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پایه دوم ،به عنوان
کتابی را که پیش رو دارید همچون
ضمیمه کتاب راهنمای آموزش هنر در ٔ
ٔ
پایه سوم با هدف تطبیق برنامه درسی هنر با برنامه درسی ملی
ضمیمه ای برای کتاب راهنمای معلم در ٔ
نگاشته شده است.
پایه سوم دبستان ،این کتاب در
با توجه به محورهای تطبیق و اولویت های برنامه درسی هنر در ٔ
برنامه انطباق اختصاص دارد .بخش دوم
دو بخش تهیه و تنظیم شده است :بخش ّاول به تبیین کلیات ٔ
شامل 12فعالیت هنری است که به صورت تلفیقی طراحی شده است .هر یک از این فعالیت ها را می توانید
شده خود و با توجه به شرایط و امکانات کالس انتخاب و اجرا کنید.
به عنوان مکمل فعالیت های طراحی ٔ

بخش اول
کلیات ربانهم انطباق

ردس هن
ر
پاهی سوم
ٔ

با ربانهم ردسی ملی

مقدمه
پایه سوم با برنامه درسی ملی آشنا خواهید شد.
در این بخش به طور خالصه با چگونگی انطباق برنامه درسی هنر ٔ
محور های تبیین فرایند انطباق با توجه به عناصر مختلف برنامه درسی (رویکرد ،اهداف ،محتوا و روش های سازماندهی
آن ،روش های یاددهی ــ یادگیری ،روش های ارزشیابی و )...شکل گرفته است.

رویکرد
(برنامه درسی ملی  .) 11:این
برنامه درسی ملی شکوفایی فطرت الهی است
رویکرد یا همان جهت گیری کلی
ٔ
ٔ
عرصه ارتباط با خدا ،خود ،خلق و خلقت است.
رویکرد با نگاهی جامع به انسان ،زمینه ساز رشد متعادل او در چهار
ٔ
رویکرد
حوزه یادگیری فرهنگ و هنر یا همان تربیت هنری نیز در صدد شکوفایی فطرت دانش آموزان از طریق
ٔ
طراحی موقعیت آزاد برای تقویت حواس ،تخیل ،خالقیت ،ظرفیت های نهفته هوش و تفکر و افزایش حساسیت
دانش آموزان نسبت به ویژگی ها و ابعاد زیباشناختی پدیده های مختلف است .تربیت هنری را می توان به پنج موضوع کلی،
شامل 1ــ ارتباط با طبیعت؛ 2ــ زیبایی شناختی؛ 3ــ تولید محصول هنری؛ 4ــ آشنایی با میراث فرهنگی؛ و  5ــ نقد هنری
تفکیک کرد.
در برنامه درسی جدید بخش ارتباط با طبیعت به عنوان بخشی از ارتباط با خلقت ارائه شده است .از طریق ارتباط
با پدیده های مختلف طبیعت ،عالوه بر شناخت عناصر آن (همچون نقطه ،خط ،شکل ،رنگ ،بافت و…) و شناخت
زیبایی های آفرینش ،به کمک نمونه هایی از نظم ،هماهنگی ،تناسب و زیبایی به عنوان آثار خلقت پروردگار ،می توان راه را
تعالی هموار کرد.
بر شناخت ذات حضرت باری '

غایت ها
برنامه درسی ملی ،تحقق هدف غایی شکوفایی فطرت و رسیدن به حیات طیبه از طریق توجه به پنج عنصر تفکر
در ٔ
و تعقل ،ایمان و باور ،علم ،کار و عمل و مجاهدت ،و اخالق در هدف گذاری برنامه های درسی و تربیتی توصیه شده
دوره تحصیالت مدرسه ای ،در مجموعه عناصر پنج گانه مذکور ،به مرتبه ای از
است .انتظار می رود دانش آموزان طی ٔ
پایه سوم به برخی از آنها بیشتر توجه شده است.
شایستگی های پایه دست یابند که در برنامه هنر ٔ
١ــ تفکر و تعقل :تخیل ،حل مسئله ،تفکر خالق ،پرسشگری ،کاوشگری ،هدایت مشاهده؛
٢ــ علم :کشف جهان به عنوان فعل خداوند ،فرهنگ و هویت؛
٣ــ ایمان و باور :ارزشمندی مخلوقات ،ارزشمندی خانواده ،وطن دوستی؛
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٤ــ کار و عمل و مجاهدت :مشارکت ،همکاری ،یادگیری مستمر ،مطالعه و پژوهش؛
 ٥ــ اخالق و آداب :مسئولیت پذیری ،نظم ،حسن خلق ،قانونمداری.

اهداف
اهداف برنامه درسی هنری در پایه سوم با توجه به محورهای باال شکل گرفته است.اهم این اهداف براساس آنچه که
در پایان هر فعالیت هنری از دانش آموز انتظار می رود ،به شرح ذیل است:
طبیعت را به عنوان بخشی از خلقت پروردگار دوست دارد.
در مشاهده پدیده های طبیعی و محیط پیرامون خود مهارت دارد.
براساس مشاهده های خود قضاوت می کند.
به کاوشگری در محیط پیرامون خود عالقه دارد.
از میراث فرهنگی ــ هنری منطقه خود آگاهی دارد.
ابزار و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی را می شناسد.
تفاوت های ابزار و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی برای بیان افکار و احساسات را می شناسد.
در کاربرد ابزار و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی مهارت دارد.
در فرایند خلق آثار هنری و در محیط پیرامون خود نظم را رعایت می کند.
در انجام فعالیت های هنری گروهی مسئولیت پذیر است.
با توجه به شرایط در انجام فعالیت های هنری منعطف است.
توانایی توصیف احساس های خود را دارد.
توانایی خلق یک اثر هنری را دارد.
توانایی تعامل مؤثر با دیگران را دارد.
به افکار و عقاید دیگران احترام می گذارد.
به فرهنگ و آداب و رسوم محلی احترام می گذارد.
هویت اسالمی ــ ایرانی خود را درک می کند.
همه یا بخشی از این هدف ها و یا اهداف جزئی تر در هر فعالیت هنری مد نظر قرار گرفته است که در ابتدای هر
فعالیت با آن ها آشنا می شوید.
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اصول تطبیق هنر پایهٔ سوم با راهنمای برنامه درسی ملی
١ــ اولویت شایستگی های پایه :این شایستگی ها همان اهداف کلی است که در قالب پنج عنصر تفکر ،ایمان،
علم ،عمل و اخالق مبنای سازماندهی برنامه درسی هنر قرار گرفته است.
٢ــ ارتباط چند وجهی :ارتباط عناصر پنج گانه با عرصه های خود ،خدا ،خلق و خلقت ،از دیگر اصول تدوین
اهداف و چگونگی سازماندهی محتوا است.
حوزه یادگیری «فرهنگ و هنر» در برنامه درسی ملی ،این
٣ــ تقویت هویت ملی :با توجه به ویژگی ها و تأکیدات
ٔ
درس تالش میکند زمینههای باروری و ارتقای هویت ملی را که آمیختهای از فرهنگ ،هنر ،ارزشها و باورهای ایرانی ــ اسالمی
است ،فراهم آورد.
٤ــ توجه به تفاوت ها :از آنجا که جامعه اسالمی ــ ایرانی ما دارای تنوع قومی و فرهنگی ،اجتماعی ،جغرافیایی
برنامه درسی
و مذهبی متفاوتی است که در بستر این تنوع ،تفاوت های اجتماعی و فردی مختلفی شکل می گیرد ،الزم است ٔ
هنر از انعطافپذیری الزم برخوردار باشد تا مربیان و متربیان بتوانند با توجه به این تفاوتها ،برنامههای درسی مناسب خود را
خلق و بازپروری کنند.
٥ــ تنوع و تعدد منابع ،روش ها و فرصت های یادگیری :توجه به نیازها ،استعدادها ،ظرفیت ها ،قابلیت های
تفکر و سبک های متفاوت شناختی متربیان ،ایجاد فرصت های یادگیری متنوع در برنامه درسی هنر را طلب می کند .با
استفاده از روش های یاددهی ــ یادگیری مختلف ،مواد و منابع آموزشی متفاوت است که هر یک از دانش آموزان می توانند
با توجه به ویژگی های فردی و روان شناختی خود به یادگیری آن بپردازند.
٦ــ نقش محوری مربی :مربی هنر در نقش راهبر و هدایت گر آموزشی ،جایگاهی اساسی در راهنمایی و ترغیب
متربیان در فرایند یاددهی ــ یادگیری و غنی سازی محیط های یادگیری دارد.
٧ــ عالقه :فرصتهای یادگیری و فعالیتهای هنری به گونهای طراحی شده است که متربیان بتوانند به شناخت،
توسعه و خلق عالیق خود نائل شوند .به عبارتی فرایند خلق یک اثر هنری به آنها در تصمیمگیری برای حال و آینده کمک کند.
دوره ابتدایی ،یادگیری رشته های هنری نیست ،محتوای
 ٨ــ درهم تنیدگی :از آنجا که هدف از یادگیری هنر در ٔ
این برنامه به صورت درهم تنیده به تلفیق مفاهیم ،مهارت ها و فعالیت های رشته های مختلف هنری می پردازد تا به این وسیله
به یکپارچگی و تعمیق یادگیری در دانش آموزان کمک کند.
٩ــ درونی سازی :با توجه به اصل باال ،فرصت های یادگیری و کسب تجربیات جدید در قالب فعالیت های
هنری درهم تنیده به گونه ای فراهم شده است که متربیان این تجربیات را به صورت یکپارچه و به هم پیوسته کسب کنند .این
یکپارچگی می تواند به دانش آموزان در کسب صالحیت ها و یادگیری های مشترک بیش از پیش کمک کند.
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نقش عوامل یادگیری در آموزش هنر
معلم و مربی
می دهد.

