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نکات اجرایی 
بـه  دیگر  موارد  و  جوراب  ژاکت،  دستکش،  بلوز،  کاله،  گردن،  شال  مانند  بافت  نمونه  چند    ارائه 

دانش آموزان جهت تشویق و ترغیب آنان؛
  نمایش تصاویر جذاب بافتنی مانند عروسک بافتنی، گل ها و تزئینات لباس و منزل و... و معرفی مجالت 

و منابع و سایت های تخصصی به آنان؛
  بحث و گفت وگو با دانش آموزان در مورد بافت نمونه ها و کسب اطالعات در زمینه

کاربرد بافتنی و موارد استفاده از این هنر در خانواده هایشان )مادربزرگ، مادر و خواهر و اقوام نزدیک 
دانش آموزان ( و تشویق دانش آموزان به جمع آوری و ارائه نمونه های مختلف در کالس برای تفهیم کاربرد های 

بافتنی؛
  طبقه بندی دانش آموزان به گروه های چند نفره با توجه به تعداد آنها؛ یادآوری می شود در برخی موارد 
یا  یا رومیزی  تابلو های کوچک  با در کنار هم قراردادن بافت های کوچک،  تا  می توان از گروه ها خواست 

تزئینات را آماده نمایند.
  آموزش نمونه  بافت ها به سرگروه ها و نظارت بر بافت آنها و   رفع اشکاالت   دانش آموزان و سطح بندی 
دانش آموزان برای هدایت آنها به بافت های ساده تر یا مشکل تر و انتخاب قطعات کوچکتر برای دانش آموزان 

ضعیف؛ 
  ارائه تصاویر و فیلم آموزشی و سایت های تخصصی از نحوه بافت دو میل به دانش آموزان؛

  تهیه کتاب های مرتبط با بافت دو میل و در اختیار قرار دادن کتب برای جلب نظر دانش آموزان به مدل ها 
و نحوه بافت آنها؛

  تهیه میل هایی با شماره و جنس های مختلف و توضیح کاربرد و موارد استفاده آنها؛
توسط  آنها  ارائه  و  دانش آموزان  اطرافیان  توسط  شده  آماده  بافت های  از  گیری  بهره  و  آوری  جمع    

دانش آموزان به عنوان کارتحقیقی؛
  ایجاد زمینه برای تغییر طرح و ارائه طرح های جدید با هدف پرورش خالقیت دانش آموزان؛

  دعوت از اولیاء جهت توجیه و شرح اهداف و فعالیت های در نظر گرفته در کتاب؛
  بهره گیری از تجربیات اولیا و دعوت از آنها در بعضی جلسات؛

  تهیه آلبوم کار )کار پوشه( برای نظم بخشی و گذاشتن کار برگ های فعالیت های عملی.



1ـ1ـ هدف های رفتاری
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد:

 ابزار را شناسایی کند.
 انواع کاموا را شناسایی کند.
 انواع میل ها را توضیح دهد.

 سرانداختن با دو میل را انجام دهد.
 دو رج بافت دو میل را انجام دهد.

 نکات ایمنی مرتبط با موضوع را رعایت کند.

2ـ1ـ بودجه بندی زمانی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور/ غیاب

70فعالیت غیرکالسی/ تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارائه درس

3ـ1ـ مواد و ابزار الزم
 نخ کاموا )متناسب با شماره میل( دومیل

4ـ1ـ آموزش نظری
ابتدا برای آمادگی و ایجاد مقدمات جهت جذب و ایجاد عالقه در دانش آموزان حتماً از وسایل کمک 
آنها  از  مشابه(. سپس  موارد  و  تخصصی  یا مجالت  آموزشی  فیلم  نمایش  )مانند  نمایید.  استفاده  آموزشی 

نظرخواهی کنید که آیا افرادی در خانواده شان هستند که بافتنی انجام می دهند؟ 

جلسۀ اول
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چند نمونه از کارهایی را که قبالً آماده کرده اید به آنها نشان دهید )مانند بلوز، دستکش، کاله، شال گردن، 
ژاکت، رومیزی و کیف( و آنها را با نام مدل های بافت آشنا کنید.

5  ـ1ـ گروه بندی دانش آموزان
دانش آموزان را به چند گروه )بر اساس تعداد آنها( تقسیم بندی کنید و برای آنها روشن کنید که هر کسی 
زودتر و بهتر یاد بگیرد به عنوان سرگروه انتخاب خواهد شد. بعد دانش آموزان را به صورت گروهی و انفرادی 
آموزش دهید تا آنها بتوانند سرانداختن با میل را بیاموزند و سپس اّولین رج بافت را شرح دهید )به صورت 
گروهی و انفرادی(. بر کار آنها نظارت کامل داشته باشید و براساس توانایی دانش آموزان سرگروه ها را تعیین 

کنید.

6  ـ1ـ کار عملی )مرحله اول(
سر انداختن را به صورت فردی و گروهی به آنها یاد بدهید. 

از چند نفر بخواهید تا سرانداختن و بافت رج اوّل را برای دیگران داوطلبانه توضیح و به طور عملی انجام 
دهند. اشکاالت دانش آموزان ضعیف را رفع کنید.

