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تازه ای دست یازد. پس، توجه به طبیعت و دقت در مشاهدهٔ 1 آن و دیدن آنچه در اطراف ماست، بر یادگیری و تجربه های ما تأثیر 
بسیار مهمی  دارد.خداوند در قرآن کریم می فرماید: 

»إنَّ فی السموات و فی االرض آلیات للمومنین« )جاثیه/3( به راستی در آسمان ها و زمین برای مؤمنان نشانه هایی 
هست2.

شناخت پدیده های طبیعی و پرورش دقت حواس، زمینهٔ  مناسبی برای فعالیت های هنری ایجاد می کند و ایجاد حساسیت 
و شناخت در ذهن کودکان، زمینه های رشد خالقیت را فراهم می آورد.

در ارتباط با طبیعت باید بتوانیم آنچه را می بینیم، درک و خالصه کرده و اجزای پیچیدهٔ  آن را حذف کنیم. با تفکر و 
تعمق در طبیعت می توانیم ویژگی های محیط اطراف خود را بشناسیم و فقط ظاهر آن را مالک قرار ندهیم. واقعیت طبیعت نه 
در ظاهر آن، بلکه در باطنش نهفته است. برای آنکه بتوانیم به باطن طبیعت پی ببریم، باید با طبیعت آشنا شویم، با آن ارتباطی 

حسی برقرار کنیم و عواملی را که در زیبایی آن مؤثرند، بشناسیم.
ابوعلی سینا در  به وجود می آورد. چنانچه حکیم  بین اجزاست که وحدت کل را  ارتباط منظم  این عوامل،  از  یکی 
بیان نظم هستی می گوید: »جنبۀ  کمیت عناصر ایجاد کثرت می کند و جنبۀ  کیفیت آنها همین کثرت را به وحدت باز 
می گرداند.« ذهن ما قادر نیست مجموعه ای فاقد نظم را درک کند. پس یکی از اهداف، یافتن نظم است؛ زیرا از این طریق 

به درک بهتر پدیده ها نائل می شویم.
عالوه براین، در خلقت خداوند، قرار گرفتن عوامل بصری در کنار یکدیگر زیبایی می آفریند. وجود وزن یا ریتم )مانند 
حرکت شب و روز و ضربان قلب(، تنوع درگونه ها )مانند انواع برگ ها و پرندگان(، تضاد )مانند نور با تاریکی(، بافت )مانند 
زبری و نرمی (، تناسب )مانند کوچکی و بزرگی اندازه ها(، شکل )مانند دایره(، ترکیب )مانند قرار گرفتن چند جزء در کنار هم 
و ساختن یک کل(، تناسب و هماهنگی)مانند رابطٔه جزء با کل در یک شکل یا نقش( و همچنین تقارن )مانند تکرار یک نقش( 

از نشانه های زیبایی در طبیعت است.
نظم درخلقت را در پدیده های مختلف می توان  دید و توجه دیگران  را نیز به آن جلب کرد. با آوردن یک گلدان گیاه سبز 
یا یک حیوان خانگی به کالس درس یا حتی با اشاره به انسان به عنوان زیباترین آفریدهٔ  خداوند، می توان کودکان را به شناخت 

ابعاد گوناگون طبیعت برانگیخت؛ زیرا تمامی مظاهر زیبایی طبیعت را در وجود انسان می توان یافت.
فعالیت های مناسب هنری که در ارتباط با خلقت اند و از آن الهام می گیرند، ضمن افزایش حساسیت هنری دانش آموزان 
نسبت به طبیعت و زیبایی ها و ویژگی های آن، باعث لطافت بیشتر روح  آنان خواهد شد. کودکان می توانند از عناصری چون 

1ــ مشاهده، استفاده از تمام حواس برای شناخت یک پدیده است. به بیان دیگر، هر چیزی را که با چشم می بینیم، با سایر حواس نیز شناسایی می کنیم و از تجربه های 
قبلی هم در شناخت آن کمک می گیریم.

2ــ »وجعلنا اللیل و النهارآیتین فمحونا آیة اللیل و جعلنا آیة النهار مبصره«) اسراء/12( و شب و روز را دو نشانه قرار دادیم؛ پس آیت شب را محو کردیم و 
آیت روز را روشنی بخش و نوردهندهٔ  چشم گردانیدیم.

»وفی االرض آیات للموقنین« )ذاریات/20( و در زمین، نشانه هایی است برای کسانی که یقین آوردند.
»وفی خلقکم و ما یبث من دابة آیات لقوم یوقنون« )جاثیه/4( و درآفرینش شما و آنچه از جنبندگان می پراکند، برای مردمی که یقین دارند، نشانه هاست.
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»خالقیت را تولید یک ایده یا محصولی نو تعریف کرده اند. عناصر خالقیت نیز دو گونه اند؛ برخی از آنها ژنتیکی و 
برخی نیز اکتسابی یا محیطی و اجتماعی اند. کودکان در سنین مختلف انواع متفاوتی از رفتارهای خالق را نشان می دهند اما 
به طور کلی، می توان گفت فضایی که کودکان در آن خالقیت خود را بروز می دهند و میزان خالقیتی که از خود نشان 