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

به سازماندهی فعالیت های گروهی و مشارکتی متربیان اهمیت می دهد.
انگیزه یادگیری در متربیان است.
معلم یا مربی عامل ایجاد
ٔ
او متناسب با امکانات و محدودیت های ناشی از ویژگی های متربیان ،ماهیت فعالیت های هنری ،فضای آموزشی،
زمان و… از انواع روش های فعال یادگیری استفاده می کند.

محیط یادگیری

یادگیری صرفاً در محیط مدرسه انجام نمی شود و محیط هایی مانند موزه ها ،پارک ها  ،فضاها و موقعیت های
طبیعی ،آثار باستانی باید به مثابه محیط های یادگیری پایه مورد استفاده قرار گیرند.
محیط های یادگیری به گونه ای سازماندهی می شوند که امکان استفاده از انواع تجهیزات و امکانات مبتنی بر
فناوری آموزشی در فرایند یاددهی ــ یادگیری فراهم آید.
فضای یادگیری باید برای متربیان جذاب ،نشاط آور و برانگیزاننده باشد.
محیط یادگیری درس هنر باید به گونه ای انتخاب و سازماندهی شود که متربی بتواند متناسب با توانایی های خود
و در زمان مناسب به اهداف مورد نظر دست یابد.

دانش آموز

متربی در فرایند یاددهی ــ یادگیری فعال است.
فرایند یاددهی ــ یادگیری با توجه به استعدادها ،نیازها و تجربیات یادگیرنده صورت می گیرد.
به تفاوت های فردی در فرایند یادگیری توجه می شود.
در فرایند یاددهی ــ یادگیری از تمرین های گروهی برای تقویت و تثبیت آموخته ها استفاده می شود.
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اصول یاددهی ـ یادگیری
در فرایند یاددهی ــ یادگیری به یادگیری فعالیت های هنری حول محور ارتباط انسان با خود ،خدا ،خلق و خلقت
توجه شده است.
فرایند یاددهی ــ یادگیری فعالیت مشارکتی و گروهی را برای متربیان امکان پذیر می سازد.
آفریننده راهبردهای یاددهی ــ یادگیری باشد.
معلم باید
ٔ
استفاده از راهبردهای گوناگون یاددهی ــ یادگیری زمینه های رشد جسمی ،عاطفی ،عقلی ،اخالقی ،معنوی و
اجتماعی را در متربی فراهم می سازد.
روش های یاددهی ــ یادگیری گوناگون با توجه به ویژگی های جسمی ،عقلی ،عاطفی و اجتماعی فراگیرندگان
انتخاب می شود.
زمینه خود راهبری در یادگیری ،یادگیری همیارانه و
روش های یاددهی ــ یادگیری به گونه ای طراحی شده اند که ٔ
توانایی خود ارزشیابی فردی و گروهی را فراهم سازند.
راهبردهای یاددهی ــ یادگیری تنها به کالس درس و مدرسه محدود نمی شوند و در مکان های دیگری همچون
کارگاه ها ،محیط های طبیعی ،موزه ها و پارک ها می توانند صورت گیرند.

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

بستۀ آموزشی
عبارت است از کتاب راهنما و سی دی معلم که شامل مجموعه ای تصویری از عناصر و پدیده های موجود در
طبیعت (گیاهان ،جانوران و…) برای آشنایی بیشتر با الفبای طبیعت (نقطه ،خط ،سطح ،حجم و…) ،مجموعه های صوتی
و تصویری برای آشنایی با رشته های هنری ،آلبوم با هم رشته های هنری ،آلبوم با هم بخوانیم شامل سرودهای مناسب
مجموعه وسایل مورد نیاز برای کاردستی ،نقاشی و… جهت افزایش دانش و مهارت های هنری معلمان و
برای پایه سوم،
ٔ
دانش آموزان است.
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ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
درباره پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و تحلیل و تفسیر آن
ارزشیابی فرایندی نظامدار برای جمعآوری اطالعات
ٔ
مقایسه نتایج حاصل با
است .منظور از ارزشیابی فعالیتهای هنری ،سنجش عملکرد و کوششهای هنری دانشآموزان و
ٔ
انتظارات آموزشی و پرورشی این درس است؛ به این منظور که دریابد «فعالیتهای آموزشی(یاددهی) معلم و فعالیتهای
یادگیری دانشآموزان تا چه حد به نتایج مورد انتظار انجامیده است؟»
برنامه درسی ملی عبارت اند از:
اهم اصول ارزشیابی از درس هنر منطبق با ٔ
١ــ پیشرفت هر فراگیرنده نسبت به فعالیتهایی که خود او انجام میدهد و با توجه به اصل تفاوتهای فردی سنجیده
میشود؛
٢ــ در ارزشیابی ،هم به فرایند خلق یک اثر هنری ،و هم به محصول نهایی توجه میشود؛ به طوری که فراگیرندگان
به استمرار بخشیدن به کارها و فعالیتهای هنری خود تشویق شوند؛
٣ــ ارزشیابی فعالیتهای هنری فرایندی پویاست که با مشارکت معلم ،فراگیرنده (خود ارزشیابی) و سایر
همکالسیهای او (دیگر ارزشیابی) صورت می پذیرد؛
برجسته هنری فراگیرندگان توجه و بر آن تأکید میشود؛
٤ــ در ارزشیابی فعالیتهای هنری بر ویژگیهای مثبت و
ٔ