7ـ1ـ اجرای کار عملی )مرحله 2(
 کاربرگ فّعالّیت عملی )1ــ1( را به دانش آموزان ارائه دهید و از آنها بخواهید پروژه موردنظر خود را 
طراحی نمایند و آن را با رنگ دل خواه رنگ آمیزی کنند و برای جلسه بعد طرح رنگ آمیزی شده خود را 
به همراه کامواهای دلخواه و میل متناسب با آن به کالس درس بیاورند.آنها را راهنمایی کنید که از نخ های 

ضخیم تر و بدون پرز استفاده کنند تا پروژه مورد  نظر زودتر به اتمام برسد.

8    ـ1  ـ نکات ایمنی و بهداشتی
 در کار جدی باشند.

 ابزار را پراکنده نکنند.
 پس از اتمام کار، دست های خود را بشویند.

 پس از اتمام کار، کلیه وسایل را جمع آوری کنند.
 هنگام جابه جایی میل های بافتنی مراقب اطرافیان خود باشند.
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9ـ1ـ روش تدریس
ـ اجرای کار عملی توسط معلم و دانش آموز به طور همزمان  ـ مشارکت دانش آموزان در کار تیمیـ  تعاملیـ 

ــ موارد ذکر شده در راهبردهای تدریس این پودمان را مورد توجه قرار دهد.

10ـ1ـ فعالیت غیرکالسی
ـ آلبوم کار خود را تهیه کنند و به کالس  ـ کامل کردن کارپوشهـ  اتمام کارهای ناتمام در ساعات غیردرسیـ 

بیاورند.

11 ـ1ـ تحقیق
درباره انواع دیگر کامواها و میل های بافتنی تحقیق کند و نتایج را در کارپوشه بنویسد و به کالس ارائه دهد.



1ـ2ـ هدف های رفتاری
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد.

 سرانداختن با دو میل را انجام دهد.
 یک مربع از نمونه بافت موردنظر ساده یا بافت رو یا بافت زیر یا بافت کشباف را ببافد.

 نکات ایمنی مرتبط با موضوع را رعایت کند.

2ـ2ـ بودجه بندی زمانی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان
15فعالیت کالسی5حضور/غیاب
70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه
10ارزشیابی15ارائه درس

3ـ2ـ مواد و ابزار الزم
نخ کاموا )متناسب با شماره میل(، دو میل

4ـ2ـ آموزش نظری
 از دانش آموزان بخواهید تا سرانداختن را در زمان تعیین شده )براساس کشش و توانایی کالس( انجام دهند 
و با نظارت و شناسایی استعدادها، سرگروه ها را مشخص نمایید. باید توجه داشته باشید که باید حد متوسط دانش 
آموزان را در نظر بگیرید و وقتی نیمی  از کالس موفق شدند این کار را انجام دهند سرگروه ها را اعالم کنید. البته 
سایر دانش آموزان نیز باید امیدوار باشند که ممکن است در جلسات بعد آنها سرگروه باشند تا زمینه ای برای ایجاد 

انگیزه برای فعالیت های خارج از کالس باشد.

5  ـ2ـ گروه بندی دانش آموزان
ذکر این نکته ضروری است که بهتر است بعد از شناسایی توان دانش آموزان و گروه بندی آنها بر اساس 

سطح گیرایی، یکی از پروژه های عملی را انتخاب کنید و مراحل بافت را آموزش دهید.  

جلسۀ دوم
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6  ـ2ـ کار عملی )مرحلۀ  1(
سپس بافت از رو، بافت ساده، بافت از زیر، را به صورت نمونه کوچک )10 × 10 ( به آنها آموزش دهید.

یکی از دو فعالیت عملی در نظر گرفته شده را برای دانش آموزان )براساس توانایی آنها( تعیین کنید.
ارزشیابی مستمر توصیفی برای دانش آموزان برای هرجلسه تعیین شود.

از دانش آموزان بخواهید یک نمونه مربع از نمونه بافت مدنظر )بافت ساده، بافت از زیر، بافت از رو و یا بافت 
کشباف( را ببافند.تعداد 10 دانه برای بافت نمونه مربع برای به دست آوردن مقیاس کافی است.

با جمع آوری نمونه های دانش آموزان کالس و در نظر گرفتن اندازه طول و عرض تقریباً یکسان در کنارهم 
و دوختن آنها یک نمونه کار بزرگ برای استفاده در کالس به عنوان تابلو یا رومیزی یا موارد دیگر آماده 

نمایید.
ارزشیابی مستمر توصیفی برای دانش آموزان برای هرجلسه تعیین شود.  

7ـ2ـ کار عملی )مرحلۀ 2(
 بافت شال گردن )انتخاب مدل به اختیار دانش آموز از بافت زیر، کشباف یا بافت همه از رو یا ساده(

انـدازه شال: عـرض و طول شال گــردن بــه دلـخـواه می باشد. 
اشکاالت دانش آموزان ضعیف را )با کمک سرگروه ها( رفع کنید.