می دهند، به آموزش، تجربه و سطح پرورش فکری و جسمی  آنها بستگی دارد. 
کودکان از انواع هوش برخوردارند. بنابراین، هوش همراه با آموزش مناسب و کسب تجربه، مهارت های الزم برای 
به آنها برای  آنان قرار می دهد. »بزرگ ترین کمک معلم در پرورش خالقیت دانش آموزان، کمک  خالق بودن را در اختیار 
یافتن عوامل مؤثر بر خالقیت و گسترش آنهاست. این عوامل عبارت اند از: »توانایی های فردی،  کسب  مهارت های انجام کار، 

انگیزهٔ درونی، تفکر خالق و فضای شاد« )ترزا آمابلی، 1377(.
چنان  و...با  حرکت ها  اندازه ها،  حجم ها،  صداها،  شکل ها،  رنگ ها،  طبیعت،  در  هنری؛  رشته های  تلفیق  ــ   ٦
هماهنگی و نظم  زیبایی درهم آمیخته اند که نمی توان آنها را جدا از هم درک کرد. در کالس هنر نیز مجموعه ای از فعالیت های 
رشته های مختلف هنری باید به گونه ای طراحی  شوند که یکدیگر را تکمیل کرده و در کنار هم زیباتر، لذت بخش تر، مؤثرتر 

و با معناتر جلوه کنند. 
٧ــ یادگیری مشارکتی؛ دانش آموزان از طریق مشارکت فعال در تجربه های هنری، با حوزه های مفهومی و مهارتی 
بسیاری مواجه و آشنا می شوند و آنها را یاد می گیرند. برای جلب مشارکت دانش آموزان باید عالقه، استعداد و نیاز آنان را در 
نظر گرفت و به آنها مسئولیت داد تا در برنامه  ریزی ساعت درس هنر سهیم باشند و اجرای برنامه ها و حتی طراحی مقررات و 

اجرای نظم کالس را بر عهده گیرند. 
ابراز  هنری،  بیان  دارند.  نزدیکی  بسیار  ارتباط  دانش آموزان  عواطف  و  تفکر  تخیل،  حواس،  با  هنری  فعالیت های 
از  یک  هر  تا  شوند  انجام  فردی  صورت  به  هنری  فعالیت های  از  بعضی  است  بهتر  اگرچه  بنابراین،  است؛  درونی  عواطف 
دانش آموزان، فرصت تجربٔه توانایی ها و مهارت ها، نشان دادن عواطف و هیجانات و بیان احساسات خود را به طور مستقل 
داشته باشد اما دانش آموزان در جریان همین فعالیت های فردی نیز به گونه های مختلف می توانند با هم مشارکت کنند. معلم 
نیز می تواند آنها را تشویق کند که برای انتخاب موضوع فعالیت های خود، با هم به گفت  وگو و مشورت بپردازند و در توسعٔه 
ایده های یکدیگر، به هم کمک کنند. آنها حتی با مشاهدٔه آثار هنری یکدیگر، دیدن تصاویر مرتبط با موضوع کار یا  مشاهدٔه آثار 
هنری در نمایشگاه ها و موزه ها می توانند ایده بگیرند و از ابزار، وسایل و مواد در دسترس نیز با هم استفاده کنند. در این تعامل، 

رشد عاطفی و اجتماعی دانش آموزان بهتر صورت می گیرد.
در مورد فعالیت های گروهی الزم است آزادی و حق انتخاب شریک برای دانش آموزان محترم شمرده شود .تشکیل 
گروه و تعیین موضوع فعالیت و تقسیم مسئولیت بر عهدهٔ  اعضای گروه است و معلم بر مشارکت فعال همٔه آنها نظارت می کند. 
الزم است گروه یک نماینده داشته باشد که اثر تولید شده را ارائه کند و چگونگی تهیٔه  آن را گزارش دهد. پس از تولید اثر 
هنری نیز بچه ها در گروه های بزرگ یا کوچک به مشاهده، بررسی و توصیف آثار بپردازند و هرکس، عالوه بر اینکه کار خود را 

برای دیگران توضیح می دهد، دربارٔه  کاری که دوستانش انجام داده اند، اظهارنظر کند. 
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و  موزه ها  از  بازدید  در کالس،  طبیعی  نمونه های  مشاهده   طبیعت،  در  گردش  مانند  مختلف،  منابع  از  استفاده  با  6ــ 
نمایشگاه ها و کارگاه های هنری، نمایش عکس و اسالید و فیلم، شناخت دانش آموزان را از هر موضوع کامل کنید و دید آنها 
را نسبت به برنامه وسعت دهید. در هر فرصت، ارزش فعالیت های منحصر به فرد هنری را به دانش آموزان گوشزد کنید تا آنها 
با استفاده از تخیل و ذهن خود، از وابستگی به طرح های کلیشه ای، قراردادی و تکراری و یکنواخت رها شوند و با تکیه بر 

استعداد و خالقیت خود، اعتماد به نفس پیدا کنند.

