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ــ چسب: چسب ماده ای است که دو یا چند قطعه را به یکدیگر متصل می کند. این ماده تنوع بسیار زیادی دارد و 
به صورت مایع و جامد در شکل های مختلف تولید می شود.     

انواع چسب ها از مواد طبیعی و مصنوعی ساخته می شوند. چسب های طبیعی از مواد معدنی، حیوانی )ژالتین، ِسریُشم، 
الک و ...( و گیاهی )نشاسته، صمغ ، سریش و ...(، و چسب های مصنوعی از مواد شیمیایی تهیه می شوند. انواع چسب 
به صورت های مختلف مانند چسب تیوبی، ماتیکی، لوله ای، خمیری، پودری، ژله ای، حرارتی، نواری و ... تهیه می شود و 

در دسترس است.       

ل استفاده می شود. مانند چسب چوب یا چسب کاغذ      هنگام استفاده از بعضی چسب ها، برای رقیق کردن آنها از حالاّ
دیواری که با افزودن مقداری آب، غلظت مناسبی پیدا می کنند. 

افشانۀ ورنی یا براق کنندۀ  رنگ: از افشانٔه براق کننده، که خود نوعی چسب است، برای ایجاد شفافیت وحفاظت 
از کارهای رنگ شده)مانندآثارِگلی رنگ شده و مواد طبیعی و ...(  استفاده می شود. هنگام استفاده از افشانٔه شفاف کننده باید 
ابتدا آن را تکان دهیم تا مایع درونش کامالً یک  دست شود. سپس آن   را به  صورت مایل و از فاصلٔه 25 سانتی متری روی شیء 
رنگ آمیزی شده بپاشیم. البته باید بدانیم که به دلیل وجود مواد تینری آتش  زا در افشانه، این کار برای دانش آموزان خطرناک 

است و معلم باید آن را انجام دهد. 
اسپری روغن جال: نوعی براق کننده است که با ایجاد الیه ای روی کار،آن را محافظت می کند. روی شیء رنگ آمیزی 

شده را  با ابر به روغن جال آغشته می کنند. قبل از شروع کار باید دست ها را با دستکش پوشاند تا روغن جال به آن نچسبد.
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ب(فعالیتهاییادگیریدانشآموزان

مجموعه فعالیت هایی که دانش آموزان در بخش کاردستی انجام می دهند تا به اهداف کلی درس هنر برسند، فعالیت های 
یادگیری کاردستی نامیده می شوند. هر فعالیت کاردستی به نحوی طراحی شده که طی 50  دقیقه در کالس یا کارگاه  قابل 

اجراست. 
 در پایه های اول تا سوم برنامه های کاردستی مطابق جدول 1 اجرا شده و دانش آموزان ابزار و مواد و روش های کار 

راتجربه کرده اند. 

1ــتوصیههاییبرایاجرایبرنامه
ابتدا برای سهولت اجرای این برنامه به معلم توصیه هایی می شود و او با استفاده از آنها می تواند  فرصت های یادگیری 

را برای کالس خود فراهم آورد.                           
یا  خود)فردی  برای  نایلون  یاکیسه  مناسب  جعبهٔ   یک  سال  ابتدای  از  که  یادگرفته اند  اول  پایهٔ   از  دانش آموزان  1ــ 
درگروه های کوچک( تهیه کنند و هر نوع ابزار و مواد مورد استفاده در فعالیت های هنری به ویژه کاردستی؛ مانند خرده های 
کاغذ و مقوای رنگی،کاغذهای باطله با تصویرهای رنگی، کارت پستال ها، چسب، قیچی، دکمه       ، پولک، روبان، تکه پارچه های 
رنگی و گل  دار، برگ، شاخه، صدف، سنگ  ریزه، نخ کاموا و ...را جمع آوری و نگه داری کنند. ضمن یادآوری جعبه ابزار، 
کودکان را در مورد تهیهٔ  ابزار و مواد، استفادٔه  بهینه از آنها و نگه داریشان بیشتر تشویق کنید. برای ساختن هر کاردستی ، ابزار 
و مواد مختلفی مورد نیاز است. الزم است شما طراحی آموزشی چند جلسه  درس هنر را از قبل آماده کنید و از مدتی پیش، 

موضوع کار، ابزار و مواد مورد نیاز را به اطالع دانش آموزان برسانید تا آمادگی اجرای برنامه را داشته باشند.
2ــ بعضی از این ابزار و مواد را می توان در ابتدای سال تحصیلی تهیه و در کالس نگه داری کرد؛ مثالً برای فعالیت های 
کاغذ و مقوا می توان از مدیر مدرسه، اولیا و دیگران کمک خواست تا انواع کاغذ و مقوای یک رو سفید،  مجله ها و سایر نشریات 
خود را که تمیز ولی بی مصرف هستند، در اختیار دانش آموزان قرار دهند. برای انجام دادن فعالیت های کاردستی، با توجه به 
امکانات محیط و شرایط موجود درهر منطقه، می توانید ابزار و موادی را با نمونه های پیشنهادی در برنامه جای گزین کنید. 