 ٥ــ ارزشیابی از فعالیتهای هنری فراگیر به صورت کیفی (توصیفی) انجام میشود .بنابراین ،نمره دادن به فعالیتها
و محصوالت هنری ضرورتی ندارد.
٦ــ به نوع ابزار و وسایل و موادی که هر دانشآموز استفاده میکند ،توجه میشود؛ زیرا نوع و کیفیت آنها در روند
ت و محصول نهایی مؤثر است؛
فعالی 
٧ــ دانش آموزان می توانند با توجه به بازخورد دریافت شده از هر سه منبع یاد شده (هم کالسی ها ،معلم و خودشان)
در پایان هر فعالیت هنری ،به اصالح و بازنگری فرایند خلق یک اثر هنری اقدام کنند؛
 ٨ــ تمامی فعالیتهای هنری فراگیرندگان  ،جذاب و با ارزش است .بنابراین ،معلم و مربی می باید از قضاوتهایی
که به یأس و ناامیدی و از بین رفتن
انگیزه فعالیت هنری منجر میشود ،خودداری کنند و با استفاده از جمالت مثبت و
ٔ
برانگیزاننده کارایی دانش آموزان را افزایش دهند؛
٩ــ دانشآموزان به دو شکل فرایندی و پایانی با توجه به سطوح زیر ارزشیابی میشوند.
سطح :1حساسیت و توجه نسبت به (مثالً :رنگ ها و مصادیق آن در طبیعت و محیط پیرامون)
سطح  :2شناخت (مثالً :رنگ های اصلی و ترکیب آن ها در آثار مختلف خلقت)
سطح  :3ایده گرفتن و استفاده از (مثالً :رنگ های اصلی و طیف آن در آثار هنری خود)
سطح  :4رعایت جنبه های زیبایی شناختی (رنگ ها در تولید محصوالت هنری ).
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زمان :برای اجرای فعالیت های تلفیقی ،معموال ً به دو یا سه جلسه کامل نیاز است .اگر نمی توانید این دو ساعت
را پشت سر هم داشته باشید ،در جلسه دوم ابتدا فعالیت هنری جلسه قبل را یادآوری کنید و سپس آن را ادامه دهید.
برنامه درسی هنر بر تنوع فضاهای یادگیری و فضای خارج از کالس و
استفاده از فناورهای آموزشی :در
ٔ
مدرسه ،همچنین بر ضرورت استفاده از فضای مجازی و توجه به فناوری ارتباطات و اطالعات نیز تأکید شده است.
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مقدمه
این بخش به نمونه فعالیت های مختلف هنری که به صورت تلفیقی طراحی شده است ،اختصاص دارد .در این پایه
نیز همچون پایه دوم دبستان تلفیق به عنوان یکی از شیوه های اصلی سازماندهی محتوا در برنامه درسی ،محور طراحی
فعالیت های هنری است.
برای اجرای بهتر فعالیت ها و بهره گیری هر چه بیشتر از این کتاب ،به شما معلمان عزیر توصیه می شود:
١ــ با توجه به شرایط کالس خود و به دلخواه ،از همه یا بعضی از فعالیت های پیشنهادی استفاده کنید .شما
برای انجام دادن این فعالیت های هنری هیچ اجباری ندارید .بدیهی است کتاب مرجع و مادر همان کتاب معلم هنر است
و شما می توانید از فعالیت های مندرج در این ضمیمه به عنوان الگوی عملی جهت طراحی فعالیت های هنری تلفیقی،
استفاده کنید.
٢ــ از این نمونه فعالیت های تلفیقی به دو صورت مکمل فعالیت های مطرح شده در کتاب راهنمای درس هنر یا
فعالیت هایی که مستقل از کتاب مذکور است ،استفاده کنید.
٣ــ به یاد داشته باشید که تأکید ویژه ما بر رشد خالقیت دانش آموزان از طریق توجه همزمان به رشته های مختلف
هنری است و نه فقط نقاشی و کاردستی .بنابراین قصه و قصه گویی ،اجرای نمایش و تربیت شنوایی به اندازه نقاشی و
کاردستی و شاید بیشتر از آن ها دارای اهمیت است .چرا که این رشته ها محمل خوبی برای توجه به میراث فرهنگی و
هنری ایران است.
٤ــ برای انجام فعالیت های هنری ،بر پژوهش و تحقیق فردی و گروهی دانش آموزان به خصوص در مورد آداب و
رسوم و میراث فرهنگی ــ هنری ایران تأکید کنید.
برنامه
٥ــ در استفاده از این فعالیت ها ،همچون فعالیت های مندرج در کتاب راهنمای درس هنر ،الزم است اصول ٔ
درسی هنر همچون انعطاف پذیری ،خالقیت و یادگیری مشارکتی مد نظر قرار گیرد .برای مثال چنانچه رفتن به طبیعت به
هر دلیلی مقدور نیست ،از مواد کمک آموزشی همچون عکس ،فیلم برای نشان دادن عناصر و پدیده های طبیعی استفاده
کنید .اگر در استان شما پاییز و زمستان طوالنی است ،فعالیت سفالگری را در بهار انجام دهید .ذکر این نکته ضروری
است که پیشنهاد مذکور تنها فعالیت هایی را مد نظر قرار می دهد که لزوماً نباید پشت سر هم و از ساده به مشکل انجام شوند.
جلسه درس هنر وجود ندارد ،الزم است فعالیت های مذکور
ارائه فعالیت های تلفیقی در یک
ٔ
٦ــ از آنجا که امکان ٔ
در دو یا سه جلسه انجام و تکمیل شود.
٧ــ اهداف درس هنر در دو بخش اهداف اولیه و ثانویه نگاشته شده است .اهداف اولیه با توجه به محتوای این
همه دروس یکسان است؛ لذا از آوردن آن در ابتدای هر درس
فعالیت ها متفاوت است .اهداف ثانویه درس هنر در ٔ
خودداری می شود .این اهداف عبارت اند از:
در انجام فعالیت های هنری گروهی مسئولیت پذیر باشد.
با توجه به شرایط در انجام فعالیت های هنری انعطاف پذیر باشد.
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توانایی توصیف احساس خود را داشته باشد.
توانایی خلق یک اثر هنری را داشته باشد.
توانایی تعامل مؤثر با دیگران را داشته باشد.
به افکار و عقاید دیگران احترام بگذارد.
در فرایند خلق آثار هنری و در محیط پیرامون خود نظم را رعایت کند.
 ٨ــ در ابتدای هرفعالیت هنری ،اهداف در قالب مهارت هایی که در پایان آن فعالیت انتظار می رود دانش آموز
کسب کرده باشد ،آمده است .این اهداف می تواند مالک خوبی جهت ارزشیابی از درک هنری و همچنین خالقیت هنری
دانش آموزان باشد.
ارائه فعالیت های هنری براساس روش
٩ــ تدریس با توجه به «روش کار» صورت می گیرد .در این قسمت ،ترتیب ٔ
ایده هنری ،انجام دادن فعالیت یا تولید
تدریس هنر ،به صورت ایجاد انگیزه یا طرح موضوع ،تعیین فعالیت یا پرورش ٔ
ارائه محصول یا تولید هنری و انجام ارزشیابی پیشنهاد شده است .
محصول هنری و باالخره ٔ
بسته آموزشی صورت می گیرد .از آنجا که برنامه درسی جدید در قالب بسته
همه اجزای ٔ
١٠ــ تدریس با توجه به ٔ
آموزشی ارائه خواهد شد ،شما معلم عزیز می توانید عالوه بر استفاده از کتاب راهنمای معلم ،از دیگر اجزای بسته ،همچون
تصاویر و فیلم های آموزشی ،برای گسترش و تعمیق یادگیری استفاده کنید .برای مثال ،در بخش ارتباط با طبیعت عالوه بر
عکس های کتاب می توانید عکس ها و تصاویر مندرج در سی دی آموزشی را نیز مورد استفاده قرار دهید.
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فعالیت اول:

