناسب خود
حال با این قطعه آیا تصویر شما کامل شده است (شکل )13؟
ضرورت و اهمیت کامل کردن :باید به خاطر داشته باشیم که کل از
اجزایی به وجود آمده است و خواص یا ویژگی هایی دارد که در اجزای
تشکیل دهندۀ آن یافت نمی شود.
برای مثال در یک بازی عروسکی ،کودک می خواهد لباسی برای عروسکش
آماده کند و آن را به مهمانی ببرد .اجزا عبارت اند از لباس عروسک (بلوز،
شکل 13ـ قطعه ای از پازل
شلوار ،جوراب ،گردنبند) ،تزئینات و مجموعه ای که او برمی گزیند ،برای
کل یک عروسک است.
در این فرایند کودک با مکث الزم ،دقت ،تمرکز ،روی مسئله و کوشش و انگیزه ،نهایتاً برای عروسک لباس
مناسب انتخاب می کند به یاد بیاورید که شما برای حل پازل نیز همین مراحل را طی کردید.
نکته

تمرین     کنید

مکث ،دقت ،تمرکز حواس روی مسئله ،کوشش و انگیزه ضرورت کامل کردن است.
فعالیت  : 14تعدادی تصویر روی مقوا بچسبانید؛ هر یک با برداشتن یک کارت تصویری باید برای آن
تصویر جمله بسازید و آن را روی کارت زیر تصویر بنویسید .نهایتاً جمالت هم کالسی ها را روی تخته
بچسبانید با پس و پیش کردن جمالت آیا می توانید قصه ای ارائه دهید که آغاز ،میانه و پایان داشته باشد.
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ج) جمله آموزی
اصلی ترین ویژگی ارتباطی انسان زبان است و بزرگ ترین واحد زبان ،جمله است .در واقع با قراردادن کلمات در
جمله خواسته هایمان را بیان می کنیم .هدف عمده از جمله سازی با کودکان در شکل زیر نشان داده شده است:

اهداف
جمله آموزی
رعایت
جمله بندی زبان
معیار

آشنایی با
جمله سازی
شفاهی

لذت بردن از
ساختن و بیان
جمله
نمودار 4ـ هدف جمله آموزی

1

چگونگی جمله آموزی :در جمله آموزي معموال ً سه راهكار زیر
پیشنهاد مي شود:
 1قراردادن كودك در معرض شنيدن (دريافت پيام)؛
 ٢تشويق كودك در جهت حرف زدن براي توليد جمله (بيان)؛
 ٣ساختار جمله با قواعد دستور (نحو).
 1قراردادنكودكدرمعرضشنيدن(دريافتپيام) :در این راهكار،
باید کودک را در معرض گوش كردن به راديو ،تلویزیون ،لوح های
فشرده 2قصه و خواندن كتاب قرار داد و با او صحبت کرد تا خزانۀ
لغوي او افزايش یابد و با كاربرد لغات آشنا شود (شکل .)14

شکل 14ـ صحبت با کودک
نکته

سعي كنيد در آغاز ،جمالت با كمترين واژه شروع شود و ظرفيت آن به مرور با توان فكري و زباني
كودكان گسترده شود.
در مناطق دو زبانه از جمله های كوتاه ،صريح و شفاف استفاده شود.
هر جمله با آهنگ خاص خود بيان شود؛ امري ،سؤالي ،خبري ،عاطفي.
جمله ها با زندگي و تمايالت كودك رابطه مستقيم داشته باشد.
محل تأكيدها در جمله دقيقاً رعايت شود؛ زيرا تأكيد و سنگيني هر كلمه معنای جمله را تغییر میدهد.
1ـ زبان معیار همان زبان رسمی آموزش و پرورش است.
2ـ لوح فشرده همان  CDاست.
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شما با وزن دادن به هر يك از كلمات جملۀ «من مي خواهم شربت را در ليوان بنوشم» ،به يك نوع پاسخ
رسيده ايد .برای مثال ،در پاسخ به سؤال «چي دوست داري در ليوان بنوشي؟» شما تأكيدتان روي كلمه
شربت است.
« من مي خواهم شربت را در ليوان ،بنوشم».
يا در محاوره ساده شما با تأكيد و وزن دادن به ليوان ،عالقه مندي خود را به نوشيدن در ليوان نشان مي دهيد.
«من مي خواهم شربت را در ليوان بنوشم».
گفت      و  گو
کنید

فعاليت   :  15جملۀ زير را با وزين كردن هر كلمه بخوانيد ،و به چندين نوع سؤال كه در ذهن ايجاد
مي شود ،توجه كنيد:
«من در حالي كه چمدان سنگيني را در دست داشتم با اتوبوس به منزل مادرم رفتم»،
در مورد سؤال ها گفت وگو کنید.
 ٢تشويق كودك در جهت حرف زدن براي توليد جمله :1براي رسیدن به اين منظور بايد موارد زیر را
رعایت کنید.
بچه ها جمله هاي شنيده را تكرار كنند .در تكرار نيز آهنگ و محل تكيه ها را در نظر بگيريد.
در برابر اشتباهات واكنش آني نشان ندهيد .خطاهاي گفتاري را با ماليمت اصالح كنيد .به جاي اصالح
مستقيم خطاها ،خودمان شكل درست جمله را ادا كنيم.
جمله ها را طي يك داستان پيوسته يا داستان هاي كوتاه به كار ببرید.
داستاني را براي كودك بخوانيد( 2شکل  )15پس از خواندن كتاب دستورالعمل باال را اجرا كنيد .مي توانيد
داستان ديگري را نيز تجربه كنيد.

شکل 15ـ کتاب داستان
1ـ در مبحث شنيدن و صحبت كردن توضيحاتي در اين راستا داده شده است.
2ـ رجوع شود به منبع  3آخر فصل  :3جغد كوچكي در خواب از باالي النه به زمين مي افتد .او راه مي افتد كه مادرش را پيدا كند .دوستش
سنجاب از او می پرسد :مامانت چه شكلي است؟ جغد كوچك با دادن نشانه هایي به سنجاب سراغ مادرش را می گیرد .سنجاب او را پيش
حيوانات مختلف مي برد( ،خرس ،خرگوش ،قورباغه) تا اينكه باالخره قورباغه او را نزد مادر مي برد.
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٣

ساختار جمله يا قواعد دستوري (نحو) :در نمودار  5ساختار جمله نشان داده شده است.

ساختار جمله
فاعل

مفعول

قید

فعل

نمودار 5ـ ساختار جمله

چنانچه مي دانيد ،نوپا با گفتار تلگرافي و تركيب دو كلمه جمله سازي خود را شروع كرده است .او با همان دو
كلمه منظورش را بيان می کند؛ «مامان بغل».
اما براي كامل كردن جمالت كودك همانند ديگر فعالیت ها براي زبان آموزي بايد با تمرين و تكرار زمينه
را آماده سازيد .در ساختار جمله به فعل ،فاعل ،مفعول ،و قيد نیاز داريم .طبيعي است كه در جمله هاي
آغازين«  مامان بغل» فاعل وجود دارد و فعل به عنوان كننده مطرح است ،اما به شکل ناقص .با دادن
فعاليت هایي در اين زمينه و صحبت های مداوم با کودک ،الگوهاي مثبتي را در اختيارش قرار دهيد .براي
نیل به اين منظور:
فاعل :در ابتدا سه جمله را براي كودك بخوانيد و از او بخواهيد كه با دقت گوش كند:
«  او به پارك رفت» ـ «علي به مهد كودك مي رود» ـ «او به خانه آمد» .حال از او بپرسيد:
چه كسي به پارك رفت؟ چه كسي به مهد مي رود؟ كي به خانه آمد؟
مفعول :ابتدا چند جمله مي گویيم با دو شخصيت كه بر هم اثر مي گذارند.
«   نوشين ،خواهرش را انداخت» ـ «گربه موش را گرفت»
حال بپرسيد :نوشين چه كسي را انداخت؟ گربه چه چيزي را گرفت؟
قید :به جمله تان مكان بدهيد.
«  مادر به بازار رفت» ـ «  موش به سوراخ وارد شد» .در اينجا اماكني كه بدان اشاره شد ،قيد مكان است
(سوراخ  ،بازار و غیره).
فعل :از افعال استفاده كنيد.
استفاده از افعال صحيح در جاي جاي جمله با بيان داستان يا توصيف يك اتفاق:
داستان درختي كه از صداي پرنده ها خوشش مي آمد و . ...
داستان موشي كه دوست داشت به مدرسه برود و . ...
«  خوش آمدن» و «  رفتن» فعل است.
بنابراين ساختن مجموعه اي از کارت های تصویری كه افعالي مثل دويدن ،خنديدن و پريدن را نشان مي دهد
ضروري است .اما مجددا ً تأكيد مي شود ،يادگيري استفاده از جمله كامل زماني مؤثرتر است كه كودكان،
شانس شنيدن جمالت كامل را در مكالمات عادي روزانه بزرگسال داشته باشند.
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نکته

در صحبت كردن از جمالت كامل استفاده كنيد .به جاي « ناهار حاضره» ،بگویيد « ناهار حاضر است
بيا غذا بخوريم».
به جای « دستتو بشور» ،بگویيد «  وقت غذاست ،بايد دستتو بشويی»  .
كودك را براي جمله سازي آزاد بگذاريد و مدام اشتباهات او را تصحيح نكنيد.
چنانچه جمالت كودك با هم ارتباط نداشت ،خودتان ارتباط برقرار كنيد؛ مثال ً با تصوير موش او را
به گفتن دعوت کنید و او مي گويد موش سفيد بود .مي پرسيد بعد چي؟ و او مي گويد گربۀ همسايه
روي ديوار است .شما قصۀ او را به هم مرتبط مي كنيد .موش سفيد از ديدن گربۀ همسايه روي ديوار
ترسيد .بعد چي شد؟
هدف توانمندسازي   5ـ :3بهکارگیری تواناییهای گفتاری در زندگی روزانۀ کودک
را توضیح دهد.

کاربرد تواناییهای گفتاری در زندگی روزانۀ کودک
بهترين بستر براي آنكه كودك درگير موضوع شود و يك گوینده خوب باشد ،فعاليت هاي روزانه است.
گفت      و  گو
کنید

فعاليت  : 16فرض كنيد کودکی در پارك ،زمين مي خورد و گريه مي كند و يا در يك فروشگاه
اسباب بازي به دلیل نخریدن اسباب بازي مورد عالقه اش جيغ و داد به راه مي اندازد.
شما براي آرام كردن اين كودكان چه راهكاري پيشنهاد مي كنيد؟
با چه نوع كالمي او را دعوت به آرامش می کنید؟
پيشنهادهای خود را با ساير دوستان درميان بگذاريد.
فعاليت هاي روزانه و صحبت دربارۀ آن ،فرصت مغتنمي براي يك محاوره دو نفره بدون سر و صداي ديگران
است که شنوندۀ شما (كودك) سراپا گوش است؛ بنابراين بايد در موقعيت مناسب بتوانيم شرايط را با مكالمات
متناسب و درست ،به سمت و سوي يك محاورۀ موفق كه نتيجه اش باال بردن توانایي گفتار است ،سوق دهيم.
پس باید:
كاربرد كلمات و عبارات با موقعيت متناسب باشد.
صحبت كردن بلند در حدي كه فرد يا گروه شنونده آن را بشنود.
به كارگيري صحيح كلمات به صورتي كه به روشني بيانگر انديشه باشد.
نظم دادن به نظرات اصلي از جمله مواردي است كه همۀ ما براي صحبت كردن به آن نياز داريم؛ یعنی از
شاخه ای به شاخۀ دیگر نپریدن و آنچه را می خواهیم بگوییم ،مرتب و مرحله به مرحله باشد.
كودك از طريق بازي با اسباب بازي ،قصه سازي ،وانمود كردن ،نمايش خالق ،و به طور كلي فعاليت روزمره
مي تواند به اين توانایي برسد (نمودار.)6
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کاربرد توانایی های
گفتاری در زندگی
روزانه کودکان

اسباب بازی
قصه گویی

وانمود بازی

قصه سازی
نمایش خالق

نمودار  6ـ کاربرد توانایی های گفتاری کودک

1ـ اسباب بازي
گفت      و  گو
کنید

فعالیت :17چه خاطره اي از عروسك بازي يا اسباب بازي هاي دوران كودكي خود داريد؟ در گرو ه های
کالسی بیان کنید و نتیجه را جمع بندی کنید.
اسباب بازي ها وسایل مناسبي براي تمرين صحبت كردن هستند .عروسك ها ،ماشين ها ،تلفن و كتاب از جمله
وسايلي هستند كه در مجموعۀ اسباب بازي ها هميشه وجود دارند.
الف)كتاب يك وسيلۀ مناسب براي برقرار كردن ارتباط با كودك است ،هر چند ساختار ظاهري کتاب
گاهی این شبهه را ایجاد می کند که وسیلۀ بازی نیست .امروزه در کتاب های تولید شده نمونه هایی وجود دارد
كه به اين نكته توجه دارند و ساختار و جنس آن متفاوت است .در اين نمونه از كتاب ها ،كودك با لمس كردن،
جويدن ،كشيدن و حتي تكان دادن آنها ،كتاب را كشف و زمينه را براي صحبت كردن و برقراري ارتباط با
محيط ميسر مي سازد .اين كتاب ها تنوع بسيار دارند كه در اينجا به چند نمونه اشاره مي شود؛ پالستيكي،
پارچه اي ،مقوایي ،موزيكال و غیره .
براي كودك زير  6ماه كتابهاي پالستيكي (براي استفاده در حمام) بهترين است .كودك مي تواند آنها را
به دهان ببرد ،خم کند و شست وشو دهد (شکل .)16

شکل 16ـ کتاب پالستیکی
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كتاب هاي پارچه اي نمونۀ ديگري از كتاب ها براي اين گروه
سني است .اين كتاب ها عالوه بر ارائۀ تصاوير واضح و داشتن
رنگ هاي درخشان ،به كودك فرصت مي دهد از طريق المسه و
بينایي اين كتاب ها را تجربه كند .در حين استفاده از اين نوع
كتب در مورد تصاوير با او صحبت كنيد (شکل .)17
كتاب هاي پارچه اي مي تواند در انواع گوناگون ،كودك را به خود
جلب كند .مثال ً قسمت هایي از كتاب جدا و يا اضافه مي شود
(شکل . )18
كتاب مقوایي كلفت كه به صورت پازل از درون كتاب خارج
شده و يا در جاي مناسب قرار ميگيرد (شکل19ـ الف).
كتابهاي مقوایي كلفت كه گاهي آهنگین است يعني با
دكمهاي آهنگ پخش مي كند و يا با توجه به شخصيتهاي قصه
صداي آنها شنيده ميشود (شکل19ـ ب).
شکل 17ـ کتاب پارچه ای

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

الف

شکل 19ـ انواع کتاب کودک

ب
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كتاب هاي تصويري ،1با نشان دادن اشيا و پديده هاي آشنا به كودك ،فرصت بازشناسي واژه ها و سخن گفتن
دربارة آنها را ايجاد مي كند و جزء اولين كتاب هایي است كه ضمن ارائه اطالعات مفيد به كودك ،نگرش او
را نسبت به محيط افزايش می دهد و زماني كه كودك توانایی سخن گفتن را پيدا كرد ،سريع تر مي تواند بر
صحبت كردن خود مسلّط باشد و واژه هایي را كه در هنگام شنيدن و ديدن تصوير ذخيره كرده است ،استفاده
کند.
نكات ايمني و بهداشتي کتاب های پالستیکی :از آنجا كه کودکان معموال ً اين كتاب ها را به دهان مي برند،
بايد موارد بهداشتی و ایمنی زیر رعایت شوند:
 1قابل شست وشو باشند و مرتباً شسته شود؛
 ٢از رنگ هاي غيرسمي استفاده گردد؛
 ٣لبه هاي كتاب هاي پالستيكي تيز و برنده نباشد.
تمرین     کنید

فعالیت :18
 1با استفاده از روميزي هاي گلدار پالستيكي و بريدن آنها و درست كردن يك كتابچۀ تصويري ،يك
كتاب ساده پالستيكي تهیه کنید.
 ٢با بريدن و چسباندن عكس به صورت تكه دوزي (اپليكه) يك كتاب پارچه اي تهيه كنيد.
 ٣با استفاده از پارچه هاي رنگي نقش دار از جنس های گوناگون كتاب درست كنید.
ب) آينه هاي نشكن :اكثر كودكان در  6ماهگي
از نگاه كردن در آينه لذت مي برند ،اين كار
باعث مي شود كه متوجه لب و دهان خود شوند
و با حركت دادن آنها صدا توليد كند .آينه هاي
آموزشي نشكن مي تواند بازيچۀ مناسبي براي
صحبت كردن كودك باشد .نگاه كردن در آينه
و صحبت با خود حتي در سنین باالتر نيز ادامه
دارد .كودك گاهي به ايفاي نقش در آينه
مي پردازد (شکل .)20
شکل  20ـ آینه های آموزشی

ج) تلفن :استفاده از تلفن هاي اسباب بازي در يك سالگي ،از جمله وسايلی است كه او را به صحبت كردن
وا می دارد .كودك روزانه بارها و بارها به وسیلۀ تلفن ثابت یا همراه با دوستان خيالي اش صحبت مي كند و يا
طرز صحبت كردن را از بزرگ ترها تقليد مي كند (شکل .)21
1ـ در پودمان  4همین کتاب برای کتاب های تصویری توضیحات کامل آورده شده است.
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شکل 21ـ تقلید کودک در استفاده از تلفن همراه

د) عروسك هاي انگشتی :استفاده از عروسك هاي انگشتي ساده با شخصيت هاي شناخته شده يكي ديگر
از مواردي است كه در صحبت كردن با كودك مي تواند بسيار مفيد و ضروري باشد .اين عروسك هاي انگشتي
مي تواند توسط شما و بر اساس داستان هاي مورد عالقه كودكان تهيه شود (شکل .)22
گاهي با استفاده از عروسك هاي پارچه ای و گذاشتن آن در گوشه و كنار اتاق ،فرصت براي صحبت کردن در
مورد آن را ايجاد كنيد .اين عروسك هاي پارچه ای توپر به كودك فرصت مي دهد كه با آنها صحبت كرده و يا
خود را به جاي آنها بگذارد .اين مكالمه كوتاه در نهايت فرصت مناسبي براي رد و بدل لغات و افزايش خزانه
لغات آنها است (شکل .)23

شکل 22ـ عروسک انگشتی

شکل 23ـ عروسک پارچه ای
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شکل 24ـ پرندۀ پارچه ای

گاهي پرنده هاي پارچه اي ،حتي حيوانات پالستيكي قابل شست وشو ،هم مي توانند به كودك فرصت صحبت
كردن با واژه هاي جديد را بدهند و يا وسيله اي تشويقي براي بيان موقعيت و فضاي موجود باشند (شکل .)24
نكات ايمني و بهداشتي :عروسك هاي پارچه ای از اسباب بازي هاي مورد عالقه و محبوب كودكان هستند .اين
عروسك ها گاه به عنوان يك ابزار بازي و گاه به عنوان وسيله اي براي نمايش عروسكي و يا داستان گویي و
داستان سازي مورد استفاده كودكان قرار مي گيرند؛ لذا بايد به نكاتي در راستاي بهداشت و ايمن بودن آنها
توجه شود.
اين عروسك ها پارچه اي هستند ،لذا چندان قابل شست وشو نیستند و نمي توانند براي مدت زيادي مورد
استفاده قرار گيرند.
بعضي از نمونه ها از پارچه هاي پرزدار ساخته شده اند ،لذا در آغوش گرفتن و احياناً به خواب رفتن كودك
در كنار آنها مي تواند مشكل زا شود ،زيرا پرزهاي پارچه جدا می شود و از راه تنفس وارد ريه كودك مي گردد
و مي تواند عوارضي را باقي بگذارد.
معموال ً در اين عروسك ها از دكمه يا چشم هاي پالستيكي استفاده مي شود كه چون از چسب استفاده
شده ،به آساني كنده مي شود و كودك با بلعيدن و يا فرو كردن آن در گوش و بینی به خود صدمه مي زند.
عروسك هاي پارچه اي معموال ً با موادی پرشده اند كه ممکن است بهداشتي نباشند .تكه پنبه و خورده پارچه
و يا تكه هاي ابر که در مجاورت شعله به سرعت مشتعل مي شوند.
نمایش اجرا
کنید
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فعالیت  : 19با انتخاب يك كتاب مناسب براي گروه سني الف ،شخصيت ها را به صورت عروسك انگشتي
تهيه کنید و داستان را در كالس براي ساير دوستانتان اجرا كنيد.
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هـ) خانه عروسكي :خانه عروسكي يكي از ابزارهاي مناسب
براي تقويت رشد كالمي (صحبت كردن و شنيدن) است.
جداسازي فضا براي كودكان ـ خواه به صورت نصب يك پرده
و يا ساختار مشخص خانه عروسكي كه در كتاب دانش فني
پایه پيرامون آن صحبت شده ـ يكي از بهترين مكان ها براي
تقابل كالمي كودكان است .كودكان در اين فضا كه معموال ً در
گروه هاي كوچك شكل مي گيرد ،به تقليد رفتار بزرگ ترها
مي پردازند .آنچه در اینجا مهم است ،ضرورت درست کردن
خانۀ عروسکی توسط کودک است ،حاال با هرچه باشد (متکا،
بستن چادر و ملحفه) و هر کجا قرار گیرد (زیر میز ،پشت در،
پشت مبل و غیره )(شکل .)25

شکل 25ـ خانه عروسکی

همراهي والدين يا مربيان با كودك در اينجا ضروري
است؛ زيرا فرصتي است تا كودك گفتار را بشنود و با
تكرار آن ،با قواعد صحبت كردن (مكث ها ،تأكيدات
كالمي ،تلفظ صحيح كلمه ،باال و پایين بردن صدا)
آشنا شود (شکل .)26

شکل 26ـ همراهی با کودک در بازی
نکته

بايد به خاطر داشته باشيم که همراهي در اين فعاليت ها ضروري و زيبا است ،اما نبايد مانع خالقيت ،نوآوري
و ساختار بازي آنها بشويم .در واقع همراهي به معناي سد راه شدن نيست.
2ـ قصه گویي
قصه گویي يكي از فنون رايج در انتقال مفاهيم است و براي تمام گروه هاي سني گيرایي خاصي دارد .قصه گو،
مجموعه اي از مفاهيم پيچيده را به مخاطب منتقل مي كند بدون آنكه سن يادگيرنده ،موضوع آموزشي يا
سطح يادگيري ،كاربرد آن را محدود سازد.
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از آنجا که قصه به معناي حکایت و سرگذشت است و به آثاري اطالق مي شود كه در آنها تأكيد برحوادث
خارق العاده بيشتر از تحول و تكوين آدم ها و شخصيت ها است.
قصهها كودك را با واژگان ،اصطالحات ،نامها ،مكانها و غیره آشنا ميكند و عالوهبر ايفاي نقش مهم در
زبانآموزي ،فرصت خوبي براي اصالح لغزشها ،اشتباهات و اشكاالت زباني ايجاد ميكند.
ضرورت و اهميت قصه گویی
كمك به پرورش قدرت بيان و افكار كودك
تقويت و پرورش نيروي تخيل كودك
تحريك ق ّوه ابتكار و ابداع
رشد اعتماد به نفس و تجارب جديد
برآوردن نيازهاي عاطفي براي دريافت پيام ها
(شکل )27
شکل27ـ قصه گویی
نکته

يك معلم يا مربي خوب بايد قصه گوي خوبي باشد و از طريق داستان ،عالوه بر جذاب كردن موضوع
تدريس ،تمركز كودكان را افزايش دهد و در نهايت يادگيري را ساده تر كند.
نکات مهم برای اجرای قصه:
الف) انتخاب قصه با توجه به سن شنونده و موقعيت خاص :از آنجا که مدت تمركز كودكان محدود است،
1
قصه بايد از نظر طول زمان و محتوا با سن شنونده هماهنگ باشد .شما میتوانید در بازنگري كارت كتاب قصه
مناسب آن موقعيت را انتخاب كنيد؛ مثال ً در يك روز باراني كتاب مهمانهاي ناخوانده مناسب است.
ب) انتخاب محل نشستن :كودكان دوست دارند روي زمين بنشینند به قصه گوش دهند .زيرانداز تميز
و راحت و استفاده از چند بالش مي تواند فضا را دلنشين كند ،اما نكتۀ مهم اين است كه آنها بتوانند شما را
ببينند.
ج) استفاده از ابزار مناسب براي قصه گویي :گاهي اشيای مربوط به قصه مثال ً يك شال ،روسري ،كت
قرمز يا يك قلم مو مي تواند در قصه گویي شما اثرگذار باشد .گاه يك عروسك يا عروسك هاي انگشتي بهترين
همراه شما در قصه گویي است.
د) كارت  قصه گویي :يكي ديگر از وسايل در اجراي قصه است كه مي توانید با چسباندن تصاوير كتاب هاي
پاره شده روي مقواهاي مختلف مجددا ً قصه را بازسازي نمایيد و براي كودكان تعريف کنید؛ سپس از آنها
بخواهيد براساس تصاوير و یا با استفاده از كارت هاي قصه گویي آماده 2قصه را بيان كنند (شکل .)28
1ـ طرز تهیه آن در مبحث مجموعه کتاب آمده است.
2ـ نظر به اهمیت قصه گویی ناشران اقدام به تهیه کارت قصه گویی کرده اند .که می توانید از آنها استفاده کنید و از دستورالعمل های اجرایی
آنها بهره مند شوید.
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شکل 28ـ کارت های قصه گویی

١

هـ  ) مجموعه کتاب (تهیه کارت کتاب) :مجموعهاي از كتابهاي داستاني كودك را برحسب سن انتخاب
كنيد (معموال ً گروه الف و در بعضي موارد گروه الف ـ ب) و پس از مطالعه ،براي هر يك از آنها كارت كتاب تهيه
كنيد .براي اين منظور يك كاغذ  A4را تا كنيد و هر کدام از صفحات را به روش زیر انجام دهید (شکل :)29
صفحه اول :مشخصات ظاهري كتاب ،نام كتاب ،نام نويسنده ،تصويرگر ،مترجم ،ناشر سال چاپ را در این صفحه
بنويسيد.
صفحه دوم :خالصه ای از كتاب را به منظور انتخاب سريع تر و مناسب با موقعيت ها و مناسبت ها در این صفحه
بنویسید.
صفحه سوم :مشخص كردن لغات سخت و كليدي و نكاتي كه بايد قبل از خواندن به آن اشاره شود .در واقع
زمينه ذهني كودك را براي پذيرا شدن داستان آماده مي كند.
صفحه چهارم :با طرح سؤاالت پاياني (سؤاالت اختتاميه) مثل جرقه زدن است که ايده هاي بهتري در ذهن
به وجود مي آورد و راهي برای مشاركت کودک می شود و افكارش را با موضوع ارتباط دهد .از این رو ،تكرار
اطالعات و بيان آن با لغات شخصي معلوم مي کند كه چقدر از سخنان را دريافت كرده است.
نام كتاب

نام نويسنده ،تصويرگر،
مترجم ،ناشر
سال چاپ

ص1

خالصه داستان :قصه بچه جغدي
كه از النهاش بيرون ميافتد و
در جنگل به دنبال يافتن مادر،
نشانههایي از او به حيوانات
مختلف مي دهد و آنها حيواناتي
با همان مشخصه را به او معرفی
میکنند كه همگي اشتباه است،
اما باالخره مادر را مي يابد.

سؤاالت اوليه
صحبت پيرامون ويژگي جغد ـ
خرگوش ـ خرس ـ سنجاب
اگر شما گم شويد ،چه كار
مي كنيد؟

ص2

ص3

طرح پرسش اختتاميه
ـ چرا جغد كوچولو از النهاش
بيرون افتاد؟
ـ در برخورد با سنجاب به او چه
گفت؟
ـ براي پيدا كردن مادر ،جغد چه
نشانهاي داد؟
ـ مامان جغد چگونه از حيوانات
تشكر كرد؟
ص4

شکل  29ـ نمونه کارت های کتاب تهیه شده توسط هنرجویان
١ـ به منبع شماره  4و  5آخر فصل  3رجوع شود.
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به اين ترتيب شما مي توانيد آرشيو خوبي از كتاب هاي كودكان تهيه كنيد تا در كوتاه ترين زمان بتوانيد به
مجموعه تان كه مي تواند در يك جعبۀ كفش جاي گرفته باشد ،دسترسي داشته باشيد و در موقعيت هاي
خاص با مراجعه به آن كتاب مورد نظر را انتخاب كنيد.
در شكل  30چند نمونه از كارت های كتاب تهیه شده توسط هنرجویان ارائه شده است:

نویسنده:
تصویرگر:
مترجم:
ناشر:
سال چاپ:

شکل  30ـ الف ـ نمونه کارت های کتاب
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نویسنده:
تصویرگر:
مترجم:
ناشر:
سال چاپ:

شکل  30ـ ب ـ نمونه کارت های کتاب

نویسنده:
تصویرگر:
مترجم:
ناشر:
سال چاپ:

شکل30ـ ج ـ نمونه کارت های کتاب
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و) درست کردن کاردستی ،نقاشی ... ،بعد از قصه گویی :پس از قصه گویي مي توانيد كودكان را به
درست كردن كاردستي يا وانمود كردن بعضي از رفتارها تشویق کنید.
نکته

تمرین     کنید

در قصه گویي آنچه مهم است ،دوست داشتن قصه است .بايد قصه را دوست داشته باشيد.

فعالیت :20حداقل سه كارت كتاب تهيه كنيد و مراحل آن را بر  اساس مثال در كارت كتاب بنويسيد.
3ـ وانمود بازي
«وانمود بازي ،بخشی از طبيعت
كودكي است؛ در حقيقت نوعي
آموزش مقدماتي براي زندگي كردن
مانند يك بزرگسال».1
كودك به مرور با صحبت كردن هاي
مكرر و استفاده از لغات و تكرار آنها،
از لغات مفهومی بيش از يك واژۀ
ساده برداشت مي كند و در قبال اين
آموخته هاي كالمي به درك معنا
مي رسد.
كودكي كه برايش زیاد كتاب خوانده
و يا قصه گفتهاند ،اين بار دوست دارد
شکل 31ـ وانمود بازی کودک
كه خود گوينده قصه و كتاب باشد.
او اغلب به خواندن براي خودش يا
عروسكهايش وانمود مي كند (شکل .)31
در اين مرحله او گاه با لغات خودساخته در رابطه با تصاوير قصه را بيان مي كند و يا از حفظ به دوبارهگویي قصه
ميپردازد .در اين حالت نشان       دهید كه از خواندن او لذت ميبريد و بايد تمام قواعد يك شنونده خوب را رعايت
كنيد .حتي به او پيشنهاد كنيد زماني كه مشغول فعاليت هستيد ،براساس تصاوير يك كتاب قصه بگويد .پس از
پايان كتاب ضمن تشويق او ميتوانيد با طرح يكسري سؤال ،مشوق خوبي براي خواننده شدن او باشيد.
در اين تصوير چه اتفاقي افتاد؟
من تعجب مي كنم چرا خرگوش فراركرد؟
فكر مي كني اگر فرار نمي كرد ،چه مي شد؟
اریک اریکسون
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فكر مي كني خرگوش ترسيده بود؟
كدام قسمت كتاب را بيشتر دوست داشتي؟
بگذارید ،جمالت ،لغات و آنچه در آن زمینه وانمود و یا بیان می کند ،از آن خودش باشد .همراهی و تشویق
شما حتی به صورت لبخند می تواند راهگشای کالمی او باشد (شکل.)32
بگذار که وانمود
کنم که دارم ...

شکل 32ـ وانمود بازی کودکان

تمرین     کنید

فعالیت :21برای هر یک از تصاویر باال جمله ای که گویای تصویر باشد ،بنویسید و در کالس ارائه دهید.
4ـ نمایش خالق
کودکان در دومین سال زندگی با تخیالتشان به بازی وسعت می بخشند و در این بازی ها مقدار زیادی تقلید
یا وانمود می کنند .نمایش خالق یک نوع وانمود بازی است که از تخیل سرچشمه می گیرد و فرد با توجه به
آگاهی های خود به اجرای آن می پردازد.
نمایش خالق :نمایش خالق یعنی انجام تمرین نمایشی بدون مراعات رسمی نمایش و پانتومیم .شکلی از
وانمود بازی که با دقت طراحی شده و به اجرا در می آید.
هدف نمایش خالق بیشتر توجه به رشد و پرورش کالمی کودک است و ارتباطی به سرگرم شدن تماشاچی
ندارد (برعکس نمایش).
ضرورت و اهمیت :ضرورت و اهمیت نمایش خالق در نمودار  7ذکر شده است:
1

 Creative Dramaticـ1
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همکاری
گروهی
افزایش
تخیالت خالق
پرورش مهارت
سخن گویی

درک رفتار
دیگران

اهمیت نمایش
خالق
کسب مهارت
گوش کردن

تبدیل یک امر
ذهنی به واقعیت
توانایی تجزیه
و تحلیل

لذت از اجرا

نمودار  7ـ اهمیت نمایش خالق

کودکان به وسیلۀ نمایش خالق ،صحنه ،رویداد ،مشکل یا واقعه برخاسته از قصه را با هدایت مربی خلق یا
بازآفرینی می کنند.
نکته

نمایش خالق فعالیت نمایشی سازمان یافته ای است که در آن بیشتر مراحل انجام دادن مهم است.
نیازی به دکور و صحنه ندارد.
دیدگاه اجراکنندگان مورد نظر است نه تماشاچی
نمایش خالق یک تمرین برنامه ریزی شده برای یادگیری است و مسئولیت مربی ،طراحی و
سازمان دهی تمرین ها است.
هدف مربی راهنمایی کودک به سمتی است که منجر به پرورش قوه ابتکار کودک شود.
شیوۀ نمایش خالق به گونه ای است که مهارت های بسیاری را درهم می آمیزد ،پس می توان در
موضوعات متنوع از آن استفاده کرد.
هدف توانمندسازي 6ـ :3فعالیت های آموزشی را برای به کارگیری توانایی های
گفتاری در زندگی روزانه کودک طراحی و اجراکند.