بــافت رو، بــافت از زیر و بــافت ساده را در نمونه هـای کوچک و 
جدا از هم )مربع( به سرگروه ها یاد  بدهید)فعالیت عملی 1ــ2(. پس از کسب 
اطمینان از یادگیری کامل دانش آموزان مقدمات کار جهت اجرای فعالیت 

عملی 1ــ3 را فراهم کنید.
  کار برگ های فعالیت عملی 1ــ2 را به دانش آموزان ارائه دهید و از آنها 
بخواهید نمونه ها را در کاربرگ بچسبانند )سه برگ، برای هر نمونه یک برگ 

به دانش آموز داده شود(.
توجه: برای بافت نمونه ها می توان از میل کوتاه استفاده نمود.

8    ـ2ـ نکات ایمنی و بهداشتی
  در کار جدی باشند.

  ابزار را پراکنده نکنند.
  پس از اتمام کار، دست های خود را بشویند.
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  پس از اتمام کار، ابزار را جمع  کنند.
  هنگام جابه جایی میل های بافتنی مراقب اطرافیان خود باشند.

9ـ2ـ روش تدریس
ـ  ـ اجرای کار عملی توسط معلم و دانش آموز به طور همزمانـ  ـ مشارکت دانش آموزان در کار تیمیـ  تعاملیـ 

موارد ذکر شده در راهبردهای تدریس این پودمان را مورد توجه قرار دهد.

10ـ2ـ نکات اجرایی 
نکات اجرایی مطرح شده و مرتبط در صفحه 123را به طور کامل اجرا کند.

11ـ2ـ فعالیت غیرکالسی
ـ آلبوم کار خود را تهیه کنند و به کالس  ـ کامل کردن کارپوشهـ  اتمام کارهای ناتمام در ساعات غیردرسیـ 

بیاورند.

12 ـ2ـ تحقیق
درباره انواع دیگر بافت ها تحقیق کند و نتایج را در کارپوشه بنویسد و به کالس ارائه دهد.
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نمونه فهرست وارسی برای ثبت ارزشیابی پودمان بافتنی

نام و نام خانوادگی دانش آموز: …………… پایه ششم دبستان: ………………… تاریخ:   /   /

گویه ها ردیف
ابزار 

ارزشیابی 
معیار

نیازمند تالش بیشترقابل قبولخوب خیلی خوب

مشاهدهطراحی پروژه1

مشاهده + خروجی کاررنگ آمیزی طرح٢

مشاهده + خروجی کارسرانداختن٣

مشاهدهبافت از رو٤

مشاهده + خروجی کاربافت از زیر5

مشاهده + خروجی کاربافت ساده٦

مشاهدهسرعت عمل7

خروجی کارفعالیت خارج از کالس٨

خروجی کاراتمام بافت در کالس٩

مشاهده + خروجی کارکور کردن دانه ها10

مشاهدهراهنمایی به اعضای گروه11

توجه به مهارت های غیرفنی مانند 1٢
عالقه به یادگیری، انضباط، روحیه 

مشارکت پذیری، روحیه پرسشگری، 
پاسخ به سؤاالت و نوآوری

مشاهده

رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و 1٣
حفاظتی

مشاهده

خروجی کارایده پردازی، نوآوری و خالقیت1٤

نظر دانش آموز: 

نظر اولیاء دانش آموز:      



ـ    )3 و 4(  ـ هدف های رفتاری 1
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد:

 یک نمونه بافت 10*10 را جهت به دست آوردن مقیاس شال گردن انجام دهد.
 یک نمونه طرح شال گردن را به صورت رنگی ترسیم کند.

 طرح بافت شال گردن را به صورت رنگارنگ اجرا کند.
 نکات ایمنی مرتبط با موضوع را رعایت کند.

ـ    )3 و 4(    ـ بودجه بندی زمانی 2

 دقیقهعنواندقیقهعنوان
٣5فعالیت کالسی5حضور/  غیاب
1٤0فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه
٢0ارزشیابی٣5ارائه درس

ـ    )3 و 4(ـ آموزش نظری 3
بافت کشباف و جو دانه را به صورت نمونه کوچک آموزش دهید.

سپس نمونه بافت را، جهت به دست آوردن مقیاس شال گردن، انجام دهند.
جهت به دست آوردن تعداد دانه ها برای سرانداختن شال گردن، ابتدا با توجه به ضخامت نخ کاموا و میل 
انتخاب شده، یک مربع 10×10 توسط دانش آموزان بافته شود تا اندازه دقیق برای سر انداختن تعداد دانه ها 

به دست آید. سپس پروژه اصلی )شال گردن( شروع شود.
مثال:)مقیاس: 8 دانه با میل شماره 4/5 با بافت همه رج از زیر = 10 سانتی متر (

4ـ )3 و 4( ـ مواد مورد نیاز برای شال ساده با 5 سانتی متر عرض و طول 50:
نخ پشمی: 2 کالف 50 گرمی به رنگ دل خواه 

میل: شماره 4/5  

جلسۀ سوم و چهارم
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ـ   )3 و 4( ـ گروه بندی دانش آموزان   5
دانش آموزان را به چند گروه تقیسم کنید و به آنها تفهیم کنید که هر کسی زودتر و بهتر یادبگیرد به عنوان 

سرگروه انتخاب خواهد شد.