بافت ها

هدف ها :در پایان این درس از دانش آموز انتظار می رود:
طبیعت را به عنوان بخشی از خلقت پروردگار دوست بدارد.
تفاوت بافت بصری و المسه ای را درک کند.
تفاوت ها ی ابزار و وسایل مختلف نقاشی را برای بیان افکار و احساسات بشناسد.
در کاربرد ابزار و وسایل مختلف نقاشی مهارت داشته باشد.
در مشاهده پدیده های طبیعی و محیط پیرامون خود مهارت داشته باشد.
وسایل مورد نیاز :ابزارها و وسایل مختلف نقاشی مثل مداد رنگی ،آبرنگ ،گواش ،پاستل گچی یا روغنی و
انواع کاغذ و مقوا.

روش کار:

١ــ ابتدا دانش آموزان را به گروه های کاری  3تا  5نفری تقسیم کنید .از آن ها بخواهید با هر وسیله و ابزاری که
دوست دارند ،به صورت انفرادی ،یک نقاشی با موضوع آزاد بکشند.
٢ــ اجازه دهید دانش آموزان در انتخاب ابزار و وسایل نقاشی کامال ً آزاد باشند .چنانچه افراد یک گروه قصد
استفاده از وسایل نقاشی یکسانی را دارند ،آن ها را به گونه ای هدایت کنید که در یک گروه هر فرد از وسایل متفاوتی برای
نقاشی استفاده کند.
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٣ــ سپس از آن ها بخواهید در گروه های کاری خود نقاشی های
یکدیگر را مقایسه و در مورد بافت آن ها با یکدیگر صحبت کنند .آن ها
را به گونه ای هدایت کنید که در همه گروه ها سؤاالت ذیل پاسخ داده
شود:
چه تفاوت هایی بین کارکرد های ابزارها و وسایل مختلف
نقاشی وجود دارد؟
چه تفاوت هایی بین سطوح نقاشی های مختلف وجود دارد؟
برای مثال نقاشی کشیده شده با آبرنگ چه تفاوتی با نقاشی کشیده شده
با گواش و یا با مداد رنگی و پاستل دارد؟
بافت کدام یک زبر و کدام یک نرم است؟ از کجا متوجه شدید؟
آیا الزم است برای حس نرمی و زبری همه نقاشی ها آن ها را لمس کنند؟
نرمی و زبری کدام نقاشی را با نگاه می توان تشخیص داد؟
چه وسایلی برای چه موضوع هایی مناسب تر است؟
٤ــ حال از دانش آموزان بخواهید بافت های زبر و نرمی را که تا به حال لمس کرده اند ،به یاد بیاورند .مثال های
مختلف دانش آموزان را روی تخته بنویسید .دانش آموزان را هدایت کنید تا مفاهیم بافت بصری و المسه ای را از مجموعه
فعالیت های خود کشف کنند.
٥ــ دانش آموزان را به طبیعت ببرید و از آن ها بخواهید بافت های مختلف را تجربه کنند .بافت کدام یک را می توان
با چشم تشخیص داد و کدام یک نیاز به لمس کردن دارد؟ کدام یک زبر یا نرم است؟ آن ها را هدایت کنید تا به مفاهیم بافت
بصری و بصری ــ المسه ای برسند.
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٦ــ حال از دانش آموزان بخواهید به صداهای پیرامون خود گوش کنند .چه می شنوند؟ آن ها را براساس زیری،
بمی ،بلندی ،کوتاهی و… تقسیم بندی کنند .این صداها می تواند صداهای طبیعی و یا صداهایی باشد که ما آن را تولید
می کنیم.
٧ــ از دانش آموزان بخواهید احساسات نرمی ،زبری ایجاد شده به وسیله پدیده های مختلف را به وسیله یک نمایش
بی کالم نشان دهند.
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فعالیت دوم:

هنرهای سنتی محلی

هدف ها :در پایان این درس از دانش آموز انتظار می رود:
براساس شواهد و نتایج مشاهدات و تحقیق خود نتیجه گیری کند.
از میراث فرهنگی ــ هنری منطقه خود آگاهی داشته باشد.
هنرمندان محل زندگی خود را بشناسد.
قصه ها ،اشعار و موسیقی محلی خود را بشناسد.
توانایی خلق یک اثر هنری را در قالب رشته های مختلف هنری داشته باشد.
به فرهنگ و آداب و رسوم محلی احترام بگذارد.
وسایل مورد نیاز :ابزارها و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی و ساخت حجم گلی .وسایل الزم برای نمایش
و تربیت شنوایی.

روش کار:

١ــ از دانش آموزان سؤال کنید :آیا میراث فرهنگی و هنری شهر و یا روستای خود را می شناسند؟ آیا می دانند در
منطقه ای که در آن زندگی می کنند چه بناهای تاریخی وجود دارد؟ آیا صنایع دستی شهر محل زندگی خود را می شناسند؟
آیا هنرمندان شهر و یا روستای خود را می شناسند؟ و…

خانه بروجردی ـ کاشان
ٔ

پنجره ا ُُرسی مربوط به باغ دولت آباد ـ یزد
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مدرسه آقا بزرگ ـ کاشان
مسجد و
ٔ

٢ــ براساس پاسخ های دانش آموزان از آن ها بخواهید به صورت فردی و یا گروهی در مورد جنبه های مختلف
میراث فرهنگی ــ هنری منطقه خود از جمله آداب و رسوم ،قصه ها و موسیقی و اشعار محلی تحقیق کنند و نتایج آن را
برای جلسه آینده به کالس ارائه دهند .الزم است ارائه نتایج پژوهش به کالس ،به دانش آموزان کمک کند تا تصویری
روشن از جنبه های مختلف میراث فرهنگی و هنری منطقه محل زندگی خود داشته باشند و به این درک برسند که میراث
فرهنگی و هنری یک ملت جنبه های مادی و معنوی دارد.