مراحل اجرای نمایش خالق
داستانی را برای کودک انتخاب کنید و بخوانید.
از کودکان سؤال شود که دوست دارند کل داستان و یا قسمتی از آن را نمایش دهند.
با توجه به شخصیت های داستان چند کودک را انتخاب کنید.
به دیگر کودکان اطمینان بدهید که نوبت آنها نیز خواهد شد.
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حال کودکان به دو قسمت بازیگران و تماشاچیان تقسیم شده اند.
به تماشاچیان گوشزد کنید که سکوت کنند و به روش اجرای دوستانشان توجه کنند.
با یک عالمت از پیش تعیین شده (سوت ،زنگ) اجرا را شروع کنید.
پس از اتمام از تماشاچیان بپرسید ،اجرا چگونه بود؟
در گروه کودکان تماشاچی می توانید سؤاالتی را در رابطه با اجرا بپرسید.
«آیا مثل خرگوش راه رفت؟ آیا غذا را تند تند خورده؟ و غیره»
پس از اجرای گروه اول ،از گروه دوم دعوت کنید ،مجددا ً اجرا کنند.
نکته

تجسم شنیدهها و بیان آن با لغات ساده خودشان است.
 1در نمایش خالق با کودکان ،مهم قدرت ّ
 ٢طبیعی است که در گروه های سنی پایین کتاب های ساده با شخصیت های شناخته شده و حوادث
محدود برای نمایش خالق استفاده می شود.

تمرین     کنید

فعالیت :22با توجه به تصویر زیر و گفتن «دو تا خرس بودند  ،»...قصه را آغاز کنید.
قصه را با دو تا خرس ادامه دهید و حوادثی برای آنها ایجاد کنید( .زمین خوردن ،فرار ،ترسیدن و غیره)

شکل33ـ خرس جهت قصه گویی

سپس قصه را به صورت نمایش خالق اجرا کنید.
  5ـ قصه  سازی
تمرین     کنید

فعالیت :23بیایید با هم قصه بسازیم .جملۀ اول را من می گویم ،با دوستانتان آن را دنبال کنید،
بنویسید و کتاب بسازید .نام کتاب فراموش نشود« .روزی یک سوسک سیاهی از النه اش بیرون آمد».
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با توجه به فعالیت های روزمرۀ زندگی که کودک را برای سخن گفتن آماده می سازد ،می توانید مجموعه ای از
آنها را در هم بیامیزید و کودک را به سمت قصه سازی و قصه گویی سوق دهید.
«سوسک وقتی از النه اش بیرون آمد ،پرنده ای را دید .او به محض دیدن پرنده ،دوباره به النه برگشت».
آیا سوسک از ترس خورده شدن باید تا آخر عمر در النه بماند و از گرسنگی بمیرد؟
کودکان ما تا اشتباه نکنند ،یاد نمی گیرند .باید به آنها فرصت دهید حرف بزنند و همیشه آنها را وادار به
سکوت نکنید ،بلکه به پاسخ دادن تشویق کنید .مانند« :من تعجب می کنم که تو چگونه این را کشیدی؟»
«میل دارم در این زمینه بیشتر صحبت کنی».
«میل داری قصه خرس گرسنه را بگویم؟» «قصه را به یاد داری؟»
و نهایتاً با توجه به اینکه کودکان یک فراگیر منفعل نیستند و در طی بازی ،کلمات را در ذهن خود مرور مینمایند
و از الگوهای بزرگساالن تقلید میکنند ،بنابراین میتوانیم آنها را به سمت قصهسازی سوق دهیم (شکل.)34

شکل34ـ تقلید از بزرگسال

برای نیل به این هدف شما می توانید در چهار گام کودک را به ساخت قصه تشویق کنید.
هر چند ساختن قصه در ابتدا سخت به نظر می رسد اما کودکان از این کار لذت می برند.
مراحل ساخت قصه
مراحل ساخت قصه شامل موارد زیر است (نمودار :  )8
1ـ انتخاب موضوع

مراحل ساخت
قصه

2ـ جمع آوری
اطالعات

3ـ توجه به فضا

نمودار  8ـ مراحل ساخت قصه

102

4ـ آغازگرها

پودمان سوم :توسعۀ مهارتهای بیانی کودک

 1انتخاب موضوع :بر  اساس تصویر یا مفاهیمی که شما تعیین می کنید ،موضوع تعیین می شود .از او بپرسید
که در چه زمینه ای می خواهد قصه بگوید؛ مثال ً در مورد عروسکش یا گربه و یا خورشید و غیره.1
 ٢جمع آوری اطالعات :پس از مشخص شدن موضوع باید اطالعاتی در آن زمینه داشته باشد و یا توسط
شما بیان شود.
مثال ً «  گربه چه شکلی است؟» چی می خورد؟ و   « ، ...عروسک او چه لباسی می خواهد بپوشد؟ و یا به کجا
می رود؟» و یا «خورشید چه رنگی است؟ و شب ها کجا می رود؟»
 ٣توجه به فضا :با توجه به موضوع قصه مشخص می شود که در فضای باز یا بسته اتفاق می افتد .طبیعی
است که محل زندگی گربه ،فضای داستان را مشخص می کند و یا خورشید در آسمان است ،عروسک در خانه
یا در جعبه عروسک قرار دارد.
 ٤آغازگرها :شروع یک قصه باید با موضوع همخوانی داشته باشد؛ برای نمونه:
در یک روز برفی بچه ها می خواستند آدم برفی بسازند پس ...
در خانه سوراخی پیدا کردیم که مال موش بود ...
حیوانی را دیدم که ...
یک روز گربه از منزل بیرون آمد ،یا عروسک گم شده بود و یا در یک روز ابری خورشید ...
نکته

تمرین     کنید

عالوه بر توجه به نکات فوق ،فعالیت هایی که کودک را به تعامل کالمی می کشاند ،بسیار مهم است .هر
حرکت و فعالیتی باید از جایی شروع شود و نهایتاً به پایان برسد .اول چی ،بعد چی؟
روند و تسلسل یک اتفاق از جمله مواردی است که او قبال ً بارها و بارها در شنیدن ،صحبت کردن و
غیره با آن روبه رو شده است.
فعالیت :24شکل  35نشان دهنده فضایی برای
وانمود کردن ،با کلیه وسایل برای بازی های
نمایشی است.٢
با توجه به آنچه تاکنون آموخته اید ،به نظرتان
چند کودک  5و  6ساله در این محل چه
نمایشی را اجرا می کنند و تا چه حد امکانات
فضا ،بر نوع گفت وگوی آنها اثر می گذارد.
مکالمات را بنویسید.

شکل35ـ داستان تصویری
1ـ در بخش فعالیت های «  به کار ببندید ـ تجربه کنید» نمونه هایی ارائه شده است.
2ـ به فصل  4دانش فنی برای فضای خانه عروسکی و نمایش رجوع شود.
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فعالیت : 25با مراجعه به کتاب همراههنرجو دو اصطالح انگلیسی مربوط به پودمان  3را انتخاب کنید و
تصاویر مرتبط با آنها را از منابع معتبر جستجو یا نقاشی کنید و در کالس ارائه دهید.

به کار ببندید

تجربه کنید

با توجه به آنچه در این پودمان آموختید ،جمع آوری اطالعات طبیعتاً آگاهی شما را افزایش می دهد ،اما داشتن
اطالعات کافی نیست ،زیرا تا زمانی که اطالعات به دست آمده از محتوا را عمال ً به کار نبندید و تجربه کسب
نکنید ،نمی توانید در امر آموزش موفق باشید.
از طرفی ،با توجه به مراحل رشد که به مرور صورت می گیرد ،آموزش نیز باید گام به گام باشد و این همان
چیزی است که شما به آموخته هایتان در عمل انجام می دهید.
پیشنهادهایی برای طراحی فعالیت
کمک کنید تا کودک در مورد حوادث روزانه صحبت کند .برای مثال ،در یک روز بارانی از او بپرسید برای
بیرون رفتن نیاز به پوشیدن چه چیزهایی است؟
طرح سؤاالتی مثل امروز کجا رفتیم یا چه کسانی را دیدیم و غیره ،ساختن قصه خوب بر   اساس همان روز.
شروع قصه باید با شما باشد.
صحبت پیرامون عکس های خانوادگی ،معرفی ،نام بردن افراد (استفاده از آلبوم خانوادگی) .در مورد حوادث
مربوط به آنها نیز گفت وگو کنید.
با عکس های بریده شده از مجله و روزنامه به همراه کودک کتاب درست کنید.
خواندن ترانه و سرودهای کودکان گام مثبت در آموختن لغات جدید و جمله است .کودکان دوست دارند
که بارها و بارها آنها را تکرار کنند.
به کودکان فرصت دهید تا با همساالن صحبت کنند و در بازیهای نقش ،با هم همکاری نمایند؛ دکتر بازی،
خانۀ عروسکی و غیره .این فعالیتهای گروهی برای تکامل زبان و گذر از مرحلۀ خودمداری به زبان اجتماعی
مناسب است .با تهیه ابزار مناسب (لباس و وسایل) و همراه شدن با آنها ،کودک را به سمت اجتماعی شدن سوق
دهید.
تلویزیون می تواند برای افزایش خزانۀ لغات کودک مفید باشد .اما باید برنامه هایی انتخاب کنید که مناسب
اوست و در دیدن برنامه ها برای توضیح لغات و یا اعمال همراه او باشید.
با انتخاب و نام بردن شخصیت های کتاب ،بگذارید توصیف ظاهری آنها توسط کودکان انجام شود.
با بیان یک جمله مانند «خرگوش از گرگ ترسید و فرار کرد» ،از کودک درخواست کنید به صورت کند،
تند و آهسته آن را تکرار کند.
قصه را بگویید ،سپس تصاویری را به آنها نشان دهید و از آنها بخواهید تصویری را که با قصه ارتباط دارد ،
پیدا کند و ارتباطش را بگوید.
بر   اساس آنچه یاد گرفته اید و فعالیت طراحی کرده اید ،حال آموخته هایتان را با کودکان تجربه کنید .شما
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با راهنمایی هنرآموز و با توجه به عالیق و نیاز های خود از هر مبحث حداقل یک یا دو فعالیت انجام دهید
(نمودار .)9
آماده کردن کودک
برای سخن گفتن
تشویق کودک
به صحبت

شناخت

الف) هویت

ب) احساس

ب) کامل کردن

الف) نام بردن

ج) جمله آموزی

نمودار 9ـ آماده کردن کودک برای سخن گفتن

جدول 3ـ فعالیت های آماده کردن کودک برای سخن گفتن

هویت
شناخت

تشویق کودک به
صحبت کردن

ـ شناخت ویژگی های خود
ـ من می توانم ،آنها می توانند
ـ آشنایی با خود

ماسک سازی با کودک
ماسک سازی برای کودک

احساس

ـ توصیف احساس
ـ شناخت احساس
ـ وانمود کردن احساس

نام بردن

ـ نام بردن اشیای موجود در کالس
ـ نام بردن اشیا
  ـ یادآوری اجزای یک گروه از اشیا
ـ شناخت رنگ
ـ توصیف اشیای مفرد و جمع
ـ طبقه بندی غذا
ـ شناخت و توصیف یک شئ     ـ توصیف یک تصویر

کامل کردن

کامل کردن یک تصویر
کامل کردن با انتخاب وسایل
شناخت اعضای صورت با کامل کردن تصویر
کامل کردن اجزای بدن و توصیف عملکرد آنها

جمله آموزی

جمله آموزی با یک کلمه
جمله آموزی با تصویر
استفاده از جملۀ کامل
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نمونه فعالیتهای شناخت
الف) هویت

١ـ شناخت ویژگی های خود
هدف :شناخت ویژگی ها و آگاهی از منحصر به فرد بودن خود
وسایل الزم :عکس ،استامپ و زیراکس فرم نمونه به تعداد الزم ،ذره بین
روش اجرا:
 1فرم نمونه را پس از پر کردن نام و تاریخ بین کودکان توزیع کنید.
 ٢از هر کودک بخواهید عکس خود را در سمت راست باالی صفحه بچسباند.
 ٣انگشت شست خود را به استامپ بزنند و در کادر مربع سمت چپ فشار دهند.
 ٤از یکا یک کودکان سؤال کنید و پاسخ را مشخصاً یادداشت نمایید و برای کودک بلند بخوانید.
در ادامه فعالیت کودکان باید اثر انگشت خود و سایرین را با ذره بین نگاه کنند و در این مورد گفت وگو کنند.
وقتی اثر انگشت خود را با اثر انگشت هم کالسی تان مقایسه کردید ،چه دیدید؟ اثر انگشت شما و دوست تان
چه تفاوت هایی داشت؟
وقتی پاسخ های دیگران به سؤاالت ورقۀ نمونه را شنیدید ،چه شباهت هایی بین پاسخ های خودتان و
پاسخ های آنها دیدید؟ چه تفاوت هایی بین آنها وجود داشت؟
نمونه کاربرگ
نام......... :
محل چسباندن عکس

تاریخ..... :
اثر انگشت من

می توانم به خانواده ام کمک کنم:
می توانم به معلمم کمک کنم:
کاری که می توانم آن را به خوبی انجام بدهم:

2ـ من می توانم ،آنها می توانند
اهداف :هرکس نقاط قوت و ضعفی دارد و آدم ها به رغم نقاط ضعف شان ،ارزشمند هستند.
وسایل الزم :تخته سیاه ،دو مکعب یا آجر ،میز کوتاهی که کودک زیر آن بخزد ،وسیلۀ سنگینی مثل یک
سطل پر از شن که فقط یک کودک قوی تر می تواند آن را بردارد.
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روش اجرا:
 1قبل از اجرای فعالیت ،اتاق را به شکل زیر آماده کنید:
مکعب ها یا آجرها را روی یک قفسه بگذارید ،طوری که فقط دست یک بچۀ بلند قد به آن برسد.
میز را در یک فضای کوچک قرار دهید تا فقط یک بچۀ کوتاه قد بتواند زیر آن بخزد.
سایر وسایل را نیز در دسترس بگذارید.
 ٢از بچه ها بپرسید هر کس که کارهای زیر را می تواند انجام بدهد ،دستش را بلند کند.
راه رفتن روی آب
پرواز مثل پرندگان
سریع دویدن
تلفظ کلمات
مهربانی با دیگران
باال رفتن از کوه
 ٣تأکید کنید که بعضی از کارها را همه می توانند انجام بدهند ،بعضی از کارها را هیچ کس نمی تواند انجام
بدهد و بعضی از کارها را برخی آدم ها می توانند انجام بدهند .از بین بچه ها چند داوطلب پیدا کنید تا در
اجرای تکالیف به شما کمک کنند .این تکالیف نشان می دهند آدم ها نقاط قوتی دارند و برخی از کارها را
می توانند انجام بدهند و نقاط ضعفی دارند و برخی از کارها را نمی توانند انجام بدهند.1
 ٤در تکلیف اول از بچۀ کوتاه قد و بلندقدی بخواهید دستش را دراز کند و مکعب ها یا آجرها را بردارد .سپس
از بچه ها بخواهید ببینند چه اتفاقی می افتد .قبل از اجرای تکلیف دوم ،دربارۀ نتایج حاصل کمی بحث کنید.
در تکلیف دوم از یک بچه الغر و یک بچه چاق بخواهید زیر میز بخزند .در تکلیف سوم از یک بچۀ الغر و
یک بچۀ چاق بخواهید شئ سنگینی را بردارند.
با طرح این سؤاالت کودک را به صحبت کردن تشویق کنید:
 1وقتی دو کودک دست شان را به طرف مکعب ها یا آجرها دراز کردند ،چه اتفاقی افتاد؟ آیا این کار برای هر
دو نفر آنها به یک اندازه آسان بود؟ اگر نبود ،چرا؟
 ٢وقتی دو کودک زیر میز خزیدند ،چه اتفاقی افتاد؟ آیا این کار برای هر دو نفر آنها به یک اندازه آسان
بود؟ چرا؟
 ٣وقتی دو کودک ،شئ سنگین را بلند کردند ،چه اتفاقی افتاد؟ آیا این کار برای آنها آسان بود یا سخت؟
چرا؟
3ـ آشنایی با خود
هدف :آشنایی با خود
لوازم مورد نیاز :تعدادی کاغذ ،مداد و کش
مراحل اجرا:
به هر کودک یک کاغذ سفید می دهیم که روی آن باید چشم ،دهان ،ابرو و مانند آن بکشد .سپس آن نقاب
را با کش برای فعالیت آماده کند .این نقاب جدید در واقع نمادی از خود کودک است .حال باید خود را در
1ـ پس از انجام فعالیت ،تأکید کنید که هرکس توانایی های خاص دارد و این توانایی در هر فردی متفاوت است.
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پس این نقاب معرفی کند.
من کیستم؟
چه دوست دارم؟
کجا هستم؟ و ...
در مراحل بعد یک ماسک آماده به کودک بدهید
تا او بر  اساس ماسک وانمود کند و همان سؤاالت را
پاسخ دهد و یا به تهیۀ ماسک بپردازد (شکل .)36

شکل36ـ نقاب

ماسک سازی با کودک
یکی از هیجان انگیزترین بازی ها ،بازی های تقلیدی و تخیلی است .برای این منظور استفاده از ماسک ها بسیار
مناسب به نظر می رسند .کودکان از این نوع بازی ها ّ
لذت می برند و انجام این فعالیت ها ،ق ّوۀ تخیل آنها را
تحریک و تقویت می کنند.
ماسک هایی که توسط کودکان میتواند تهیه شود .معموال ً از جنس کاغذ ،مقوا و یا ترکیبی از آن است (شکل .)37
 1ساخت ماسک ها با استفاده از پاکت های کاغذی :ساختن این ماسک ها بسیار آسان است .پاکت را
روی سر کودک بگذارید .محل چشم ها ،بینی و دهان آنها را با مداد بر روی پاکت مشخص کنید .حاال آن را
از سر کودک خارج کرده ،چشم ها را قیچی کنید و به هر شکلی که کودک دوست دارد ،آن را تزئین کنید.
 ٢ساخت ماسک با استفاده از جعبه های مقوایی :برای ساختن این نوع ماسک ها می توان از جعبه های
کفش ،شیرینی ،قوطی کبریت ،انواع قوطی های خالی کوچک و بزرگ ،شانۀ تخم مرغ و غیره استفاده کرد.
جعبه ،در حکم قالب است .در یک طرف از سطوح کوچک تر که می تواند به جای گردن باشد ،یک نیم دایره
ببرید .حاال محل چشم ها ،دهان ،بینی را روی سطح جعبه
با مداد مشخص کنید و آن را ببرید .با استفاده از سایر
قوطی های کوچک روی آن را تزئین کنید و رنگ بزنید
(شکل .)38

شکل37ـ ماسک مقوایی
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جا تخم مرغ
لیوان بستنی
قوطی کرم
یا     خمیر دندان

لیوان بستنی
قوطی کبریت
قوطی
خمیر دندان

شکل 38ـ ماسک جعبه ای

محل گردن

ماسک سازی برای کودک

با وسایل ساده نقاب بسازیم.

مواد الزم :سریش ،روزنامه ،آبرنگ یا گواش ،کمی مقوا ،قیچی ،کاتر (تیغ موکت بری) ،سمباده.
با استفاده از فن پاپیه ماشه (پوششی از روزنامة تکه تکه شده و سریش) می توانیم نقاب هایی زیبا در طرح های
مختلف بسازیم.
برای ساخت این نقاب ها یک قالب اصلی در اختیار داریم که با کمی تغییر در قسمت هایی از آن می توانیم
نقاب های گوناگون بسازیم .برای ساخت نقاب های مختلف الزم است بعضی از قسمت های صورت برجسته تر
شود .برای برجسته کردن این قسمت ها ،هم می توانیم از روزنامۀ خیس استفاده کنیم و هم از خمیر روزنامه.
با این تفاوت که وقتی از روزنامۀ خیس استفاده کنیم ،می توانیم بعدا ً آن را از نقاب جدا کنیم .در این صورت
نقاب سبک تری خواهیم داشت .در اینجا برای نمونه ،روش ساخت نقاب یک روباه را ذکر می کنیم.
روش ساخت:
 1چند ورق روزنامه را در اندازه های مختلف می بریم.
 ٢کمی سریش در آب حل می کنیم .باید دقت کنیم که سریش کامال ً در آب حل شود تا روی سطح نقاب
برآمدگی به وجود نیاورد (شکل .)39
 ٣خمیر روزنامه یا روزنامۀ خیس را مثل شکل  40روی قالب می گذاریم .همان طور که می بینید ،برای
ساخت نقاب روباه باید بینی برجسته شود و کناره های صورت پهن تر.

شکل39ـ مرحله2

شکل40ـ مرحله 3
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 ٤تکه های روزنامه را به نقاب می چسبانیم ،طوری که
سطح نقاب را بپوشاند .این کار را یک بار دیگر تکرار
می کنیم و بعد می گذاریم خشک شود (شکل.)41

شکل  41ـ مرحله 4

پس از خشک شدن ،نقاب را از روزنامه و سریش با حرکت
دادن کناره های آن جدا می کنیم (شکل.)42

شکل 42ـ مرحله 4

 ٥در این مرحله می توانیم از پشت نقاب خمیر روزنامه را
بیرون آوریم و نقاب را سبک کنیم (شکل .)43

شكل 43ـ مرحله 5

 ٦قسمتهای اضافی نقاب را جدا میکنیم ،یعنی قسمتهای
زیر کنارۀ نقاب را که پهن کردهایم و قسمت زیر پوزۀ روباه را
که با برجسته کردن بینی ساختهایم ،میبریم .در این مرحله
متوجه تغییر شکل نقاب میشویم (شکل .)44

شکل 44ـ مرحله 6
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 ٧محل چشم ها را با کاتر سوراخ می کنیم و به لبه های آن
سریش می زنیم تا از هم جدا نشوند (شکل .)45

شکل 45ـ مرحله 7

 ٨دو تکه مقوا را به شکل مثلث متساوی الساقین می بریم
و دو زاویۀ پایین آن را کمی انحنا می دهیم .قاعدۀ مثلث را
چند برش کوتاه می دهیم و تا می کنیم (شکل .)46

شکل 46ـ مرحله 8

 ٩با چسب نواری گوش ها را با چهار سانتی متر فاصله از
هم روی نقاب می چسبانیم و آنها را با روزنامه و سریش
می پوشانیم تا هم استحکام بیشتری پیدا کنند و هم با نقاب
یکی شوند.
 ١0اگر رنگ پالستیک یا گواش سفید در دسترس بود،
سطح نقاب را رنگ می کنیم تا رنگ های بعدی ،نقاب را بهتر
بپوشاند (شکل .)47
 11بعد از خشک شدن ،رنگ های دلخواه را انتخاب می کنیم
و سطح نقاب را نقاشی می کنیم.
 12برای استفاده از این نقاب در نمایش ها ،یک تکه کش
به طول  20سانتی متر به کناره های نقاب می چسبانیم تا
راحت روی صورت جا بگیرد.
 13برای اینکه سطح داخلی نقاب به صورت آسیب نرساند،
می توانیم یک تکه پارچۀ نرم یا یک حولۀ نو داخل نقاب
بچسبانیم (شکل .)48

شکل 47ـ مرحله 10

شکل 48ـ مرحله 13
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ب) احساس

1ـ توصیف احساس
هدف :توصیف احساس بر  اساس ظاهر
وسایل الزم :مقوا ،قیچی ،مداد ،چوب بستنی
مراحل اجرا :چند دایره روی کاغذی ترسیم کنید .آن را به کودکان بدهید تا با چند خط ساده مترسک ها
را شاد و غمگین و حالت های دیگر ترسیم کنند .در مراحل اولیه خودتان می توانید این مترسک ها را بکشید
روی یک چوب وصل کنید.
سپس آنها را بین کودکان تقسیم کنید و از آنها بخواهید با توجه به تصویرشان جمله ای مبتنی بر احساس
تصویر بگویند (شکل .)49

شکل49ـ احساس

2ـ شناخت احساس
هدف :شناخت احساس بر  اساس تصاویر

شکل   50ـ کارت های احساس کودکان

وسایل الزم :کارت های تصویری (شکل )50
مراحل اجرا :با نشان دادن تصاویر از کودک بپرسید ،در هر یک کودک چه احساسی دارد؟
شما می توانید به مرور کارت های تصویری احساسی خود را افزایش دهید و آن را در پوشه ای به عنوان
«مجموعۀ احساس» بایگانی کنید.
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3ـ وانمود کردن احساس
هدف :وانمود کردن احساس پس از خواندن کتاب
وسایل الزم :کتاب کودک مناسب (شکل )51
مراحل اجرا :می توانید کتابی را انتخاب کنید و بعد از خواندن آن ،از کودک بخواهید احساس مطرح شده در
کتاب را نشان دهد؛ در واقع به نوعی حاالت قهرمان را وانمود کند.
خرگوشی که از دویدن خسته شده است.
دخترکی با دیدن گرگ ترسیده است.
از شدت وزش باد به خود می پیچد.
از افتادن روی زمین دردش گرفته است.
1
در اینجا نمونه هایی از کتاب های احساس های تو برای تمرین و آگاهی شما معرفی می شوند.

شکل   51ـ نمونه هایی از کتاب های احساس های تو

1ـ رجوع شود به منبع  6آخر فصل 3
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نمونه فعالیتهای تشویق کودک به صحبت کردن
تشویق کودک به صحبت کردن ،شامل نام بردن ،کامل کردن و جمله آموزی است.
الف) نام بردن

1ـ نام بردن اشیا
هدف :نام بردن اشیا
وسایل الزم :تعدادی اشیا که درون کیسه ای قرار دارد.
مراحل اجرا:
 1روبه روی کودکان بنشینید ،سپس با درآوردن تک تک اشیا ،نام آنها را از کودک بپرسید.
 2با تغییر و افزایش مواد درون کیسه ،فعالیت را گسترش دهید.
2ـ نام بردن اشیای موجود در کالس
هدف :نام بردن اشیای موجود در کالس
وسایل الزم :کلیۀ وسایل موجود در کالس و بخش های مختلف
مراحل اجرا :در تمام مدتی که با کودکان مشغول فعالیت های گوناگون در بخش های مختلف (خانه عروسکی ،
هنر ،کتابخانه و غیره) و حتی موقع صرف غذا هستید ،می توانید وسایل و اشیا را نام ببرید.
3ـ شناخت رنگ
هدف :شناخت رنگ و یادگیری اسم رنگ ها
وسایل الزم :کاغذ روغنی در سه رنگ قرمز ،آبی و زرد که به صورت نوارهایی با ابعاد  15 * 3سانتی متر بریده
شده باشد ،چسب مایع ،قلم مو باریک ،ظروف پالستیکی برای ریختن چسب.
مراحل اجرا:
 1به هر کودک تعداد  10نوار از رنگ های مختلف بدهید.
 2به کودک بیاموزید که چگونه با این کاغذها زنجیر درست کند.
 3پس از آماده شدن زنجیرهای  10حلقه ای
کودکان ،تمرین برای اسم رنگ ها را شروع کنید.
 4یک نوار مثال ً قرمز انتخاب کنید و با نشان
دادن آن به کودکان از آنها بخواهید تا حلقۀ قرمز
خودشان را پیدا کنند.
 5اسم رنگ را دوباره بگویید و از کودکان بخواهید
نام رنگ را تکرار کنند.
 6نوار دیگری با رنگ قرمز بردارید و از کودکان
بخواهید نام آن را بگویند.
 7این فعالیت را با سایر رنگها ادامه دهید.
شکل   52ـ نوار های رنگی
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8
9

از بچه ها بخواهید تعداد رنگ های قرمز یا آبی زنجیر خود را بشمارند.
با دادن نوارهای دیگر ،می توانید آنها را به ساخت زنجیر تک رنگ و یا دو رنگ تشویق کنید (شکل .)52

4ـ یادآوری اجزای یک گروه از اشیا
هدف :یادآوری اجزای یک گروه از اشیا به وسیلۀ رنگ
وسایل الزم :تعدادی قاشق پالستیکی به رنگ های مختلف
مراحل اجرا:
 1چهار قاشق از چهار رنگ را به کودکان نشان دهید.
 2مروری بر رنگ ها داشته باشید.
 3یکی از قاشق ها را پنهان کنید و از بچه ها بپرسید چه رنگی غیب شده است.
 4کودکان را تشویق کنید که به جای یک کلمه (رنگ مورد نظر) با استفاده از یک جمله کامل پاسخ دهند.
شما قاشق قرمز را پنهان کرده اید.
 5وقتی کودکی جواب درست می دهد ،قاشق را به او بدهید.
 6وقتی بازی را یاد گرفتند ،کودکان می توانند آن را ادامه دهند.
 7می توانید از اشیای رنگی دیگر نیز استفاده کنید.
نکته

وقتی با کودکی صحبت می کنید ،خود را تا حدی خم کنید تا در حد چشم های کودک قرار گیرید.
به نوع ایستادن یا نشستن خود توجه کنید .حالت شما می تواند رابطۀ شما را با کودکان مستحکم تر
کند و یا از بین ببرد.
   وقتی با کودک صحبت میکنید ،میتوانید دستهایتان را روی شانه او قرار دهید .حتماً تماس چشمی
را نیز داشته باشید.
  5ـ طبقه بندی مواد غذایی
هدف :تشخیص و طبقه بندی غذا و نام بردن آنها
وسایل الزم :تصاویر از غذاهای مختلف و در صورت امکان نمونه هایی از آنها
سبزیجات (لوبیا ،نخود ،هویج ،کاهو ،کدو و غیره)
میوه جات (سیب ،پرتقال ،لیمو ،گوجه و گیالس )
گوشت (گوشت مرغ ،ماهی ،گوسفند و غیره )
حبوبات و غالت (برنج ،ماش ،نخود ،لوبیا ،نان ،ماکارونی و غیره)
لبنیات (پنیر ،شیر ،بستنی و غیره)
 5عدد مقوای بزرگ ،چسب و قیچی
مراحل اجرا:
 1با کودکان در مورد غذاهایی که در خانه میخورند و غذاهایی که با خود به مهدکودک میآورند ،صحبت کنید.
 2بحث را با یک گروه از غذاها ،مثال ً میوه ها ،ادامه دهید .در صورت امکان و با توجه به میوه های فصل میوه ای
را به کالس بیاورید و از بچه ها بپرسید که نام آن میوه چیست؟
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 3میوه را به دو بخش تقسیم کنید و ضمن نشان دادن به کودکان ،توجه آنان را به داخل آن جلب کنید.
 4در مورد مزۀ آنها (ترش ،شیرین و غیره) با تقسیم کردن میوه ها به قطعات کوچک و مزه کردن آنها توسط
کودکان ،صحبت کنید.
 5در مورد ویژگی میوه ها از کودکان سؤال کنید.
 6بحث خود را در مورد غذاهایی که می توان از میوه ها تهیه کرد و یا نحوۀ خوردن آنها ادامه دهید.
 7با توجه به آگاهی کودکان ،میوه های شبیه و یا میوه های یک فصل را روی مقوای میوه ها بچسبانید.
 8همین فعالیت را برای سایر مواد غذایی ،خصوصیات و ویژگی هایشان ادامه دهید و تصاویر مربوط به آن را
روی مقوای خود بچسبانید.
نکته

این گفت وگو در ساعات تغذیه و غذا خوردن می تواند ادامه داشته باشد .در ضمن می توانید موارد
استفاده آنها را بیان کنید .کیک ـ مربا ـ آب میوه ـ کمپوت
تصاویر را می توان در طول سال با نمونه های جدید کامل کرد.
در صورت امکان برای کودکان بازدیدی از فروشگاه های مربوط تدارک ببینید.
این فعالیت را می توانید با تصاویر حیوانات ،وسایل نقلیه ،انواع پوشاک و غیره انجام دهید.
وقتی کودکان تا حدودی با انواع مختلف غذا آشنا شدند ،آنها را تشویق کنید در کالس یک مغازه درست کنند.
با جعبه های مقوایی و تعدادی لوازم مثل قوطی و سینی از آنها بخواهید شکل انواع میوه ها ،حبوبات ،گوشت
و غیره را نقاشی کنند .پس از رنگ آمیزی آنها را بر   اساس میوه ،گوشت ،سبزیجات و غیره طبقه بندی کنند
و در مغازه شان روی سینی ها بگذارند.
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  6ـ توصیف اشیای مفرد و جمع
هدف :نام گذاری و توصیف اشیای مفرد و جمع
وسایل الزم :تعدادی تصویر (وسایل نقلیه ،حیوانات ،اشیا) که بعضی بیش از یک عدد و بعضی تنها تصویر
یک چیز است .مقداری گیره کاغذ ،یک چوب بلند ،مقداری نخ ،یک قطعه آهنربا و یک تشت کوچک.
مراحل اجرا:
 1تصاویر گوناگون را که روی مقوا چسبیده و بریده شده است ،به کودکان بدهید تا رنگ کنند.
 2گیره ها را به تصاویر وصل کنید.
 3نخ را به چوب وصل کنید و آهن ربا را به سر دیگر نخ ببندید.
 4تصاویر را درون ظرف قرار دهید ،در حالی که گیره به آن وصل شده است.
 5به کودک فرصت دهید تا «عکس گیری» کنند.
 6به کودک فرصت دهید ضمن تشخیص تصویری که از درون ظرف انتخاب کرده است بگوید که تعداد آن
شئ در تصویر مفرد است یا جمع.
 7دقت کنید که او متوجه مفرد و جمع بشود و با گفتن «   این  .........است»   « ،اینها  .........هستند» ،در بیان
باید روی این نکته توجه شود.
 8موقعی که کودک توانست با این دو مفهوم آشنا شود ،میتوانید بازی را گستردهتر کنید و با افزودن ویژگیهای
دیدن تصویر ،بازی را ادامه دهید .این یک ماشین است و چهار چرخ دارد .من یک ماهی قرمز دارم.
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نکته

اشیای مفرد و جمع را در کالس به کودکان نشان دهید.
در مورد اعضای مفرد و جمع بدن صحبت کنید( .دست ها ،پاها ،چشم ها ،بینی ،دهان و سایر اعضا )
7ـ شناخت و توصیف یک شئ
هدف :شناخت و توصیف یک شئ
لوازم مورد نیاز :تصویر اشیا را روی مقواهای چهارگوش بچسبانید (شکل .)53
تصویر حیوانات ،مبلمان ،وسایل نقلیه ،انواع غذاها وسبزیجات ،اسباب بازی و نظیر آنها.