دانش آموزان را هدایت  کنید که این مواد و ابزار را پیدا کنند و در هر برنامه مورد استفاده قرار دهند.
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2ــ جدول فعالیت های یادگیری دانش آموزان     
 

ردیف
   پایه عنوان      

فعالیت های یادگیری دانش آموزان

ششمپنجمچهارمسومدوماول

1
شکل سازی با کاغذ 

و مقوا

ـ نقش آفرینی با 
شکل های غیر هندسی

ـ نقش آفرینی با 
شکل های هندسی

ـ ساختن جورچین
ـ ساختن تاج یا سربند

ـ ساختن پرچم
ـ ساختن کارت تبریک 

و پاکت

ـ شکل سازی با 
کاغذ مچاله

ـ شکل سازی با 
رشته های کاغذی
ـ شکل سازی با 

برش داخلی
ـ ساختن کارت 
تبریک و پاکت

ـ حجم سازی با کاغذ مچاله
ـ شکل سازی بابرش کاغذومقوابا 

قیچی
ـ شکل سازی باتازدن کاغذومقوا

)غیرهندسی(
ـ شکل سازی با تا کردن دایره

ـ شکل سازی با کاغذهای 
حلقه شده

ـ ساختن کارت تبریک و پاکت 

ـ ساختن 
شکل های 

متحرک
ـ ساختن ُمهر

ـ ساختن کتاب

ـ ساختن حجم های 
به شکل به عالوه

ـ ساختن  حجم های 
هندسی ساده 
)مکعب وهرم(

ـ ساختن کتاب

ـ ساخت کتاب
ـ ساخت قاب 

عکس

2
کار با مواد موجود 

در طبیعت

ـ ساختن کاردستی با 
یک مادهٔ  طبیعی )برگ، 

سنگ، صدف و ...(

ـ ساختن 
کاردستی با 

مجموعه ای از 
یک مادهٔ  طبیعی

ـ ساختن کاردستی با مواد 
٭٭طبیعی مختلف

کار با مواد 

دور ریختنی
٭٭٭

 ـ شکل سازی 
باجعبه ها و 
قوطی های 
دورریختنی

 ـ ساختن طبل

  ـ ساختن کالژ 
ترکیبی

  ـ شکل سازی 
باجعبه ها و 
قوطی های 
دورریختنی

  ـ ساختن کالژ 
ترکیبی

  ـ شکل سازی 
باجعبه ها و 
قوطی های 
دورریختنی

کار با ِگل ُرس3

ـ ایجاد نقش روی ِگل
ـ ساختن حجم ِگلی 

دلخواه
ـ ساختن ظرف ِگلی به 

روش انگشتی

ـ ساختن حجم 
ِگلی دلخواه

ـ ساختن ظرف 
ِگلی به روش 

فتیله ای

ـ شکل سازی با ِگل)هندسی(
  ـ ساختن بشقاب ِگلی

ـ ساختن حجم 
ِگلی

ـ رنگ آمیزی 
حجم گلی

ـ ساختن حجم ِگلی
ـ رنگ آمیزی حجم 

گلی

ـ ساختن حجم 
ِگلی

ـ رنگ آمیزی 
حجم گلی
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نوع ا رزش یابیزمان فعالیتنوع فعالیتفضای آموزشیابزار و مواد

مقواهای ضخیم با رنگ های متنوع، قیچی، ابزار و 
مواد نقاشی و تزئینی

فردی کالس
یک جلسٔه

50  دقیقه ای

فرایندی
و

پایانی

مراحل اجرا )شکل های قرینه ای(
ـ  در این جلسه، دانش آموزان در بارٔه شکل هایی که می خواهند بسازند، با هم مشورت کنند وتصمیم بگیرند. 1ـ

2ــ شکل مورد نظر را پشت مقوا بکشند و دو نمونٔه کامالً یکسان و یک اندازه را با قیچی برش دهند )می توانند قبل از  
شروع کار مقوا را دو الیه کنند تا هر دو شکل را با هم و کامالً یکسان برش دهند(.

3ــ ابتدا از شکل هایی مانند دایره، مربع و مثلث شروع کنند. دو شکل یکسان را از روی محور تقارن ولی در جهت 
عکس هم، تا وسط برش دهند. برش ها را از داخل هم عبور دهند؛ به طوری که کامالً درون یکدیگر قفل شوند.

4ــ شکل ساخته شده، باید ایستایی کامل داشته باشد. 
5  ــ شکل های ساخته شده را با وسایل نقاشی، کالژ کاغذ رنگی یا ... تکمیل کنند1.

6  ــ نمونه های آماده را به نمایش بگذارند.
7ــ دربارهٔ  نمونه های ساخته شده با هم گفت و گو کنند.

8  ــ شناسنامهٔ  کار را بنویسند )بهتر است قبل از مرحله 3 این کار را انجام دهند(.
9ــ پوشهٔ  کار خود را کامل کرده و شکل را در پوشه نگه داری کنند.    

1ــ  با برش دادن  یا چسباندن اجزای دیگر می توانند به شکل های متنوعی  دست یابند.