ـ   )3 و 4 (  ـ کار عملی )مرحلۀ 1(    6
روش بافت: با میل شماره 4/5 و نخ کاموا، 8 دانه سر بگیرید و با بافت همه رج از زیر ) هر رج را از زیر 

ببافید ( 3 رج ببافید. سپس ادامه دهید تا شال به اندازه مورد نظر شما برسد. 

ـ   )3 و4(ـ کار عملی )مرحلۀ 2(  7
با استفاده از کاموا های رنگی متنوع، می توان ترکیب رنگی زیبایی را برای بافت شال به وجود آورد و 

شال گردن راه راه بافت.
توجه: برای بافت رنگارنگ به صورت راه راه سعی کنید تمام رنگ ها را از یک نوع کاموا استفاده کنید 

تا شال با ضخامت و ظرافت یک سان بافته شود. )فعالیت عملی 1ــ3(
دانش آموزان  از  توان  می  واردی  م در  شود.  می  بافته  تر  سریع  شال  باشد  تر  ضخیم  نخ  چه  هر  توجه: 
خواست تا برای عروسک خود شال گردن ببافند. در این صورت می توان از دانش آموزان خواست رنگ های 
کامواهایی را که به آنها عالقه دارند تعیین کنند و بعد کالف کاموا های رنگارنگ هماهنگ و متناسب را بین 
آنها تقسیم کرد و با این کار روحیه همکاری و صرفه جویی در هزینه را در آنها تقویت نمود. در این جلسه می 

توان از اولیائی که در این زمینه مهارت دارند کمک گرفت.
از آن جایی که سر انداختن و بافت رج او ل از اهمیت زیادی برخوردار است نظارت بر کار دانش آموزان 
را جدی بگیرید. فعالیت خارج از کالس را براساس توانایی های دانش آموزان تعیین کنید )متوسط کالس را 

همیشه در نظر بگیرید(.
نکته: دانش آموزان را از تفاوت های در بافت افراد، ازجمله شل بودن یا سفت بودن بافت ها آگاه کنید 
و تفهیم کنید که بافت هرشخص منحصر به فرد است و اگر یک نمونه توسط اشخاص مختلف بافته شود در 

بیشتر موارد قابل تشخیص خواهد بود.
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 نمره ارزش یابی دانش آموزان را در جلسات مختلف مشخص کنید و برای هر جلسه در دفتر نمره، نمره 
مستمر را ثبت کنید. برای پیشرفت کار دانش آموزان و تالش در جهت رفع اشتباهاتشان، در دفتر یادداشت 

آنان تذکرات و راهنمایی های الزم را برای اولیای آنان ثبت کند. 

8    ـ )3 و 4( ـ نکات ایمنی و بهداشتی
 در کار جدی باشند.

 ابزار را پراکنده نکنند.
 پس از اتمام کار، دست های خود را بشوید.

 پس از اتمام کار، ابزار را جمع  کند.
 هنگام جابه جایی میل های بافتنی مراقب اطرافیان خود باشید.

9ـ )3 و 4( ـ روش تدریس
ـ  ـ اجرای کار عملی توسط معلم و دانش آموز به طور همزمانـ  ـ مشارکت دانش آموزان در کار تیمیـ  تعاملیـ 

موارد ذکر شده در راهبردهای تدریس این پودمان را مورد توجه قرار دهد.

10ـ )3 و 4( ـ فعالیت غیرکالسی
ـ آلبوم کار خود را تهیه کنند و به کالس  ـ کامل کردن کارپوشهـ  اتمام کارهای ناتمام در ساعات غیردرسیـ 

بیاورند.

11 ـ )3 و 4( ـ تحقیق
در مورد ضخامت نخ کاموا و ارتباط آن با بافت تحقیق کند و نتایج را در کارپوشه بنویسد.



ـ  5  ـ هدف های رفتاری 1
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد.

 ابزار موردنیاز در قالب بافی راشناسایی کند.
 سرانداختن با یک میل را انجام دهد.

 بافت زنجیره را انجام دهد.
 یک طرح را انتقال دهد و رنگ آمیزی کند.

 نکات ایمنی مرتبط با موضوع را رعایت کند.

ـ  5  ـ بودجه بندی زمانی 2

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور/غیاب

70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارائه درس

نکات اجرایی
شناخت وسایل و اصول اّولّیه قالب بافی

 ارائٔه چند نمونه بافت مانند رومیزی، دستکش، ژاکت، جوراب، کفش، کاله، دستگیره و موارد دیگر به 
دانش آموزان جهت تشویق و ترغیب  آنان؛ 

 نمایش تصاویر جذّاب بافتنی مانند لباس های کودک و نوزاد، زنانه، مردانه، گل ها و تزئینات لباس، منزل 
و معرفی مجالت و منابع و سایت های تخصصی به آنان؛

 بحث و گفتگو با دانش آموزان در مورد بافت نمونه ها و کسب اطالعات در زمینه کاربرد بافتنی و موارد 
استفاده از این هنر در خانواده هایشان )مادربزرگ، مادر و خواهر و اقوام نزدیک دانش آموزان( و تشویق 