شکل   53ـ انواع کارت تصویر

مراحل اجرا:
 1فعالیت را به صورت بازی شروع کنید« .من یک چیز مرموز دارم».
 2تصویر را نشان ندهید.
 3در مورد تصویری که هنوز به آنها نشان نداده اید ،توصیفاتی داشته باشید.
مثال ً از نظر فیزیکی چگونه است در چه گروهی قرار دارد ،کجا یافت می شود و چگونه استفاده می شود.
 4بگذارید آنها با توجه به سر نخ هایی که می دهید ،حدس بزنند.
 5چنانچه حدس زد ،عکس را به او بدهید.
 6وقتی همه عکس ها بین بچه ها تقسیم شد ،از تک تک آنها بخواهید تصویر را باال بگیرند و از دیگران
بخواهید نام عکس را بگویند.
در همین راستا می توان فعالیت دیگری را نیز ارائه داد.
 1کودکان را تشویق کنید که خودشان شئ را توصیف کنند و دیگران حدس بزنند.
 2کودکان را تشویق کنید صدای حیوانی را تقلید کنند تا دیگران حدس بزنند.
 8ـ توصیف یک تصویر
هدف :توصیف یک تصویر بر اساس آنچه می بینید.
وسایل الزم :تهیۀ تعدادی تصویر واضح و روشن در موضوعات مختلف (خرید در فروشگاه ،بازدید از پارک ،ایستگاه
اتوبوس و غیره)
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مراحل اجرا:
 1تصاویر را به کودکان نشان دهید و از آنها بپرسید که در تصویر چه می بینند؟
 2ضمن تکرار دیده های آنها ،از دیگر کودکان بخواهید تا گفته ها را تکمیل کنند.
 3در مراحل بعدی با طرح سؤاالت جدید ،تخیالت آنها را برانگیزید .مثال ً «در فروشگاه چه چیزهایی می توان
خرید؟» و یا «اگر ماشین در پارک حرکت کند چه می شود؟» و نظیر آنها.
نکته

مجموعۀ تصاویرتان را افزایش دهید.
پس از بحث دربارۀ تصاویر ،می توانید کودکان را به قصه گویی تشویق کنید.
می توانید از کودکان بخواهید که وانمود کنند در فروشگاه و یا پارک هستند و آنچه را در خیال
می بینند ،بیان کنند.
ب) کامل کردن
1ـ کامل کردن یک تصویر
هدف :کامل کردن تصاویر
وسایل مورد نیاز :مجموعه ای عکس تهیه کنید و قسمتی از هر یک را حذف کنید (شکل .)54
مراحل اجرا:
 1تصاویر را به کودک بدهید و بخواهید قسمت حذف شده را حدس بزند.
 2تصاویر کامل شده را به کودکان نشان دهید و از آنها بخواهید مجددا ً بگویند چه قسمتی از تصویر ناقص
بوده است.
2ـ کامل کردن با انتخاب وسایل (شکل )55
هدف :کامل کردن با انتخاب وسایل و کاربرد صحیح آنها

شکل   54ـ کارت شکل های ناقص
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شکل   55ـ کامل کردن با انتخاب وسایل
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3ـ شناخت اعضای صورت با کامل کردن تصویر
هدف :شناخت اعضای صورت با کامل کردن تصویر و بیان آن
آیا می توانی چهرۀ خودت را نقاشی کنی؟ (شکل )56
4ـ کامل کردن اجزای بدن و توصیف عملکرد آنها
هدف :کامل کردن اجزای بدن و صحبت پیرامون عملکرد هر جزء
وسایل مورد نیاز :مقوا ،قیچی ،چسب ،داشتن الگو ،مداد رنگی
مراحل اجرا:
 1الگو به بچه ها داده می شود (شکل .)57
 2بچه ها طبق الگو اجزاء را می چینند.
 3اجزای بدن را روی مقوا می چسبانند.
 4آدمک را رنگ آمیزی کنند.
 5نامی برایش برگزینند.1

شکل   56ـ کامل کردن تصویر اعضای صورت

شکل   57ـ کامل کردن اعضای بدن

ج) جمله آموزی
1ـ جمله آموزی با یک کلمه
هدف :جمله آموزی با یک کلمه (آغاز قصه گویی کودکان)
1ـ برای درست کردن عروسک متحرک به پودمان  3دانش فنی پایه دهم مراجعه شود.
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مراحل اجرا:
 1یک کلمۀ مورد عالقه کودکان را انتخاب کنید مثال ً «توپ».
 2ابتدا خودتان با کلمۀ «توپ» یک جمله بسازید« :من یک توپ آبی دارم».
 3از بچه ها بخواهید هر یک ،جمله ای به جملۀ اول بیفزایند« :توپ من یک روز پاره شد ».بعد چی شد؟
«مادر برای من یک توپ سبز خرید».
 4می توانید جمله های کودکان را بنویسید .سپس جمالت آنها را بخوانید و تشویق شان کنید آن را نقاشی
کنند.
2ـ جمله آموزی با تصویر
هدف :جمله آموزی با چند تصویر مرتبط (شکل )58

شکل   58ـ کارت های تصاویر مرتبط

مراحل اجرا :
 1تصاویر را به کودکان نشان دهید.
 2اجازه دهید در مورد تصاویر صحبت کنند.
 3از آنها بخواهید کار خرگوش را به ترتیب بر  اساس تصاویر تعریف کنند.
 4قصۀ خرگوش کودکان را بنویسید.
 5از آنها بخواهید برای قصه نامی انتخاب کنند.
3ـ استفاده از جملۀ کامل
هدف :استفاده از جملۀ کامل برای موضوعات گوناگون
وسایل الزم :تعدادی تصویر مثل « کودکی که گریه می کند»  « ،اسبی می دود» و غیره انتخاب کنید.
مراحل کار:
 1با نشان دادن یک تصویر به کودکان ،جمله ای بگویید؛ « مثال ً این تصویر یک پسر است».
 2با نشان دادن تصویر ،از کودکان بخواهید آن را توصیف کنند (شکل .)59
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شکل 59ـ شکل برای توصیف

معلم :در این تصویر چه می بینید؟
کودکان :این یک پسر است که دارد گریه می کند.
 3همین سؤال را در مورد سایر تصاویر بپرسید.
 4وقتی کودکان با روش پاسخ گویی آشنا شدند ،تعداد سؤاالت توصیفی را زیاد کنید  « .مثال ً چرا پسر دارد
گریه می کند؟»
 5این فعالیت را می توانید با همکاری سایر کودکان ادامه دهید .هر یک از آنها می توانند جمله ای بیفزایند.
«پسر گریه می کند چون گرسنه است ،برای اینکه مادرش را گم کرده و  ...و بعد از پیدا شدن مادر می خندد».
 6تأکید شما باید روی کامل گفتن جمله باشد.
 7چنانچه جمالت در رابطه با موضوع اول ربط نداشت ،خودتان ارتباط برقرار کنید.
 8بر  اساس تنظیم تصاویر حتی می توانید متضادها و یا مفاهیم را در جمله وارد کنید و بگویید (شکل.)60

مفاهیم

متضادها
شکل 60ـ کارت تصویر متضادها و مفاهیم
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کاربرد تواناییهای گفتار در زندگی روزانه
بر  اساس آنچه یاد گرفته اید و فعالیت هایی که طراحی کرده اید ،آموخته هایتان را با کودکان تجربه کنید .شما
با راهنمایی هنرآموز و با توجه به عالیق و نیاز های خود از هر مبحث حداقل یک یا دو فعالیت انجام دهید
(نمودار .)10

کاربرد توانایی های
گفتار در زندگی روزانه

اسباب بازی

قصه گویی

وانمود بازی

نمایش خالق

نمودار 10ـ کاربرد توانایی های گفتار در زندگی روزانه

جدول 4ـ فعالیت های کاربرد توانایی های گفتار در زندگی روزانه
اسباب بازی

عروسک
بیان قصه بر  اساس یک تصویر

قصه گویی

قصه گویی بر  اساس مرتب کردن تصاویر
تمرین قصه گویی در برابر جمع

وانمود بازی
نمایش خالق
قصه سازی
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توصیف یک تصویر و وانمود کردن آن
استفاده از نمایش خالق در صحبت کردن
اجرای یک نمایش خالق با بازی و شعر
ساختن کتاب توسط کودکان

قصه سازی
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الف) اسباب بازی
عروسک :تا زمانی که شما به عروسک ها زندگی نبخشیده اید ،آنها تنها یک شئ (عروسک) هستند .اما به
کمک شما جان می گیرند و می توانند بپرند ،حرف بزنند ،بدوند و در نهایت کاری کنند که شما می خواهید.
در این مرحله آنها دیگر عروسک بی جان نیستند و به عنوان عروسک های نمایشی 1برای کلیه فعالیت های
کالمی از نام بردن ،توصیف ،قصه و غیره و حتی پیام های اخالقی و آموزشی توسط مربیان و یا کودکان استفاده
می شوند.
هدف :استفاده از عروسک ها برای صحبت کردن
وسایل الزم :صحنه برای نمایش ،عروسک های نمایشی
مراحل اجرا:
 1تهیۀ یک صحنه نمایش
الف) اتصال پرده میان چهارچوب در (درگاهی) (شکل . )61

شکل  61ـ درگاهی

ب) استفاده از یک کارتون بزرگ که رویش را کودکان نقاشی کرده اند و پنجره باز
شده است (شکل .)62

 ٢استفاده از عروسک ها با توجه به محتوای کتاب یا قصۀ انتخابی و گفتن
قصه از زبان عروسک ها (شکل .)63

شکل  62ـ طراحی
پنجره روی کارتون

شکل 63ـ عروسک ها
 Puppetـ1
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ب) قصه گویی
1ـ بیان قصه بر اساس یک تصویر
هدف :بیان قصه و برخورد با حیوانات در جنگل
کمک کنید تا موش به خانه اش برسد .بر  اساس حیواناتی که سر راه موش قرار دارند ،می توانید قصه ای بگویید
(شکل.)64

شکل 64ـ تصویر برای قصه گویی
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2ـ قصه گویی بر  اساس مرتب کردن تصاویر
هدف :قصه گویی بر  اساس تصاویر
وسایل مورد نیاز :تهیۀ تصاویری برای قصه سازی (شکل )65
مراحل اجرا :از کودک بخواهید ابتدا تصاویر را نگاه کند و ضمن مرتب کردن مراحل آن ،از او بخواهید مراحل
درست کردن آدم برفی را تعریف کند .سپس از او بپرسید در یک روز آفتابی تصویر چه شکلی می شود .از
او بخواهید آن را بگوید و بکشد ،سپس ،قصه آدم برفی را تعریف کند و برای آن نامی انتخاب کند و عاقبت
آدم برفی را بگوید.

شکل   65ـ قصه گویی بر اساس تصاویر
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3ـ تمرین قصه گویی در برابر جمع
هدف :تمرین برای قصه گویی در برابر جمع
وسایل الزم :یک جعبه مقوایی بزرگ (شکل )66
مراحل اجرا:
 1سوراخ بزرگي وسط جعبة مقوايي ايجاد كنيد و جعبه را
شبيه صفحه تلويزيون درآوريد.
 ٢كنار و يا پايين جعبه چند دكمه (خاموش و روشن كردن ـ
تغيير صدا و كانال) بچسبانيد.
 ٣جعبه را روي ميز قرار دهيد و سطح پشت آن را ببريد.
 ٤از كودكان بخواهيد هر يك غذاي مورد عالقه خود را از پشت
جعبۀ مقوایی نام ببرد و تعریف کند.
 5از بچه ها بخواهید از پشت جعبه قصه ای را تعریف کنند.
 6به همة كودكان فرصت دهيد تا اين فعاليت را انجام دهند.

شکل 66ـ جعبۀ مقوایی

ج) وانمود كردن
هدف :توصيف يك تصوير و وانمود كردن آن
لوازم مورد نياز :تعدادي تصوير كه هر يك فعاليتي را نشان مي دهد.
خنديدن ،ازكوه باال رفتن ،سرخوردن روي برف
مراحل اجرا:
 1هر تصوير را روي مقوایي بچسبانيد .زير هر مقوا فضا براي جمالت توصيفي كودكان وجود داشته باشد.
 ٢تصوير را به كودكان نشان دهيد و از تك تك آنها بپرسيد كه در عكس چه اتفاقي دارد مي افتد؟
 ٣آنها را تشويق كنيد كه با به كار بردن يك جمله اتفاق را تعريف كنند.
 ٤جمالت آنها را بنويسيد.
 ٥با تكرار جمالت آنها و نشان دادن تصوير از آنها بخواهيد آن را وانمود كنند.
نکته

تصاوير بايد بزرگ باشند تا همه كودكان بتوانند ببینند.
تصاوير را در ارتفاع مناسبي قرار دهيد تا كودكان ناچار نباشند ديگران را هل دهند و يا به دلیل
نديدن ،از فعاليت دلسرد شوند.
تصاوير بايد متناسب با تعداد كودكان باشد.
اتفاقات تصوير شده بايد با سن كودك و شناخت شان همخواني داشته باشد.
د) نمايش خالق

1ـ استفاده از نمایش خالق در صحبت کردن
هدف :استفاده از نمايش خالق براي مهارت كالمي
عكس العمل خود را با بيان جمالت نشان دهيد.
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 1پسرک در قبال فروش گاو چند دانه لوبیا می گیرد ،مادر عصبانی می شود و لوبیاها را به باغچه پرتاب
می کند (واکنش حرکتی).
 ٢فكر كنيد كه روزنامه نام شما را به عنوان برنده يك مسابقه اعالم كرده است .كالم و عكس العمل تان را
اجرا كنيد (واكنش هاي هيجاني)  .
 ٣براي رفتن به مهماني ديرتان شده است ،اما شما موفق به يافتن يك لنگه كفش تان نشده ايد .چه
مي گویيد؟ (دور خود چرخيدن و گشتن)
 ٤در یك جعبه را باز مي كنيد ،ناگهان يك موش در آن مي بينيد و فرياد مي زنيد (واكنش كالمي) .حركت
را نشان دهيد.
در مراحل بعدی ،کتاب های خوانده را به صورت نمایش خالق با کودکان اجرا کنید.
2ـ اجرای نمایش خالق با بازی و شعر
هدف :اجرای نمایش خالق با شعر و بازی
مراحل اجرا :ابتدا بايد در مورد حيوانات و زندگي آنها صحبت شود .سپس ریتم ابتدايي را كه مکررا ً تكرار
مي شود ،با كودكان تجربه كنيد .سپس حيوانات را یک به يك وارد داستان کنید و در مورد محل زندگي آنها
از كودكان بپرسید.
1
نام شعر :دس ـ دس ،نخود و عدس
ـ اين درو وا كن سليمون
اون درو وا كن سليمون
اومده باز یه مهمون
بز وارد مي شود.
پشت سرم ُدم دارم
ـ ببين كه من ُسم دارم
بزغاله ام عزيزه
شاخم بلند و تيزه
حاال بگو جاي من	كجاس؟ زمين يا آسمون؟
يا توي آب هاي روون؟
بچه ها جواب مي دهند :زمين.
***********
اون درو وا كن سليمون
ـ اين درو وا كن سليمون
اومده باز يه مهمون
كالغ وارد مي شود.
	يك دل خوشحال دارم
ـ ببين كه من بال دارم
منقار من درازه
بالم سياه و نازه
	كجاس؟ زمين يا آسمون؟
حاال بگو كه جاي من
يا توي آبهاي َروون؟
بچه ها جواب مي دهند :آسمون.
***********
1ـ شاعر افسانه شعبان نژاد
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اون درو وا كن سليمون

ـ اين درو واكن سليمون
اومده باز يه مهمون
1
مرغ وارد مي شود .
از اين و از اون مي خوام
ـ ببين كه من دون مي خوام
قدقدقدا صدامه
خروسه هم با هامه
حاال بگو كه جاي من	كجاس؟ زمين يا آسمون؟
بچه ها جواب مي دهند :زمین
اون درو وا كن سليمون
ـ اين درو وا كن سليمون
اومده باز يه مهمون
ماهي وارد مي شود.
ـ ببين كه من قشنگم
به رنگ غنچه ،رنگم
نه هاي و هوي ،صدايي
نه دست دارم نه پايي
حاال بگو كه جاي من	كجاس؟ زمين يا آسمون؟
يا توي آب هاي روون؟
بچه ها جواب مي دهند :آب
************
اون درو وا كن سليمون
ـ اين درو وا كن سليمون
اومده باز يه مهمون
قورباغه وارد مي شود.
ـ ببين كه من زرنگم
به رنگ برگا ،رنگم
اومدم از راه دور
با قور قور و با قور قور
	كجاس؟ زمين يا آسمون؟
حاال بگو كه جاي من
يا توي آب هاي روون؟
بچه ها جواب مي دهند :آب
نخود و عدس
ـ دس و دس و دس
نخود و نخود،
هركسي يك جايي ن ِشَ س.
هر كي بره خونۀ خود
نخود و نخود.
تو آب ،زمين يا آسمون
هر كي بره َدوون َدوون
هـ)قصه سازي
هدف :ساختن كتاب توسط كودكان
وسايل الزم :كاغذ سفيد يا كاغذ کالسور ،چسب ،مداد رنگي ،عكس هاي بريده شده از مجالت
مراحل اجرا:
 1براي ساختن چنين كتابي چند عدد كاغذ سفيد را در كالسوري قرار دهيد و يا به صورت كتابچه بدوزيد.
1ـ مربی اشاره كند كه بعضي از پرندگان در آسمان هستند و بعضي روي زمين.
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 ٢با كودك مشورت كنيد كه چه نوع كتابي را دوست دارد؟ كتابي در مورد اسباب بازي ها ،ماشين ها و غیره .
 ٣كودك را به كشيدن تصاوير مربوط تشويق کنید يا تصاوير مورد نظر كتاب را از مجالت ببريد.
 ٤تصاوير بريده شده را در دفتر به گونه اي بچسبانيد كه بتوانيد زير آن ،چیزی را که مي گويد ،بنويسيد.
 ٥كتاب بايد كوشش مشترك بزرگسال و كودك باشد (الاقل در كتاب هاي اوليه).
 ٦از كودك بخواهيد تا دربارة آن تصوير هرچه را كه دوست دارد ،براي شما بگويد و شما آن را زير تصوير
بنويسيد.
 ٧كتاب را بايد با حروف ساده و درشت بنويسيد.
 ٨او را تشويق كنيد جمالت را با شما بلند بخواند.
 ٩اين كتاب را بدون شما نيز مي تواند بخواند.

تمرین کنید
1

2
3
4
5

فهرست وارسی برای رشد کالمی کودک دو ساله تهیه کنید و بعد از تکمیل آن ،گزارش آن را ارائه دهید.
با استفاده از روشهای تشویقی کودک به سخن گفتن دو فعالیت آموزشی برای کودک  5ساله طراحی کنید.
برای دو کتاب قصه ،کارت کتاب بر  اساس دستورالعمل آورده شده در فصل تهیه کنید.
یک نمایش خالق با کودکان  6سال طراحی و اجرا کنید.
یک قصه بر  اساس مراحل ساخت قصه بنویسید و در کالس ارائه دهید.
خود ارزیابی پايان پودمان ٣

واحدیادگیری :توسعۀ مهارت های بیانی کودک
این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحدیادگیری توسعه مهارت های بیانی کودک تهیه شده است .در
هر سؤال بیشترین امتیاز ،سه و کمترین امتیاز یک است .بر این اساس خود را ارزیابی کنید و به خود امتیاز دهید.
رديف

موارد

1

تا چه حد میتوانید فهرست وارسي از مراحل رشد کالمی برای سنین مختلف تهيه
کنید؟

2

تا چه حد مي توانيد گزارشي از فهرست وارسي رشد کالمی كودك مشاهده شده
را ارائه دهيد؟

3

تا چه حد میتوانید فعالیت آموزشی با استفاده از روشهای تشویق برای سخنگویی
کودک طراحی و اجرا کنید؟

4

تا چه حد میتوانید فعالیت آموزشی برای باال بردن توانایی گفتار کودک با استفاده
از فعالیتهای روزانه طراحی و اجرا کنید؟

1

2

3
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ارزشیابی شایستگی توسعۀ مهارت های بیانی کودک
شرح کار:
تهیۀ فهرست وارسی برای توسعۀ شناخت مراحل سخن گفتن و ارائه گزارش
طراحی یک فعالیت آموزشی برای آماده کردن کودک برای سخن گفتن
طراحی یک فعالیت آموزشی برای کاربرد توانایی های گفتاری در زندگی روزانۀ کودک
طراحی هر فعالیت با توجه به موارد زیر انجام می شود:
نوع فعالیت:
نام فعالیت:
مکان فعالیت:
هدف فعالیت:
وسیله و ابزار مورد نیاز:
زمان فعالیت:
تعداد کودکان:
سن کودکان:
روش کار:
تعداد مربی و مربی یار:
الگوی تهیۀ فهرست وارسی:
2ـ گروه سنی مشخص باشد.
1ـ موضوع مشخص باشد.
4ـ هر ماده فهرست متناسب با موضوع باشد.
3ـ راهنمای تکمیل داشته باشد.
6ـ هر ماده به صورت جملة کوتاه آورده شود.
5ـ هر ماده یکی از رفتار های مهم و قابل مشاهده را ارزشیابی کند.
استاندارد عملکرد :توسعۀ مهارت های بیانی کودک از طریق شناخت مراحل سخن گفتن و آماده کردن کودک و کاربرد توانایی های گفتاری او در زندگی
روزانه براساس منابع علمی و آموزشی و آیین نامه های وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی كشور
شاخص ها:
توسعۀ شناخت مراحل سخن گویی (مراحل سخن گویی)
آماده کردن کودک برای سخن گویی (تشویق کودک به صحبت کردن)
کاربرد توانایی های گفتاری در زندگی روزانه کودک (استفاده از کتاب های تصویری ،بازی با اسباب بازی ،وانمودسازی ،داستان سازی ،نمایش خالق)
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
توسعه مهارت های بیانی کودک با توجه به شرایط زیر:
زمان 30:دقیقه برای هر فعالیت
مکان :مرکز آزمون
ابزار و تجهیزات :لوازمالتحریر ،کارتهای تصویری ،فیلم ،کتاب قصه و شعر ،وسایل هنری
استاندارد و سایر شرایط :منابع علمی و آموزشی سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش
اسناد :آیین نامه ها و دستورالعمل های بهزیستی و آموزش و پرورش
ابزار و تجهیزات :لوازم اداری مناسب ـ جداول رشد
استاندارد و سایر شرایط :منابع علمی و آموزشی آییننامههای بهداشتی و آموزش و پرورش
منابع :کتب آموزشی مرتبط ـ کتابهای علمیمرتبط
معیار شایستگی:
ردیف

مرحلۀ کار

حداقل نمره قبولی از 3

1

توسعۀ شناخت مراحل سخن گفتن

2

2

آماده کردن کودک برای سخن گفتن

1

3

کاربرد توانایی های گفتاری در زندگی روزانه کودکان

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی :یادگیری ،مهارت گوش کردن ،آموزش و كمك به فراگيري ديگران
ایمنی :رعایت استانداردهای بهداشتی موجود در آیین نامه های مهد کودک ها  ـ رعایت نکات
ایمنی در به کارگیری ابزار و تجهیزات بهداشتی
بهداشت :رعایت بهداشت و سالم سازی محیط
توجهات زیست محیطی :به حداقل رساندن صدمات زیست محیطی  ـ صرفه جویی در آب مصرفی
نگرش :اهميت دادن به انجام صحيح فعالیت های آموزشی در کوتاه ترین زمان
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2است.
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نمره هنرجو
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فهرست منابع کتاب کودک برای یادگیری بیشتر (فصل )3
 1اشتاينر ،يورگ ،خرسي كه مي خواست خرس باقي بماند .ترجمه ناصر ،ايراني ،نقاشي :يورگ ،مولر ،نشر:
كانون پرورش فكري كودكان .1377
 ٢لويس ،راب ،گوسفندي كه خيلي كوچك بود ،مترجم :هوشنگ آزادي در تصويرگر لويس ،راب ،نشر :كانون
پرورش فكري كودكان .1388
 ٣هوتن ،کریس ،كمي گم شده ام ،ترجمه :شهال انتظاريان ،نشر :شركت انتشارات علمي و فرهنگي .1394
 ٤مولر ،ویرجینیا ،غول کوچولو در مهدکودک ،ترجمه :هستی سعادت ،نشر :فنی ایران.1393 ،
 ٥مورمنی ،تریس ،خرگوش خوشحال ،خرگوش غمگین ،ترجمه :صبا رفیع ،نشر :فنی ایران.1393 ،
 ٦موزس ،برایان ،احساس های تو ،ترجمه :قاسم کریمی ،نشر :قدیانی .1384
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پودمان 4

آمادهکردن کودک برای خواندن

وقتی بتوانی بخوانی ،گویا دنیایی را در جیب خود حمل می کنی.
زمان 60 :ساعت ( نظری 24ساعت  +عملی 36ساعت)
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واحد یادگیری 4
آماده کردن کودک برای خواندن

استانداردعملکرد
آماده کردن کودک برای خواندن از طريق توسعۀ شناخت مراحل خواندن و پرورش کتاب خوانی ،کاربرد
فعالیت های روزانه در توسعه توانایی خواندن و پرورش شناخت دیداری نمادها ،حروف و کلمات براساس منابع
علمی و آموزشی معتبر ،دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور
شايستگي هاي فني مورد انتظار در اين واحديادگيري:
1
2
3
4

توسعۀ شناخت خواندن
پرورش کتاب خوانی
کاربرد فعالیت هاي روزانه در توسعه توانایی خواندن
پرورش شناخت دیداری نمادها ،حروف و کلمات

شایستگی های غیر فنی مورد انتظار در واحديادگيري:
  1یادگیری
 2مهارت گوش کردن
 3آموزش وكمك به فراگيري ديگران
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هدف توانمندسازي 1ـ : 4مراحل خواندن کودکان را توضيح دهد.

خواندن
بخوان به نام پروردگاری که تو را خلق کرده
است.

(سوره علق ،آیه)1

گفت      و  گو
کنید

فعالیت :1به یاد دارید چه کسی و در چه سنی اولین کتاب را برای شما خواند؟ خاطره یا تجربه تان را
با سایر هم کالسی ها در میان بگذارید.
فراگیری خواندن مستلزم گرد هم آوردن مهارت های
کالمی گوناگونی است که کودک می تواند از سنین پایین
کسب کند .والدین و مربیان باید بتوانند به کودکان کمک
کنند تا این مهارت ها را برای آمادگی فراگیری خواندن
کسب کنند (شکل .)1
خواندن :تفسیر معنادار نمادهای کالمی نوشته شده و یا
چاپ شده است.
بین رشد زبانی و فراگیری خواندن پیوند محکمی وجود
دارد .روشن است که کودکان پیش از آنکه توانایی خواندن
پیدا کنند ،باید به سطح خوبی از شناخ ِ
ت کاربرد و
مهارت های کالمی رسیده باشند.

شکل1ـ خواندن کودک
نکته

تحقیقات نشان داده است کودکی که خوب حرف می زند ،می تواند خوب بخواند.
ضرورت و اهمیت خواندن
ضرورت و اهمیت خواندن را می توان تحت عنوان هفت شادی خواندن طبقه بندی کرد (نمودار .)1
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آشنایی

مکاشفه

قدرشناسی

هفت شادی
خواندن

شگفت زدگی

گسترش
دانسته ها

یکه خوردن

همدلی

نمودار1ـ هفت شادی خواندن

بنابراین خواندن به کودک کمک می کند تا مهارت های زبانی خودش را رشد بدهد .او ضمن خواندن با زبان
کتاب آشنا می شود و متوجه می شود که کتاب دارای ساختاری است ،از شروع ،زمان ،مکان ،شخصیت ها ،طرح
اصلی مشکل و چگونگی راهکارهایی برای حل مشکل تا رسیدن به هدف .او براساس همین شناخت از عناصر
داستان ،وقایع را پیش بینی خواهد کرد.
تمرین     کنید

فعالیت  :2کتاب خواندن خودتان را با نمودار باال مقایسه کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
اهداف خواندن

گفت      و  گو
کنید

فعالیت  :3در گروه های کالسی در مورد سؤاالت زیر گفت وگو کنید:
می خوانیم تا لذت ببریم و یا سرگرم شویم؟
خزانۀ واژگان کودک با خواندن توسعه می یابد؟
هدف از آموزش خواندن
اهداف آموزش خواندن شامل موارد زیر است:
 1بهبود توانایی کلی زبانی از نظر تولید آواها ،معنی شناسی و کاربرد صحیح واژگان و عبارات؛
 2لذت بردن از کتاب ها و درک این نکته که آنها منابعی بی شمار از اطالعات هستند؛
 3درک مطالب شفاهی؛
 4درک رابطۀ بین گفتار و نوشتار؛
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5
6
7
8
9
10

خلق مطالب نوشتاری جدید؛
رشد واژگان و کاربرد صحیح واژگان آشنا؛
درک هم نشینی آواها در کنار هم و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر؛
شناخت کلمات هم قافیه؛
توانایی ارتباط با اشیای واقعی؛
شناسایی و اجرای دستورالعمل های متوالی.

خواندن را چه وقت شروع کنید؟
«خواندن را چه وقت شروع کنید؟» یکی از مهم ترین سؤاالت است .صاحب نظران مناسب ترین زمان را از 3/5
تا  6سالگی متغیر دانسته اند .سن مناسب یادگیری خواندن  4تا  5سالگی است ،زیرا در این سنین کودکان
ذخیره واژگانی مناسبی در اختیار دارند .البته چنانچه در محیط مناسبی پرورش یافته باشند ،در  5سالگی
حدود  2500کلمه در خزانۀ واژگانی خود دارند و اگر در محیط رشدی نامناسب قرار گیرند ،به  2000کلمه
کاهش می یابد.
با تمام تحقیقاتی که در زمینۀ سن آموزش خواندن صورت گرفته ،مهم ترین چیزی که می تواند به کودک
کمک کند تا به خواندن عالقه مند شود ،لذت بردن از کتاب خوانی در کنار شما و با شماست.
کودکان قبل از اینکه حتی کلمات را یاد بگیرند ،با نگاه کردن ،ورق زدن ،سرک کشیدن به درون کتاب این
لذت را کسب می کنند .آنان تصاویر را ابتدا فقط به صورت رنگ ،شکل و طرح می بینند ،کم کم شکل ها
برایشان قابل تشخیص می شود و می فهمند بین شکل و صدای خاص رابطه ای هست .کودکان به مرور
ورق زدن را می آموزند و چیزهایی را که می شناسند ،نام می برند.
نکته

بروشور
تهیه کنید

فراموش نکنید که در طول روز برنامه کتاب خوانی را بیشتر کنید.
مواقع خاصی مث ً
ال پیش از استراحت نیم روز و یا قبل از خواب ،برای کودک کتاب بخوانید یا قصه
بگویید تا این عادت در او درونی شود.
هیچ وقت برای خواندن زود نیست.

فعالیت :4بروشوری برای والدین با موضوع «تشویق فرزندان به کتاب خواندن» تهیه کنید.
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پرورش تصویر خوانی

1

گفت      و  گو
کنید

فعالیت  :5به شکل  2با دقت نگاه کنید و هر آنچه را می بینید و احساس می کنید ،بنویسید .در کالس
با دوستانتان گفت وگو کنید و نتیجه را جمع بندی کنید.
کودکان خواندن را با تصاویر آغاز می کنند ،سپس
با تجربۀ بیشتر آرام آرام به متن نیز توجه می کنند؛
بنابراین تصویر جزء جدایی ناپذیر کتاب های کودکان
است و کتاب های تصویری از مهم ترین ابزار هستند.

شکل2ـ پرورش تصویر خوانی

2

کتاب تصویری :3کتابی است که از طریق مجموعه ای از تصاویر مرتبط به هم با متنی کوتاه یا بدون متن،
4
قصه گویی می کند یا اطالعاتی را انتقال می دهد.
خصوصیات تصویر خوانی:
 1کتاب های تصویری قالبی هستند که می توانند همه موضوعات را در خود جای دهند.
 ٢کودکی که هنوز خواندن نیاموخته یا خواندنش محدود است ،با تصویر می خواند.
 ٣تصاویر نقش محوری دارند و گاه مهم تر از متن هستند.
 ٤تصویر در امتداد متن یا همراه با متن پیوسته پیش می رود.
نکته

کتاب تصویری کتاب مص ّور نیست 5.زیرا در کتاب مص ّور ،تصویرها نقش محوری ندارند و گاه تکمیل کننده
متن هستند؛ مثل تصویر چرخۀ آب.
1ـ در این قسمت فقط به کتاب های تصویری اشاره می شود در حالی که در زمینه انواع ادبیات کودکان در مبحث بعدی مفص ً
ال صحبت خواهد
شد.
2ـ رجوع شود به منبع  1آخر فصل
 Picture Bookـ 3
 Norton, Donnae1999ـ 4
 Illustrated Bookـ 5
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انواع کتابهای تصویری
انواع کتاب های تصویری عبارت اند از( :نمودار)2
آغازگرها
کتاب های
تصویری داستانی

بازیچه ای

انواع کتاب های
تصویری
عدد آموز

مفهومی
الفبا آموز
نمودار 2ـ انواع کتاب های تصویری

( 1حسی ـ لمسی) آغازگرها :1کتاب هایی که قوۀ بینایی را تحریک می کنند؛ توانایی تشخیص رنگ و
شکل را به کودک می دهند و در ابتدای سخن گفتن مشارکت کودک را در نام بردن اشیا ،تکرار اشعار ساده
و حرکت دست ها تقویت می کنند.2
 ٢کتاب های بازیچه ای :3در واقع ابزار انتقالی بین اسباب بازی و کتاب واقعی هستند .مث ً
ال در کتابی یک النه
طراحی شده ،تعدادی پرنده پارچه ای که با نخ به بدنه متصل است و می خواهند وارد النه شوند. 4
 ٣کتاب های مفهومی :5در این
کتاب ها متن چندان نقشی ندارد
و کودک از طریق قدرت مشاهده
مفاهیم را درک می کند .برای
مثال ،در کتاب درخت ،کودک
با فصول گوناگون آشنا می شود
(شکل.)3

شکل3ـ کتاب مفهومی
2ـ در فصل سوم این مورد به طور مفصل آورده شده است.
 4ـ در فصل سوم این مورد به طور مفصل آورده شده است.
 6ـ به منبع 2آخر

		
فصل رجوع شود.