٣ــ سپس از آن ها بخواهید موضوعی را از جنبه های مادی و یا معنوی میراث فرهنگی و هنری خود انتخاب کنند
و آن را در قالب یکی از رشته های هنری نمایش دهند .این فعالیت ها می توانند به صورت فردی و یا گروهی انجام شود.
برای مثال دانش آموزان می توانند یک قصه و یا شعر محلی را مشخص کنند و سپس آن را در قالب یک نمایش به کالس
ارائه دهند و یا نقاشی ،کاردستی و یا حجم گلی از یک بنای تاریخی ،صنایع دستی و یا از یک هنرمند خلق کنند .همچنین
آن ها می توانند سرود های محلی خود را به صورت فردی و یا گروهی در کالس اجرا کنند.
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٤ــ در پایان از دانش آموزان بخواهید در مورد آفرینش های هنری خود و دوستانشان گفتگو کنند .تحلیل و بررسی
کار های هنری دانش آموزان در رشته های نقاشی و کاردستی با تکیه بر عناصری همچون رنگ ،بافت ،انواع خط ،تناسب
اشکال ،فضا ،نظم ،تقارن و مواردی از این قبیل باشد .در مورد قصه و نمایش نیز تأکید بر روی بیان متناسب با شرایط
و فضای قصه و نمایش و حرکات بدنی مناسب با بیان است .در مورد تربیت شنوایی نیز الزم است به بیان ریتمیک شعرها
و ملودی ها توجه شود.
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فعالیت سوم:

مشاهده کنید

هدف ها :در پایان این درس از دانش آموز انتظار می رود:
مهارت استفاده از حواس پنج گانه خود را داشته باشد.
در مشاهده پدیده های طبیعی و محیط پیرامون خود مهارت داشته باشد.
نمونه های نظم و هماهنگی را در طبیعت بازشناسی کند.
طبیعت را به عنوان بخشی از خلقت پروردگار دوست داشته باشد.
زیبایی ،نظم و تناسب در طبیعت را جلوه ای از صفات پروردگار بداند.
براساس مشاهدات و تحقیق خود نتیجه گیری کند.
احساسات خود از صداهای مختلف را بیان کند.
تفاوت صداهای مطبوع و نامطبوع را بیان کند.
از موسیقی محلی متناسب با نمایش استفاده کند.
وسایل مورد نیاز :ابزارها و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی و ساخت حجم گلی ،وسایل الزم برای نمایش
و تربیت شنوایی.

روش کار:

١ــ این فعالیت با ارتباط با طبیعت شروع می شود .با توجه به شرایط و امکانات محل تدریس خود ،دانش آموزان را
به طبیعت (پارک ،باغ ،جنگل ،ساحل رودخانه یا دریا ،صحرا ،حیاط مدرسه و…) ببرید و از آن ها بخواهید محیط پیرامون
خود را با استفاده از حواس مختلف مشاهده کنند .با استفاده از سؤال های مناسب ،توجه آن ها را به جنبه های مختلف
طبیعت که می توانند با استفاده از حس های پنج گانه مورد بررسی و کنکاش قرار گیرند ،جلب کنید.
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٢ــ از آن ها بخواهید نمونه هایی از نظم و هماهنگی در طبیعت را به یاد بیاورند .از آن ها سؤال کنید آیا این همه
تناسب و هماهنگی را می توان بدون وجود یک خالق و آفریینده تصور کرد؟ آیا خالق یک اثر می تواند بدون این که خود
واجد این صفات باشد ،پدیده هایی با این خصوصیات خلق کند.
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٣ــ از آن ها بخواهید به صداهای پیرامون خود توجه کنند و بگویند چه صداهایی می شنوند.

٤ــ سپس از آن ها بخواهید احساس خود را نسبت به این صداها توصیف کنند .آیا از شنیدن آن ها لذت می برند؟
یا دوست ندارند آن ها را بشنوند؟
٥ــ آن ها را به گونه ای هدایت کنید که صداها را به دو گروه صداهای خو شایند و ناخوشایند تقسیم بندی کنند و به
مفاهیم صداهای مطبوع و نامطبوع برسند.
٦ــ از آن ها بخواهید به جز با یادآوری خاطرات خود ،به دوگروه صداهایی که در باال ذکر شد صداهای دیگر را نیز
اضافه کنند .بازخوانی خاطرات از صداهای مطبوع و نامطبوع می تواند طبیعی و یا مصنوعی باشد.
٧ــ از آن ها در مورد صداهای طبیعی مثل رعد و برق ،توفان ،حیواناتی مثل شیر و ...سؤال کنید :آیا این صداها
نامطبوع است یا مطبوع؟ آیا در طبیعت ما صدای نامطبوع داریم؟ چه تفاوتی بین صداهای طبیعی و مصنوعی وجود دارد؟
 ٨ــ حال از آن ها بخواهید احساس خود را از صداهای مطبوع و نامطبوع در قالب رشته های مختلف هنری نشان
دهند .برای مثال با استفاده از خطوط ،رنگ ها و بافت ها و اشکال مختلف می توانند صداهای زیر ،بم ،دلپذیر و… را نشان
دهند .و یا یک قصه و یا یک خاطره در مورد صداهای مختلف ،بیان کنند .استفاده از نمایش بی کالم نیز عالوه بر این
که گروهی از دانش آموزان را به استفاده از خالقیت و نشان دادن حالت روحی و احساسات خود تشویق می کند ،انگیزه
استفاده از قدرت تفکر را در گروهی دیگر از دانش آموزان برای فهمیدن احساسات دوستان خود برمی انگیزد.
٩ــ در حین تعریف قصه ،خاطره و یا ارائه نمایش ،می توانید از موسیقی محلی خود به عنوان موسیقی متن استفاده
کنید.
١٠ــ در پایان از دانش آموزان بخواهید در مورد آفرینش های هنری خود و دوستانشان صحبت کنند و احساسات
خود را بیان کنند.
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فعالیت چهارم:

پاکیزگی و آلودگی

هدف ها :در پایان این درس از دانش آموز انتظار می رود:
طبیعت را به عنوان بخشی از خلقت پروردگار دوست بدارد.
در استفاده ازحواس پنج گانه خود مهارت داشته باشد.
مفهوم آلودگی و پاکیزگی رادرک کند.
عوامل مؤثر در آلودگی محیط زیست خود را بشناسد.
احساسات خود در مورد محیط های آلوده و پاکیزه را بیان کند.
تفاوت صداهای مطبوع و نامطبوع را بیان کند.
احساسات خود از شنیدن صداهای مختلف را بیان کند.
تفاوت اصوات طبیعی و مصنوعی را بیان کند.
مفهوم آلودگی های صوتی را درک کند.
در کاربرد ابزار و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی مهارت داشته باشد.
وسایل مورد نیاز :ابزارها و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی و ساخت حجم گلی ،وسایل الزم برای نمایش
و تربیت شنوایی.