دانش آموزان به جمع آوری و ارائٔه نمونه های مختلف در کالس برای تفهیم کاربرد های بافتنی.
 دانش آموزان را به گروه های چند نفره، با توجه به تعداد آنها، گروه بندی کنید. الزم به ذکر است در برخی 

جلسۀ پنجم
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موارد می توان از گروه ها خواست تا با در کنار هم قرار دادن بافت های کوچک، تابلوهای کوچک یا رومیزی 
یا تزئینات را آماده نمایند؛

 آموزش نمونه بافت ها به سرگروه ها و نظارت بر بافت آنها و رفع اشکاالت دانش آموزان و سطح بندی دانش 
آموزان برای هدایت آنها به بافت های ساده تر یا مشکل تر و انتخاب قطعات کوچک تر برای دانش آموزان ضعیف؛ 

 ارائٔه تصاویر و فیلم آموزشی و سایت های تخصصی از نحوهٔ بافت با قالب به دانش آموزان؛ 
 تهیه کتاب های مرتبط با قالب بافی و در اختیار قرار دادن کتب برای جلب نظر دانش آموزان به مدل ها 

و نحوه بافت آنها؛
 تهیه میل هایی با شماره و جنس های مختلف و توضیح کاربرد و موارد استفاده آنها؛

 جمع آوری وبهره گیری از بافت های آماده شده توسط اطرافیان دانش آموزان و ارائه آنها توسط دانش 
آموزان به عنوان کارتحقیقی؛

 ایجاد زمینه برای تغییر طرح و ارائه طرح های جدید با هدف پرورش خالقیت دانش آموزان؛
 بهره گیری از تجربیات اولیاء و دعوت از آنها در بعضی جلسات؛

 تهیه آلبوم کار )کار پوشه( برای نظم بخشی و گذاشتن کار برگ های  فعالیت های عملی.

ـ  5  ـ مواد و ابزار الزم 3
نخ کاموا )متناسب با شماره قالب( ــ قالب

ـ  آموزش نظری  ـ  5   4
ابتدا برای آمادگی و ایجاد مقدمات جهت جذب و ایجاد عالقه در دانش آموزان حتماً از وسایل کمک 
آموزشی استفاده نمایید، مانند نمایش فیلم آموزشی یا مجالت تخصصی و موارد دیگر سپس از آنها نظرخواهی 
کنید و سؤاالتی پیرامون اینکه آیا افرادی در خانواده شان بافت را انجام می دهند از آنها بپرسید. چند نمونه از 
کارهایی را که قبالً  آماده کرده اید )مانند دستکش، کاله، شال گردن، جوراب، ژاکت، رومیزی، کیف، لباس 
های کودک و نوزاد، زنانه، مردانه، گل ها و تزیینات لباس و منزل( به آنها نشان دهید وآنها را با نام مدل های 

بافت آشنا کنید.
سپس نحوه قرار گرفتن میل و کاموا در دست را به آنها آموزش دهید وهمزمان از آنها بخواهید که با شما 

این کار را تکرار کنند.

ـ  5  ـ گروه بندی دانش آموزان   5
بندی  تقسیم  آنها(  تعداد  )براساس  گروه  چند  به  را  آموزان  دانش  زنجیره:  بافت   : اول مرحله 
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بعد  شد.  خواهد  انتخاب  سرگروه  عنوان  به  بگیرد  یاد  زودتر  کسی  هر  که  شوید  یادآور  نها  آ به  و  کنید 
دانش آموزان را به صورت گروهی و انفرادی آموزش دهید تا آنها بتوانند بافت زنجیره و پایه کوتاه و بلند را 
نمایید.  به فعالیت های خارج از کالس تشویق  آنها را  باشید. همچنین  آنها نظارت کامل داشته  ر کار  ب بیاموزند. 
آموزش  برای  دیگران  که  در صورتی  ها،  است سرگروه  )بهتر  نمایید  نظارت مشخص  با  ا  ر ها  سرگروه 
نظر  آموزان را در  اشید که حد متوسط دانش  ب توجه داشته  باید  تعویض شوند(.  بیشتری دارند،  صالحیت 
بگیرید و وقتی نیمی  از کالس موفق شدند این کار را انجام دهند سرگروه ها را اعالم کنید. البته دانش آموزان 
دیگر نیز باید امیدوار باشند که ممکن است در جلسات بعد آنها هم سرگروه شوند تا زمینه ای برای ایجاد انگیزه 

برای فعالیت های خارج از کالس باشد.

ـ 5  ـ کار عملی ) مرحلۀ 1(   6
 بعد از شناسایی توان دانش آموزان و گروه بندی آنها براساس سطح گیرایی؛ یکی از پروژه های عملی را 

انتخاب کنید و مراحل بافت را آموزش دهید.