6

 Firstbookـ 1

 Toybookـ 3
 Conceptbookـ 5
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 ٤الفبا آموزها :هر چند هدف این کتابها آموزش الفبا نیست ،اما کودک را با صدا و شکل حروف آشنا میکند .در
واقع بازی با حروف است که گاهی داستانی هم است ،یعنی حروف در یک ماجرای داستانی وارد میشوند .این بازی
برای کالس اولیها به باالست .برای شناسایی حروف نمونهها باید از اشیای آشنا و ملموس انتخاب شوند (شکل.)4

شکل4ـ الفبا آموز

1

 ٥عدد آموزها :هدف این نوع کتاب ها آموختن عدد نیست ،بلکه صرفاً آشنا کردن با شکل عدد و مفهوم
آن است .معموالً اعداد را در کنار پدیده های آشنا (مثال ً سیب ،ماشین) معرفی می کنند .گاهی در بازی ها و
ترانه ها نیز اعداد دیده می شود ،یک مرغ دارم ...پس چندتا  ...ده بیست سی چهل پنجاه شصت  ....حاال که
رسید به صدتا ،دستمال آبی بردار ،پر از گالبی بردار (شکل.)5

شکل5ـ عدد آموزها
  ١ـ به منبع 3آخر فصل رجوع شود.
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 ٦کتاب های تصویری داستانی
الف) کتاب های داستانی بدون متن
ب) کتاب های داستانی با متن
الف)کتاب های داستانی بدون متن  :کتاب هایی که هر تصویر ،زمینه را برای تصویر بعدی آماده می کند
و نهایتاً مسیر داستان را می توان دنبال کرد .دو نمونه کتاب تصویری بدون متن که مسیر داستانی دارد،
به منظور آشنایی آورده شده است :
 1در تصاویر پایین دو موش تصمیم می گیرند به باالی تپه ای بروند و پس از طی کردن مسیر به باالی تپه
می رسند و خوشحال می شوند ،اما متوجه می شوند که آن بلندی تپه نبوده و کوهان شتر است (شکل.)6

1

٢

٤

٣

٥
شکل  6ـ داستان بدون متن

١

١ـ به منبع 4آخر فصل رجوع شود.
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نکته

در کتاب های داستانی بدون کالم بیان همه حاالت ،عواطف ،رویدادها ،تحول شخصیت ها ،کنش ها و
واکنش ها به عهده تصویر است.
 ٢قصه های من و بابام :این قصه گاه در
 4تصویر و یا در  9تصویر گویای داستانی
بین پدر و پسر است .اعداد کناری تصاویر
روند داستان را نشان می دهند .در اینجا و
در نمونه قبلی اطالعات تنها از طریق تصاویر
بیان می شود (شکل.)7

1

2

٤

3

1

2

3

٤

٥

٦

٧

٨

٩

شکل 7ـ داستان بدون متن
			
 ١ـ به منبع 5آخر فصل رجوع شود.
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ب) کتاب های تصویری داستانی با متن :در این نوع کتاب ها درون مایه 1دو بار تکرار شده است؛ یکبار در
قالب کالم نوشته شده است و بار دیگر در قالب تصویر (شکل ،رنگ و .)...در واقع خواننده در هر یک چیزی
را به دست می آورد که دیگری فاقد آن است.
 1داستان خانم بشقابی که متعلق به پسری به نام فردو است؛ و احساس خانم بشقاب از نحوۀ استفاده فردو
از او را بیان می کند( .شکل.)8

شکل 8ـ داستان با متن

2

1ـ درون مایه عبارت از فکر اصلی که در خالل داستان ادامه می یابد و در واقع متن اصلی داستان است.
2ـ به منبع 6آخر فصل رجوع شود.
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٢

داستان موشی که داخل تونل مترو زندگی می کند و کنجکاو است آخر تونل چیست؟ (شکل.)9

شکل9ـ داستان با متن
تمرین     کنید

فعالیت : 6نمونه هایی از کتاب های آغازگر ،الفبا آموز ،عددآموز ،داستانی (بی متن و با متن) را انتخاب
کنید و در کالس ارائه دهید و آنها را به هم کالسی هایتان معرفی کنید.
 1ـ به منبع 7آخر فصل رجوع شود.
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هدف توانمندسازي 2ـ : 4فعاليت هاي آموزشي براي توسعۀ شناخت مراحل
خواندن كودك طراحي و اجرا كند.

ویژگیهای کتاب تصویری
از آنجا که تصاویر نباید تنها نقش تزئینی و زیبایی داشته باشند و باید به عنوان مکمل مفاهیم اصلی کتاب
مطرح شوند ،پس باید موارد زیر دربارۀ آنها رعایت شوند:
استفاده درست از رنگ  :کودکان از رنگ آمیزی تند لذت نمی برند .استفاده درست از رنگ مهم تر از رنگی
است که به کار برده می شود(شکل.)10

شکل10ـ استفاده درست از رنگ

1

 1ـ به منبع  8آخر فصل رجوع شود.
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گویایی و وضوح تصویر  :در
این جا تصویر کلید درک محتوا است.
گویایی و وضوح تصویر و انطباق آن
با موضوع کتاب اهمیت فراوانی دارد
(شکل.)11

شکل11ـ وضوح تصویر

1

تناسب تصویر با درک کودک:
تصاویر باید با درک کودک و آنچه او
از آن موضوع می داند ،متناسب باشد
(شکل.)12

شکل12ـ تناسب تصویر با درک کودک

2

				
1ـ به منبع 9آخر فصل رجوع شود.
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سفید خوانی :تصاویر باید بزرگ و زیبا باشند ولی تمام صفحه را پر نکنند و جایی برای سفید خوانی یعنی
تمرکز روی تصویر خاص را به کودک بدهند (شکل.)13

شکل13ـ سفید خوانی

1

جایگاه مناسب برای متن و تصویر :در کتاب تصویری انتخاب جایگاه مناسب برای متن و تصویر از
اهمیت بسزایی برخوردار است و در ارائه پیام ،وحدت بین متن و تصویر باید حفظ شود .این نکته گاه به
شکل های مختلف در کتاب ها دیده می شود که شامل موارد زیر است:
الف)تصویر نمایشگر متن  :گاهی دقیقاً تصویر نمایشگر متن است؛ بنابراین باید با محتوا و عنوان داستان
صفحه به صفحه پیش برود (شکل.)14

شکل14ـ تصویر نمایشگر متن

2

1ـ به منبع 11آخر فصل رجوع شود			.

2ـ به منبع  12آخر فصل رجوع شود.
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ب) متن روی تصویر  :گاهی متن روی تصویر قرار گرفته است؛ در واقع متن با تصویر ادغام شدهاند (شکل.)15

شکل15ـ متن روی تصویر

1

ج) تصویر بزرگتر از نوشته  :گاهی تصویر
بزرگتر از متن است و نوشته بهصورت حاشیه
در کنار تصویر دیده میشود (شکل.)16

شکل16ـ تصویر بزرگ تر از نوشته

٢

				
١ـ به منبع13آخر فصل رجوع شود.
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د) تصویر تمام صفحه :گاهی تصویر تمام صفحه را پر می کند و متن صفحه قبل از تصویر قرار دارد ،ولی
احساس درون آن تصویر بیان می شود نه در کالم؛ در واقع تصویر است که سخن می گوید (شکل.)17

شکل17ـ تصویر تمام صفحه

1

تصویر خوب ،تصویر بد
معموالً کتاب های تصویری بسیاری در فروشگاه ها و دکه های روزنامه فروشی یافت می شود که ظاهرا ً دارای
تصویر مناسب کودکان است ،در حالی که منظور از تصویر در کتاب تصویری صرفاً نمایش شخصیت ها و یا
نمادها به شکل تصویر نیست.
در یک کتاب تصویری خوب ،خواننده یکبار با متن حرکت می کند و بار دوم همۀ آنچه را که در متن داشته
است ،در تصویر باید دنبال کند .در این حالت ما با یک کتاب روبه رو هستیم که درون مایه آن دوبار تکرار
شده است؛ یکی در قالب کالم مکتوب ،دیگری در قالب خط و نقطه ،حجم ،رنگ ،تصویر و غیره .در یک کتاب
تصویری خوب فضاهایی که متن قادر به پرداخت آن نیست با تصویر نشان داده می شود (شکل.)18

  1ـ به منبع15آخر فصل رجوع شود.
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دختری تصمیم می گیرد
که خدا را نقاشی کند و با
بیاد آوردن مکالماتش با
مادربزرگ سعی می کند
آن گفته ها را تصویر کند.
نهایت خدای ذهنش را با
استدالل هایش می کشد.

شکل18ـ تصویر خوب

نکته

1

کودکانی که با کتاب های خوب تصویری آشنا می شوند ،یاد می گیرند از متن و تصویر روایتی جداگانه
دریافت کنند که در دیگری وجود نداشته است.
الزم به یادآوری است که در آموزش رسمی زبان کالس اول ،آموزش از تصویر خوانی آغاز می شود؛ در نتیجه
داشتن تجربۀ قبلی از طریق شناخت تصویر خوب می تواند به آنها کمک کند.

تمرین     کنید

فعالیت :7در گروه های کالسی ویژگی های کتاب خوب را با تهیه تصاویر از انواع کتاب ها به صورت
یک پوستر ارائه دهید.

نمایشگاه
برگزار کنید

فعالیت : 8از کتاب های ارائه شده و پوستر و بروشور های تهیه شده در فعالیت 6و 7نمایشگاهی برپا
کنید.

  1ـ به منبع16آخر فصل رجوع شود.
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هدف توانمندسازي 3ـ :4پرورش کتاب خوانی را درکودکان توضيح دهد.

پرورش کتابخوانی
گفت      و  گو
کنید

فعالیت :9شما دوست دارید کتاب را خودتان بخوانید یا برای شما خوانده شود؟ با دوستانتان گفت وگو
کنید و دالیلتان را در کالس ارائه دهید.
بلند خوانی (من می خوانم ،تو گوش می کنی)
کودکانی از کتاب لذت می برند که از همان کودکی عشق به کتاب و کتاب خوانی در آنها نهادینه شده باشد.
حتی کودکان کوچک دوست دارند صدای شما را وقتی کتاب می خوانید ،بشنوند و گاهی در تکرار بعضی از
کلمات با شما شریک شوند .وقتی کودک همراه با شما به کتاب نگاه می کند ،فقط از دیدن تصاویر و شنیدن
داستان لذت نمی برد ،بلکه توجه خاص و نزدیکی فیزیکی شما با او و احساس محبت و امنیت کودک ،باعث
توجه بیشتر او نسبت به کتاب می شود (شکل.)19

شکل19ـ بلند خوانی

بدین ترتیب دانش کودک از جهان گسترش می یابد و درک او از تجربیاتش که به تازگی به دست آورده است،
عمیق تر می شود.کودکی که با کتاب انس گرفته به زودی اطالعات زیادی کسب می کند که برای فراگیری
خواندن الزم است .مث ً
ال می فهمد که کتاب را از راست به چپ ورق می زنید و هر صفحه از باال به پایین و هر
سطر را از راست به چپ دنبال می کنید .می فهمد که تصاویر به فهم مطلب کمک می کند؛ کلمات با فضای
خالی از هم جدا شده اند؛ داستان ها آغاز ،ادامه و پایانی دارند و اغلب از الگوی مشخصی پیروی می کنند .آنها
به مرور یاد می گیرند که حتی پیش بینی کنند؛ اول چی بعد چی؟ و باالخره آخر چه خواهد شد؟
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زبان کتاب ها و قصه ها از آنجا که رسمی تر از زبان رایج است به کودکان این فرصت را می دهد که مهارت
بیشتری در زبان کسب کنند و وقتی که زمان خواندن فرا برسد ،از مهارت بیشتری برخوردار باشند (شکل.)20

شکل 20ـ تمرین خواندن

فواید بلندخوانی برای کودکان
اگر کودک شما را در حال خواندن کتاب ببیند ،این تفکر در ذهنش شکل می گیرد که کتاب دارای اهمیت
است و برای او نیز شئ ارزشمندی خواهد بود .عالوه بر این:
مدت تمرکز افزایش می یابد.
لغات بیشتری می آموزد؛ در نتیجه بهتر صحبت می کند و دیدش وسعت می یابد.
خواندن کتاب ها به او یاد می دهد که با قهرمانان کتاب هم ذات پنداری نماید.
خواندن به او یاد می دهد که خوب گوش کردن را یاد بگیرد.
او با خواندن یاد می گیرد که چگونه احساساتش را بیان کند.
احساس همدلی با دیگران ،یکرنگی و هماهنگی از جمله مواهب کتاب خوانی است.
با خواندن ،کودک فرصت می یابد مراحل گذر زمان یا حادثه را دنبال کند (اول چی بعد چی؟).
ریتم و قافیه شعر و متن به کودک چیزی بیشتر از کلمه می دهد که لذت است.
فضای خالی بین کلمات نمایانگر ارزش و اثر بخشی هر کلمه است.
در کتاب خوانی ،کودک می آموزد که داستان ها ،آغاز ،ادامه و پایانی دارند.
او به مرور با خواندن قدرت پیش بینی پیدا می کند.
خواندن فرصتی است برای آشنایی با زبان رایج پیرامون.
نکته
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مطالعات نشان داده است که تمایل کتابخوانی برای کودکان ،در مادران بیش از پدران است .اما بهخاطر
داشته باشیدکه کودکان به خصوص پسرها دوست دارند پدرانشان برای آنها کتاب بخوانند (شکل.  )21
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شکل21ـ کتاب خوانی با پدر

گفت      و  گو
کنید

فعالیت  :10با کدام یک از فواید بلند خوانی بیشتر موافق هستید؟ در کالس با سایر دوستان در مورد
آن گفت وگو کنید.

انتخاب کتاب برای کودکان
گفت      و  گو
کنید

فعالیت :11اگر به یک کتابفروشی مراجعه کنید ،معیار شما برای انتخاب کتاب چیست؟ با همکالسیهای
خود گفتوگو کنید و نظر آنها را بپرسید.
« پیرزن در مسیر خانۀ دخترش ،برای رها شدن از دست گرگ ،شیر و حیوانات درنده مجبور می شود به آنها
وعده بدهد»...
«  قورباغه بعد از اینکه آب چاه تمام شد ،مجبور شد از درون چاه بیرون بیاید و با »...
«  دخترک عروسکش را زیر درخت خرمالو جا گذاشت ،باران شروع به باریدن کرد و »...
«  عروسک قشنگ من قرمز پوشیده ،تو رختخواب آبیش خوابیده»
دنبال کردن پیرزن ،نگرانی قورباغه و عروسک زیر باران مانده و شعر عروسک قشنگ من ،از جمله مواردی
است که ما را به تعقیب حوادث عالقه مند می کند و این همان بخش مهم از ادبیات کودکان است که لذت و
شادی ،ماجراجویی و شخصیت ها درهم می آمیزند و ما را با تجارب جدید آشنا می سازند.
ادبیات کودکان همانند ادبیات بزرگساالن دارای انواع گوناگون است که هر یک ویژگی خاص خود را دارند.
در اینجا به مواردی از آن اشاره می شود.
153

انواع ادبیات کودک
ساده ترین تقسیم بندی انواع ادبیات کودکان در نمودار  3نشان داده شده است.
انواع ادبیات
کودکان

داستان های
واقعی

قصه های
قومی

شعر

غیرداستانیها

1

نمودار 3ـ انواع ادبیات کودکان

الف) شعر :شعر کودک کالمی است موزون و زیبا که هم از نظر ترکیب اصوات و کلمات و هم از نظر محتوا،
عامل زیبایی در آن وجود داشته باشد .شعر وسیله ای برای بازی ،حرکت و آواز کودک است.
ویژگی های شعر کودک
ویژگی های شعر کودک در نمودار 4نشان داده شده است:
ویژگی های
شعر کودک

گویا

آهنگین

شورانگیز

نمودار4ـ ویژگی های شعر کودک

انواع شعر کودکان
به انواع شعر کودکان در نمودار  5توجه کنید.

1ـ در این مبحث دسته کتاب های غیر داستانی در بخش کاربرد فعالیت روزانه در توسعۀ توانایی خواندن بحث خواهد شد.
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الالیی

ترانه های
مشارکتی

هیچانه

مربوط به
زندگی

انواع شعر
کودکان

شوخی و طنز

حکایات و
قصه های منظوم

چیستان

نمودار  5ـ انواع شعر کودکان

 1الالیی :الالیی ها معموالً از آرزوهای مادران و درد دل و گالیه از زندگی الهام گرفته است که به نوعی
ادبیات کاربردی است.
ـ الالالال گل خشخاش  /بابات رفته خدا همراش
 2هیچانه ها :در این نوع اشعار مقصود خاصی دنبال نمی شود و تنها نوعی بازی کالمی است .در هیچانه
بیشترین تأکید بر بُعد موسیقیایی کالم است و گاه با حرکات بدنی همراه است.
ـ اتل متل توتوله  /گاو حسن چه جوره
ـ ٌجم ٌجمک برگ خزون /مادرم زینب خاتون
ـ تاپ تاپ خمیر /گردو و پنیر
 3شوخی و طنز :در این اشعار آنچه کودکان را جذب می کند ،مطالب عجیب و غریب و بدون ضابطه است؛
مثل «بادکنک به شرط چاقو» (شکل.)22

شکل22ـ شوخی و طنز

1

1ـ به منبع 17آخر فصل رجوع شود.
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 4چیستان ها :چیستان سخنی پوشیده در وصف چیزی است .که حالتی رمز گونه و معماگونه دارد .در
چیستان های کودکان ،توصیف ها نباید با ابهام همراه باشد.
ورق ورق می شکنی (کاهو)
		
ـ برگ سبز چمنی
 5اشعار مربوط به زندگی روزانۀ کودک :این
دسته از اشعار درباره انسان ها ،حیوانات ،گیاهان،
عوامل طبیعت و حوادث روزانه گفت وگو می کند
(شکل.)23

شکل   23ـ اشعار مربوط به زندگی روزانه کودک

 6حکایات و قصه های منظوم :گاه قصه و یا
حکایتی در قالب شعر بیان می شود (شکل.)24

شکل  24ـ حکایات و قصه های منظوم

2

			
١ـ به منبع  18آخر فصل رجوع شود.

156

2ـ به منبع 19آخر فصل رجوع شود.
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 7ترانه های مشارکتی :گاه اشعار کودکانه حالت محاوره ای دارد و نوعی شعر خوانی مشارکتی است که در
آن فردی شعر را آغاز می کند و طی آن شنوندگان با طرح سؤال ،پاسخی را می طلبند.
یه مرغ زردی داشتم /خیلی دوستش می داشتم /سگه اومد و بردش /سر پا نشست و خوردش/
همون سگ که مرغو خورد...
کدام سگ؟
		
سگ اومد،
عالوه بر این بسیاری از این نمونه سرودها ،عالوه بر وزن و قافیه ،جنب و جوش آفرین و بازی ساز است و گروه
همراهی می کنند.
عمو زنجیر باف بعله زنجیر منو بافتی؟ بعله پشت کوتاه انداختی؟ ....
جستوجو
کنید

فعالیت :12با هم کالسی خود اشعار متناسب در زمینه های گوناگون را انتخاب کنید و نمونه ها را در
کالس ارائه دهید.
ب) قصه های قومی
قصه هایی هستند که به دلیل داشتن عوامل تخیلی زیاد ،ماجراهایشان امکان وقوع بسیار بعید یا غیر ممکن
را دارند .این نوع ادبیات که اکثرا ً شفاهی است و توسط مردم خلق شده ،انتقال دهندۀ ارزش های اخالقی و
تربیتی است و عالوه بر لذت بردن ،در انتقال هویت نقش اساسی دارد که پس از شکل گیری اندیشه چاپ
توسط گوتنبرگ در سال  1450میالدی قصه ها توسط افراد گردآوری و مکتوب شدند.
انواع قصه های قومی :انواع قصه های مناسب برای کودکان عبارت اند از (نمودار :)6
انواع قصه های
قومی
قصه های توأم
با تکرار

قصه های
حیوانی

قصه های
شگفت انگیز
یا جادویی

نمودار  6ـ انواع قصه های قومی

 1قصه های توأم با تکرار یا زنجیره ای :در این نوع قصه ها که برای کودکان پیش از دبستان بسیار مناسب
است ،عناصر داستانی (شحصیت و حوادث) به طور منظم تکرار می شوند .این تکرارها به کودکان فرصت
می دهند که جریان قصه را به خوبی درک کنند؛ کتاب مهمان های ناخوانده از این نوع می باشد (شکل.)25
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شکل25ـ قصه های توأم با تکرار یا زنجیره ای

1

 2قصه های حیوانی :قهرمانان این قصه ها حیوانات هستند که ویژگی های انسان ها را نمایش می دهند .پس
در واقع ظاهری حیوانی با زبان و رفتار انسان ها دارند .معموالً ویژگی های این حیوانات تابع فرهنگ جامعه ای
است که از آنجا برخاسته اند؛ برای مثال ،انانسی عنکبوتی است بسیار عاقل در قصه آفریقایی و یا روباه نماد
حیله گری ،کالغ نماد خبرچین ،بز نماد مادری در ایران و باالخره حیواناتی که نماد دانایی و یا هوش و ذکاوت
مانند خرگوش و الک پشت هستند.
 3قصه های شگفت انگیز یا جادویی :در این نوع از قصه ها معموالً از عوامل و موجودات و اشیای فرا طبیعی
استفاده می شود .معموالً عشق و ماجراجویی در هم تنیده اند و امکان تغییر همه چیز در آن وجود دارد؛ مانند
پیر یا جوان شدن؛ زشت و یا زیبا شدن و تبدیل انسان به حیوان و بالعکس.
اما نکتۀ مهم پایان خوشی است که در این نمونه ها دیده می شود و همیشه خوب ها بر بدها غلبه می کنند.
مانند قصۀ ماه پیشانی
نکته

نظر به زیبایی و جذابیت قصه های قومی ،امروزه بسیاری از نویسندگان براساس الگوی آنها به نوشتن
قصه های جدید می پردازند .تولیدات این گروه بیشتر در زمینۀ قصه های حیوانی است اما شاهد
نمونه های دیگر نیز هستیم.

تمرین     کنید

فعالیت :13با توجه به طبقه بندی ارائه شده ،با خواندن کلیله و دمنه کدام نوع از قصه ها را می توان
در آن دید.
هر یک از شما دو نمونه در کالس ارائه دهید.
1ـ به منبع 20آخر فصل رجوع شود.
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ویژگی های قصه های قومی
ویژگی های قصه های قومی شامل موارد زیر است (نمودار:)7

ماهیت شفاهی

صفات مطلق
قهرمانان

تأکید نداشتن بر
روابط علت و معلولی

مکان و زمان
نامشخص

ویژگی های
قصه های قومی
پیروی از طرح
و الگوی خاص

زبان روایی

داشتن ابعاد
شگفتانگیز

نمودار7ـ ویژگی های قصه های قومی

 1ماهیت شفاهی :این نوع قصه ها روزی از ذهن خالقی جوشیده است و در طول زمان بر اثر انتقال شفاهی
صیقل یافته و نهایتاً ضبط و چاپ شده است.
 2تأکید نداشتن بر رابطۀ علت و معلولی :در این نوع قصه ها ،حوادث غیر مترقبه و تصادف نقش اساسی
دارند و رخدادها بدون داشتن روابط علت و معلول نقل می شود .این قصه ها اغلب در زمینۀ اصول اخالقی،
برابری و عدالت هستند و از نیازهای انسان الهام می گیرند.
 3صفات مطلق قهرمانان :این قصه ها مطلقاً یا خوب یا بد هستند ،و هرگز شخصیت شان تغییر نمی کند.
شخصیت های این نوع قصه ها که در تمام کشورها نمونه هایی از آن وجود دارند ،ساختار کلیشه ای دارند؛ مث ً
ال
غول و یا جادوگر که دارای صفات مشخصی هستند.
 4پیروی و طرح و الگوی خاص :این قصه ها الگو و طرح واحدی دارند .در کلیۀ قصه های قومی جدال ابدی
بین خوبی و بدی ،روز و شب و سیاه و سفید وجود دارد و جالب اینکه همیشه خوبی ،پیروز است.
 5داشتن ابعاد شگفت انگیز :برای غلبۀ خوبی بر بدی ها ،قهرمان با کمک گرفتن از نیروهای ما فرا   طبیعی
مانند :غول ها ،دیوها ،جادوگران ،قالیچه ها و انگشترهای جادویی و  ..پیروز می شود .این نیرو ها گاه به عنوان
یاری دهنده و در بعضی از موارد مشکل آفرینان قصه هستند و قهرمان باید با آنها جدال کند.
 6مکان و زمان نا مشخص :فرضی بودن زمان و مکان از جمله ویژگی های این قصه هاست؛ مانند «سال های
دور» « ،در شهری» « ،روزی روزگاری».
 7زبان روایی :در این قصه ها زبان روایی بسیار عادی است .زیرا قصه ها چون نقل شده اند ،زبانی ساده دارند
و سال ها توسط مردمان عادی شفاهاً بیان شده است .الزم به یادآوری ست که این قصه ها وقتی چاپ می شوند
زبان روایی خود را از دست می دهند ،مگر اینکه دوباره قصه گویی آنها را نقل کند.
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گفت      و  گو
کنید

فعالیت :14در گروه های کالسی در مورد ویژگی های غول (قصه ها)گفت وگو کنید و فهرستی از
ویژگی های آن تهیه و در کالس ارائه کنید.
ج) داستان های واقعی
داستان واقعی ،داستانی است که محصول ذهن خالق نویسنده است ،اما ارتباط تنگاتنگی با واقعیت ها دارد؛
یعنی در مسیر ماجرا چیزی وجود ندارد که وقوع آن را غیر ممکن سازد.
این داستان ها به کودک فرصت می دهد عالوه بر خودشناسی ،با همسان پنداری با قهرمانان به حل مشکالت
یا مسائل زندگی واقعی بپردازد .هر چند تنوع این نوع داستان ها بسیار است ،از انواع داستان های واقع گرایانه
سه گروه آن ،بیشتر مورد استفاده کودک قرار می گیرد که عبارت اند از (نمودار:)8
انواع داستانهای
واقعی
داستان حیوانی

داستان های
ماجرایی

داستان هایی از
صحنه های زندگی

نمودار   8ـ انواع داستان های واقعی

 1داستان های حیوانی :حیوانات در این نوع داستان ها با ویژگی های ظاهری و باطنی خود وارد می شوند
و نویسنده باید اطالعات علمی کافی دربارۀ رفتار آنها داشته باشد .از آنجا که شخصیت محوری این داستان ها
حیوانات هستند بنابراین داستان ،حول آنها و یا در رابطه با انسان هاست .نمونۀ داستان های حیوانی در فیلم ها
بسیار دیده شده است.
 2داستان هایی از صحنه های زندگی :این داستان ها دربارۀ برخورد کودک و نوجوان با محیط زندگی،
همساالن ،خانواده و غیره است و مبارزه با مشکالت ،جدایی ها ،بیماری ،فقر ،تنهایی و نظایر آنها محوریت این
داستان ها را تشکیل می دهد .این داستان ها تنها به ترسیم بدی های زندگی نمی پردازد ،بلکه واقعیت ها ،چه
تلخ و چه شیرین ،باید بیان شود؛ در نتیجه؛ تنوع موضوعی در این نمونه بسیار زیاد است؛ از جمله می توان به
تولد نوزاد ِ جدید ،رابطۀ دو خواهر ،رابطۀ بین مادر و دختر ،آرزوهای کودکانه اشاره کرد.
مثال :داستان کودکی که در انتظار تولد برادرش است و می خواهد به او هدیه ای بدهد (شکل.)26
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راستی او چقدر بزرگ می شود؟
حاال که باید منتظر او بشوم ،خوب
است کالهی را که آن وقت ها سرم
می گذاشتم ،امتحانی بکنم .گمان
می کنم خیلی برایم کوچک شده
باشد.
شکل 26ـ داستان هایی از صحنه های زندگی

1

 3داستانهای واقعی ماجرایی :این نوع داستانها
به رویدادهای عادی زندگی میپردازد ،اما در حوادث با
اتفاقاتی روبهرو میشویم که با وجود قابلیت وقوع ،جزء
ماجراهای روزمره بهحساب نمیآید( .احمد با پدر قرار
است به کوه بروند ،پدر ساعت را روی  6تنظیم میکند
اما احمد از هیجان نیمه شب بیدار شده و با تغییر
ساعت حوادثی را ایجاد میکند( ).شکل.)27

شکل 27ـ داستان های واقعی ماجرایی

2

تمرین     کنید

فعالیت :15از روزنامه یک گزارش یا خبری را انتخاب کنید و آن را به صورت داستان واقعی بنویسید
و در کالس ارائه دهید.

1ـ به منبع 21آخر فصل رجوع شود.
2ـ به منبع 22آخر فصل رجوع شود.
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هدف توانمندسازي 4ـ :4فعالیت های آموزشی برای پرورش کتاب خوانی کودکان
طراحی و اجرا کند.

چگونه برای کودک کتاب بخوانیم
قبل از پرداختن به نحوۀ خواندن کتاب ،نکات زیر را باید در نظر داشت:
مکان مناسب و راحتی را برای نشستن و کتاب خوانی انتخاب کنید.
هر صدای زمینه ای (رادیو ،تلویزیون و غیره) را قطع کنید.
هرگز به زور کودکی را برای شنیدن و یا دیدن کتاب ،از کار مورد عالقه اش جدا نکنید.
مجموعه کتابها را در معرض دید او (در سبد
کتابها یا در کتابخانه) قرار دهید (شکل.)28
کتابهایی را انتخاب کنید که گمان میبرید
او دوست دارد .حتماً باید کتاب را قب ً
ال خوانده
باشید.
لغات سخت و کلیدی داستان را انتخاب
کنید.
برای شروع باید دربارۀ کتابی که می خواهید
1
بخوانید ،بسترسازی کنید.
چنانچه کودک تمایل به خواندن و یا
شنیدن نداشت ،آن را به بعد موکول کنید.
در حین خواندن به کودک فرصت بدهید
شکل 28ـ در معرض دید بودن کتاب
که تصاویر را نگاه کند.
به او فرصت بدهید تا در حین نگاه کردن
به تصاویر ،به اشیا اشاره کند و یا نسبت به آنها واکنش نشان دهد .می توانید از او سؤال کنید «گربه کجاست؟
ُدمش کو؟» حتی گاهی خود شما باید پاسخ بدهید.
تشویق شما ،برای انتخاب کتاب میتواند به کودک فرصت بدهد تا کتاب مورد عالقهاش را از میان کتابها
انتخاب کند.
قبل از خواندن جلد کتاب را به او نشان دهید و نام نویسنده و نام کتاب را بگویید .سپس از اول کتاب
شروع کنید.
کتاب را به گونه ای در مقابل کودک قرار دهید که او بتواند به راحتی تصاویر را دنبال کند.
به آهستگی بخوانید و برای دیدن و شنیدن و تطبیق دیده ها و شنیده ها به کودک فرصت بدهید.
با انگشت کلمهها را دنبال کنید تا کودک تشخیص دهد که شما کلمۀ چاپی را میخوانید.
از تجاربتان استفاده کنید و با ایجاد صدا های محیط ،به داستان جذابیت بدهید مثل صدای باد ،سگ ،گربه،
خرس بزرگ ،خش خش برگ و غیره.
1ـ در کارت کتاب مفص ً
ال به این نکته اشاره شده است.
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کودکان را تشویق کنید که بعضی از جمالت و یا کلمات قافیه دار کتاب را با شما تکرار کنند .کودکان
نو پا عالقۀ بسیاری به شنیدن قصه های تکراری دارند ،این تکرار اعتماد به نفس آنها را افزایش می دهد و
برای کسب مهارت های کالمی مهم است .آنها نیاز دارند که زبان داستان به همان صورتی باشد که اولین بار
شنیده اند و مهم نیست که چند بار تکرار شده است.
حاالت روحی و عاطفی کودک در حین خواندن و یا شنیدن بسیار اهمیت دارد .گاهی دراز کشیدن روی
زمین ،گذاشتن سر روی میز و یا ایجاد مزاحمت برای کودک پهلویی ،نشانه های خستگی و دلزدگی است.
باید به این مسئله توجه شود.
نکته

قبل از خواندن برای نوپا و یا هر گروه سنی دیگر فرصتی برای خواندن کتاب به خودتان بدهید؛ چرا
که وقتی کتابی قبال ً خوانده شود ،بهتر می توان لغات را تلفظ کرد؛ مکث ها و سکوت مناسب تر انتخاب
می شوند و مانع سر در گمی کودک می شود.

نکته

هدف اصلی کتاب خوانی ،لذت بردن از کشف واژه ،معانی و باالخره هر آنچه در کتاب است .به این لذت،
با هم بودن را باید بیافزاییم.