روش کار:

١ــ ابتدا توجه دانش آموزان را به محیط
پیرامون خود جلب کنید .این محیط می تواند طبیعت
(مثل باغ ،پارک ،جنگل ،صحرا ،ساحل دریا و یا
حتی حیاط مدرسه) باشد .طبیعتی که با آن ارتباط
برقرار می کنید ،می تواند بسته به محیط جغرافیایی و
امکانات شما متفاوت باشد .از آن ها بخواهید با دقت
به مشاهده محل زندگی خود بپردازند.
٢ــ سپس از آن ها سؤال کنید آیا محیطی که
در آن زندگی می کنند تمیز است یا کثیف؟ به آن ها
اجازه دهید در گروه های کاری خود در مورد این
موضوع بحث و تبادل نظر کنند.
٣ــ چنانچه پاسخ آن ها بر آلودگی
محیط زیست شان داللت دارد ،از گروه های کاری
بخواهید فهرستی از آلودگی ها ،اعم از این که در
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طبیعت و یا در محیط زندگیشان وجود دارد تهیه کنند.
٤ــ حال از آن ها بخواهید منشأ این آلودگی ها و عواملی که می تواند در تولید آن مؤثر باشد را پیدا کنند.
  ٥ــ از دانش آموزان بخواهید به صداهای پیرامون خود گوش دهند چه صداهایی می شنوند؟ کدام صدا خوشایند و
کدام ناخوشایند است؟ منشأ آن ها چیست؟ آیا صداهای طبیعی نیز می توانند ناخوشایند باشند؟
٦ــ پس از این که مفهوم صداهای مطبوع و نامطبوع
را درک کردند به آنها کمک کنید تا مفهوم آلودگی صوتی را
بفهمند .از آنها سؤال کنید منشأ این آلودگیها چیست؟ آیا
آلودگیهای صوتی بیشتر طبیعی است یا مصنوعی؟
٧ــ دانشآموزان میتوانند براساس مجموع تجربیاتی
که درمورد منشأ آلودگیهای محیطزیستشان کسب
کردهاند ،به این پرسش پاسخ دهند که چگونه میتوان از ایجاد
آن جلوگیری کرد؟
   ٨ــ توجه دانش آموزان را به طبیعت و خالق آن
جلب کنید و این که هر پدیده ای در طبیعت به عنوان
بخشی از خلقت به زیباترین و بهترین شکل ممکن خلق
شده است (فتبارک الله احسن الخالقین) .به آن ها کمک
کنید تا دریابند دخالت انسان در طبیعت و استفاده نابجا
از آن سبب برهم خوردن تعادل محیط زیست و آلودگی
می شود.
٩ــ حال از گروه های کاری دانش آموزان
بخواهید براساس عالیق خود در رشته های مختلف به خلق آثار هنری با موضوع آلودگی بپردازند.
١٠ــ در پایان دانش آموزان می توانند کارهای هنری خود و هم کالسی هایشان را بررسی و احساسات خود را
بیان کنند.
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فعالیت پنجم:

خاطره ای از پدر و مادر

هدف ها :در پایان این درس از دانش آموز انتظار می رود:
به اهمیت نقش والدین در زندگی خود پی ببرد.
به والدین خود احترام بگذارد.
از چگونگی اجرای مراسم روز پدر و مادر در منطقه خود آگاهی داشته باشد.
قصه ها ،اشعار و موسیقی محلی در مورد پدر و مادر را بشناسد.
تفاوت های ابزار و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی را برای بیان افکار و احساسات بشناسد.
توانایی خلق یک اثر هنری را در قالب رشته های مختلف هنری داشته باشد.
در کاربرد ابزار و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی مهارت داشته باشد.
وسایل مورد نیاز :ابزارها و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی و ساخت حجم گلی ،وسایل الزم برای نمایش
و تربیت شنوایی.
روش کار( :بهتر است این فعالیت به مناسبت روز پدر یا مادر انجام شود).
١ــ از دانش آموزان سؤال کنید :آیا می دانید چرا باید به پدر و مادر خود نیکی کنیم؟
٢ــ ابتدا از دانش آموزان بخواهید خاطره ای از پدر و یا مادر خود برای کالس تعریف کنند.
٣ــ سپس به آن ها کمک کنید وجه مشترک این خاطره ها که همان فداکاری و از خودگذشتگی پدر و مادر برای
خانواده و فرزندان است را درک کنند و به اهمیت نقش والدین خود در زندگی پی ببرند.
٤ــ سپس از آن ها بخواهید در گروه های کاری از بین خاطره ها یک خاطره را برای نمایش انتخاب و آن را برای
کالس اجرا کنند.
٥ــ از دانش آموزان بخواهید صحنه ای از نمایش یا خاطره خود را نقاشی و یا کاردستی آن را درست کنند.
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٦ــ از آن ها بخواهید در مورد آثار هنری خود و دوستانشان بحث و گفتگو کنند.
قصه ای محلی در مورد پدر و مادر تهیه کنند.
٧ــ از دانش آموزان بخواهید برای جلسه آینده هر یک ،شعر و یا ّ
  ٨ــ همچنین از آن ها بخواهید در مورد چگونگی انجام مراسم روز پدر و مادر در محله ،روستا ،و شهر خود تحقیق
و نتایج را به کالس ارائه کنند.
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فعالیت ششم:

نمایش فی البداهه

هدف ها :در پایان این درس از دانش آموز انتظار می رود:
در فرایند خلق آثار هنری و در محیط پیرامون خود نظم را رعایت کند.
ابزار و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی را بشناسد.
در کاربرد ابزار و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی مهارت داشته باشد.
توانایی توصیف احساس های خود را داشته باشد.
توانایی خلق یک اثر هنری را داشته باشد.
وسایل مورد نیاز :ابزارها و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی ،مقوا ،دکمه قابلمه ای ،قیچی ،چوب حصیر
یا چوب بستنی.

روش کار:

١ــ دانش آموزان را به گروه های مختلف کاری تقسیم کنید و از آن ها بخواهید هر یک طرحی از یک شخصیت را
روی مقوا بکشند .شخصیت می تواند متعلق به قصه یا نمایشی باشد که دوست دارند و یا خود آن را خلق کرده اند.

٢ــ ابتدا شکل مورد نظر را بامداد روی مقوا های رنگی مورد نظر کشیده به طوری که از نقاط مفصل جدا باشند،
سپس با دکمه قابلمه ای به هم متصل کنند.
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٣ــ در این مرحله شکل از زانو یا آرنج ها و یا گردن (به دلخواه خودتان) متحرک است و برای حرکت دادن آن ها
می توان چوب ها را با چسب کاغذی به پشت کار وصل کرد.

٤ــ هر گروه می تواند براساس شکل هایی که دارد ،به خلق یک نمایش بپردازد و فی البداهه آن را اجرا کند.
٥ــ برای ایجاد صداهایی مثل شکسته شدن چیزی ،صداهای حیوانات ،رعد و برق ،چک چک باران از وسایل
موجود درکالس استفاده شود (مانند به هم زدن خودکار ها برای تداعی باران و…).
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فعالیت هفتم:

خیال رنگارنگ

هدف ها :در پایان این درس از دانش آموز انتظار می رود:
طبیعت را به عنوان بخشی از خلقت پروردگار دوست بدارد.
براساس مشاهده های خود قضاوت کند.
رنگ ها را بشناسد.
توانایی بیان احساسات خود را با استفاده از رنگ های مختلف داشته باشد.
تفاوت های ابزار و وسایل مختلف نقاشی وکاردستی را برای بیان افکار و احساسات بشناسد.
توانایی خلق یک اثر هنری را در قالب رشته های مختلف هنری داشته باشد.
در کاربرد ابزار و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی مهارت داشته باشد.
وسایل مورد نیاز :ابزارها و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی ،وسایل الزم برای نمایش و تربیت شنوایی.

روش کار:

١ــ ابتدا از دانش آموزان بخواهید روی مقوایی بزرگ ،رنگهای دلخواه (رنگ پالستیک ،گواشِ ،
مرکب رنگی
رقیق شده یا آبرنگ) را بپاشند .پاشیدن رنگ به گونه ای باشد که نه آنقدر زیاد باشد که تمام سطح کاغذ ،پر از رنگ شود و
نه به اندازه ای کم که نتوانند از داخل آن شکلیابی کنند.