ـ  5  ـ کار عملی )مرحلۀ 2( 7
ـ  5 را به دانش آموزان ارائه  دهید و از آنها بخواهید پروژه موردنظر خود را طراحی  کاربرگ فعالیت عملی 1ـ
به همراه  بعد طرح رنگ آمیزی   شده خود را  برای جلسه  با رنگ دل خواه رنگ آمیزی کنند و  نمایند و آن را 

کامواهای دل خواه و میل متناسب با آن به کالس درس بیاورند. فعالیت های خارج از کالس را تعیین نمایید.

ـ  5  ـ روش تدریس 8
ـ  ـ اجرای کار عملی توسط معلم و دانش آموز به طور همزمانـ  ـ مشارکت دانش آموزان در کار تیمیـ  تعاملیـ 

موارد ذکر شده در راهبردهای تدریس این پودمان را مورد توجه قرار دهد.

ـ  5  ـ فعالیت غیرکالسی 9
اتمام کارهای ناتمام در ساعات غیردرسی ــ کامل کردن کارپوشه ــ آلبوم کار خود را تهیه کنند و به کالس 

بیاورند.

ـ  5 ـ تحقیق  10
جمع آوری و بهره گیری از بافت های آماده شده توسط اطرافیان دانش آموزان و ارائه آنها توسط دانش آموزان 

در کالس.



ـ  6  ـ هدف های رفتاری 1
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد.

 نمونه ای از بافت های پایه و زنجیره را ببافد.
 با یک میل بافت یک مورد شال گردن را انجام دهد.

 نکات ایمنی مرتبط با موضوع را رعایت کند.

2ـ6  ـ بودجه بندی زمانی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان
15فعالیت کالسی5حضور/غیاب

70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارائه درس

 40 طول  و  عرض  متر  سانتی   10 با  ساده  شال  برای  نیاز  مورد  مواد  ـ 6  ـ  3
)اختیاری(

نخ مرینوس: 1 کالف 50 گرمی  به رنگ دل خواه ــ قالب

4ـ6  ـ آموزش نظری
با نخ مورد نظر دانش آموزان، بافت زنجیره )به صورت پایه کوتاه و پایه بلند( به تعداد 10 تا 15 دانه بافته 

شود. در این مرحله آموزش گروهی و انفرادی برای دانش آموزان کمک مؤثری خواهد بود.
الزم است یادآوری شود زنجیره، پایه کوتاه و پایه بلند در واقع الفبای قالب بافی هستند. بنابراین تمرین و 
ممارست در اجرای زنجیره و بافت کوتاه و بلند سبب یک دست شدن و زیباترشدن کار خواهد بود. تأکید می 

شود برای هر جلسه، ارزشیابی مستمر توصیفی برای دانش آموزان به عمل آید.
نکته: معموالً برای قالب بافی از نخ کاموای نازک تر استفاده می کنند.

جلسۀ ششم
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ـ 6  ـ گروه بندی دانش آموزان   5
دانش آموزان را به چند گروه تقسیم کنید و به آنها تفهیم کنید که هر یک 

زودتر و بهتر یاد بگیرد به عنوان سر گروه انتخاب خواهد شد.

ـ  6  ـ کار عملی )مرحله 1( 6
 شال گردن 

اندازه شال: عرض و طول شال گردن به دل خواه است.
توجه: از دانش آموزان بخواهید تا برای عروسک خود شال گردن ببافند. 
در این صورت می توان از دانش آموزان خواست رنگ های کامواهایی را که 
به آنها عالقه دارند تعیین کنند و بعد کالف کاموا های رنگارنگ هماهنگ و 
متناسب را بین آنها تقسیم کرد و با این کار روحیه همکاری و صرفه جویی 
در هزینه را در آنها تقویت نمود. در این جلسه می توان از یک یا دو نفر از 
مادرانی که در این زمینه مهارت دارند کمک گرفت. فعالیت های خارج از 

کالس را تعیین کنید.

ـ  6  ـ روش تدریس 7
ـ  ـ اجرای کار عملی توسط معلم و دانش آموز به طور همزمانـ  ـ مشارکت دانش آموزان در کار تیمیـ  تعاملیـ 

موارد ذکر شده در راهبردهای تدریس این پودمان را مورد توجه قرار دهد.

ـ  6  ـ فعالیت غیرکالسی 8
اتمام کارهای ناتمام در ساعات غیردرسی ــ کامل کردن کارپوشه ــ آلبوم کار خود را تهیه کنند و به کالس 

بیاورند.
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نمونه فهرست وارسی برای ثبت ارزشیابی پودمان قالب بافی

نام و نام خانوادگی دانش آموز: …………… پایه ششم دبستان: ………………… تاریخ:   /   /

گویه ها ردیف
ابزار 

ارزشیابی 
معیار

نیازمند تالش بیشترقابل قبولخوب خیلی خوب

مشاهدهطراحی پروژه 1

مشاهده + خروجی کاررنگ آمیزی طرح٢

مشاهده + خروجی کاربافت زنجیره٣

مشاهدهبافت پایه بلند٤

مشاهده + خروجی کارسرعت عمل5

خروجی کارفعالیت خارج از کالس٦

مشاهده راهنمایی به اعضای گروه7

رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و ٨
حفاظتی

مشاهده 

مشاهده + خروجی کارایده پردازی، نوآوری و خالقیت٩

توجه به مهارت های غیرفنی مانند 10
عالقه به یادگیری، انضباط، روحیه 

مشارکت پذیری، روحیه پرسشگری، 
پاسخ به سؤاالت و نوآوری

مشاهده

خروجی کارتنظیم گزارش پایانی و ارائه آن11

نظر دانش آموز: 

نظر اولیاء دانش آموز:      



ـ  7  ـ هدف های رفتاری 1
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه، شایستگی های زیر را کسب کرده باشد.
 با یک میل، یک مورد قالب بافی نظیر رومیزی، لیف، تل سر و یا زیر لیوانی را انجام دهد.