تمرین     کنید

فعالیت :16از میان کتب گروه سنی الف و ب چند کتاب انتخاب کنید که در آن تعداد شخصیت ها
محدود و یا حادثه کم؛ اما تکرار در بعضی از جمالت و افعال بسیار باشد و آن را در کالس با دوستان
تمرین کنید و بعد برای کودک بخوانید( .شکل)29

ب

الف
شکل29ـ کتاب قصه

1

1ـ به منبع  23شکل الف و  24شکل ب آخر فصل رجوع شود.
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هدف توانمند سازي     5ـ :4کاربرد فعالیت روزانه در توسعۀ توانایی خواندن
کودکان را توضیح دهد.

کاربرد فعالیت روزانه در توسعۀ خواندن
گفت      و  گو
کنید

فعالیت :17شما در روز چند ساعت کتاب می خوانید؟ چه می خوانید؟ منابع خواندنی خود را چگونه
به دست می آورید؟ در گروه های کالسی نظرات خود را با هم مقایسه کنید.
استفاده از خواندن کتاب و خواندن زمانی می تواند مفید باشد که به صورت یک عادت مستمر درآید .به این
منظور باید خواندن را در البه الی فعالیت های روزانه او نهادینه کنید .این به معنای آن است که خواندن در
تمامی شرایط زندگی او قرار گیرد؛ چه زمانی که او به تنهایی کتاب را نگاه می کند و تصویر را دنبال می نماید
و یا با شما به خرید می آید و عالئم تصویری را می خواند ،چه در زمانی که تلویزیون می بیند و قهرمان
مورد   عالقه اش را دنبال می کند.
نمودار  ،9کاربرد فعالیت های روزانه در خواندن نشان می دهد:
کاربرد فعالیت های
روزانه در خواندن
استفاده از
کتابخانه

نشریات

تلویزیون و
خواندن

نمودار9ـ کاربرد فعالیت های روزانه در خواندن

الف) استفاده از کتابخانه
گفت      و  گو
کنید
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فعالیت  :18شکل  30را با دقت مشاهده کنید .انتظارات شما از یک کتابخانه کودک و نوجوان چیست؟
با هم کالسی هایتان گفت وگو کنید و نتیجه را گزارش دهید.

پودمان چهارم :آماده کردن کودک برای خواندن

شکل30ـ کتابخانۀ کودک

داشتن یک کتابخانه از عوامل مهم در کتاب خوانی است.
منظور شکل یا زیبایی کتاب ها و کتابخانه نیست ،بلکه
نکته اساسی تنوع کتاب ها ،نوع دسترسی به آنها و محل
خواندن است.
فرد باید به سهولت به کتاب ها دسترسی داشته باشد و
محلی برای نشستن و لذت بردن پیدا کند .خواندن به
تنهایی یکی از مهم ترین راهکارهایی است که او را برای
کتاب خوانی آماده می سازد .این تجربۀ با ارزش (لذت
بردن از نگاه کردن) به کودک فرصت می دهد با ساختار
کتاب (جنس ،شکل ،رنگ ،تصویر و کلمات) آشنا شود و
آن را ورق بزند .مدت تمرکزش افزایش یابد و تجربیات
روزانه اش را در البه الی دیدن تصاویر بعد و یا قبل از
خواندن مرور کند (شکل .)31
عالوه بر کتاب هایی که در صفحات قبل بدان ها ،اشاره
شد (شعر ،قصه های قومی و داستان های واقعی) یک
گروه دیگر از کتاب ها باید در کتابخانه جای داشته باشند
کتاب های مستند هستند .چون کودکان ذاتاً کنجکاوند،
این کنجکاوی آنها را به مشاهدۀ دنیای پیرامون و طرح
شکل31ـ خواندن به تنهایی
سؤاالت گوناگون بر می انگیزد .که بود؟ چه بود؟ و چراها
و ده ها سؤال دیگر مدام از طرف کودک مطرح می شود
و این فرصت گران بهایی است که بزرگساالن آنها را به سمت کتاب مستند راهنمایی کنند .کتاب های مستند
بسیارند ،اما باید به خاطر داشت که هدف کتاب مستند تنها انتقال پیام نیست« ،کاری که کتب درسی نیز
165

انجام می دهند» .در اینجا باید اطالعات داده شده که بر اساس خواسته کودک مطرح می شود مانند چرا آسمان
آبی است؟ نان چگونه درست می شود؟ ،به گونه ای باشد که انگیزۀ داوطلبانۀ او برای دانستن تقویت شود و لذت
خواندن به دست آید و او به جست وجو ادامه دهد.
کتاب های مستند:
کتاب هایی هستند که برای باال بردن اطالعات و آشنایی کودک با مسائل علمی ،فرهنگی ،اجتماعی ،هنری و
غیره تهیه می شوند .این کتاب ها می توانند صرفاً تصویری و یا تصویر و متن با یکدیگر باشند.
ویژگی های کتاب های مستند عبارت اند از:

داشتن زبانی ساده و روان
صمیمت و دقت مطالب
استفاده از تصاویر صحیح و زیبا
ساختاری جذاب و پرکشش
پذیرفته شدن اثر به عنوان کاری ارزشمند
انواع کتاب های مستند :این کتاب ها بسیار گسترده هستند و در زمینه های گوناگون اطالع رسانی می کنند.
اما با توجه به نیاز و توانایی کودکان به چند نمونه آن اشاره می شود (نمودار .)10
انواع کتاب های
مستند

علمی

مرجع

بازی و سرگرمی

هنر و کار دستی

نمودار 10ـ انواع کتاب های مستند

 1کتاب های علمی :گستردگی این کتاب ها فرصتی طالیی برای پاسخ به سؤاالت متنوع کودکان است.
هر چند به طور کلی به سؤاالت می پردازد ،اما کتاب ها پایه هستند و برای آشنایی با موضوع کافی است.
کتاب های علمی انواع گوناگون دارد و کودکان با خواندن آنها و یا نگاه کردن به تصاویرشان با جهان جانداران،
گیاهان ،سیارات و حتی ساخت و تهیه مواد آشنا می شوند ،در عین حال می توانند مطالب و موضوعاتی را که
در زندگی روزمره آنها جریان دارد ،را تجربه کنند (شکل .)32
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الف

ب
شکل32ـ کتاب های علمی

١

 2بازی و سرگرمی :از آنجا که
زندگی کودک از طریق بازی
شکل می گیرد و یکی از مهم ترین
فعالیت های او محسوب می شود،
می توان از کتاب هایی در زمینه
بازی برای عالقه مند کردن او به
کتاب استفاده کرد .چیستان ها،
معماها ،بازی های فکری و باالخره
بازی های جسمانی فرصت مناسبی
در اختیار کودک قرار می دهد تا
از طریق بازی به کتاب خواندن
عالقه مند شود (شکل .)33

شکل33ـ بازی و سرگرمی

2

1ـ به منبع  25شکل الف و  26شکل ب آخر فصل رجوع شود.
2ـ به منبع  27آخر فصل رجوع شود.
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 ٣هنر و کاردستی :نگاهی به قفسه های کتاب های کودکان نشان می دهد که امروزه کتاب های جالبی برای
کودکان طراحی شده است .از بریدن و چسباندن گرفته تا ساختن اشیا با وسایل بی مصرف (دور ریختنی ها و
یا نقاشی و کوالژ و غیره) که عالوه بر عالقه مندی کودک به ساختن و کسب مهارت در ایجاد هماهنگی بین
مغز و دست ،فرصتی است که در البه الی کتاب ها به دنبال کار مورد عالقه اش بگردد (شکل.)34

شکل34ـ هنر و کاردستی

1

 ٤کتاب های مرجع :کتاب هایی که کودک می تواند
به طور سریع و فشرده پاسخ پرسش هایش را به دست
آورد .خواننده ملزم به خواندن کل اثر نیست ،بلکه
تنها می تواند به دنبال پاسخ سؤال خود باشد .امروزه
واژه نامه ها یا کتب مرجع تصویری نیز برای کودکان
پیش دبستان وجود دارد (شکل.)35
تمرین     کنید

فعالیت  :19با توجه به واژگان فارسی انگلیسی
کتاب همراه هنرجو یک بروشور برای معرفی
کتابهای کتابخانه (انواع کتابها) معرفی کنید
حتی میتوانید از تصویر برای نمونهها استفاده
کنید.
شکل35ـ کتاب های مرجع

2

			
1ـ به منبع  28آخر فصل رجوع شود.
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هدف توانمند سازي    6ـ :4فعالیت های آموزشی برای توسعه توانایی خواندن
کودکان طراحی و اجرا کند.

آنچه که در کتابخانه کودک باید توجه داشته باشید:
 ١استفاده از ساده ترین ابزار برای کتابخانه
گاهی یک جعبه کارتن ساده که با کاغذ رنگی
تزئین شده یا یک چمدان خالی بی مصرف یا سبد
بزرگ حتی یک طناب می تواند کتابخانه کودک
باشد.
تنها مسئله قابل توجه ،داشتن جایی مشخص،
در دسترس و قابل استفاده است که می تواند از
همان کودکی پیام ارزشمند بودن کتاب را به
کودک القا کند (شکل .)36
شکل36ـ کتابخانۀ ساده

٢
٣
٤
٥

نظم و ترتیب در چیدمان کتاب ها
ترمیم کتاب های پاره شده
مرتب و تمیز بودن محل
در دسترس بودن کتاب ها (شکل )37

شکل  37ـ کتابخانۀ منظم
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 ٦قابل رؤیت بودن جلد کتاب که انتخاب را برای کودک آسان می کند.
 ٧قرار دادن یک جعبه جادویی با محتوای عروسک ،شنل و روسری ،اشیای مختلف (سنگ ،قلم مو و ،)...
حیوانات پالستیکی و   غیره که می توانید در راستای وانمود کردن به خواندن برای کودک و توسط کودک با
طرح سؤاالت سازنده و استفاده از عروسک ها ،اشیا ،حتی میوه ها و غیره به اجرای داستان های مورد عالقه او
بپردازید (شکل .)38

شکل  38ـ لذت بردن کودکان از کتاب
نکته

آنچه هدف اساسی است ،نباید در البه الی فعالیت ها محو شود .لذت بردن از کتاب و کتابخوانی ،مرجعی
است برای کسب اطالع از آنچه در دنیای اطراف او وجود دارد.

گزارش    دهید

فعالیت :20از یک کتابخانه مهد کودک و یا کانون پرورش فکری کودکان بازدید کنید و در کالس
گزارش بدهید.
ب) تلویزیون و خواندن

گفت      و  گو
کنید

فعالیت   : 21چه کتاب هایی را به صورت فیلم و سریال در تلویزیون دیده اید؟ آیا قبل و یا بعد از دیدن
فیلم ،کتاب مربوط به آن را خوانده اید؟ تأثیر کدام یک بر شما بیشتر بوده است؟ در کالس گفت وگو
کنید.
همه جا حاضر بودن ،واقع گرایی ،ساخته و پرداخته بودن محتوای تلویزیون بیانگر آن است که این رسانه نقش
مهمی در زندگی افراد ،به خصوص ،کودکان می تواند ایفا کند.
بینندگان کوچک و بزرگ از طریق تلویزیون با آخرین اخبار ،پدیده های علمی ،اختراعات و وقایع خوب و بد
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آشنا می شوند و به مرور در تارهای تسخیری
آن اسیر می شوند.
از آنجا که دیدن تلویزیون احتیاج به سواد و
فرهنگ خاص ندارد ،بی سوادان ،کم سوادان
حتی کودکان می توانند به آسانی و با چرخاندن
و یا فشار یک دکمه در حصار حمایتی آن قرار
گیرند (شکل .)39
جلوه های تصویری ،تصاویر بزرگ ،تکرار های
پیاپی کالم (در قالب زبان آهنگین ،زبان
شکل39ـ توجه کودک به تلویزیون
طنز ،زبان ساده و روان ،حتی تلفظ های
غلط) واکنش های کالمی و غیرکالمی و ایجاد
صداهای محیط ،صداهای گوناگون و موسیقی باعث می شود تا کودک بیش از پیش بدان توجه کند تا حدی که
می تواند برنامه های مورد عالقه اش را نام ببرد و با دیدن نمادهای نوشتاری آنها را بخواند؛ حتی در بلند مدت
همان نمادها را در محیط شناسایی کند و بخواند.
مربیان و کتابداران عقیده دارند که تلویزیون می تواند به خواندن بسیار کمک کند .زیرا بسیار دیده شده که
بعد از نمایش سریال ها مثل شازده کوچولو (مسافر کوچولو) ،بی خانمان ،سفرهای گالیور و   غیره کودکان برای
امانت گرفتن این کتاب ها به کتابخانه ها مراجعه کرده اند و تقاضای خرید این کتاب ها باال رفته است.
این موضوع تنها در مورد فیلم های داستانی صدق نمی کند و چه بسیار فیلم هایی در زمینۀ راز بقا ،دایناسورها،
اختراعات و اکتشافات و طبیعت ،هر یک به نحوی می تواند انگیزه ای باشد که کودک به سمت آن موضوع
جلب شود و میل به بیشتر دانستن او را به سمت کتاب های علمی بکشاند (شکل .)40
از این رو تلویزیون می تواند گامی به سوی ارتباط با کتاب ها و جلب توجه کودکان باشد .اما به یاد داشته
باشیدکه این تنها یک شروع است.

شکل40ـ تماشای فیلم
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کودکی که عالقۀ کمتری به کتاب خوانی ابراز می کند ،می توان با کتاب های مربوط به برنامه های تلویزیونی
دلخواهش به کتاب عالقه مند کرد .هرگز نباید اجازه دهیم تلویزیون جای کتاب را بگیرد و برای جلب توجه
او ،رقیبی برای کتاب باشد.
یکی از نکات مهم دربارۀ نقش تلویزیون و خواندن ،انتخاب آگاهانۀ برنامههای مفید و مناسب برای کودک است .در
این راستا میتوان با محدود کردن زمان تماشای تلویزیون و انتخاب کتاب خاص که در فیلمهای تلویزیونی ارائه شده
است ،یا موضوعاتی که در کالس صحبت میشود ،به کودک فرصت دهیم تا برداشتهای تلویزیونیاش را با کتاب
مقایسه کند و یا اطالعات خود را در زمینۀ موضوعات تدریس شده با ورق زدن کتابها و نگاه کردن توسعه دهد.
نکته

تمرین     کنید

بزرگساالن باید هم زمان با کودک برنامههای تلویزیونی را نگاه کنند ،به اعمال و کلمات توجه نمایند و در
مورد آنها صحبت کنند.
فعالیت   :22فهرستی از پویانمایی 1محبوب خودتان را تهیه کنید ،آن را با فهرست دوستانتان مقایسه
نمایید ،و دلیل انتخابتان را شرح دهید .آیا بعد از دیدن کارتون ها دوست داشتید کتاب آن را بخوانید؟
ج) نشریات

گفت      و  گو
کنید

فعالیت : 23شما کدام یک از نشریات روزنامه بزرگساالن یا نوجوانان را خوانده اید؟ تجارب خود را با
سایر هم کالسی ها در میان بگذارید .با هم گفت وگو و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
نشریه :یک رسانۀ اجتماعی ،که با نام ثابت ،فاصله های
منظم زمانی (روزانه ،هفتگی و ماهانه) با درج تاریخ،
شماره ،موضوع ،به روشی مشخص و معین (اطالع رسانی،
سرگرمی و آموزشی) با مجوز قانونی منتشر می شود
(شکل .)41

شکل  41ـ نشریه کودک
1ـ منظور از پویانمایی ،همان کارتون های کودکان است.
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ویژگیهای مجالت کودکان
ویژگی های مجالت کودکان از دو جهت قابل توجه است (نمودار:)11
ویژگی های
مجالت کودکان

ظاهری

محتوایی

نمودار  11ـ ویژگی های مجالت کودکان

 ١ویژگی های ظاهری :عناصری چون نام ،نامواره ،1روی جلد ،تصویرگری ،قطع ،شمارۀ صفحات و
صفحه آرایی  ،وضعیت ظاهری نشریه را تشکیل می دهند.
نام :نشریه باید نامی کوتاه ،خوش آوا ،اثرگذار و متناسب با سن مخاطب داشته باشد؛ از این رو گاهی به نام
پدیده های طبیعت (پوپک ،سنجاقک ،آفتاب مهتاب) و یا نشئت گرفته از آرمان نشریه (کوشش ،کودکان فردا،
امیدآن است) و یا به عنوان ضمیمه نشریات بزرگساالن (دوچرخه ،کیهان بچه ها) و   غیره منتشر می شوند.
تصویرگری یا تصویر سازی :یکی از مهم ترین بخش های نشریه است و انگیزۀ خواندن را افزایش می دهد.
کودکان بازی های ساده با رنگ و خط را دوست دارند.
جلد :طبیعی است که نخستین عنصر جلب مخاطب جلد آن است .زیبایی و اثرگذاری باید در این زمینه
مورد توجه باشد.
قطع :ناشران اندازه های گوناگون را تجربه کرده اند که رایج ترین قطع رحلی کوچک  19×26سانتی متر
برای نوجوانان و قطع وزیری  16×23سانتی متر برای کودکان است.
صفحه آرایی :استفاده از تصویر ،نقاشی ،عکس ،حروف درشت ،سطرهای با فاصله ،شمار متناسب ستون ها
( 1تا  3ستون) ،سفید خوانی و استفاده از رنگ ها در هم نشدن متن و تصویر ،رعایت تناسب رنگ ها و باالخره
عکس های مناسب با شرح های گیرا از جمله موارد مورد توجه است.
 ٢ویژگی های محتوایی:
توجه به ویژگی های سنی مخاطب
استفاده از زبان معیار که باید از نظر دستوری ساده و مفهوم باشد.
پرهیز از استفاده از کلمات قصار ـ نکته ها و اندرز
لحن صمیمی و ساده
تنوع موضوع (خبر ـ شعر ـ داستان ـ بازی و سرگرمی ـ طنز ـ مطالب علمی)
با توجه به اهمیت نشریه و نقش آن در خواندن ،کتابخانه های کودک موظف هستند از میان نشریات منتشر
1ـ نامواره ( :)Logoنوعی نوشتن ثابت نام نشریه است که ترکیبی گرافیکی است ،گاهی با خط نستعلیق یا خطوط ابداعی که آسان خوانی
هدف اصلی آن است ،نوشته می شود.
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شده ،تعدادی از آنها را مشترک شوند تا کودک تجربه خواندن کسب کند ،حتی می توان والدین را تشویق به
خریداری و عضو شدن کودکان برای اشتراک نمود.
تمرین     کنید

فعالیت :24نشریه ای را با موضوع محیط زیست برای گروه نوجوانان انتخاب نمایید و با همکاری
دوستان آن را در کالس معرفی کنید.

تمرین     کنید

فعالیت :25با توجه به گزارشی که از بازدید خود و دوستانتان از کتابخانه کودک تهیه کرده اید ،به
صورت گروهی ویژگی یک کتابخانه ایده آل را بنویسید.

هدف توانمندسازي 7ـ :4شناخت دیداری نمادها ،حروف و کلمات کودکان را توضیح دهد.

پرورش شناخت دیداری نمادها ،حروف و کلمات کودکان
گفت      و  گو
کنید

فعالیت :26در خیابان ها چه عالیم تصویری شما را جذب می کند؟ چرا؟ با هم کالسی هایتان گفت وگو
کنید.
کودکان خواندن را با تصویر آغاز می کنند و چنانچه دیدیم تنوع ،زیبایی ،اصالت تصویری و   غیره از جمله
مواردی بود که در کتاب های کودکان وجود داشت .اما کودک برای کسب مهارت خواندن نیازمند بینایی،
تکلم ،شنوایی و نهایتاً رفتار اجتماعی و عاطفی است که از طریق تصویر ،تشخیص نمادها و بازی صورت
می گیرد .برای تقویت هر یک از موارد فوق باید راهکارهایی ارائه شود (طبق نمودار. )12
پرورش شناخت
دیداری
تصویر

تشخیص نمادها،
حروف و کلمات
نمودار12ـ پرورش شناخت دیداری

174

بازی

پودمان چهارم :آماده کردن کودک برای خواندن

هدف توانمند سازي   8ـ    :4فعالیت های آموزشی برای شناخت دیداری نمادها،
حروف و کلمات در کودکان طراحی و اجرا کند.

پرورش شناخت دیداری شامل موارد زیر است:

1ـ تصویر
		
تصاویر برای کودکان به سه شکل زیر ارائه می شود( .نمودار )13

تصویر

کامل

قطعه شده

دنباله دار

نمودار13ـ انواع تصویر

الف) کامل :تصاویر می توانند به صورت تک تصویر نمایانگر یک شیء خاص باشند؛ مثال ً تلفن یا خرس پارچه ای،
کودک با دیدن این تصاویر را شناسایی می کند و نام می برد (شکل.)42

شکل42ـ شکل کامل
نکته

تصاویر بهتر است از اشیای آشنا برای کودک باشند؛ همان گونه که در کتاب های پالستیکی و پارچه ای
نمونه ای از آنها را دیدیم.
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تمرین     کنید

فعالیت :27با توجه به عکس های بریده شده از مجالت و پارچه ها ،چند نمونه کتاب تصویری به صورت
گروهی برای کودکان بسازید.
ب) تصاویر قطعه شده :تصویری را به چند قسمت تقسیم
کنید .کودک با قرار دادن اجزا درکنار هم باید تصویر را
کامل کند (جورچین( )1شکل.)43

شکل43ـ جورچین

ج) تصاویر دنباله دار :مجموعه ای از تصاویر
مربوط به هم را به کودک نشان می دهیم برای
مثال ،مراحل تبدیل تخم مرغ به جوجه ،مراحل رشد
یک گیاه یا دگردیسی قورباغه و پروانه (شکل.)44
کودک با نگاه کردن به مجموعه تصاویر ،باید مراحل
را به ترتیب کنار هم قرار دهد؛ به عبارتی باید بتواند
آغاز تا پایان را مشخص کند .این مراحل همان
ترتیبی است که در داستان ها نیز مشاهده می شود.
(اول چی بعد چی؟)
آنچه در این زمینه اهمیت بسیار دارد؛ توجه به
جزئیات و نهایتاً شناخت و درک تصویر است.

1

2

3

4

5

6

7
شکل44ـ تصاویر دنباله دار
1ـ در اسباب بازی های کودک تصاویر قطعه شده با نام جورچین شناخته می شود.
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تمرین     کنید

فعالیت :28یک نمونه از تصاویر دنباله دار و قطعه شده درست کنید و در کالس ارائه دهید.

2ـ تشخیص نمادها ،حروف و کلمات
گفت      و  گو
کنید

فعالیت :29در سطح شهر و یا در برنامه های تبلیغاتی تلویزیون ،نمونه هایی را به خاطر دارید که
جمالت آهنگین داشته و در ذهن شما باقی مانده باشد؟ در این باره با هم کالسی هایتان گفت وگو کنید.
تشخیص نمادها ،حروف و کلمات شامل موارد زیر است:
الف) کلمات آشنا
کودک با نگاه کردن به کتاب ،دیدن نوشته ها و توجه به کلمات محیط پیرامونش (برنامه های تلویزیون ،برچسب
خوراکی ها و غیره) عادت می کند به تدریج برخی از حروف و کلمات را بشناسد .در مکان های مختلف خیابان،
رستوران و حتی در خانه می توانید فرصت های طالیی برای نشان دادن کلمات برای او ایجاد کنید؛ به ویژه
کلماتی که برای او معنای واقعی دارد و قابل فهم است .مثال ً در خیابان با اشاره به عالئم رانندگی که نوشته
دارند و یا نام مغازه های مورد عالقه کودک و حتی آگهی های خوراکی و تبلیغی ،توجه او را به کلمات جلب کنید.
شما می توانید در مهد کودک با نوشتن نام اشیا و گذاشتن آن روی آنها ،مثال ً جعبه وسایل نوشتن ،آجرها یا
نوع کتاب ،در تشخیص کلمات به او کمک کنید .آنها قبل از یادگیری خواندن ،شکل کلمات را با دیدن مکرر
کلمه تشخیص می دهند (شکل. )45
بر همین منوال از دیدن نوشته نام خود نیز لذت می برد؛ حتی اولین کلمه ای است که یاد می گیرد و می نویسد،
هر چند گاهی بعضی از حروف نامش را وارونه بنویسد.

لباس

بادکنک

کیف

شکل45ـ کارت های تصویری نوشتاری
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فعالیت 5 :30نفر از دوستانتان را نام ببرید که هرکدام بر اساس نام یک گل نام گذاری شده اند و برای
 2نفر از آنها کارت تبریک بسازید.
ب) صداها و اسامی حروف
اگر می خواهید صدای هر حرفی را به کودک یاد دهید ،از کلمه ای که او می شناسد ،استفاده کنید.
بابا «ب».
مثل :مامان «م» ،
فراگیری صدا و نماد آن صدا ،هم زمان با هم ،برای کودک دشوار است؛ پس باید بیشتر تأکید بر صدا باشد.
در این راستا این شناخت به دو صورت آشنایی با صدای اول و صدای آخر کلمه انجام می گیرد.
ضرورت و اهمیت :چرا روی حروف هم آغاز و هم پایان باید تأکید کنیم؟
توجه به هم آغازها و هم پایان ها به دالیل گوناگونی صورت می گیرد .ساده ترین و ملموس ترین آن ،توجه
خود کودکان به این مقوله در شعر خوانی و بلندخوانی با آنهاست که معموال ً حروف اول و آخر را با شما تکرار
می کنند .در بحث آموزش زبان فارسی حروف الفبا در حالت های اول ،میانه و آخر تکرار می شوند و چنانچه
کودک پیش دبستانی ،با این حالت ها (هم آغازها ،هم پایان ها) آشنا شده و تجربه کرده باشد ،در فراگیری
زبان فارسی در کالس اول ،دچار مشکل نخواهد شد.
 1آشنایی با صدای اول کلمات (هم آغاز) :بیشتر کودکان حروف اول نام خود ،نام اشیا و اشخاص
پیرامون را یاد می گیرند و سپس آن حروف را در کلمات دیگر تشخیص می دهند .بخشی از کلمات با حروفی
یکسان آغاز می شوند (شکل.)46

مداد

میز

سوت

سماور
شکل46ـ کارت های هم آغاز
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 2آشنایی با صدای آخر کلمات (هم پایان ها) :در این حالت کلمات در قسمت پایانی مشترک هستند؛
مانند دستکش و آتش ،کتاب و بشقاب ،که با حروفی یکسان به پایان می رسند (شکل.)47

دستکش

آتش

کتاب

بشقاب
شکل  47ـ کارت های هم پایان
تمرین     کنید

فعالیت  :31در گروه های دو نفره با استفاده از منابع علمی معتبر ،مجموعه ای از کارت های تصویری
لغات هم آغاز و هم پایان تهیه کنید.
ج) هم قافیه ،هم وزن
کارشناسان به اهمیت قافیه در فراگیری خواندن پی برده اند ،زیرا کودکانی که در تشخیص کلمات هم قافیه
دچار مشکل هستند ،در فراگیری خواندن نیز با مشکل روبه رو می شوند.
از این رو در امر آموزش همراهی بزرگساالن در خواندن اشعار کودکانه و حرکات موزون می تواند مفید باشد؛
برای فهم او از قافیه ،وزن اشعار و ترانه های کودکان به کودک فرصت می دهد که کلمات را به خاطر بسپارد
و وقتی که شعر را حفظ کرد ،به رابطه بین کلمه و تصویر ذهنی آن پی خواهد برد.
گوشاش چقدر درازه
خرگوش من چه نازه

نکته

موهاش سفید و نرمه

مثل بخاری گرمه

می خوره برگ کاهو

می پره مثل آهو

کودکان زمانی که به درک قافیه و وزن رسیده باشند ،از بازی با کلمات هم قافیه لذت می برند.
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با طرح چند بازی می توانید کودکان را در تشخیص قافیه و زیبایی های کالمی آن یاری کنید .این بازی ها در
هر شرایط زمانی و مکانی قابل اجرا هستند:
بازی 1ـ بگو کدام هم صدا نیست :چند کلمه را پشت سر هم بگویید که به جز یکی ،بقیه هم صدا باشند.
«توت ـ سوت ـ فوت ـ کتاب»
«سیر ـ شیر ـ دیر ـ میخ»
بازی 2ـ من سرنخ می دهم ،تو پیدا
کن :با گفتن یک کلمه هم صدا به کودک
من با این چشم های کوچولو دنبال کلمه ای
سر نخ بدهید و از او بخواهید کلمه هم صدا
«سرفه» «میو میو» هم
می گردم هم صدا با ُ
مورد نظر شما را پیدا کند (شکل .)48
می کند.
می توانیم این بازی را با گفتن عبارات
گوناگونی مثل «من دنبال کلمه ای
می گردم هم صدا  »...به صورت های دیگر
انجام دهید.

شکل48ـ بازی سرنخ می دهم

تمرین     کنید

فعالیت :32با هم کالسی هایتان یک بازی مانند مشاعره طراحی کنید که نشان دهندۀ کلمات هم قافیه
باشد و آن را در کالس اجرا کنید.

3ـ بازی
میتوانیم خواندن را با بازی دلنشینتر کنیم .کودک پیشدبستانی قرار نیست بتواند کتابی را بخواند؛ بنابراین
کلمهخوانی ،روخوانی ،جملهخوانی و غیره هر آنچه خواندن را ممکن میسازد در برنامۀ آموزشی قرار ندارد ،بلکه باید
هدف اصلی آموزش برای خواندن در پیش از دبستان حول سه محور دیدن ،شنیدن و بیان کردن کلمه طراحی شود.
سه محور آموزش برای خواندن کودکان پیش از دبستان
خوب دیدن کلمه
خوب شنیدن کلمه
درست بیان کردن کلمه
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با توجه به این اهداف باید در حد امکان با فعالیت های گوناگون خواندن را برای کودک دلپذیر کرد .برای نیل به
این منظور ،بازی وسیله ای است که می تواند خواندن را برای کودکان دلنشین کند و مشوقی برای عالقه مندی
کودک به خواندن و ادامۀ آن باشد.
الف) بازی های ریتمیک
با حروف ،تمرین های ریتمیک (آهنگدار) مختلفی بسازند و آنها را به طور ریتمیک اجرا کنند:
دو ضربی مانند :آ ،آ ـ آ ،آ
نا ،ناـ نا ،نا
سه ضربی مانند :دا ،دا ،دا
ها ،ها ،ها
بیم ،بیم ،بیم
و همچنین چهار ضربی و ضرب های دیگر  .
1
نام خود را به طور ریتمیک هجی کنند ریتم آن را با دست اجرا کنند و با سازهای کوبه ای بنوازند.
ریتم کلمات و جمالت را به طور دلخواه با دست و سازهای کوبه ای دنبال کنند .ابتدا با یک کلمه ،سپس دو
کلمه و در آخر با یک جملۀ کوتاه ریتم بسازند .یک کلمه مانند کتاب ،مادر ،خورشید .دو کلمه مانند آفتاب
مهتاب ،درخت سبز؛ و یک جملۀ کوتاه مانند از جا پریدم ،خورشید؛ را دیدم.
صدای حیوانات و اشیای متحرک را تقلید کنند و بر مبنای آنها ریتمی بسازند.
ماو ماو
میو میو
مانند:
جیک جیک جیک	
وز ،وز ،وز
قان قان قان قان
قان قان قان قان
و صدای قطار ،صدای باران و موارد دیگر.
ریتم حرکات حیوانات و اشیای متحرک را تقلید کنند.
ریتم اشعاری را که از حفظ هستند ،با حرکت دست و یا با سازهای کوبه ای دنبال کنند .برای مثال بیشتر
کودکان چهار ،پنج ساله می توانند شعر «یه توپ دارم قل قلیه  »...و شعرهای متعدد دیگری را که آموخته اند،
بخوانند و نیز ریتم شعر و آهنگ را با دست پیدا کنند.
آنها می توانند ترانه هایی را که حفظ هستند با سرعت های مختلف بخوانند.
ریتم قطعه و آهنگی را که از ضبط صوت می شنوند یا توسط مربی نواخته می شود ،با دست زدن پیدا کنند
و یا آن را با ساز کوبه ای همراهی کنند.
ب) بازی های آموزشی
در کنار فعالیت هایی که اغلب حرکتی است و کودک بدان مشغول است ،نظر به اهمیت بازی و عالقه مندی
کودکان ،یک سری از فعالیت های با اهداف خاص در قالب بازی ارائه می گردد .این بازی ها عالوه بر ویژگی های
عمدۀ بازی (لذت ،شادی و غیره) دارای ویژگی های خاصی است که کودک را برای رعایت نوبت ،روابط
اجتماعی و موارد مشابه آن آماده می سازد .یکی از بارزترین صفات بازی های آموزشی مجموعه فعالیت هایی
1ـ سازه هایی هستند که با کوبیدن دو شئ به هم صدا تولید می کنند( .مثل زدن دو چوب ،پا کوبیدن به زمین).
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است که کودک را به سمت خواندن سوق می دهد.
نمونه :کیسه حدس :مجموعه ای از اشیا مثل شانه ،کمربند ،زنگوله ،توپ ،سیب و غیره را داخل یک کیسۀ
پارچه ای (مثل روبالشی) بریزید .بدون آنکه کودک متوجه شود ،داخل کیسه چیست؛ از او بخواهید دستش
را به درون کیسه ببرد و شیئی را که با صدای (س) شروع می شود ،بیرون آورد .چنانچه درست حدس زد ،و
آن شیء را از کیسه بیرون آورد ،شیء دیگری را جایگزین کنید .در مراحل بعدی ،او شیء را بیرون بیاورد و
ضمن نام بردن آن صدای اول یا آخر را بیان کند.
نمونه :ببین من چی هستم :گاهی فرصت های طالیی برای تمرین و بازی پیش می آید که می توانید از یک
بازی قدیمی استفاده کنید .به یاد داشته باشید به جای نام حرف باید از صدای حروف استفاده کنید.
مثال :با چشم هایم می توانم آنچه را که روی صورت شما است و با «چ» شروع می شود ،ببینم (چانه و چشم).
صبح ها برای خوردن چای دوست دارم  .....بریزم  .با حرف«  ش» شروع می شود.
باید  .....را بپوشیم تا در خیابان با آن راه برویم .با حرف«ک»شروع می شود.
تمرین     کنید

فعالیت :   33با توجه به دستورالعمل زیر ،بازی آموزشی «ردیف درست کردن» را طبق شکل  49بسازید
و با دوستان بازی کنید و نهایتاً پس از گفت وگو با هم کالسی ها هدف این بازی آموزشی را بنویسید.
دستورالعمل
یک صفحۀ مربع شکل در ابعادی در حدود  24سانتی متر ببرید.
با رسم خطوطی مطابق شکل پایین ،آن را به  9مربع یک اندازه تقسیم کنید.
 9کارت مربع شکل به اندازۀ مربع های روی صفحه ببرید .هر کارت  8 cmاست.
روی یک طرف هر مربع را تصویری بچسبانید و روی طرف دیگر آن کلمه ای مطابق با تصویر بنویسید و
دایره ای به قطر دو سانتی متر بکشید.
پشت کارت
 10دایره از مقوا به قطر دو سانتی متر ببرید
روی کارت
که  5تا از آنها به یک رنگ و  5تای دیگر به
خانه
جای دایره
رنگی دیگر باشد.
روش بازی
کارت ها را از طرفی که تصویر و کلمه روی
آن مشخص شده است ،دسته بندی کنید یا در
کنار هم بگذارید.
دو بازیکن هر یک به نوبت کارتی را
بر می دارند ،کلمۀ روی آن را می خوانند و
تصویر پشت کارت را نشان می دهند تا ببینند
آیا کارت را درست خوانده اند یا نه.
اگر بازیکن کارت را درست خوانده باشد ،آن

بازیکنی که
دایرههای زرد رنگ
دارد اگر بتواند یک
دایره زرد در اینجا
بگذارد برنده است.