لبه مقوا را روی هم تا و آن را باز کنند .سپس منتظر شوند تا خشک شود.
٢ــ سپس از دانش آموزان بخواهید دو ٔ
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٣ــ از آن ها بخواهید به جستجوی َاشکالی که در آن میبینند ،بپردازند و نقاشی خود را با هر شیئی که دوست دارند
کامل کنند .به آن ها کمک کنید از هر چیزی که شکل آن ها را بهتر نشان میدهد ،استفاده کنند.

٤ــ اجازه دهید دانش آموزان درباره آفرینش های هنری خود و هم کالسی هایشان صحبت کنند .از آن ها درباره
احساسی که هر یک از رنگ ها در آن ها به وجود می آورد ،سؤال کنید .برای مثال دانش آموزی که بیشتر از رنگ خاصی
استفاده کرده است ،چه احساسی در مورد آن رنگ دارد.
٥ــ از آن ها بخواهید نمونه های طبیعی رنگ ها را در طبیعت پیدا کنند .با طرح سؤال هایی آن ها را هدایت کنید تا
دریابند رنگ های مصنوعی از نمونه های طبیعی آن گرفته شده است .پس پروردگار یکتا که آن ها را بدون نمونه مشابه خلق
کرده است ،احسن الخالقین و زیبای مطلق است.
٦ــ از آن ها بخواهید صدای رنگ هایی را که به کار برده اند ،ایجاد کنند .اجازه دهید این کار توسط همه دانش آموزان
و در گروه های کاری انجام شود .ایجاد صدا می تواند با هر وسیله ای باشد .به آن ها اجازه دهید قدرت خالقیت خود را
به کار گیرند.
٧ــ از دانش آموزان بخواهید قصه نقاشی خود را برای هم کالسی های خود تعریف کنند .سپس هر گروه یک قصه
را انتخاب و آن را تبدیل به نمایش کنند.
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فعالیت هشتم:

شعر های محلی

هدف ها :در پایان این درس از دانش آموز انتظار می رود:
براساس شواهد و نتایج مشاهدات و تحقیق خود نتیجه گیری کند.
از میراث فرهنگی ــ هنری منطقه خود آگاهی داشته باشد.
شعرها و سرودهای محلی خود را بشناسد.
در فرایند خلق آثار هنری و در محیط پیرامون خود نظم را رعایت کند.
در کاربرد ابزار و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی مهارت داشته باشد.
در انجام فعالیت های هنری گروهی مسئولیت پذیر باشد.
توانایی توصیف احساس های خود را داشته باشد.
به فرهنگ و آداب و رسوم محلی احترام بگذارد.
وسایل مورد نیاز :ابزارها و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی و ساخت حجم گلی ،وسایل الزم برای نمایش
و تربیت شنوایی.

روش کار:

١ــ از دانش آموزان بخواهید درباره اشعار و سرودهای محلی خود تحقیق کرده ،هر یک سرود و یا شعر خود را
در کالس اجرا کنند.
٢ــ به دانش آموزان کمک کنید تا معنی اشعار و چرایی ماندگاری آن ها را درک کنند.
٣ــ دانش آموزان را به گروه های کاری تقسیم کنید تا هر گروه از میان اشعار و سرودها ،یکی را انتخاب و در کالس
به صورت گروهی اجرا کنند.
٤ــ همچنین به دانش آموزان کمک کنید هر گروه از بین این اشعار ،مواردی را برای تبدیل به نمایش پیدا کنند.
(می توانید از داستان ها و حکایاتی که به نظم نوشته شده است و در ادبیات ما نیز وجود دارد با توجه به گروه سنی
دانش آموزان استفاده کنید).
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٥ــ در پایان از دانش آموزان بخواهید صحنه ای از شعر ،سرود و یا نمایش خود را انتخاب و آن را نقاشی و یا
کاردستی آن را درست کنند.
٦ــ در پایان هر یک از فعالیت ها در رشته های مختلف هنری از دانش آموزان بخواهید درباره آفرینش های هنری
خود و دیگران صحبت و احساسات خود را بیان کنند.
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فعالیت نهم:

چاپ

هدف ها :در پایان این درس از دانش آموز انتظار می رود:
تفاوت های ابزار و وسایل مختلف نقاشی برای بیان افکار و احساسات را بشناسد.
در کاربرد ابزار و وسایل مختلف نقاشی مهارت داشته باشد.
مفهوم چاپ را درک کند.
در نقاشی روی سطح گواش و چاپ آن مهارت داشته باشد.
وسایل مورد نیاز :ابزارها و وسایل مختلف نقاشی مثل گواش ،کاغذ یا مقوا ،سینی یا یک سطح صیقلی ،نی
یا چوب یا قلم مو.

روش کار:

١ــ ابتدا از دانش آموزان بخواهید بر روی
یک سطح صیقلی مانند سینی رنگ گواش را پهن
نموده سپس با جسمی مانند نی یا چوب ،شکل و یا
نقاشی مورد نظر خود را بکشند.
٢ــ دانش آموزان را هدایت کنید قبل از آن
که رنگ گواش خشک شود ،کاغذ راروی رنگ
کشیده شده انداخته وسپس کاغذ را بلند کنند .به
این ترتیب دانش آموزان یک چاپ از نقاشی خود
گرفته اند.
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٣ــ زمانی که دانش آموزان درباره کارهای خود و دوستانشان گفتگو می کنند از آن ها بخواهید درباره شباهت ها و
تفاوت های نقاشی بر روی رنگ گواش و چاپ آن روی کاغذ ،با نقاشی بر روی کاغذ توضیح دهند.
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فعالیت دهم:

یک روز به جای بزرگساالن

هدف ها :در پایان این فعالیت از دانش آموز انتظار می رود:
به اهمیت نقش بزرگساالن در زندگی خود پی ببرد.
به بزرگساالن احترام بگذارد.
به کاوشگری در محیط پیرامون خود عالقه مند باشد.
براساس نتایج مشاهدات و تحقیق خود نتیجه گیری کند.
از سنت ها و میراث فرهنگی خود در مورد چگونگی و چرایی احترام به بزرگ ترها آگاهی داشته باشد.
قصه ها ،اشعار و موسیقی محلی در مورد احترام به بزرگ ترها را بشناسد.
توانایی خلق یک اثر هنری را در قالب رشته های مختلف هنری داشته باشد.
در کاربرد ابزار و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی مهارت داشته باشد.
وسایل مورد نیاز :ابزارها و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی و ساخت حجم گلی ،وسایل الزم برای نمایش
و تربیت شنوایی.