 نکات ایمنی مرتبط با موضوع را رعایت کند.

ـ  7 ـ بودجه بندی زمانی 2

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور/غیاب

70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارائه درس

ـ 7 ـ مواد و ابزار الزم 3
میل قالب بافی، نخ کاموا، سوزن و نخ

4ـ7ـ آموزش نظری
در جلسه هفتم ابتدا پروژه عملی را مشاهده و ارزیابی کنید و اشکاالت احتمالی را به کمک سرگروه ها 
رفع کنید.سپس گردبافی را به دانش آموزان آموزش دهید و یک نمونه کامل شده کوچک را از آنها بخواهید.

ارزیابی کار نهایی و آلبوم کار دانش آموزان به روز آزمون پایانی موکول شود.

5  ـ7ـ گروه بندی دانش آموزان
دانش آموزان را به چندگروه تقسیم کنید و به آنها تفهیم کنید که هر کسی زودتر و بهتر یاد بگیرد به عنوان 

سرگروه انتخاب خواهد شد.

جلسۀ هفتم
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6  ـ7ـ کار عملی )مرحله 1(
 زیر لیوانی شکل سیب: شروع بافت از مرکز دایره است.

 ردیف اّول کار، 6 بافت پایه کوتاه، که پایه کوتاه آخری را به اّولین پایه کوتاه 
یا زنجیره چرخشی متصل می کنیم.

در ردیف دوم در تمام پایه کوتاه های ردیف اّول، 2پایه کوتاه بافته می شود تا تعداد 
گره ها افزایش پیدا کند و دایره جمع نشود. به این ترتیب در هر پایه کوتاه از ردیف 
قبل 2 پایه کوتاه بافته می شود و تعداد گره ها در ردیف دوم، به 12 عدد می رسد 
)حتماً توجه داشته باشید که اّول هر ردیف باید یک زنجیره چرخشی بافته شود( و 

در آخر هر ردیف گره آخری را به گره اوّل متصل کنید تا بافت دایره کامل شود.
   در ردیف سوم، یک گره در میان، تعداد گره ها را افزایش دهید. یعنی در یک پایه کوتاه از ردیف قبل 1 
پایه کوتاه و در پایه کوتاه بعدی 2 تا بافته شود… تا آخرردیف.از ردیف های بعدی به ترتیب 2، 3، 4، 5، 6 و 
7 گره در میان، یک گره اضافه می شود )مثالً در ردیف آخر، ردیف نهم، در 7 گره از ردیف قبل یک گره بافته 

می شود و در گره هشتم دو گره(.
در ردیف آخر، ردیف دهم، بر روی هر پایه کوتاه، یک بافت نامرئی می بافیم تا دور کار حالت قشنگ تری 

پیدا کند.
 برای بافت ساقه، 5 عدد زنجیره و روی هر زنجیره یک عدد 
بافت نامرئی بافته می شود. درنهایت ساقه را با نخ و سوزن به خود 
سیب متصل کنید. یا اینکه با وارد کردن قالب در آخرین دانه لبه 
سیب، زنجیره زدن و بافت را آغاز کنید و در نهایت هم با بافت 

نامرئی انتهایش را به سیب متصل نمایید. 
برای بافت برگ هم به طریق باال عمل  کنید و فقط 18 زنجیره 

بزنید.

7ـ7ـ کار عملی )مرحله 2(
بافت به صورت چهارگوش: نخ را حلقه می کنیم و با یک پایه کوتاه داخل حلقه اّول را می بندیم. بعد 
سه زنجیر اّولین پایه را می زنیم و کنار آن دو پایه دیگر را هم می بافیم. بعد دو زنجیره، دوباره پایه های سه تایی 

را تکرار می کنیم تا چهار مثلث تشکیل شود. در پایان دو زنجیره می زنیم و به پایه اّول متصل می کنیم.
کادر بافی: بعد از بافت زنجیره، در شروع کار، برای پایه بلند، سه زنجیره می زنیم، بعد از دو فاصله 



87 کتاب	معلم)راهنمای	تدریس	پروژه	ها	و	پودمان	های	انتخابی(	کار	و	فناوری	

)دو زنجیره( یک پایه و دو زنجیره را تکرار می کنیم. به این ترتیب آخر کادر بافته می شود. اگر بخواهیم در 
کادربافی و در حاشیه نقش انداخته شود در یک کادر دو دانه پایه داخل کادر را می بافیم و کادر پر می شود و 

نقش و طرح دل خواه را با این شیوه به بافت منتقل می کنیم.
در این جلسه کارها را ارزشیابی کنید و دو آزمون عملی را از دانش آموزان بخواهید:

1ــ  نحوهٔ سرانداختن با دومیل و یکی از بافت ها؛
 2ــ بافت زنجیره و پایه کوتاه و بلند در قطع کوچک. 