دوچرخه

گربه
رنده

وک

خ

پ

اهی

م

ایق

ق

شکل49ـ ردیف درست کردن
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را روی یکی از مربع های صفحه می گذارد و دایرۀ رنگ خودش را روی دایرۀ باالی کارت قرار می دهد.
رنگ دایره های هر بازیکن با بازیکن دیگر متفاوت است .بازیکنی که بتواند سه کارت با دایره های هم رنگ
(دایره های خودش) را دنبال هم ردیف کند ،برندۀ بازی است.
گاهی هیچ بازیکنی نمی تواند کارت هایش را ردیف کند .در این صورت ،ردیف کارت ها را به  هم می زنند و
دوباره بازی را شروع می کنند.
نکاتی که باید در نظر گرفت:
موقع ترتیب دادن بازی ،کلماتی را انتخاب کنید که در متن های دیگر شنیده باشید و آنها را بشناسید.
ارزش آن را دارد که در مورد طرز اجرای بازی دقت بیشتری بکنید .اگر شیوۀ انجام بازی به دقت تنظیم
شده باشد ،احتماال ً برای شما جذاب تر خواهد بود.
دقت کنید که هر کدام از این بازی ها را مطابق با موضوع مورد عالقۀ خودتان تنظیم کنید تا برای شما
خوشایندتر باشد.
هر بازی را می توانید مطابق با توانایی ها و خلق و خوی خود سخت تر یا آسان تر ،پیچیده تر یا ساده تر کنید.
اکثر بازی ها طوری است که می توان آنها را چند نفری انجام داد.

به کار ببندید

تجربه کنید

به کار بردن آنچه می دانید ،جمع آوری اطالعات طبیعتاً آگاهی را افزایش می دهد ،اما داشتن اطالعات و آگاهی
کافی نیست .زیرا تا زمانی که اطالعات به دست آمده از محتوا را عمال ً به کار نبندید و تجربه کسب نکنید،
نمی توانید در امر آموزش موفق باشید.
از طرفی با توجه به مراحل رشد که به مرور صورت می گیرد ،آموزش نیز باید گام به گام باشد و این همان
چیزی است که شما دربارۀ آموخته هایتان در عمل انجام می دهید.
پیشنهادهایی برای طراحی فعالیت
معموال ً خواندن بعد از بازی بهتر از قبل از بازی است.
در طول خواندن سؤال کنید که چرا قهرمانان این کار را کردند و اگر شما بودید چه می کردید؟
در میانه کتاب از کودکان بپرسید ،به گمان شما داستان چگونه ادامه می یابد؟ (حدس بزند ـ پیش بینی کند).
سعی کنید حوادث داستان را با تجارب کودک پیوند بزنید.
چنانچه فیلم یا کارتونی دیده اند که با موضوع کتاب یکسان است ،در این مورد با کودکان صحبت کنید.
خواندن را توسعه دهید (فهرست غذاها ،بروشورها ،آگهی های روی اتوبوس ،تابلوهای تبلیغاتی ،عالئم
راهنمایی و رانندگی).
کودکان را به تهیه کتابخانه مشخصی تشویق کنید( ،جعبه کتاب ـ خورجین و یا سبد).
به والدین پیشنهاد کنید تا در تهیه فهرست خرید از کودکان استفاده کنند .از آنها بخواهید پس از خرید
روی فهرست شما عالمت بزنند.
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بر اساس آنچه آموخته اید و یاد گرفته و فعالیت هایی که طراحی کرده اید! حال آموخته هایتان را با کودکان
تجربه کنید .كاربرد فعاليت هاي روزانه در خواندن طبق نمودار زیر در سه مبحث طراحی شده است .شما با
راهنمایی هنرآموز و با توجه به عالیق و نیازهای خود از هر مبحث حداقل یک یا دو فعالیت را انجام دهید.
کاربرد فعالیت های
روزانه در خواندن
کتابخانه

نشریات

تلویزیون

نمودار14ـ کاربرد فعالیت های روزانه در خواندن

الف) کتابخانه

هدف :شناخت کتاب های مستند
مراحل اجرا

 1با مراجعه به یک کتابخانه کودک فهرستی با حداقل  5عنوان در زمینه کتاب های مستند تهیه کنید،
خالصه هایی از کتاب ها را در کالس ارائه دهید.
 ٢پوستری برای معرفی یکی از کتاب های خود تهیه کنید.
 ٣با مراجعه به کتابخانه و یا کتابفروشی ،سه مرجع موجود قابل استفاده برای کودکان را در کالس معرفی کنید.
ب) تلویزیون

هدف :نقش تلویزیون در خواندن
مواد الزم :توجه به چهار قسمت از یک سریال کارتونی

چهار قسمت از یک سریال کارتونی را انتخاب کنید و به این سؤاالت پاسخ دهید:
 1آیا موضوع برای کودک قابل درک است؟ به چه دلیل؟
 ٢حداقل از هر قسمت  10دیالوگ نوشته شود.
 ٣آیا به نظر شما کلمه ای به اشتباه یا غلط بیان شده است؟
 ٤آیا طنز کالمی در کارتون برای کودک قابل فهم است؟
ج) نشریات

هدف :بررسی نشریات کودکان
مواد الزم :نشریۀ موجود برای کودکان پیش از دبستان

با توجه به نشریات ،فعالیت های زیر را به صورت گروهی و یا انفرادی انجام دهید.
 1انتخاب یک نشریه مستقل (ضمیمۀ روزنامه بزرگساالن نباشد) و بررسی ظاهری آن براساس آنچه خواندهاید.
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 ٢انتخاب سه شمارۀ پیاپی یک نشریۀ مستقل و بررسی محتوایی آن بر اساس آنچه خوانده اید.
 ٣با هم کالسی ها یک نشریه کودکان با موضوع بازیافت که شامل سرمقاله ،تصویر ،داستان ،شعر ،کاردستی
و    ...باشد تهیه کنید.
الزم به یادآوری است که شما در انتخاب آزاد هستید و یکی از موارد را به تنهایی یا گروهی می توانید انجام
دهید.
بر اساس آنچه یاد گرفته اید و فعالیت هایی که طراحی کرده اید .حال آموخته هایتان را با کودکان تجربه کنید.
پرورش شناخت ديداري طبق نمودار زیر در سه مبحث طراحی شده است .شما با راهنمایی هنرآموز و با توجه
به عالیق و نیازهای خود از هر مبحث حداقل یک یا دو فعالیت را انجام دهید.
پرورش شناخت
دیداری
تشخیص نمادها،
حروف و کلمات

تصویر

بازی

نمودار15ـ پرورش شناخت دیداری

فعالیت های پرورش شناخت دیداری
تصویر

توالی اتفاقات
برچسب های رنگی
با چی شروع می شوم؟
حرف آخرم چیه؟

شناخت کلمات و نمادها ساختن حروف با کاغذ سنباده
چی بپزیم؟
فهرست خرید
بازی

دایره های پرش
بازی با حروف
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1ـ تصویر
الف) توالی اتفاقات
هدف :توصیف تصاویر ـ توالی
وسایل مورد نیاز :جمع آوری تصاویر مربوط به هم در کادرهای جدا (شکل)50

1

2

3

شکل  50ـ تصاویر متوالی

مراحل اجرا:
 1از کودک بخواهید هر تصویر را جداگانه تعریف کند.
تقدم و ّ
تأخر در کادر مناسب شماره گذاری شده بچسباند.
 ٢کودک تصاویر را ببرد ،سپس به ترتیب بر اساس ّ
 ٣داستان تصاویری که می بیند تعریف کند.
 ٤گفته های او را بنویسید ،سپس آنها را برای کودک بخوانید.
 ٥به کودک فرصت دهید برای داستانش نام انتخاب کند.
 ٦چنانچه تصویر رنگی نبود ،از او بخواهید آن را رنگ آمیزی کند.
ب) برچسب های رنگی
هدف :شناخت رنگ و تشخیص رنگ های مشابه
وسایل الزم 16 :قطعه مقوای 10× 5سانتی متر 8 ،عدد مداد رنگی در رنگ های سیاه ،قرمز ،آبی ،سبز و زرد،
و ...
روش بازی :کارت های سفید را بردارید و روی هر یک عالمتی با یکی از رنگ ها بگذارید.
کارت ها را به کودک بدهید و از او بخواهید تا در اطراف خانه بگردد و هر شیء رنگی را که با رنگ کارت
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مطابقت دارد ،عالمت گذاری کند؛ مثال ً یک برچسب سبز را روی ظرفی که پر از سیب سبز است ،بگذارد.
می توانید از ابتدا قطعات مقوایی  10× 5سانتی متر را در رنگ های گوناگون انتخاب کنید.

2ـ شناخت کلمات و نمادها
الف) با چی شروع می شوم؟
هدف :آشنایی با صدای اول کلمات
وسایل الزم :تعدادی تصویر که اولشان مثال ً با حروف «   ب» یا «  د» یا «  م» شروع می شود؛ بادکنک ،بادام،
برف ،دست ،ماشین ،موز ،مداد ،دارکوب ،داس و مشابه آنها.
مراحل اجرا:
 1تصاویر را به کودکان نشان دهید و از آنها بخواهید اشیاء را نام ببرند.
 ٢از آنها بخواهید اشیائی را که صدای اولشان با «   ب» شروع می شود ،جدا کنند.
 ٣این فعالیت را با سایر اشیا ادامه دهید.
 ٤از آنها بخواهید اشیای کالس را براساس صدای حرف اول ،طبقه بندی کنند.

نکات قابل توجه:

ـ فقط به صدای حروف توجه کنید.
ـ می توانید این فعالیت را روی حروف آخر کلمات نیز تمرین کنید.
ب) حرف آخرم چیه؟
هدف :آشنایی با لغات هم قافیه
وسایل الزم :تعدادی تصویر اشیای آشنا
مراحل اجرا:

 1تصویری را انتخاب کنید و به کودکان نشان دهید.
 ٢از بچه ها بخواهید نام شیء را با صدای بلند بیان کنند.
 ٣از هر یک از کودکان بخواهید کلمه ای هم قافیه با تصویر را بگوید؛ مثال ً نشان دادن تصویر «   شیر» و بیان
کلماتی چون سیر.
ج:ساختن حروف با سنباده
هدف :آشنایی با حروف و صدا

وسایل الزم:

 26کارت  10 * 10سانتی متری
چند ورق از کاغذ سنباده ضخیم
یک قطعه گچ
قیچی
چسب و برس مخصوص
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روش بازی:

 1حروف الفبا را با گچ روی کاغذ سنباده بنویسید .بلندی هر حرف باید  8سانتی متر باشد و باید آن را با
حروف نسخ بنویسید.
 ٢شکل حروف را با قیچی ببرید و سپس به صورت رو به باال آنها را روی مربع های مقوایی بچسبانید( .هر
حرف روی یک مربع) (شکل.)51

شکل  51ـ حروف سنباده ای

حس المسه برای خردساالن بسیار اهمیت دارد .استفاده از حروف سنباده ای این حس را پرورش می دهد و
از این طریق می توان کودک را با حروف و صداهای آن آشنا کرد.
 3به هر کودک در هر نوبت یک یا دو حرف بدهید.
 4از او بخواهید تا با نوک انگشتانش آنها را لمس کند.
 5هم زمان با این کار شما باید صدای هر حرف را به او بگویید (سعی کنید از صدای حروف ،نه از اسم آنها
استفاده کنید).
 6هنگامی که کودک به اندازۀ کافی به کشف حروف پرداخت ،بازی با چشمان بسته را انجام دهید.
 7چشم های کودک را ببندید و به او یک حرف را بدهید .او باید از طریق حس المسه ،حرف را تشخیص دهد.
 8بازی با چشمان بسته را ،به نوبت انجام دهید.
د) چی بپزیم؟
هدف :اجرای یک دستورالعمل ساده

وسایل الزم:

یک ورق کاغذ یا مقوا به اندازه  35 * 15سانتی متر
چند عدد خودکار
یک عدد خط کش
مواد غذایی و ظرف هایی که برای آشپزی الزم است
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روش بازی:

با استفاده از نشانه ها ،اعداد و تعداد محدودی از کلمه های مناسب ،یک دستورالعمل سادۀ آشپزی برای کودک
بنویسید .همان طور که در تصویر مالحظه می کنید .تعداد کلمه ها بسیار کم است و کودکان یاد می گیرند که
چگونه دستورالعمل و نشانه ها را تفسیر کنند .سعی کنید دستورالعمل ها ساده باشند و هنگام آشپزی کنار
آنها باشید (شکل .)52
پنیر

 220درجه

آرد
 8قاشق
شیر
نصف
شیشه

 15دقیقه

پنیر
رنده شده

آرد
پنیر
شیر

نمک

						 شکل  52ـ دستورالعمل تصویری

ه) فهرست خرید
هدف :ارتباط بین تصویر و نماد
روش :قبل از رفتن به خرید ،از کودک بخواهید تا در تهیه فهرست
به شما کمک کند .از یک ورقه کاغذ بزرگ استفاده کنید و در
نیمه ای از آن نام اشیایی را که به آن نیاز دارید ،بنویسید .از خط
نسخ استفاده کنید و کلمه ها را بزرگ و واضح بنویسید .هنگام
نوشتن هر کلمه آن را برای کودک بخوانید و از او بخواهید تا آن
را تکرار کند .کودک را تشویق کنید تا شکل هر جنس را در مقابل
کلمه مربوط به آن بکشد .کار دیگر این است که شما تصاویر را
بکشید و از کودک بخواهید تا آنها را رنگ کند (شکل.)53
هنگام رفتن به خرید ،یک مداد با خود به همراه داشته باشید.
وقتی شیئی را می خرید و آن را در کیسه می گذارید ،از کودک
بخواهید تا در برابر کلمه روی فهرست عالمت ( ) بگذارد .تصاویر
می توانند به کودک کمک کنند تا کلمه ها را به خاطر آورد.

نان

تخم مرغ
قارچ
پنیر
نخود فرنگی
لیمو
شکل53ـ فهرست خرید تصویری
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3ـ بازی
الف) دایره های پرش
هدف :بازی با تصویر و کلمه
روش :روی هر دایره نام و تصویر یک حیوان کشیده شود (شکل .)54
شیر
موش

اردک
گربه

سگ

مار

خروس
ماهی

جوجه

کبوتر

شکل54ـ دایره های پرش

با دیدن تصویر روی هر یک از دایره ها از کودک بخواهید آن را پیدا کند و روی آن بپرد و بایستد ،مثال ً:
«  بپر روی شیر»
کودک باید با دیدن تصاویر و نام آنها روی دایره ها ،دایرۀ مورد نظر را بیابد و روی آن بپرد و بایستد تا شما
نام بعدی را بگویید.
اگر تعداد بچه ها بیشتر باشد ،می توان برای هر بازیکن یک ردیف دایره را در نظر گرفت .بعدا ً می توانید این
بازی را به بازی جمله سازی تبدیل کنید .برای انجام این بازی ،دایره ها باید شامل فعل و اجزای جمله باشد.
در ضمن می توانید اعداد و یا اسامی دیگر (اشیا ،گل و   غیره) را روی دایره ها بنویسید.
ب) بازی با حروف
هدف :شناخت حروف از طریق بازی
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وسایل الزم:

 5تا  6قوطی مایع ظرف شویی
 5تا  6ورقه کاغذ سفید 22 * 28 ،سانتی متری
نوار چسب
یک عدد خودکار
یک توپ کوچک

روش بازی

با نوار چسب ،کاغذهای سفید را به قسمت خارجی قوطی ها بچسبانید .روی هر قوطی یکی از حروف را
بنویسید .سعی کنید از خط نسخ استفاده کنید .قوطی ها را نزدیک به هم در جایی قرار دهید 1و توپی در
اختیار کودک بگذارید (شکل.)55

شکل   55ـ بازی با حروف

ببینید کودک شما چند قوطی را می تواند با توپ بیندازد .برای هر قوطی افتاده ،کودک یک امتیاز کسب
می کند .البته این امتیاز در صورتی به او داده می شود که بتواند کلمه ای را بگوید که صدای اول آن مانند
حرفی باشد که روی قوطی نوشته شده است .مثال ً برای «  خ» می تواند کلمه « خیار» را مثال بزند.
قوطی ها را دوباره به حالتی ایستاده قرار دهید و بازی را مجددا ً شروع کنید .اگر کودک این بار نیز قوطی « خ»
را به زمین بیندازد ،باید کلمه ای غیر از خیار را که با این حرف آغاز می شود ،مثال بزند .از این بازی برای
هماهنگی چشم و دست نیز استفاده کنید و با خوردن توپ به قوطی نمره دهید.
1ـ از حروف آشنا استفاده شود.
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تمرین کنید
 1برای یک کتاب تصویری ،کارت قصه گویی (بر پایه مبحث قصه گویی در فصل مهارت های بیانی) تهیه کنید
و در کالس ارائه دهید.
 ٢کارت کتاب برای دو کتاب از قصه های قومی و دو کتاب از داستان های واقعی بر اساس دستورالعمل (در
فصل مهارت های بیانی کودک) تهیه کنید و ارائه دهید.
 3یک کتابخانۀ ساده با استفاده از ساده ترین ابزار برای کودکان طراحی کنید.
 4پنج کارت هم آغاز برای آموزش هم آغازها تهیه کنید.

خود ارزیابی پايان پودمان ٤
واحدیادگیری :آماده کردن کودک برای خواندن
این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری آماده کردن کودک برای خواندن تهیه شده است .در
هر سؤال بیشترین امتیاز ،سه و کمترین امتیاز ،یک است .براین اساس خود را ارزیابی کنید و به خود امتیاز دهید.
رديف

192

موارد

1

تا چه حد می توانید برای کودکان کتاب تصویری مناسب را انتخاب کنید؟

2

تا چه حد می توانید با استفاده از انواع کتاب کودکان ،کتاب خوانی را در آنها
پرورش دهید؟

3

تا چه حد می توانید با استفاده از فعالیت روزانه برای توسعه خواندن در کودکان
فعالیت طراحی و اجرا کنید؟

4

تا چه حد می توانید با استفاده از تصویر و بازی برای تشخیص نمادها و حروف
و کلمات فعالیت طراحی و اجرا کنید؟

1

2

3
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ارزشیابی شایستگی آماده کردن کودک برای خواندن
شرح کار:
طراحی فعالیت برای توسعه شناخت خواندن مانند زمان شروع خواندن ،انواع تصاویر ،ویژگی های تصویر و غیره
طراحی فعالیت برای پرورش کتاب خوانی مانند بلند خوانی ،انتخاب کتاب برای کودک و چگونگی کتاب خوانی و غیره
طراحی فعالیت برای توسعۀ توانایی خواندن در کاربرد فعالیت روزانه مانند استفاده از کتابخانه /تلویزیون و خواندن نشریات
طراحی فعالیت برای پرورش شناخت دیداری نمادها ،حروف و کلمات مانند بازی با کارت های تصاویر ،اشیای واقعی و غیره
طراحی هر فعالیت با توجه به موارد زیر انجام می شود:
نوع فعالیت:
نام فعالیت:
مکان فعالیت:
هدف فعالیت:
وسیله و ابزار مورد نیاز:
زمان فعالیت:
تعداد کودکان:
سن کودکان:
روش کار:
تعداد مربی و مربی یار:
استاندارد عملکرد :آماده کردن کودک برای خواندن ازطريق توسعه شناخت از مراحل خواندن و پرورش کتاب خوانی ،کاربرد فعالیت های روزانه در
توسعۀ توانایی خواندن و پرورش شناخت دیداری نمادها ،حروف و کلمات بر اساس منابع علمی و آموزشی معتبر ،دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش
و سازمان بهزیستی کشور
شاخص ها:
توسعۀ شناخت خواندن (زمان کتاب خواندن ،انواع تصویر ،ویژگی های تصاویر)
پرورش کتاب خوانی (فواید خواندن ،انتخاب کتاب برای کودک ،چگونه برای کودکان کتاب بخوانیم)
کاربرد فعالیت روزانه در توسعۀ توانایی خواندن (کتابخانه ،تلویزیون و خواندن نشریات)
پرورش شناخت دیداری نمادها ،حروف و کلمات (تشخیص دیداری کلمات و نمادها با استفاده از تصاویر و بازی)
شرایط انجام کار:
طراحی و اجرای فعالیت های آموزشی در کارگاه هنرستان با توجه به شرایط زیر:
زمان 50 :دقیقه (برای هر مرحله ده دقیقه)
مکان :مرکز آزمون
مواد و تجهیزات و ابزار :لوازم التحریر و وسایل هنری
استاندارد و سایر شرایط :منابع علمی وآموزشی معتبر و استانداردهای آموزشی موجود در آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی
اسناد :دستورالعمل های سازمان بهزیستی ،جدول رشد کالمی طبق منابع معتبر
ابزار و تجهیزات :لوازم اداری مناسب ـ لوازم هنری
منابع :کتب آموزشی مرتبط ـ لوح های فشرده آموزشی
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمرۀ قبولی از 3

1

توسعه شناخت خواندن

1

2

پرورش کتاب خوانی

1

3

توسعه توانایی خواندن در کاربرد فعالیت روزانه

2

4

پرورش شناخت دیداری نمادها ،حروف و کلمات

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی :یادگیری ،مهارت گوش کردن ،آموزش و كمك به فراگيري ديگران
ایمنی :رعایت استانداردهای بهداشتی موجود در آیین نامه های بهزیستی ـ رعایت نکات ایمنی
در به کارگیری ابزار و تجهیزات بهداشتی
بهداشت :رعایت نکات بهداشتی در انجام فعالیت ها
توجهات زیست محیطی :رعایت بهداشت و سالم سازی محیط ـ صرفه جویی در مصرف آب و
وسایل دیگر
نگرش :اهمیت دادن به انجام صحیح فعالیت های آموزشی در کوتاه ترین زمان
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2است.

نمرۀ هنرجو

2

*
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فهرست منابع کتاب کودک برای یادگیری بیشتر (فصل)4
 1وادل مارتین ـ خوش بخوابی کوچولو ـ ترجمه رضی هیرمندی ،نشر افق 1386
 ٢ماری ،ایال ،درخت ،ترجمه :راهنما سرور پویا ،کانون پرورش فکری سال 1364
 ٣زرین کلک ،نورالدین ـ آ اول الفبا ،کانون پرورش فکری کودکان 1365
 ٤کدخدایی ،علی ـ موشی جان کجایی ـ نشر کانون پرورش فکری 1384
 ٥اوزر ،اریش ـ قصه های من و بابام ـ نشر فاطمی چاپ چهل و پنجم 1395
 ٦مورل ،ژان لوک ـ مجموعه بابالوها (خانم بشقاب) ـ مترجم شادی جمشیدی ،نشر صدا 1380
 ٧رید ،باربارا ـ موش مترو ـ مریم واعظی ـ نشر صدا 1387
 ٨یانیکوفسکی ،اوا ،اگر بزرگ بودم ترجمه اسد پور پیران فر ،امیرکبیر 1355
 ٩لستر ،هلن ـ نازک نارنجی ـ ترجمه صبا رفیع ،انتشارات فنی 1388
 ١0ویتینگر بریگیته ـ تقصیر من بود ـ ترجمه فراز پندار ،انتشارات فنی 1391
 ١١باربارا ،ام جوس ـ مادر جان مرا دوست داری ـ مترجم حسین فتاحی ،انتشارات سروش 1391
 ١٢بارت ،جودی ـ چرا حیوانات نباید لباس بپوشند ـ امیرکبیر 1351
 ١3الین ترسلت ـ قورباغه چاه نشین ـ ترجمه فریدون رحیمی ،کانون پرورش فکری 1384
 ١٤زرین کلک نورالدین ،آ اول الفبا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان 1365
 ١5واتس ،فرالنس ـ بوسه های برای بابا ـ مترجم مینا پورشعبان 1390
 16وبستر ،شریل ،بافتنی عجیب ،مترجم شیما شریفی ،انتشارات علمی و فرهنگی 1394
 17سیدآبادی ،علی اصغر ـ بادکنک به شرط چاقو ـ نشر افق 1386
 18کشاورز ،ناصر ـ مجموعه بابا تو بهترینی ـ نشر افق 1395
 19احترامی ،منوچهر ـ گربه من ناز نازیه ،همه ش به فکر بازی ـ نشر پدیده گوتنبرگ 1382
 20فرجام ،فریده ـ مهمان های ناخوانده ـ انتشارات کانون پرورش فکری کودکان 1387
 21چی هیروا ،یواز کی ـ یک برادر برای موموکو ـ ترجمه فرزانه ابراهیمی ،امیرکبیر 1351
 22طاهر پور ،فرشته ـ ماجرای احمد و ساعت ـ کانون پرورش 1391
 23مرغ سرخ پاکوتاه ـ از قصه های فولکلور (فرهنگ مردم) ـ تصویرگر جان میلر ،انتشارات علمی فرهنگی
1383
 24لورانو ،موروف ـ وقتی موش را به مدرسه ببرید ـ ترجمه فرمهر منجزی ،نشر چشمه 1387
 25آندره بو ـ فرهنگ مصور جانوران ـ ترجمه فرزانه کریمی ،انتشارات قدیانی 1394
 26پنوژروه ـ کتاب خطرناکه ـ مترجم صبا رفیع انتشارات فنی 1387
 27شعبان نژاد ،افسانه ـ کتاب من و عروسک ،تصویرگر نیلوفر میر محمدی ،منادی ترتیب 1381
 28مسنجر ،نورمن ـ کتاب چهره سازی ،ترجمه :زهرا بنی اسدی ،نشریه دوایر 1384
 29عسگری ،مهناز ـ فرهنگ فارسی خردساالن ـ تصویرگر :کیوان اکبری ،نشر محراب قلم 1390
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پودمان 5

آمادهکردن کودک برای نوشتن

وقتی کودک آمادگی ندارد ،برای نوشتن یک کلمه شاید هفته ها وقت
صرف کنید ،در حالی که وقتی کودک آمادگی دارد فقط چند لحظه
کافی است.

زمان 60 :ساعت ( نظری 24ساعت  +عملی 36ساعت)
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واحد یادگیری 5
آماده کردن کودک برای نوشتن

استانداردعملکرد
آماده کردن کودک برای نوشتن از طریق شناخت مراحل نوشتن و سازمان دهی فضا برای نوشتن ،هماهنگی
چشم و دست و پرورش تجسم فضایی در نوشتن براساس منابع علمی وآموزشي معتبر ،استاندارد هاي آموزشي
وزارت آموزش و پرورش و دستورالعمل های سازمان بهزیستی كشور
شايستگي هاي فني مورد انتظار در اين واحديادگيري:
1
2
3
4

توسعه شناخت نوشتن
سازمان دهی فضا برای نوشتن
هماهنگی چشم و دست برای نوشتن
پرورش تجسم فضایی در نوشتن

شایستگی های غیر فنی مورد انتظار در واحديادگيري:
1
2
3
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یادگیری
مهارت گوش کردن
آموزش وكمك به فراگيري ديگران
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هدف توانمندسازي1ـ  :5توسعۀ شناخت مراحل نوشتن کلمات راتوضیح دهد.

آمادهکردن کودک برای نوشتن
«ن» ،سوگند به قلم و آنچه می نویسند
(سوره قلم ،آیه )1

گفت      و  گو
کنید

فعالیت  :1شما بیشتر از خواندن لذت می برید یا نوشتن؟ چرا؟
دوست دارید نویسنده باشید یا خوانندۀ کتاب؟ با دوستانتان گفت وگو کنید.
نوشتن
یک فرایند است ،نه حاصل کار؛ زیرا مجموعه ای
از فعالیت های خطی ،هم شکل و متوالی است که مراحل خاصی
دارد.
نوشتن کودک نشان دهندۀ سیر پویایی او در بیان خود است.
از طرفی خواندن و نوشتن به یکدیگر وابسته هستند (شکل.)1

شکل 1ـ نوشتن کودک
نکته

خواندن و نوشتن دو روی یک سکه است.

اسپادک

1

ضرورت و اهمیت نوشتن
مهارت نوشتن نیز مانند خواندن ،طی سال ها ایجاد می شود .کودکان بارها و بارها شاهد نوشتن بزرگ ترها
هستند؛ از این رو این کار مانند صحبت کردن و سپس خواندن برای آنها قابل تقلید است .بسیار اوقات شاهد
بازی های نوشتاری کودک بوده اید که نوعی تقلید از بزرگ ترها است ،او در این مواقع می بیند که نوشتن راهی
است برای بیان غیر شفاهی خود (شکل.)2
متخصص آموزش در دوران كودكي

 Spodek- Bernardـ 1
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شکل 2ـ بازی نوشتاری کودک

کودک بارها در بازی های تقلیدی خود از این هنر نوشتاری در نسخه نویسی برای دکتر بازی و مشق در معلم
بازی استفاده می کند .وقتی به خط خطی های او نگاه می کنید او را تشویق کنید و باید به یاد داشته باشید
تمامی این مراحل ،آمادگی برای نوشتن است باید بدانید که در آموزش پیش از دبستان ،هدف نوشتن نیست،
بلکه آمادگی برای نوشتن است.
بی توجهی به مسائل محیطی (نحوۀ در دست گرفتن مداد ،طرز نشستن ،توجه به چپ و راست دست بودن؛
نحوۀ قرار گرفتن کاغذ و میزان نور) مهارتی (هماهنگی چشم و دست ،مهارت عضالت بزرگ و کوچک دست)
(تجسم فضایی و مکانی) که در بخش های آینده مفص ً
ال در این زمینه بحث خواهد
و باالخره مسائل شناختی
ّ
شد .منجر به دشواری هایی در نوشتن می شود که تا بزرگسالی ادامه می یابد؛ در حالی که با تمرین و مهارت در
زمینه هر یک از موارد از دوران کودکی می توان مانع بروز این مشکالت شد.
مشکالت نوشتاری به وجود آمده از دوران کودکی عبارت اند از:
کج نویسی :در نتيجۀ نزدیکی زیاد بازو به بدن و محکم گرفتن شست ،دور بودن نوک قلم از انگشت،
صحیح نبودن جهت کاغذ و درک نکردن خط زمینه ،ايجاد می شود.
پرفشارنویسی :فشار دادن بیش از حد انگشت سبابه ،استفاده از قلم نامناسب (نازک بودن بیش از حد
قلم) ،توجه نکردن به تفکیک فشار الزم ،منجر به پرفشارنويسي می گردد.
کم رنگ نویسی بیش از حد :قرار دادن بیش از حد کاغذ به صورت اریب و قطر بیش از حد قلم باعث
كم رنگ نويسي می شود.
و
وارونه نویسی :نوشتن حروف به صورت واژگون مانند
به دلیل ناآگاهی از مفاهیم مکانی،
خط زمینه و ضعف حافظه دیداری ،كودك رخ می دهد.
هر کدام از این موارد عواملی دارد كه در بحث آماده سازي فضا ،مفاهيم مكاني و غیره قابل رفع است.
بابا

درسا
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هدف توانمندسازي 2ـ   :5فهرست وارسی از مراحل آمادگی برای نوشتن کودک
تهیه کند.