روش کار:

١ــ از دانش آموزان بخواهید در مورد مفهوم خانواده ،چگونگی ارتباط اعضای آن با یکدیگر و نقش پدربزرگ و
مادربزرگ در خانواده و بزرگساالن فامیل در گروه های کاری با یکدیگر صحبت کنند.
٢ــ از آن ها سؤال کنید بزرگ ترین وظیفه ما در مقابل بزرگساالن چیست؟ پاسخ های ارائه شده را روی تخته
بنویسید ،آن ها را تحت عناوین و مفاهیم مختلف از جمله عشق ،محبت ،حرف شنوی ،اطاعت و… تقسیم بندی کنید.
٣ــ حال از آن ها سؤال کنید با انجام چه کاری می توانند تمام مفاهیم و واژه های باال را در مورد بزرگساالن رعایت
کنند؟ به آن ها کمک کنید تا مفهوم احترام (دوست داشتن همراه با اطاعت) را درک کنند.
٤ــ سپس از آن ها سؤال کنید آیا مفهوم احترام به بزرگساالن
تنها در خانواده و فامیل مطرح می شود؟ در جامعه چگونه می توان
به بزرگساالن احترام گذاشت؟ سعی کنید مثال های مختلفی (در
اتوبوس و مترو ،خیابان ،فروشگاه و…) را با کمک دانش آموزان
و با توجه به محل زندگی آن ها به کالس ارائه دهید.
٥ــ چنانچه هر یک از دانش آموزان خاطره یا قصه ای در
مورد چگونگی احترام به بزرگ تر به یاد دارند ،برای کالس تعریف
کنند و سپس در گروه های کاری آن را به نمایش تبدیل کنند.
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٦ــ از دانش آموزان بخواهید برای جلسه
آینده در مورد چگونگی احترام به بزرگساالن در
منطقه خود تحقیق کنند .این پژوهش می تواند
به صورت مصاحبه با پدر و مادر ،پدربزرگ و
مادربزرگ و دیگر بزرگساالن فامیل و آشنایان
و یا جمع آوری قصه ،اشعار و سرودهای محلی
باشد .به گونه ای که دانش آموزان با چگونگی
ارتباط بزرگ تر ها با کوچک تر ها در گذشته و
حال پی ببرند و با سنت ها و میراث فرهنگی خود
آشنا شوند.
٧ــ پس از این که دانش آموزان نتایج پژوهش های خود را به کالس ارائه دادند ،می توانند براساس نیازها و توانایی های
خود به خلق آثار هنری در رشته های مختلف بپردازند .بنابراین می توانند سرودهای محلی را به صورت دسته جمعی در
کالس اجرا کنند ،قصه های خود را تعریف کنند ،نمایشی برای قصه ها ترتیب دهند و یا نقاشی و کاردستی با موضوع احترام
به بزرگساالن را تهیه کنند.
 ٨ــ در پایان در مورد آفرینش های هنری خود به بحث و تبادل نظر بپردازند.
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فعالیت یازدهم:

کارت تبریک متحرک

هدف ها :در پایان این فعالیت از دانش آموز انتظار می رود:
براساس شواهد و نتایج مشاهدات و تحقیق خود نتیجه گیری کند.
از میراث فرهنگی ــ هنری منطقه خود آگاهی داشته باشد.
در فرایند خلق آثار هنری و در محیط پیرامون خود نظم را رعایت کند.
تفاوت های ابزار و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی برای بیان افکار و احساسات را بشناسد.
در کاربرد ابزار و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی مهارت داشته باشد.
وسایل مورد نیاز :ابزارها و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی ،قیچی ،چسب مایع ،مقوا ،روبان یا نخ کاموا،
چسب نواری ،وسیله تزیینی به دلخواه.
روش کار :با توجه به مناسبت ها و نیاز دانش آموزان ،دانش آموزان از هرنوع شکلی می توانند برای ساخت یک
کارت تبریک متحرک استفاده کنند .بنابراین از دانش آموزان بخواهید در مورد آن مناسبت خاص تحقیق کنند و نتایج آن را
به کالس ارائه دهند .معموال ً مناسبت های ملی در هر منطقه ای به گونه ای خاص برگزار می شود .بیشتر بر روی تفاوت های
منطقه ای در برگزاری آداب و رسوم و سنت های ملی تأکید کنید و از آن ها بخواهید این تفاوت ها را بشناسند.
١ــ این کارت داری سه الیه است ،که دو الیه آن کامال ً به هم چسبیده می شود.
٢ــ از دانش آموزان بخواهید طرح مورد نظر را بر روی مقوای دوال رسم کنند و سپس دور آن را بچینند( .در
شماره )1
بعضی از طرح ها الزم است که دوالی مقوا از هم جدا نشود( ).تصویر
ٔ
٣ــ قسمت متحرک کارت را روی مقوای جداگانه طراحی کرده و با اضافه کردن یک نوار کاغذی به پایین آن ،آن
شماره )2
را بچینند( .تصویر
ٔ
4ــ یک شیار کوچک در روی کارت ایجاد کرده و قسمت متحرک را از آن رد کنند و با استفاده از چسب نواری
شماره  4و )5
به کاموا یا روبان و سپس به پشت کارت بچسبانند(.تصاویر
ٔ
شماره )6
 5ــ دو الی ٔه کارت را به هم بچسبانند تا چسب و کاموای داخل کارت دیده نشود(.تصویر
ٔ
الزم به یادآوری است که فقط دور تا دور کارت را می چسبانند تا مانع حرکت کاموا و نوار قسمت متحرک نشود.
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فعالیت دوازدهم :نقاشی گروهی (نقاشی دیواری)
هدف ها :در پایان این درس از دانش آموز انتظار می رود:
از میراث فرهنگی ــ هنری منطقه خود آگاهی داشته باشد.
در فرایند خلق آثار هنری و در محیط پیرامون خود نظم را رعایت کند.
تفاوت های ابزار و وسایل مختلف نقاشی برای بیان افکار و احساسات را بشناسد.
در کاربرد ابزار و وسایل مختلف نقاشی مهارت داشته باشد.
عناصر بصری با تأکید بر نقطه ،خط ،رنگ ،شکل ،بافت ،و… را بشناسد.
وسایل مورد نیاز :ابزارها و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی ،قیچی ،چسب مایع ،مقوا ،روبان یا نخ کاموا،
چسب نواری ،وسیله تزیینی به دلخواه.

روش کار:

١ــ برای انجام این فعالیت الزم است همه دانش آموزان کالس با یکدیگر همکاری کرده و یک قصه را انتخاب و
آن را تبدیل به نمایش کنند .قصه می تواند یک قصه معروف محلی باشد.
٢ــ سپس برروی یک پارچه و یا کاغذ بزرگ هر یک از دانش آموزان پس زمینه بخش هایی از نمایش را با کمک
یکدیگر نقاشی کنند؛ به این صورت که هر یک از دانش آموزان قسمتی از کار را به عهده گرفته و یک نقاشی گروهی
آماده کنند.
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٣ــ چنانچه می خواهید از پارچه برای نقاشی استفاده کنید ،ابتدا از هفته قبل روی پارچه را چسب چوب رقیق شده
بزنید تا پس از خشک شدن برای نقاشی آماده شود.
٤ــ برای اجرای نمایش می توانید کاغذ و یا پارچه را لوله کرده به مرور آن را باز کنید تا بر اساس صحنه نمایش،
پشت صحنه نیز عوض شود و یا این که آن را به یک باره روی دیوار بچسبانید و برای اجرای بخش های مختلف نمایش
افراد جای خود را روی صحنه عوض کنند.
٥ــ برای ایجاد صداهای مختلف همچون صداهای طبیعت و حاشیه متن نیز می توانید از بچه های کالس استفاده
کنید .هر دانش آموز بر اساس توانایی هایش صدای پرنده ،باد ،رعد و برق و ...تولید کند تا مشارکت دانش آموزان بیشتر
شود.
٦ــ عالوه بر این می توانید با توجه به موضوع نمایش از موسیقی متن نیز استفاده کنید.
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