سپس کارها را ارزشیابی کنید. البته انعطاف پذیری شما در خصوص دانش آموزان ضعیف بسیار حائز 
اهمیت است. دقت کنید که دانش آموزان اصول اّولیه مانند زنجیره و پایه کوتاه، بلند وگرد بافی وکم و زیاد 

کردن را خوب آموزش ببینند و در پایان کار های نهایی و آلبوم کار )کار پوشه( رابه شما تحویل دهند. 

8ـ7ـ روش تدریس
ـ  ـ اجرای کار عملی توسط معلم و دانش آموز به طور همزمانـ  ـ مشارکت دانش آموزان در کار تیمیـ  تعاملیـ 

موارد ذکر شده در راهبردهای تدریس این پودمان را مورد توجه قرار دهد.

ـ 7ـ نکات اجرایی  9
نکات اجرایی مطرح شده و مرتبط در صفحات 137 و 138 را به طور کامل اجرا کند.

ـ  7 ـ فعالیت غیرکالسی 10
اتمام کارهای ناتمام در ساعات غیردرسی ــ کامل کردن کارپوشه ــ آلبوم کار خود را تهیه کنند و به کالس 

بیاورند.



ارائۀ گزارش کار

ـ  8  ـ هدف های رفتاری 1
ارزشیابی فعالیت های انجام شده

ـ     8   ـ بودجه بندی زمانی 2
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه با احتساب فعالیت غیرکالسی و تحقیق دو ساعت آموزشی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

50 دقیقه هم زمان با ارائه پروژهارزشیابی50ارائه گزارش

ـ  8  ـ تنظیم گزارش 3
 حضور وغیاب: مانند مراحل گذشته انجام شود.

 ایجاد انگیزه: در این مرحله الزم است نسبت به اهمیت کار اجرا شده توضیح داده شود و به آنان گفته 
شود که در سال های بعد این فرایند ادامه می یابد. همچنین ذکر شود که هدف از ارزشیابی مشاهدٔه عملکرد 

هر یک از افراد گروه است.
 پیش نیاز: تسلط کامل بر کارهای انجام شده.

 فعالیت دانش آموزان و معلم
دانش آموزان: ارائٔه گزارش

معلم: ارزشیابی
ــ در ابتدای کالس معلم کارهای انجام شده توسط دانش آموزان را مشاهده کند و کیفیت آنها را مالحظه 
نماید. سپس از گروه های مختلف بخواهد که گزارش کار خود را ارائه دهند. به هر گروه حدود دو تا 5 دقیقه 
فرصت گزارش داده شود. معلم به طور هم زمان نتایج ارزشیابی را نهایی کند. یادآور می شود که در هر یک از 
جلسات نمرات ارزشیابی داده شده است و در برگ آخر کارپوشه هر دانش آموز ثبت شده است. در این جلسه 

جلسۀ هشتم
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فقط الزم است آن را نهایی نمایید. نمونه ای از برگ ارزشیابی در ضمیمه آمده است.
ــ ارزشیابی بر مبنای مشاهده کارپوشه و عملکرد دانش آموز صورت می گیرد و به صورت توصیفی است.

ـ  8  ـ توسعه حرفه ای 4
به کار شود.  آینده می تواند در مراکز تولیدی مربوطه مشغول  بافتنی کار می کند در  فردی که در زمینٔه 

همچنین می تواند به طور مستقل اقدام به تشکیل کارگاه، بافتنی نماید.

ـ  8  ـ تجهیزات و مواد موردنیاز   5
آلبوم دانش آموزان، نمونه های کاری دانش آموزان، کارپوشه

ـ   8   ـ روش تدریس 6
مشاهده گزارش کار دانش آموزان و ارزشیابی هم زمان

ـ   8   ـ فعالیت کالسی   7
ــ ارائٔه گزارش توسط گروه های دانش آموزی

ــ ارزشیابی توسط معلم

ـ    8   ـ نکات اجرایی   8
توجه به عالقه دانش آموزان و ارزشیابی صحیح از کار آن ها
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نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان گزارش:

با انجام این پودمان آموختم:

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

مواد و ابزاری را که برای این پودمان از آنها استفاده کرده ام:

نام مواد و ابزارنام مواد و ابزار

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

موارد ایمنی و بهداشتی که رعایت کردم:
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

نمون برگ گزارش پودمان کار »کار پوشه«
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مراحل کاری که در این پودمان انجام دادم:
1ــ
2ــ
3ــ
4ــ
5ــ
6ــ
7ــ
8   ــ
9ــ

10ــ
مشکالت و موانعی که برای انجام کارم با آنها مواجه شدم:

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

نتیجه ای که از انجام آزمایش گرفتم:

نمونه کاری که انجام داده ام

نام شغل هایی که در این پودمان کار با آنها آشنا شدم:
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