مراحل آمادگی برای نوشتن از تولد تا پنج سالگی
همان گونه که اشاره شد ،نوشتن تنها فکرکردن و ثبت آن به صورت نوشته (حاصل کار) نیست.
بلکه باید تأکید شود که نوشتن فرایندی است که در طی زمان و با انجام یک سری فعالیت ها برای آماده شدن
جهت نوشتن صورت می گیرد.
جدول 1ـ مراحل آمادگی برای نوشتن از تولد تا پنج سالگی
سن

نمایشگاه
برگزار کنید

ویژگی ها

تولدتا  2سال

کشف اسباب بازی ها و این دست آن دست کردن آنها
گرفتن اسباب بازی ها بین شست و انگشت نشانه
اثرگذاری دست و خط خطی روی ظروف
در دست گرفتن مدادهای کلفت (مدادهای شمعی)
حرکت مداد به جلو و عقب و افزودن نقطه به آنها

 2تا  3سال

استفاده از ماژیک های کلفت و مداد شمعی
استفاده از هر دو دست و نهایتاً ترجیح یکی بر دیگری
کشیدن خطوط افقی و عمودی
کشیدن دایره های ناقص
وانمود کردن به نوشتن

 3تا  4سال

کنترل بهتر مداد و کشیدن اشکال ساده
رسم بعضی حروف
عالقه به کپی کردن نامش
سعی در نوشتن به طور مستقل
آگاهی از منجر شدن عالئم به نوشتن

 4تا  5سال

شناسایی تعداد بیشتری از حروف
ترکیب حروف در کلمات دو حرفی (آب) و سه حرفی (نان)

فعالیت  :2با توجه به جدول مراحل آمادگی برای نوشتن ،مجموعه ای از خطوط ترسیم شدۀ کودکان 2
تا  5سال را در گروه های کالسی جمع آوری کنید و نمایشگاهی بر پا نمایید و در مورد آن صحبت کنید.
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نکته

برپایی نمایشگاه در مراکز پیش از دبستان بسیار ضروری و مفید است .این نمایشگاه عالوه بر نشان دادن
جریان فعالیت های شما و کودکان ،از جهت دیگر نیز حائز اهمیت است( .بازدید کنندگان بزرگسال و
کودکان) هر یک از این دو گروه می توانند راهگشا ،تقویت کننده و مش ّوق باشند.
افراد بزرگسال عالوه بر آشنایی با کار شما می توانند راهنمایی و همراهی داشته باشند و کودکان می توانند
از آنها ایده بگیرند و اعتماد به نفس پیدا کنند .سه پایه ها ،پانل های گوناگون ،ریسمان های دیواری و
غیره هریک با توجه به امکانات شما قابل استفاده هستند .از کتاب دانش فنی پایه در این زمینه می توانید
استفاده کنید.

فهرست
تهیه کنید

فعالیت  :3فهرست وارسی از مراحل نوشتن برای کودک  4ساله تهیه کنید و بعد از مشاهدۀ کودک و
تکمیل فهرست وارسی گزارش آن را ارائه دهید.

هدف توانمندسازي 3ـ  :5سازمان دهی فضا برای نوشتن را توضیح دهد.

سازماندهی فضا برای نوشتن
گفت      و  گو
کنید

فعالیت  :4دوست دارید در کجای کالس بنشینید ،جلو یا عقب و یا وسط کالس؟ چرا؟ با دوستانتان
گفت وگو کنید و دالیلتان را فهرست کنید.
محل نشستن در کالس ،سمت راست یا چپ صندلی و نزدیک و یا دور بودن از تخته و چپ دست یا راست
دست بودن همکالسی ،همگی در روند نوشتن و رفتار در مراکز آموزشی اثر می گذارند .از این رو پس از
ضرورت و اهمیت نوشتن باید به سازمان دهی فضا برای نوشتن توجه شود که شامل موارد زیر است:
نور
نحوۀ نشستن

توجه به
چپ دست و
راست دست

سازمان دهی
فضا برای نوشتن
فاصلۀ چشم از
کاغذ
نمودار1ـ سازمان دهی فضا برای نوشتن
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نحوۀ در دست
گرفتن مداد

نحوۀ قرار
گرفتن کاغذ
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هدف توانمندسازي 4ـ : 5فضا را در فعالیت آموزشی برای نوشتن سازماندهی کند.

الف) نحوۀ نشستن :از آنجا که کودکان در مرحلۀ اولیه رشد قرار
دارند ،هنگام نوشتن چنانچه کمر و گردن خود را زیاد خم کنند،
ستون فقرات آنان از حاالت طبیعی خارج می شود و در آینده
سالمتشان به خطر خواهد افتاد .خمیدگی زیاد ستون فقرات
سبب بروز خستگی جسمی کودک می شود.
پس به کودکان یادآوری کنید که هنگام نشستن پشت میز و
یا روی زمین کمر و گردن را مستقیم نگاه دارند و از خم شدن
بپرهیزند .چنانچه روی زمین می نویسند ،از چهار پایۀ کوتاه
استفاده کنند تا سطح دفتر و کاغذ از سطح زمین باالتر باشد و
اگر پشت میز قرار می گیرند ،پشت آنها به صندلی چسبیده باشد
و پاهایشان روی زمین قرار گرفته باشد (شکل.)3
کودکان چپ دست باید به گونه ای قرار گیرند که در سمت چپ
آنها کسی ننشسته باشد تا حرکت آرنج آنها در زمان فعالیت
مزاحم کودک راست دست و خودشان نشود.
ب) توجه به چپ دست و راست دست بودن :بسیار اشتباه
است که از ابتدا به کودکان بگویید که مداد را با کدام دست
بگیرند .زیرا به طور طبیعی در حدود  3تا  5سالگی خود انتخاب
می کنند.
در هر حال نباید به اجبار؛ کودک را برای گرفتن مداد در دست
راست و یا چپ تحت فشار قرار داد .چنانکه تشویق او نیز برای
انتخاب درست نیست (شکل.)4
نکته

شکل 3ـ نحوۀ درست نشستن

آنچه اهمیت دارد ،درست گرفتن مداد در دست است.

دست چپ

دست راست

شکل 4ـ توجه به چپ دست و راست دست بودن کودک
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همان گونه که اشاره شد ،کودکان طی  3تا  5سالگی دست راست و یا چپ را بر می گزینند .معموالً 10درصد
کودکان چپ دست هستند و این بستگی به خانواده نیز دارد.
استفاده از مدادهای سه گوش برای کودکان چپ دست بسیار مفید است ،زیرا به راحتی می توانند مداد را
کنترل کنند.
پ) نحوۀ در دست گرفتن مداد :مداد باید بین انگشتان به صورت آزاد و راحت قرار گیرد و انگشتان نباید
هیچ فشاری بر آن وارد کنند .فشار بیش از اندازه باعث خستگی زودرس ،در سنین باالتر موجب بدخطی
می شود .مداد باید بین انگشت شست و نشانه قرار گیرد و تکيه ،آن بر انگشت میانه باشد .در این حالت انگشت
شست و میانه نباید خمیدگی زیادی پیدا کنند و مداد باید در امتداد انگشت نشانه قرار گیرد .از طرفی مداد
باید طوری در دست گرفته شود که انگشتان حتماً روی بدنۀ آن باشد ،نه روی قسمت تراشیده و مخروطی
شکل آن ،تا کودک به نوک مداد و صفحۀ دفتر مسلط باشد.
نکته

کودکانی را که هنوز نمی توانند مداد در دست بگیرند ،تحت فشار قرار ندهید .آنها با مشت کردن مداد
را نگه می دارند.
از مدادهای شمعی بزرگ و قلم موهای بزرگ برای خط خطی استفاده کنید (شكل.)5
در راست دست ها یک انگشت باالی مداد قرار می گیرد و چپ دست ها مداد را اندکی باالتر از نوک
در دست می گیرند.
ت) نحوۀ قرار گرفتن کاغذ :کاغذها تشویقی هستند برای عالقه مند کردن کودک به نوشتن؛ مهارتی که
به مرور آسان تر می شود.
برای نوشتن بعد از کنترل در دست گرفتن مداد ،به نحوۀ قرار گرفتن کاغذ مقابل کودک نیز توجه کنید.
صفحۀ کاغذ باید به صورت عمودی در جلوی کودک قرار گیرد تا او بتواند خطوط عمودی را عمود بکشد و
نه مایل .کودکان چپ دست یک غریزۀ طبیعی دارند که از سمت مقابل بنویسند .شما به عنوان مربی موظف
هستید که عالماتی را در آغاز هر خط بگذارید که کودک از آنجا نوشتن و یا کشیدن را شروع کند (شكل.)6





شکل 5ـ مشت کردن قلم مو
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شكل6ـ صفحۀ كاغذ
عالمت گذاري شده برای چپ دست ها
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ث) فاصلۀ صحیح چشم از کاغذ :هنگام اثرگذاری بر کاغذ ،چشم باید حدود  30سانتی متر با کاغذ فاصله
داشته باشد .رعایت نکردن این فاصله سبب خستگی چشم می شود که در طوالنی مدت به ق ّوۀ بینایی آسیب
می رساند .در ضمن خستگی چشم نیز چون خستگی گردن ،دست وکمر ،کودک را از ادامه فعالیت باز می دارد.
ج) میزان نور در هنگام نوشتن:کم یا زیاد بودن نور در هنگام نوشتن باعث خستگی چشم و صدمه دیدن
ق ّوه بینایی می شود .متعادل ترین مقدار نور ،نور طبیعی روز است که از پنجرۀ سمت چپ به داخل اتاق و محل
نوشتن می تابد .نور مستقیم آفتاب به دلیل شدت زیاد و نور هنگام طلوع و غروب آفتاب به دلیل ضعیف بودن،
برای نوشتن مفید نیستند .تابش نور بر کاغذ باید از سمت چپ باشد .طبیعی است که در مورد چپ دست ها
باید برعکس عمل شود.
پوستر تهیه
کنید

فعالیت :5مطالب را مرور کنید ،برای  4مورد از موارد مطرح شده عکس و یا تصویر تهیه کنید و
مجموعه را در یک پوستر به نمایش بگذارید .با مراجعه به کتاب همراه هنرجو ،معادل انگلیسی چهار
مورد انتخابی خود را در پوسترتان بنویسید.

هدف توانمندسازی   5ـ   :5هماهنگی چشم و دست برای نوشتن را توضیح دهد.

هماهنگی چشم و دست
گفت      و  گو
کنید

فعالیت :6آیا از خود سؤال کرده اید که چرا کودکان نوشتن روی دیوار را دوست دارند؟ نتیجه را
درکالس گزارش کنید.
شاید سادهترین پاسخ این باشد که دیوار یک کاغذ بزرگ است .اما آنچه دیوار را دلنشین میکند ،عالوه بر بزرگی
سطح ،ناهماهنگی چشم و دست است و کودک نمیتواند در کادر بماند و از آن خارج میشود (شکل.)7

شکل7ـ نقاشی روی دیوار
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حرکت چشم و دست هماهنگ نیست و حرکت دست های کودک در آغاز سریع تر از حرکت چشمان او است؛
یعنی چشم نمی تواند به سرعت دست را تعقیب کند؛ از این رو وقتی بر کاغذ خطی می کشد ،همیشه خطوط
او از محدودۀ نقاشی بیرون می زند .به همین دلیل دیوارها برای او جذابیت خاصی دارند؛ اوالً بزرگ است ،ثانیاً
اثرگذاری او به راحتی قابل رؤیت است و هرچه می کشد ،در کادر است.
در مرحلۀ خط خطی ،هماهنگی بین دست کودک و حرکات چشم بسیار ضعیف است .خط هایی که می کشد،
نامنظم و پراکنده است و به هر طرف می دود؛ زیرا او نمی تواند رابطۀ حرکت دست و اثر قلم را درک کند؛ در
نتیجه ناهماهنگی ایجاد می شود.
بنابراین هماهنگی بین چشم و دست یعنی کودک بتواند هر آنچه را با دست انجام می دهد ،هم زمان چشم
او آن را دنبال کند .هماهنگی بین چشم و دست برای کلیۀ فعالیت ها به خصوص نوشتن ضروری است؛ زیرا
کودک تدریجاً کشف می کند که خطوط و تأثیرات روی کاغذ با حرکت دست او ارتباط دارند و همین اکتشاف
باعث می شود تا سعی کند جهت خطوط را در کنترل خود بگیرد.
راهکارهایی برای هماهنگی چشم و دست

 1استفاده از ابزار نوشتاری
استفاده از کاغذهای بزرگ برای خط خطی و نقاشی
در اختیار گذاشتن مدادهای کلفت و مداد شمعی برای خط خطی و ترسیم
 ٢ارائه تمرین های ترسیمی و نوشتاری :که باید با سن و توانایی او هماهنگی داشته باشد .استفاده از دفاتر
نقاشی شده برای رنگ آمیزی و یا کپی کردن نه فقط مفید نیست و بلکه به او لطمه می زند  .اغلب این کودکان
در این مرحله به جای رنگ کردن سیب ،چنین تصویری را از آن ارائه می دهند (شکل.)8

شکل8ـ تمرین ترسیمی نامتناسب با سن
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 ٣استفاده از اشیا :عالوه بر در اختیار گذاشتن ابزار
نوشتاری مناسب و ارائه تمرین های نوشتاری وصل کردن
نقطه های خطوط منقطع ،می توانید با اشیا و فعالیت های
دیگر این هماهنگی را ایجاد کنید .مث ً
ال استفاده از گل های
مصنوعی و فروکردن ساقه های آنها در یک آبکش وارونه
(شکل )9و یا بسیاری از فعالیت های دیگر که در کسب
مهارت های عضالنی مطرح می شود.

شکل 9ـ فرو کردن گل در سبد
تمرین     کنید

فعالیت :7با توجه به نمایشگاهی که از آثار نقاشی کودکان  2تا  5سال تهیه کرده بودید ،چند نمونه را که
نقاشیها از کادر بیرونزده است ،جدا کنید و با همکاری همکالسیهایتان یک روزنامه دیواری تهیه کنید.

از نقطه تا خط
تمرین     کنید

فعالیت  :8آیا با دوستانتان بازی نقطه و خرید خانه را
انجام داده اید؟ از نقطه شروع می کنیم و به خط می رسیم.
حال به چند گروه تقسیم شوید و این بازی را تا خرید خانه
خطی ادامه دهید.
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نقطه :در هندسه کوچک ترین اثر گچ روی تخته و مداد روی کاغذ را نقطه گویند .بنابراین دارای بُعد و یا عرض
نیست .از طرفی ،اولین عنصر بصری نقطه است که مبدأ پیدایش فرم است؛ به عبارتی ،نقطه کوچک ترین جلوۀ
بصری یک عنصر تصویری است؛ مثل یک برگ در فضا ،یک نقطه در الفبا ،یک لکه روی دیوار ،یک قلوه سنگ
درون رودخانه یا یک ستاره در آسمان.
ضرورت و اهمیت :کودکان اولین اثرگذاری خود را با نقطه شروع می کنند و در آموزش نیز با پر کردن
نقطه چین ها و یا پر رنگ کردن آنها این موضوع را دنبال می کنند (شکل.)10
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شکل10ـ نقطه چين ها

آنها حتی قبل از آنکه کنترل مداد را در حدی
که بتوانند بنویسند ،داشته باشند ،دوست دارند
این فعالیت را انجام دهند .با استفاده از نقطه ها
شما می توانید تمرین های دیگری ارائه دهید؛ اما
به یاد داشته باشید که در مراحل اولیه فاصله
نقطه ها زیاد باشد (شکل.)11
بعدها می توانید فرم نقطه چین ها را تغییر دهید
و با پیچیدگی های آن کودک را برای نوشتن
آماده کنید .در ترسیم باید به جهت نقطه چین ها
توجه شود .این نکته را به کودک گوشزد کنید
(شکل.)12

شکل11ـ پرکردن فاصلۀ نقطه چین

شکل 12ـ انواع نقطه چین
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از آنجا که امتداد نقطه به خط می رسد ،کودک با دنبال کردن نقطه چین می تواند خط های راست ،زیگزاک،
منحنی ،ضربدر ،ضخیم ،نازک ،عمودی ،افقی و غیره ترسیم کند (شکل .)13

شکل13ـ خط عمودی و افقی

با برخی فعالیت ها (همانند موارد زیر) می توان کودک را بهتر با مفهوم خط آشنا کرد:
روزنامه را در دست بگیرید و از باال به پایین ،برش های بلند بدهيد و با فاصله ،به صورت افقی کنار هم
بچسبانيد (شکل  .)14سپس ،فاصلۀ بین روزنامه ها را با پاستل به صورت افقی ،رنگ آمیزی کنيد.
کاغذ رنگی را در دست بگیرید و از باال به پایین برش بدهيد و مانند تصویر ،به صورت عمودی و با فاصله
بچسبانيد .سپس فاصلۀ بین کاغذ رنگی ها را به صورت عمودی ،با پاستل رنگ آمیزی کنيد (شکل .)15

شکل 14ـ برش های روزنامه

شکل 15ـ برش های کاغذ رنگی
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خط زمینه
انتخاب و ترجیح دست راست به چپ و بالعکس ،هماهنگی بیشتر بین چشم و دست و باالخره پیدایش
خطوط کنترل شده در نقاشی های کودکان ،با رشد جسمانی و روانی کودک همراه است .خطوط اولیۀ کودک
فاقد زمینه است و فضا برای او چیزهایی است که در اطرافش قرار دارد؛ باال ،پایین و یا در کنار یکدیگر قرار
می گیرند ،بدون ارتباط با یکدیگر .اما به مرور کودک به رابطۀ خود و محیط اطرافش پی می برد .استفاده از
خط زمینه نشانی از رشد طبیعی کودک است و در آنها عمومیت پیدا می کند .کودک از این پس با استفاده
از خط زمین آنچه می کشد روی خط زمین قرار می گیرد ،کف اتاق ،خیابان و باال خره هر سطحی که کودک
روی آن قرار دارد .سپس عالوه بر خط زمین ،معموالً او تصاویری را در باالی کاغذ می کشد (خط آسمان) و
بین زمین و آسمان و هوا قرار دارد .پرندگان ،هواپیما در فاصله بین زمین و آسمان کشیده می شود (شکل.)16

شکل16ـ نقاشی کودک برای درک خط زمینه

تعریف :خط زمینه ،خطی است که موقعیت حروف و کلمات را در متن تعیین می کند و جایگیری حروف در
سطرها نسبت به آن تنظیم می شود.
در بحث آمادگی برای نوشتن ،آشنایی با خط زمینه کودک را به جایگاه حروف در صفحه می رساند .خط زمینه
در اصطالح خوشنويسي «خط کرسی» نیز نامیده می شود.
خط زمینه بر دو نوع است:
 1خط زمینۀ افقی :در راستای افق به صورت خوابیده
رسم می شود و باعث می شود تمام حروف هم شکل در
فاصلۀ یکسانی از آن قرار گیرند و به زیبایی سطر افزوده
شود (شکل .)17
خط زمینه

شکل17ـ خط زمینۀ افقی
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 2خط زمینۀ عمودی (ایستاده) :خط فرضی است که
بر خط زمینۀ افقی (محور اصلی) عمود است و زاویۀ نگارش
حروف و کلمات نسبت به آن سنجیده می شود (شکل .)18
در نظر داشتن این خط باعث می شود تا حروفی مانند (اـ
ل ـ م و نظیر آنها) که حرکت مداد در آن بیشتر در محور
عمودی است ،نسبت به این خط مقایسه گردد و در نتیجه کج
و ناموزون نوشته نشود.
حروف الفبا از لحاظ قرارگیری نسبت به خط زمینه

خط عمودی

خط زمینۀ اصلی

زاویۀ
قائمه

شکل18ـ خط زمینۀ عمودی

حروف الفبا با توجه به موقعیت
قرارگیری شان نسبت به خط زمینه به دو
دسته تقسیم می شوند:
1ـ حروفی که همواره باالی خط قرار
می گیرند (شکل.)19

شکل19ـ حروف باالی خط زمینه

2ـ حروفی که در وسط خط زمینه قرار
می گیرند (شکل.)20

شکل 20ـ حروف وسط خط زمینه
تمرین     کنید

فعالیت :9برای آموزش اشکال حروف الفبا با نقطه چین و استفاده از خط ،دفترچه ای با همکالسی هایتان
طراحی کنید.
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پرورش عضالت دست برای نوشتن
گفت      و  گو
کنید

فعالیت  :10چرا و چگونه پوشیدن لباس به کسب مهارت نوشتن می تواند منجر شود؟ در این زمینه
گفت وگو کنید.
نوشتن فرایندی است که در طی زمان و با توجه به توانایی های کودک صورت می گیرد و بسیاری از مشکالت
نوشتن به پرورش ندادن عضالت دست بر می گردد .از این رو باید نسبت به کسب مهارت عضالت دست توجه
شود؛ زیرا در غیر این صورت ،کودک به در دست گرفتن مداد و کنترل آن و ترسیم قادر نخواهد بود .از این رو
نیاز داریم درجهت پرورش عضالت دست دو مرحله را طی کنیم:
الف) مهارت های ابتدایی
ب) مهارت های پیشرفته
کلیۀ ف ّعالیت های جسمانی تمرین و ممارست صورت گیرد.
برای صحیح نوشتن ،طبیعی است که باید مانند ّ
لذا در این مورد ،فعالیت هایی وجود دارند که کودک در طی روز با انجام آنها به صورت بازی و ف ّعالیت آموزشی
و غیره به طور غیرمستقیم تجاربی کسب کرده و مهارتی را به دست می آورد که نهایتاً زمینه ساز مهارت های
پیشرفته است.
الف) مهارت های ابتدایی
برای کسب این مهارت فعالیت هایی برای تقویت آن پیش بینی شده است که عبارت اند از (نمودار:)2
نقاشی
بازکردن در
بطری

خمیربازی

آب بازی

کاردستی
تقویت مهارت های
ابتدایی برای نوشتن

استفاده از
قیچی

پوشیدن لباس
غذا خوردن با
دست

شمارش
خانه سازی
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نمودار2ـ تقویت مهارت های ابتدایی

پودمان پنجم :آماده کردن کودک برای نوشتن

هدف توانمندسازی  6ـ    :5فعالیت های آموزشی برای پرورش هماهنگی چشم
و دست کودکان به منظور نوشتن طراحی و اجرا کند.

روش های تقویت مهارت های ابتدایی
 1ساخت کاردستی :کاردستی نه تنها باعث تقویت مهارت کار با
سرانگشتان و هماهنگی چشم و دست می شود ،بلکه خالقیت کودک
را هم شکوفا می کند .کودک را دعوت کنید تا هنرنمایی کند و در
این میان از وسایل مختلف با بافت های متفاوت مثل کاغذ ،پارچه،
پنبه ،برگ ،چوب و غیره کمک بگیرید .حتی می توانید تکنیک های
مختلف را با هم ترکیب کنید و از کاغذ مچاله شده يا کوالژ استفاده
کنید (شکل .)21

شکل21ـ ساخت کاردستی

 ٢قیچی کردن :اجازه بدهید کودک کار با قیچی را فرا بگیرد .ابتدا کودک تنها می تواند خطوط صاف را
قیچی کند اما به مرور یاد می گیرد اشکال هندسی را در آورد .این کار نه تنها به افزایش خالقیت او کمک
می کند ،بلکه مهارت های ظریف انگشتان و هماهنگی چشم و دست او را هم تقویت می کند .از کودک بخواهید
روی کاغذ دور دست خودش را خط بکشد و بعد با قیچی آن را ببرد.
 ٣نقاشی کشیدن با قلم های درشت :برخی مدادرنگی ها و ماژیک ها از انواع معمولی قطورتر هستند.
در صورتی که کودکان در گرفتن مشکل دارند ،از این نوع قلم ها استفاده کنید .بعد به مرور اندازۀ مدادها را
کوچک تر نمایید و در نهایت ،از انواع مختلف با اندازۀ معمولی استفاده کنید.
 ٤شمارش با دست :از کودک بخواهید با انگشتانش برایتان تا  5بشمارد یا سکه ای را از روی میز به کمک
شست و انگشت اشاره بردارد .می توانید از او بخواهید با  2انگشت مرتب میز را لمس کند؛ مث ً
ال اول با شست
و انگشت اشاره ،بعد با شست و انگشت وسط و تا آخر .می توانید از کودک بخواهید نخی را دور یک انگشت،
بعد دور  2انگشت و بعد  3انگشت و در نهایت دور مچش بپیچد.
 ٥خانه سازی :وسايل ساختمان سازي با اندازه های متفاوت برای کودک بخرید و اجازه بدهید با آنها سرگرم
باشد.
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 ٦غذاخوردن با دست :شاید باور نکنید اما غذا
خوردن با دست و به دهان بردن مواد غذایی و کندن
آن با دندان همگی به تقویت عضالت سرانگشت کودکان
کمک می کند .در  4سالگی کودک باید بتواند با كارد
پالستيكي مواد خام را تکه کند .این کار به هماهنگی
چشم و دست او کمک می کند پس اگر توانایی این کار
را ندارد با او باید تمرین کنید (شکل .)22

شکل22ـ غذا خوردن با دست

 ٧بازکردن در بطری :تمام کودکان به این کار عالقه نشان می دهند .بطری هایی با سایزهای مختلف در
اختیار کودک بگذارید و اجازه بدهید با بازکردن و بستن آنها حرکت دست ها را تقویت کند.
 ٨خمیربازی :خمیربازی ،گل رس یا حتی خمیر نان در اختیار کودک بگذارید و اجازه دهید ابتدا اشکال
ساده تری مثل توپ و مار و به مرور اشکال پیچیده تر و دو بعدی درست کند.
 ٩نقاشی کردن :نقاشی با دست ،قلم مو و یا اسفنج تمرین خوبی برای سرانگشتان کودکان است .سعی کنید
به کودک ابزارهای مختلفی بدهید و او را با انواع تکنیک ها مثل آبرنگ ،گواش ،مداد رنگی ،مداد شمعی و ...
آشنا کنید.
 ١0لباس پوشیدن :به کودک فرصت دهید تنهایی لباس پوشیدن را بیاموزد؛ ابتدا از پوشیدن جوراب ،کفش،
شلوار و لباس شروع کنید و به تدریج ،دکمه بستن و باال کشیدن زیپ و بستن بند کفش را به کودک آموزش
دهید (شکل.)23
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شکل23ـ لباس پوشیدن
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 ١١آب بازی :آب بازی تمرین خوبی برای تقویت
دست های کودکان است و در ضمن می تواند در
هماهنگی چشم و دست کودک تأثیرگذار باشد؛
در آب بازی به کودک ظروفی دهید تا آب را داخل
آنها و از ظرفی درون ظرف دیگر بریزد .عروسک ها
را به او بدهید تا حمام کند و آنها را بشوید (شکل
.)24

شکل24ـ آب بازی
تمرین     کنید

فعالیت  :11با توجه به فعالیت های پیشنهادی بر پایه ارجحیت ،به تشخیص خودتان آنها را شماره گذاری
کرده و دالیل خودتان را گزارش دهید.
با توجه به مهارت هایی که طی ف ّعالیت های گوناگون ذکر شد و کودکان هر روز کم و بیش با آنها سروکار
دارند ،بستر ذهنی و جسمانی کودک برای کسب مهارت نوشتن آماده شده است ،لذا نیاز دارد با ف ّعالیت های
منسجم تر و آگاهانه تر ،مهارت استفاده از عضالت دست را درونی کند.
ب) کسب مهارت های پیشرفته

گفت      و  گو
کنید

فعالیت : 12چرا آدم های مسن در نخ کردن سوزن مشکل دارند؟ در مورد آن در کالس گفت وگو کنید.
ضعف در عضالت ظریف باعث می شود کودک هنگام نقاشی در بلند مدت و گرفتن مداد برای نوشتن دچار
مشکل شود .او بسیار درشت می کشد و می نویسد؛ دستش زود درد می گیرد؛ و سرعت کار او در نوشتن کند
می شود .به همین دلیل فعالیت هایی برای تقویت ماهیچه های ظریف پیشنهاد می شود.
این فعالیت ها در  5گروه طبق نمودار زیر از آسان به مشکل طبقه بندی شده است.

گرفتن

تقویت مهارت های پیشرفته
برای نوشتن
جاگذاشتن
وصل کردن

چنگک

نخ کردن

بستن و
بازکردن

نمودار3ـ تقویت مهارت های پیشرفته برای نوشتن
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  گرفتن
کودکان برای گرفتن گیرۀ لباس از دو انگشت شست و اشاره خود استفاده می کنند (گرفتن چنگالی) .این
دو انگشت بیشتر از سایر انگشتان برای گرفتن مداد و اغلب فعالیت های روزانۀ ما استفاده می شوند ،بنابراین
تقویت آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
به عالوه ،بازکردن گیرۀ لباس مستلزم داشتن قدرت کافی است ،هر چند در ابتدا برای کودکان دشوار است،
اما به مرور عضالت دست آنها تقویت می شود و به خوبی از عهدۀ این فعالیت بر می آیند.
مسلماً اگر یک گیرۀ لباس را به کودک بدهید و از او بخواهید آن را باز و بسته کند ،به هدف خود دست
نمی یابید؛ چرا که کودکان نیز مانند ما برای انجام هر فعالیت و بازی ،هدفی در سر دارند .به همین دلیل شما
می توانید بازی هایی برای تشخیص رنگ و عدد را با استفاده از گیره همراه کنید.
برای مثال کودک باید گیره های هم رنگ را به بشقاب کاغذی ،قطعه های ل ِگو یا جعبه مقوایی متصل کند ،یا
به تعداد دایره های رنگی ،گیره را به بشقاب وصل کند (شکل.)25

شکل25ـ گرفتن اشیا
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  نخ کردن
از اسباب بازی های نخ کردنی موجود در بازار و يا از انواع دست ساز
آن استفاده کنید ،زيرا نقش مهمی در تقویت مهارت های ظریف
کودکان دارد .بخاطر داشته باشید که هرچه سوراخ اشیا کوچک تر
و نخ شما باریک تر و منعطف تر باشد ،مهارت بیشتری می طلبد.
همچنین فعالیت های دوخت به مراتب بیشتر از سایر نخ کردنی ها،
مهارت های حرکتی ظریف کودک را تقویت می کنند .این بازی به
خودی خود برای کودکان جذاب و هدفمند است ،اما شما باز هم
می توانید آن را با تشخیص شکل ،رنگ یا تقلید مناسب از الگو
همراه کنید (شکل.)26

شکل 26ـ نخ کردن
نکته

برای کودکان زیر  3سال از مهره ها و قطعات بسیار کوچک استفاده نکنید.

  چنگک ها
استفاده از انبر در گرفتن ذغال و یا انبرک های درون ظرف ساالد برای جابه جا کردن وسایل در اندازه ها و
نرمی و سفتی متفاوت برای تقویت انگشتان بسیار کمک کننده هستند .باز هم هر چه اشیای شما ریزتر باشند،
جابه جایی آنها برای کودک چالش برانگیزتر است (شکل.)27
نکته

حتماً قبل از شروع بازی ،از تیز نبودن لبه های چنگک های فلزی ،مطمئن شوید.
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شکل27ـ برداشتن اشیا با چنگک

  باز و بسته کردن
مهارت های خودیاری بدین معنی است که کودک قادر به انجام کارهای شخصی خود باشد و استقالل خود را
به مرور از  3تا  6سالگی کسب کند.
پوشیدن و در آوردن لباس های ،باز و بسته کردن انواع زیپ ها و دکمه ها ،چرخاندن کلید درها و قفل های
مختلف ،استفاده مناسب از قاشق ،چنگال و چاقو بدون کثیف کردن خود ،شستن دست ها و صورت ،استفاده از
دستشویی به تنهایی ،مسواک زدن ،گره زدن بند کفش و غیره ،از جمله این مهارت ها هستند .البته تمامی این
مهارت ها به مرور با افزایش سن (رشد مغز) و تمرین زیاد به وجود می آیند .برای مثال ،اغلب کودکان در 6
سالگی برای اولین بار موفق به بستن بند کفش خود می شوند (شکل.)28
نکته
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استفاده از چاقو مهارت بسیار زیادی می طلبد ،بنابراین تا زمانی که کودک آمادگی آن را ندارد ،با
چاقوهای کند (کارد پالستيكي یا چاقوهای اسباب بازی) ،میوه هایی که به راحتی بریده می شوند و با
نظارت کامل این مهارت را تمرین کنید.
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شکل28ـ بازکردن و بستن

جا گذاشتن وصل کردن
دست ورزی ،بازی ،جابه جایی و ساختن با انواع اسباب بازی های چفت شونده و ساختنی با قطعات کوچک،
عروسک های بسیار ریز و اسباب بازی های مینیاتوری حتی اگر چیز خارق العاده ای نیز ساخته نشود ،صرف
دست گرفتن ،و تحریک عصب ها و ماهیچه های کف دست و انگشتان موجب تقویت مهارت های ظریف
می شود.
برای جذابیت بیشتر برای کودک ،این فعالیت را می توانید با شمارش ،دسته بندی رنگ و شکل و غیره ترکیب
کنید .همچنین جایگاه های متفاوتی برای قرار دادن این اشیا روی آنها ،بسازید تا عالوه بر تقویت مهارت های
ظریف و هدف دار شدن بازی ،هماهنگی چشم و دست و دقت و تمرکز را نیز پرورش دهید (شکل.)29
مانند؛ عروسک های بندانگشتی ،وسایل آشپزخانه یا حیوانات پالستیکی بسیار کوچک ،ماشین های ریز،
لگوهای دارای قطعات کوچک تر ،دكمه هاي رنگي كوچك و بزرگ.
تمرین     کنید

فعالیت:13
از  5گروه پیشنهادی برای کسب مهارت پیشرفته 3 ،گروه را انتخاب کنید ،تصویر یا فعالیتی به آن
اضافه کنید و در کالس ارائه دهید.
شما می توانید نمونه هایی از دسته های مختلف را بسازید و در کالس ارائه دهید.
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شکل 29ـ جاگذاشتن اشیا
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تجسم فضایی در نوشتن را توضیح دهد.
هدف توانمندسازی 7ـ : 5
ّ

برای پرورش تجسم فضایی در نوشتن شناخت دو مفهوم فضا و مکان ضروری است.