7ــ درکار گروهی دو نفری یا چند نفری، ایجاد ارتباط دوستانه در دست یابی به نتیجٔه بهتر، تأثیر چشم گیری دارد. بچه ها 
کار گروهی را در سال های پیش تجربه کرده اند، طی آن به نقش دیگران پی  برده و همکاری و هماهنگی و مشورت را یاد  گرفته اند 
و اهمیت آن را در یافته اند. گروه بندی دانش آموزان را با نظر خودشان انجام دهید و به آنها فرصت تجربه های عمیق تر از تالش 

و مشارکت برای رسیدن به یک هدف را بدهید.

از  ترتیب، هر دانش آموز پس  این  به  فعالیت ها اختصاص دهید؛  به ارزشیابی  را  پایان هر جلسه، چند دقیقه  ــ در   8
انجام دادن فعالیت، کار خویش را به نمایش می گذارد. دانش آموزان همٔه نمونه ها را می بینند و در مورد آنها گفت وگو می کنند. 
آنها یاد می گیرند که درباره کار خود و هم کالسی هایشان اظهار نظرکنند تا نکته های مثبت کارها آشکار شود، اطراف خود را 
خوب مشاهده و اشیا و پدیده های تازه ای را کشف کنند، روش های تازه ای برای اجرا بیابند و به تدریج، هر چه را در ذهن تجسم 

می کنند، به راحتی به اجرا درآورند و به این ترتیب، فرایند و محصول هنری خود را بهبود بخشند.

9ــ از والدین بخواهید ضمن ایجاد فضایی محبت آمیز و گرم در خانه، تجربه های مفید خود را در قالب خاطرات یا 
قصه هایی، در اختیار فرزندان خویش قرار دهند تا زمینه ای برای شکوفایی خالقیت آنها باشد. آنها را توجیه کنید تا کارهای 
هنری فرزندان خود را با همان دید کودکانه و متناسب با توانایی ها و ذوق کودکانه بنگرند و در هیچ موردی، آنها را سرزنش و 

توبیخ یا حتی تشویق بی مورد نکنند؛ والدین باید بدانند که کودکان با تخیالت و اید ه آل هایشان زندگی می کنند.

10ــ از والدین بخواهید که به فرزندانشان در تهیهٔ  مواد و ابزار و وسایل الزم برای انجام دادن فعالیت های هنری کمک 
کنند. این وسایل، بسیار ساده اند و الزم است مطابق دستور کار هر جلسه، تهیه شوند. انواع مواد رنگین و کاغذ و مقوا، قوطی 
مقوایی خالی، چسب، کاغذهای باطله، نوارها و نخ های رنگین، از جملٔه این وسایل اند. همچنین، الزم است لباس مناسبی در 
اختیار کودکان قرار دهند تا در ساعت درس هنر برای محافظت از لباس مدرسه، آن را بپوشند. در ضمن، والدین باید فرزندان 

خود را به رعایت بهداشت، ایمنی و نظافت تشویق کنند.
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ابتدا از دانش آموزان بخواهید رنگ های طبیعت پیرامون خود را بیان کنند. سپس در گروه های کاری خود، مناطق 
مختلف جغرافیایی را که آب و هوای متفاوتی دارند، مقایسه کنند )مانند رنگ های کویر و تفاوت آن با رنگ مناطق جنگلی یا 

مناطق قطبی(. 
تقسیم  مصنوعی  رنگ های  و  طبیعی  رنگ های  دستٔه  دو  به  رنگی  مواد  همٔه  مصنوعی:  و  طبیعی  های  رنگ 
می شوند. رنگ های طبیعی از سه منبع گیاهی )مانند روناس، پوست پیاز، پوست گردو، حنا، پوست انار و بعضی از گلبرگ ها 
حیوانی  و  شنگرف(  و  الجورد  زغال،ُاخرا،  پودر  )مانند  معدنی  کاکائو(،  و  زردچوبه  گردو،  پوست  خروس،  تاج  گل  مانند 
)مانند قرمز دانه و بعضی از انواع ماهی( تهیه می شوند. امروزه رنگ های مصنوعی را به صورت شیمیایی تهیه می کنند )مانند 

رنگ های مخصوص فعالیت های هنری مثل نقاشی، رنگ مخصوص پارچه، وسایل پالستیکی، ماشین آالت و ساختمان(. 

فعالیت ها: از دانش آموزان بخواهید در میان مواد طبیعی مختلف جست وجو کنند، مواد مناسب برای رنگ آمیزی را 
بیابند و نام و ویژگی های آنها را بنویسند.  

دانش آموزان با رنگ های اصلی)گواش یا آب رنگ( و سیاه و سفید، رنگ های جدید بسازند.
آنها می توانند نمونه های رنگی را از طبیعت گرد آوری و دسته بندی کنند و در کار گروه های خود و کالس به نمایش 
بگذارند. همچنین، بعضی از این نمونه ها )مثل برگ ها و گل های رنگارنگ( را با توجه به طیف رنگ ها دسته بندی کنند و روی 

کاربرگ خود بچسبانند. 

سوسک قرمزدانه

گیاه روناس  گیاه شنگرف  گیاه تاج خروس

سنگ الجورد گل ُاخرا


