مفهوم تجسم فضایی
تمرین     کنید

فعالیت  :14چشم های خود را به مدت چند ثانیه ببندید و باغی را تجسم کنید .تصویر ذهنی خودرا
از باغ ترسیم کنید.
آیا باغ ذهن شما پر از درخت است؟ گل های باغ چه رنگی است؟ آیا این باغ را قب ً
ال در واقعیت و یا در خیال دیده
بودید؟ برای رفتن به این باغ خیالی از چه مسیری گذشتید؟ آیا نوع درخت کاری و چیدمان بوته ها درست بود؟
آیا می توانید بگویید حدودا ً چند درخت در باغ خیال شما روییده بود؟
آنچه شما در رابطه با تجسم باغ و ویژگی های آن انجام دادید ،نمایانگر تجسم فضایی شماست .باغی که
ترسیم کردید ،در واقع تصویر ذهنی شماست که با کمک مداد و کاغذ و رنگ به آن لباس واقعیت پوشانده اید.
(تجسم فضایی)
نقاشی سایر دوستانتان را نگاه کنید و یا از آنها بپرسید که باغ آنها چه شکلی است؟
آیا به تنهایی در باغ قدم می زدند و یا همراه کسی (فردی ،میان فردی) به رنگ برگ ها و گل ها توجه داشتند.
(طبیعت گرا) .باالخره گروهی با شعر و موسیقی باغ را تجسم کردند (موسیقی و زبان) و یا از شاخه ها باال
رفتند ،دویدند و پریدند (حرکتی).
تمام دوستانتان مانند شما تجسم کردند؟ یا هر کدام با ویژگی های فردی خودشان.
آنها به تنهایی یا با دوستان باغ را گشتند ،به موسیقی ،شعر و حرکت توجه نمودند ،گلها و درختان را دیدند .اما
در تجسمشان فضا و مکان غایب بود .تعجب نکنید همه از شکل باغ گفتند و باغ در نگاه همه یک مکان و یک فضا
است ،اما هویت فضا و مکان برای شخصی به نام هواردگاردنر )1987( 1که در زمینه هوش فعالیت داشت ،متفاوت
بود .او هویت جدیدی به مکان و فضا داد .در نگاه گاردنر هوش فضایی یعنی طرح سؤالهای فراوان در مورد نحوۀ :
کارکرد اشیا
لذت بردن از بازی با ارقام و اعداد
ایجاد معماهای منطقی
توجه به طبقه بندی و موضوعات علمی
و به همین ترتیب هوش مکانی یعنی :
گزارش تصاویر به طور واضح
توانایی خواندن نمودارها و جداول
عالقه به خیال پردازی
مهارت در طراحی و اشکال سه بعدی
 Howard, Gardnerـ 1
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لذت در فعالیت هنری
پرداختن به خط خطی کردن کتاب و برگه های خود
آموختن از تصاویر بیش از متن نوشته شده.

فرایند تجسم فضایی در نوشتن
کودکان از  2سالگی مفهوم تجسم فضایی را با حرکت مداد به جلو و عقب ،افزودن نقطه اثرگذاری دست بر
لیوان و بشقاب نشان می دهند.
در  2تا  3سالگی این مفهوم با کشیدن خطوط عمودی و افقی و دایره های ناقص توسعه می یابد .آنها خیلی
زود به تفاوت میان تصویر و خطوط چاپی پی می برند.
اغلب کودکان عالمت گذاری روی کاغذ را که شروع کرده بودند ،بین  3و  4سالگی سعی می کنند نوشتن
واقعی را تجربه کنند ،اما چندان نمی توانند تفاوتی بین نوشته و نقاشی قائل شوند ،حتی زمانی که حروف الفبا
را کپی می کنند و یا نام خودشان را می نویسند.
وقتی کودک نام خود را می نویسد ،تکرار این کلمۀ آشنا ممکن است مفاهیم مهمی را که شامل مجموعه حروف
و ترتیب حروف است ،به او یاد بدهد؛ اما موارد زیر را به یاد داشته باشید:
نکته

کودک توالی ثابت حروف را در کلمه از طریق نوشتن نام خود یاد می گیرد.
نوشتن نام «خود کودک» ،اولین عامل تشویقی به نوشتن است.
در  5تا  6سالگی ترکیب حروف و تعداد حروف را یاد می گیرد و بدین ترتیب فرایند تجسم فضایی
در نوشتن شکل می گیرد.
هدف توانمندسازی 8ـ  :5فعالیت های آموزشی به منظور پرورش تجسم فضایی
برای نوشتن کودکان طراحی و اجرا کند.

پرورش تجسم فضایی در کودکان
با دادن اشیای گوناگون مانند مکعبهای
خانهسازی ،دکمه ،کفشهایی در سایزهای مختلف،
حتی جوراب و نظیر آنها ،کودک را به طبقهبندی
رنگ ،اندازه ،و شکل تشویق کنید (شکل.)30
با انتخاب چند تصویر می توانید به آنها پازل 2
قطعه برای استفاده در سنین پایین و چند قطعه
برای سنین باالتر تهیه کنید تا کودک جای هر
یک را تشخیص دهد.
با پرسش های متعدد ،کودک را به نام بردن و
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شکل30ـ طبقه بندی
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توصیف اشیا تشویق کنید.
با بردن کودک به یک محل خیالی (باغ وحش ،پارک ،اسباب بازی فروشی) از او بخواهید فضای آنجا را برای
شما توصیف کند.

مفهوم مکانی

شکل 31ـ مفهوم مکانی

کودکان در ابتدا بین مفاهیم و خواص اشیا مثل شکل و رنگ تفاوتی قائل نیستند و درک مفاهیم ،شاخص
خوبی برای میزان رشد توانایی ذهنی کودک و توسعۀ کاربردی آنها است (شکل.)31
منظور از مفاهیم مکانی ،توجه به راست و چپ ،باال و پایین ،داخل و خارج ،جلو و عقب است.
باال و پایین

راست و چپ

مفاهیم مکانی

جلو و عقب

داخل و خارج
نمودار4ـ مفاهیم مکانی
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این مفاهیم معموالً در زندگی روزمره آنان تمرین و تکرار می شود .اما در زمینه خواندن و نوشتن تأکید ما
بیشتر روی جهات (باال و پایین ،راست و چپ) است.
این دو مفهوم (فضا و مکان) در کتابخوانی و نوشتن به کرات استفاده میشوند؛ لذا زمانی که برای او کتاب
میخوانید باید روی نکاتی چون ورقزدن و خواندن کتاب از راست به چپ ،نگاهکردن سطرها از باال به پایین و
نشان دادن شخصیتهای مورد عالقه در جای جای صفحات (سمت راست و یا سمت چپ یا غیره ) تأکید کنید.
نکته

چنانچه کودک توانست براساس تجارب ملموس خود این مفاهیم (داخل و خارج ،عقب و جلو و غیره)
را به کار گیرد ،بدین معنا نیست که درک کاملی از این مفاهیم دارد لذا باید تا  7و  8سالگی با استفاده
از اشیای واقعی روی این مفاهیم تمرین کنید.
پرورش شناخت مفاهیم مکانی در کودکان
کمک کنید تا موقعیت اشیا را تشخیص دهد.
با دادن دستورالعمل های ساده او را به اجرا تشویق کنید .مانند:
		
ـ قاشق را درون کاسه بگذار.
ـ کتاب را از زیر میز بردار.
		
ـ دست چپ را روی چشم ها بگذار.
ـ با دست راست لیوان را بردار.
در فعالیت های روزانه روی مفاهیم تأکید کنید.
			
ـ مدادها توی کیف است.
ـ خط کش باالی میز است.
از واژه های باال ،زیر ،چپ ،راست ،جلو و غیره برای نشان دادن موقعیت اشیا استفاده کنید.
بازی ها فرصت مناسبی برای درونی کردن این مفاهیم است .وقتی که با مکعب های چوبی خانه می سازد یا
وقتی با مداد رنگی تصاویری را روی کاغذ ترسیم می کند.

تمرین     کنید

جستوجو
کنید
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فعالیت : 15برای ارزیابی و آموزش مفاهیم مکانی باال و پایین یا چپ و راست یک تصویر طراحی کنید.

فعاليت :16با توجه به مفاهیم مکانی ،یک شعر کودکانه را از کتاب ها و یا سرود های کودکان پیدا کنید
و در کالس ارائه دهید.
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به کار ببندید

تجربه کنید

جمع آوری اطالعات طبیعتاً آگاهی را افزایش می دهد ،اما داشتن اطالعات و آگاهی کافی نیست .زیرا تا زمانی
که اطالعات به دست آمده از محتوا را ،عم ً
ال به کار نبندید و تجربه کسب نکنید ،نمی توانید در امر آموزش
موفق باشید.
از طرفی با توجه به اینکه مراحل رشد به مرور صورت می گیرد ،آموزش نیز باید گام به گام باشد و این همان
چیزی است که شما با آموخته هایتان در عمل انجام می دهید.
پیشنهادهایی برای طراحی فعالیت:
استفاده از مدادهای مختلف ،مداد شمعی ،ماژیک ضخیم ،مداد مثلثی و گچ های کوتاه که به کف دست
نرسند .برای نوشتن مفید است .کودک باید با این ابزار تمرین کند؛
یک توپ قابل انعطاف یا یک توپ کوچک نرم در اختیار کودک قرار دهید تا بفشارد؛
پاره کردن کاغذ برای ساختن کالژ یا خمیر کاغذی؛
بازی با عروسک های خیمه شب بازی انگشتی؛
فشردن اسباب بازی هایی که صدا تولید می کند؛
نخ کردن مهره ها ،وصل کردن وسايل ساختمان سازي و یا حلقه های زنجیر به یکدیگر
برداشتن اشیای کوچک مثل ماکارونی ،ریختن آنها داخل ظرف یا فنجان؛
ترسیم دوایر :کودک می تواند دوایر بزرگی را با یک دست یا دو دست ،در جهت عقربه های ساعت و یا
بالعکس روی تخته سیاه ترسیم کند؛
باز و بسته کردن  :با در اختیار گذاشتن پیچ و مهره و قفل و کلید ،کودک را به انجام دادن این کار تشویق
کنید؛
الگو ها ،قالب ها (اشکال هندسی) :حروف و اعداد را می توان به صورت الگوهای بریده از مقوا یا پالستیک
تهیه و برای کپی یا بریدن در اختیار کودک قرار داد؛
نکته

برای جلوگیری از لغزش ،الگوها را با گیره به کاغذ محکم کنید به کودک بگویید که حدود شکل مورد
نظر را با انگشت خود یا با مداد رنگی روی کاغذ ترسیم کند .شابلون هایی که در بازار وجود دارند
مناسب هستند .طلق های بی استفادۀ رادیوگرافی و ظروف پالستیکی بهترین موادی هستند که می توان
برای ساختن قالب و الگو از آنها استفاده کرد.
ترسیم از روی مدل (کپی کردن) :اشکالی پر رنگ را روی یک صفحۀ کاغذ سفید بکشید ،بعد روی آن
مورب
کاغذ نازکی قرار دهید .از کودک بخواهید که از روی آن اشکال کپی کند .می توانید در بدو امر از خطوط ّ
و دایره استفاده کنید و بعد خطوط افقی ،عمودی ،اشکال هندسی و باالخره حروف و اعداد را به کار گیرید.
کودک می تواند از مداد رنگی یا مداد زغالی هم استفاده کند؛
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پرورش حرکات نوشتن با دیگر وسایل :نقاشی انگشتی یا نوشتن روی سینی خاک رس یا روی سینی
ماسه در جهت حرکات مربوط به نوشتن ،تمرین مطلوبی است .الیه ای از ماسه ،آرد ،نمک و یا خاک رس را
در سینی شیرینی پزی قرار دهید .آنگاه از طرح های مخصوص نقاشی انگشتی برای تمرینات دستی استفاده
کنید ،با انگشت ،یا قلم نقاشی ،می توان برای طراحی اشکال ،حروف ،اعداد استفاده کرد .همچنین برای تمرین
دادن دست ،می توان از اسفنج مرطوب نیز برای طراحی روی تابلو سود برد.
براساس آنچه یادگرفته اید و فعالیت هایی که طراحی کرده اید .حال آموخته هایتان را با کودکان تجربه کنید.
طبق نمودار زیر ،هماهنگي چشم و دست براي نوشتن در چهار مبحث طراحی شده است .شما با راهنمایی
هنرآموز و با توجه به عالیق و نیاز های خود از هر مبحث حداقل یک یا دو فعالیت انجام دهید.
هماهنگی چشم و
دست برای نوشتن
هماهنگی چشم
و دست

از نقطه تا خط

مهارت های
ابتدایی

فهرست فعاليت هاي هماهنگي چشم ودست
براي نوشتن
هماهنگی چشم و دست

از نقطه تا خط

مهارت های ابتدایی

مهارت های پیشرفته

نقطه خط
هم شکلم را پیدا کن
گرسنه ام ،مرا به غذا برسان
پرکردن خطوط
ببر و بچسبان
بازی با دست و انگشت
پیچ پیچ ،پیچاندن
کاملم کن

نمودار 5ـ هماهنگي چشم و دست براي نوشتن
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مهارت های
پیشرفته
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هماهنگی چشم و دست برای نوشتن
فعالیت هایي براي هماهنگی چشم و دست
 1نقطه خط
هدف :هماهنگی چشم و دست
وسایل الزم :مداد و کاغذ
مراحل اجرا :به هر کودک کاغذی بدهید که رویش نقطه گذاری شده باشد و از او بخواهید با توجه به الگو،
نقاط را به هم وصل کند (شکل.)32
←

←

←
←
←

←
شکل 32ـ نقطه و خط

نکته

طرز کار (نقطۀ آغاز و پایان) و نیز طرز صحیح گرفتن مداد تذکر داده شود.
تا زمانی که فعالیت های اولیه را یاد نگرفته است ،تعداد نقطه ها و خطوط را زیاد نکنید.
 ٢هم شکلم را پیدا کن
هدف :هماهنگی چشم و دست و تشخیص اشکال
وسایل الزم :کاغذ و مداد
مراحل اجرا :چند شکل هندسی را که دو به دو مشابه هستند ،روی کاغذ بکشید ،به کودکان بدهید .از آنها
بخواهید که با ترسیم خط ،اشکال مشابه را به هم وصل کنند (شکل )33

نکته

کودکان می توانند اشکال مشابه را با یک رنگ مشخص کنند؛ مث ً
ال دایره را با خط قرمز و یا مربع را با
خط سبز.
می توانید تعداد اشکال را بیشتر کنید یا اندازه ها را متفاوت کنید؛ مث ً
ال چند دایره با قطرهای مختلف و
یا چند لیوان .از کودکان بخواهید ضمن رنگ کردن حیوانات ،هر حیوان را با یک طناب رنگی به حیوان
مشابه اش وصل کند .این فعالیت می تواند با پر رنگ کردن خطوط و یا کشیدن پر پیچ و تاب ادامه یابد.
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شکل33ـ وصل کردن

فعالیت هایی براي «از نقطه تا خط»
 1گرسنه ام مرا به غذایم برسان
هدف :درک مفهوم انواع خط
اجرا :ابتدا با انگشتان و سپس با مداد خطوط را
پر کنید (شکل.)34

شکل34ـ انواع خط
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 ٢پر کردن خطوط
هدف :درک مفهوم نقطه و انواع خط
اجرا :ابتدا با انگشت و سپس با مداد نقطه ها را به هم
وصل کنید (شکل .)35

شکل 35ـ پرکردن خطوط

فعالیت هایي براي مهارت های ابتدایی
 1ببر و بچسبان
هدف :پرورش مهارت های ابتدایی دست
مواد الزم :قیچی ،روزنامه های باطله و چسب
با استفاده از قیچی های نوک پهن به کودکان فرصت دهید تا تصاویر را از جمالت ببرند و روی مقوا بچسبانند.
 ٢بازی با دست و انگشت
هدف :تمرین برای کسب مهارت های ابتدایی دست
اجرا :از بچه ها بخواهید در دو ردیف مقابل هم قرار گیرند .سپس هر یک حرکتی را با دست ها انجام دهند و
گروه دوم آن را تقلید کنند .نوبت این بازی بعدا ً به گروه دیگر می رسد .مهم ،تنوع و انجام درست حرکت است.
حرکاتی مثل پاره کردن فرضی روزنامه ،تکان دادن دست ها و باز و بسته کردن آن ،وانمودکردن ،بستن پیچ یا
مهره ،بازکردن در و غیره.
فعالیت هایي براي مهارت های پیشرفته
 1پیچ پیچ ،پیچاندن
هدف  :تمرین برای انگشت ها و مهارت های پیشرفته دست
مواد الزم :یک گلوله کاموا و یک لولۀ مقوایی
مراحل اجرا:
الف) گلولۀ کاموا را در دست بگیرید روبه روی کودک بایستید.
ب) لولۀ مقوایی را به کودک بدهید.
پ) سر نخ را به کودک بدهید.
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ت) کودک باید نخ را به دور لوله بپیچاند.
ث) در مرحله بعدی ،جای کودک و مربی عوض می شود و این بار کودک گلوله را در دست می گیرد و مربی
آن را به دور لولۀ مقوایی می پیچاند (شکل.)36
نکته

باید دقت کنید که گلوله از دست شما و یا لوله مقوایی از دست کودک نلغزد.

شکل36ـ پیچاندن کاموا

 ٢کاملم کن
هدف :تقویت دقت و مهارتهای حرکتی دست
وسایل الزم :کاغذ و مداد
مراحل اجرا:
الف) چند تصویر را که دو به دو مشابه اند و
یکی از تصاویر کامل و دیگری ناقص است،
روی کاغذ بکشید به کودک بدهید.
ب) از کودک بخواهید تصاویر ناقص را کامل
کند (شکل.)37

شکل37ـ کامل کردن
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طبق نمودار زیر هماهنگي پرورش تجسم فضایی در نوشتن در دو مبحث طراحی شده است .شما با راهنمایی
هنرآموز و با توجه به عالیق و نیاز های خود از هر مبحث حداقل یک یا دو فعالیت انجام دهید.

تجسم فضایی در نوشتن
پرورش ّ
تجسم
پرورش
ّ
فضایی در نوشتن

مفاهیم مکانی

تجسم فضایی
ّ

نمودار 5ـ پرورش تجسم فضايي

تجسم فضايي
فهرست فعاليت هاي پرورش
ّ
تجسم فضایی
ّ

خرس گرسنه
یک روز تابستان
توپ من کجاست؟

مفاهیم مکانی

من کجا هستم؟
به چپ چپ ،به راست راست
راست و چپ

تجسم فضایی
فعالیت هایي براي
ّ
 ١خرس گرسنه
هدف :تجسم فضایی برای یک تصویر
اجرا :با توجه به تصاویر از کودکان بخواهید
قصه ای ساده بگویند و فضای قصه را تجسم
کنند .قصه آنها را بنویسید(شکل .)38

شکل38ـ تجسم فضا در تصویر
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 ٢یک روز تابستان
هدف :تجسم فضایی در قصه
اجرا :کودکان قصه ای براساس تصاویر
روبه رو بگویند و شما آن را بنویسید .مهم
این است که بتوانند فضا را تجسم کنند و
یا آن را به تصویر درآورند (شکل.)39

شکل 39ـ تجسم فضا در قصه

فعالیت هایي براي مفاهیم مکانی
 ١توپ من کجاست؟
هدف :آموزش مفاهیم مکانی (شکل)40
اجرا :از کودکان بپرسید که در تصاویر توپ کجا
قرارگرفته است؟

شکل40ـ توپ من کجاست؟

 ٢من کجا هستم؟
هدف :آموزش مفاهیمی چون داخل ،خارج ،باال ،پایین ،وسط یا میان
مواد الزم :یک کارتن بزرگ که سر و ته آن باز باشد؛ یک صندلی محکم یا یک بلوک سیمانی؛ تعدادی تصویر
از اشیا یا حیواناتی که روی میز ،توی قفس ،زیر میز و غیره قرار گرفته اند.
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مراحل اجرا:
الف) کودکان را کنار هم به صف کنید .جعبۀ خالی و صندلی را جلوی آنها قرار دهید.
ب) از آنها بخواهید کارهایی را که می گویید ،انجام دهند.
«علی باید برود توی  جعبه؛ یا روی صندلی»
پ) مفاهیم را چندین بار با کودکان تمرین کنید.
ت) در کالس تصاویر را به بچه ها بدهید و از آنها بخواهید گربه ای را که باالی دیوار است ،با مداد زرد
رنگ آمیزی کنند .به همین ترتیب ،سایر مفاهیم را با رنگ های مختلف مشخص نمایند (شکل.)41
ث  ـ تصاویر رنگ آمیزی شده؛ هر کودک را ارزیابی کنید و چنانچه کودکی در بعضی مفاهیم مشکل دارد،
تمرین را با او ادامه دهید.
ج) در حیاط و در موقع استفاده از وسایل بازی در فضای باز می توانید این مفاهیم را تمرین کنید .باالی
سرسره ،پایین و یا داخل کالس ،خارج از کالس ،باالی تخته و غیره به همین ترتیب سایر مفاهیم را به
کودکان بیاموزید؛ سریع ،کند ـ آرام ،بلند ـ روشن ،تاریک ـ سرد ،گرم و غیره.

شکل 41ـ کارت های مفاهیم مکانی

 3به چپ چپ ،به راست راست
هدف :یادگیری مفاهیم چپ و راست
وسایل الزم :به ابزار خاصی نیاز نیست.
مراحل اجرا:
الف) فعالیت را با یک بازی شروع کنید و از کودکان بخواهید حرکات شما را تقلید کنند.
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ب) حرکات را شروع کنید و ضمن حرکت نام آن عمل را بیان کنید( .پریدن ،راه رفتن و)...
پ) سپس از کودکان بخواهید که به صورت یک  نیم دایره بایستند .شما باید جلوی بچه ها بایستید ،اما توجه
داشته باشيد كه چپ و راست شما بر عكس كودكان است ،وقتي مقابل آنان می ايستيد؛
ت) به سمت راست بچرخید؛ ضمن چرخیدن اعالم کنید« :به سمت راست میچرخید ،حاال به سمت چپ و »...
ث) دست راست را روی پای راست قرار دهید.
ج) دست چپ را روی سرتان بگذارید.
نکته

برای کودکان کوچک تر می توانید دست راست و چپ را با دو نوار قرمز و سبز مشخص کنید و در
مراحل اولیه نام رنگ ها را بگویید ،سپس مفهوم راست و چپ را بیشتر توضیح دهید.
در این فعالیت می توانید حرکات متفاوتی را با توجه به سن و توانایی کودکان اجرا کنید.
 4راست و چپ
هدف :حرکت چشم از راست به چپ
وسایل الزم :مداد و کاغذ
مراحل اجرا :تصاویری شبیه موارد زیر بکشید و به کودک بدهید و از او موارد زیر را بخواهید (شکل:)42
با ترسیم خط مستقیم توپ را
از سمت راست به چپ ببرد.

رسیدن گربه به مادرش
رسیدن مرد به دوچرخه اش

رسیدن به بستنی
رفتن به خانه

راندن در جاده
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شکل42ـ هماهنگی چشم و دست(آموزش راست و چپ)
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تمرین کنید
 ١فهرست وارسی از مراحل نوشتن کودکان 4ساله را تهیه کنید .کودکی را طبق فهرست تهیه شده ،مشاهده
کنید و گزارش آن را بنویسید.
 ٢یک فعالیت آموزشی برای هماهنگی چشم و دست کودکان طراحی کنید.
 ٣برای کسب مهارت در نوشتن (ابتدایی و پیشرفته) دو فعالیت طراحی کنید.
 ٤یک پوستر تصویری برای مشکالت نوشتاری کودکان تهیه کنید.
 ٥برای آموزش خط زمینه  3فعالیت طراحی کنید.

خود ارزیابی پايان پودمان ٥
واحدیادگیری :آماده کردن کودک برای نوشتن
این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحدیادگیری آماده کردن کودک برای نوشتن تهیه شده است .در هر
سؤال بیشترین امتیاز ،سه و کمترین امتیاز ،یک است .براین اساس خو د را ارزیابی کنید و به خود امتیاز دهید.
رديف

موارد

1

تا چه حد می توانید فهرست وارسی از مراحل نوشتن کودکان  5ساله را تهیه
کنید؟

2

تا چه حد می توانید فضای آموزشی در راستای نوشتن کودکان مهیا کنید؟

3

تا چه حد می توانید فعالیت هایی برای هماهنگی چشم و دست کودکان طراحی
و اجرا کنید؟

4

تا چه حد می توانید تجسم فضایی کودکان را توسعه دهید؟

3

2

1
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ارزشیابی شایستگی آماده کردن کودک برای نوشتن
شرح کار:
تهیه فهرست وارسی مراحل نوشتن برای سنین مختلف با توجه به مراحل آنها و ارائه گزارش
طراحی فعالیت برای هماهنگی چشم و دست برای نوشتن مانند نقاشی با انگشت ،جاگذاشتن و غیره
طراحی فعالیت برای سازمان دهی فضا مانند نور هنگام نقاشی ،نشستن یک چپ دست و راست دست و غیره؛
طراحی فعالیت برای پرورش تجسم فضایی و مکانی مانند چپ و راست ،داخل و خارج ،کشیدن تصویر یک آدمک در باال و پایین و غیره؛
طراحی هر فعالیت با توجه به موارد زیر انجام می شود:
نوع فعالیت:
نام فعالیت:
مکان فعالیت:
هدف فعالیت:
وسیله و ابزار مورد نیاز:
زمان فعالیت:
تعداد کودکان:
سن کودکان:
روش کار:
تعداد مربی و مربی یار:
استاندارد عملکرد :آماده کردن کودک برای نوشتن از طریق شناخت مراحل نوشتن و سازمان دهی فضا برای نوشتن ،هماهنگی چشم و دست وپرورش
تجسم فضایی در نوشتن براساس منابع علمی و آموزشي معتبر ،استاندارد هاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و دستورالعمل های سازمان بهزیستی كشور
شاخص ها:
توسعۀ شناخت نوشتن (زمان و مراحل)
سازمان دهی فضا برای نوشتن (نور ،نشستن،چپ دست و راست دست بودن ،ابزار و غیره)
هماهنگی چشم و دست برای نوشتن (روش های تقویت استفاده از دست ها و انگشتان ،هماهنگی چشم و دست)
پرورش تجسم فضایی در نوشتن سازمان دهی فضا برای نوشتن تجسم فضایی (تجسم فضا و مفاهیم مکانی در نوشتن)
ـ شرایط انجام کار :طراحی و اجرای فعالیت های آموزشی در کارگاه هنرستان با توجه به شرایط زیر:
زمان50 :دقیقه (برای هر مرحله ده دقیقه)
مکان :مرکز آزمون
مواد و تجهیزات و ابزار :لوازم التحریر و وسایل هنری
استاندارد و سایر شرایط :منابع علمی و آموزشی معتبر و استانداردهای آموزشی موجود در آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی
اسناد :دستورالعمل های سازمان بهزیستی ،جدول رشد کالمی طبق منابع معتبر
ابزار و تجهیزات :لوازم اداری مناسب ـ لوازم هنری
منابع :کتاب های آموزشی مرتبط ـ لوح های فشرده آموزشی
معیار شایستگی:
مرحلۀ کار

ردیف
1

توسعۀ شناخت نوشتن

1

2

سازمان دهی فضا برای نوشتن

1

3

هماهنگی چشم و دست برای نوشتن

2

4

پرورش تجسم فضایی در نوشتن

2

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی :یادگیری ،مهارت گوش کردن ،آموزش و كمك به فراگيري ديگران
ایمنی :رعایت استانداردهای بهداشتی موجود در آیین نامه های بهزیستی ـ رعایت نکات ایمنی
در به کارگیری ابزار و تجهیزات بهداشتی
بهداشت :رعایت نکات بهداشتی در انجام فعالیت ها
توجهات زیستمحیطی :رعایت بهداشت و سالمسازی محیط ـ صرفهجویی در آب مصرفی و
وسایل مصرفی
نگرش :اهمیت دادن به انجام صحیح فعالیت های آموزشی در کوتاه ترین زمان
میانگین نمرات
*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2است:
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حداقل نمرۀ قبولی از 3

2

نمرۀ هنرجو

فهرست منابع
1

احديان ،محمد ،مقدمات تكنولوژي آموزشي ،نشرآييژ.1378 ،

 ٢احمد آيي ،آرزو ،پرورش توانايي هاي ذهني و رفع اختالالت يادگيري (ويژه معلمان و مشاوران) نشر مبنا،
.1382
٣

احمدي ،گيوي و ديگران ،زبان و نگارش فارسي ،نشر سمت.1371 ،

٤

اسكوبرلين ،دبورا ،تمركز حواس خود را تقويت كنيد ،ترجمه :مليحه وفايي ،نشر سه نقطه.1393 ،

٥

الدوسي ،طيبه ،فرايند گوش دادن فعال ،دوگام پاسخ گويي و يادآوري ،شماره  ،7فروردين ماه .1386

٦

الدوسي ،طيبه ،فرايند گوش دادن فعال ،رشد تكنولوژي ،شماره  ،183اسفندماه .1385

٧

الدوسي ،طيبه ،گوش دادن فعال ،خطاهاي بازدارنده ،رشد تكنولوژي ،شماره  ،180دي ماه .1385

 ٨الدوسي ،طيبه ،گوش دادن فعال ،عاملي كليدي در يادگيري ،رشد تكنولوژي در سال  ،22ش  ،179آذرماه
.1385
٩

اي كولينان ،برينس ،برايم بخوان ،فاطمه امير ناصري ،دفتر پژوهش هاي فرهنگي.1382 ،

10

ايچسون ،جين ،زبان و ذهن ،ترجمه محمد فائض ،انتشارات نگاه.1372 ،

11

ايزنسون ،جان ،اختالالت ،زبان و گفتار در كودكان ،ترجمه حميد عليزاده ،انتشارات رشد.1388 ،

 12آرمسترانگ توماس ،هوش هاي چندگانه در كالس درس ،مهشيد صفري ،ويرايش دوم ،انتشارات مدرسه،
.1383
13

برك لورا ،روان شناسي رشد جلد  ،1ترجمه يحيي سيد محمدي ،نشر ارسباران ،چاپ هجدهم.1390 ،

 14پوالدي كمال ،رويكردها و شيوههاي ترويج خواندن ،مؤسسه فرهنگي هنري پژوهشي ـ تاريخ ادبيات كودكان،
.1387
15

پياژه ،ژان ،زندگي و پرورش كودك ،ترجمه عنايت اهلل شكيباپور ،انتشارات نيما.1378 ،

16

تبريزي ،مصطفي ،درمان اختالالت خواندن ،نشر فراروان.1387 ،

 17تريسترداج راين و ديگران ،برنامه آموزش خالق براي پيش از  دبستان ،مترجم دكتر فرخ لقاء رئيس و
ديگران ،انتشارات خجسته.1393 ،
 18چمبرز ،ديويي ،قصه گوئي و نمايش خالق ،ثريا قزل اياغ ،مركز نشر دانشگاهي.1366 ،
19

ديبلو ،جيمز ،وندرزندن ،روان شناسي رشد ،ترجمه حمزه گنجي ،انتشارات ساواالن.1376 ،

 20رضي ،محمد ،نهج البالغه ،ترجمه مصطفي زماني ،انتشارات نبوي.1371 ،
21

روت ،بتي ،به كودك خود ،خواندن بياموزيد ،ترجمه منيژه گازراني ،نشر خجسته .1387
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22

ريو ،مارشال ،انگيزش و هيجان ،ترجمه سيد يحيي محمدي ،نشر ويرايش.1385 ،

 23زايپس جك ،هنر قصه گويي خالق ،مينو پرنياني ،انتشارات رشد .1380 ،
24

زندي ،بهمن ،روش تدريس زبان فارسي ،نشر سمت.1378 ،

 25سالومه ،ژاك ،گوش شنوا ،ترجمه شهال حائري ،نشر قطره.1389 ،
26

سرايي ،جاويد ،ترانه هاي كودكانه ،نشر موج.1391 ،

 27سليم ،عالالدين ،چگونه شنونده اي فعال باشيم ،پيوند شماره  ،239اسفند .1382
 28سيف ،علي اكبر ،روان شناسي پرورشي ،نشر آگاه.1381 ،
 29سيكوان ميگوئيل ،آموزش و مسئله دو زبانگي ،مترجمان اصغر واقدي ،ليلي انگجي و ديگران ،انتشارات
اديب پور.1369 ،
 30سينگر ،دروتي ،جي و تريسي ،آرنن ،كودك چگونه مي انديشد ،ترجمه پرويز شريفي درآمدي ،انتشارات
سخن.1377 ،
31

شريفي ،هديه ،آموزش توانايي هاي زباني (خواندني ها) ( ،)4نشر لوح زرين .1382 ،

32

شريفي ،هديه ،آموزش توانايي هاي زباني (شنيدني ها) ( ،)1نشر لوح زرين.1382 ،

 33شريفي ،هديه ،آموزش توانايي هاي زباني (گفت وگوها) ( ،)3نشر لوح زرين.1382 ،
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش
و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ،مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند .برای
تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات
معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت ،کتاب های درسی را در اولین سال چاپ ،با کمترین اشکال به دانش آموزان و
معلمان ارجمند تقدیم نماید .در انجام مطلوب این فرایند ،همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها،
گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند.
ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران ،اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با
ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.
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استان محل خدمت
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نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

1

لیال انوشه

هرمزگان

16

فریبا حمیدی

گیالن

2

روناک غفاری

کردستان

17

فاطمه مرادی

سیستان وبلوچستان

3

ریحانه اسمعیلی کرانی

چهارمحال وبختیاری

18

فاطمه نوری

بوشهر

4

رضیه سادات اسالمی نیا

یزد

19

بهشته آصف نژاد

مازندران

5

افسانه جاودانی اصفهانی

شهرتهران
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نفیسه تقوی کیش

گلستان

6

زینب عزیزی قوچان

خراسان رضوی
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پوران جعفری باغنی
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7
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9

طاهره گل گلی

شهرستان های تهران
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رؤیا نیک اقبالی

کهکیلویه وبویراحمد
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زهرا برزویی

سمنان
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زهرا مطیعی

آذربایجان شرقی

11

همدم سیدتقیان

خراسان شمالی

26

نسرین قویونچی زاده

آذربایجان غربی

12

مریم بختیارپور

ایالم
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مژگان عظیمی

البرز
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فاطمه زمانی مود

خراسان جنوبی
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پوران هادی لو

البرز
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فاطمه رستمی راوری
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فریده رحیمی

اردبیل
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منصوره صاعد نیا

اصفهان

