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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.























34

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
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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.



















































    فصل پنجم 

قصه گویی









































































161

دانش آموزان نشان دهید. سپس از آنها بخواهید روش های دیگری برای انجام دادن بهتر فعالیت مورد نظر پیدا کنند. 
 روش ایفای نقش: در این روش شما می توانید از دانش آموزان بخواهید خود را به جای یک شخصیت فرضی 
قرار  دهند و به تقلید حرکات، صدا، عواطف و شخصیت وی بپردازند. از این روش می توانید در برنامه های قصه، نمایش و 

تربیت شنوایی استفاده کنید.
حول  پاسخ  یافتن  و  اطالعات  جمع آوری  بررسی،  مستلزم  معموالً  کار  واحد  روش  )پروژه(:  کار  واحد  روش   
با همکاری  دسته ای از مفاهیم است. در جریان انجام واحد کار، شما می توانید کالس را از شکل معمول خارج  کنید و 

دانش آموزان در قالب فعالیت های کارگاهی و بحث های گروهی، هدف آموزشی مورد نظر را تحقق بخشید.
 گردش علمی: می توانید با ترتیب دادن بازدیدها و فعالیت های تجربی خارج از کالس درس و مدرسه، فرصت های 
الزم جهت اقناع حس کنجکاوی و اکتشاف را در اختیار دانش آموزان قرار دهید. به طورکلی، گردش علمی می تواند شامل 
باشد. مشاهدهٔ   نمایشگاه، فروشگاه، موزه، ساختمان و…  بوستان، کوه، دشت، صحرا، کارگاه،  باغ،  باغچه،  از یک  دیدار 

محیط اطراف و حتی محیط دبستان، درصورتی که امکان کسب تجربه را فراهم آورد، نیزگردش علمی  محسوب می شود.
برای همۀ فعالیت ها و تمامی دانش آموزان وجود  در اجرای درس هنر، هرگز روش یک پارچه و کاملی   
ندارد. معلم همیشه باید توجه داشته  باشد که »برای چه منظور، برای کدام دانش آموزان و تحت چه شرایطی، 

می خواهد کدام فعالیت هنری را طراحی و در کالس اجرا کند«. 

3ــ طراحی آموزشی درس هنر
آموزش: »یاد دادن برای یادگرفتن مطلب یا موضوعی به قصد تغییر است و به بیان دیگر، مداخله ای برنامه ریزی شده در 
جهت بهبود موقعیت فرد و هدایت جریان رشد در تمام ابعاد است«.)سلیمان پور، 1380( در طراحی و اجرای فرایند آموزش 
الزم است ذوق و عالقهٔ  دانش آموزان درنظر گرفته شود تا میل به یادگرفتن در آنها به وجود آید. باید دانش آموزان را درگیر تفکر 

کرد تا خود آگاهانه فرایند یادگیری را طی کنند و با کشف آنچه بدان نیاز دارند، احساس موفقیت کنند.
دانش آموزان طی فرایند فعالیت هنری با موضوع، ابزار و مواد و روش های اجرایی، آن قدر بازی )بازی یعنی تخیل، 
احساس، تفکر( می کنند تا محصولی قابل ارائه تولید نمایند. در جریان این بازی ها آنها مطالب بسیاری را کشف می کنند و به 

این ترتیب، به احساس موفقیت و اعتماد به نفس دست می یابند. 
طراحی آموزشی: »برنامه ریزی انتخاب و سازمان دادن به فعالیت هایی است که معلم و دانش آموزان در مسیر رسیدن 

به اهداف یادگیری انجام می دهند« )قورچیان و دیگران، 1377( و در اصطالح به آن تهیٔه طرح درس می گویند.
 از نظر زمان بندی، طرح درس سالیانه، ماهانه و روزانه تنظیم می شود. معلم برای آنکه بتواند مدیریت یادگیری را به 

خوبی انجام دهد، الزم است برای خود طرح درس سالیانه، ماهانه و روزانه تنظیم کند.
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و  مهرمحمدی  محمود  مترجمان:  تدریس،  برای  ابزارهایی  یادگیری  الگوهای  دیگران؛  و  بروس  16ــ جویس، 

لطفعلی عابدی، انتشارات سمت، تهران 1385.
١7ــ دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه، ج ١٤، مؤسسه  انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران ١373.
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١8ــ دایرة المعارف هنر. 
١٩ــ رؤوف، علی؛ کارمایۀ معلمان در گذر از یاددهی به یادگیری، انتشارات مدرسه، تهران 1375.

20ــ رؤوف، علی؛ یاد دادن برای یاد گرفتن، انتشارات مدرسه، تهران 1382.
2١ــ لنکستر، جان؛ هنر در مدرسه، مترجم: میرمحمد سید عباس زاده، انتشارات مدرسه، تهران 1377.

22ــ سیف، علی اکبر؛ روش های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، نشر دوران، چاپ سوم، نشر دوران، تهران 
.١378

23ــ خوش خلق، ایرج؛  مجموعه  مقاالت اولین همایش ارزشیابی تحصیلی، تهران 1382.
2٤ــ سیف، علی اکبر؛ سنجش فرایند و فراوردۀ یادگیری، نشر دوران، تهران ١38٤.
25ــ سلیمان پور، جواد؛ مهارت های تدریس و یادگیری، چاپ احسن، تهران 1380.

26ــ سیف، علی اکبر؛ روان شناسی پرورشی، انتشارات آگاه، تهران 1370.
27ــ شجری، ف؛ یادگیری خالق، انجمن قلم ایران، تهران 1378.

28ــ شعبانی، حسن؛ مهارت های آموزشی و پرورشی، انتشارات سمت، تهران 1372.
2٩ــ شریف زاده، سید عبدالمجید؛ مبانی هنر های سنتی، کتاب ماه هنر، اردیبهشت ١378.

30ــ فردانش، هاشم؛ مبانی تکنولوژی آموزشی، انتشارات سمت، تهران 1372.
31ــ قاسم زاده، حسن؛ کارگاه آموزشی خالقیت و روش های پرورش آن و ویژگی افراد خالق، جزؤه مربوط 

به کارگاه.
یادگیری،  ــ  یاددهی  فرایند  در  فراشناخت  نظریه  و  یادگیری  نظریه های  دیگران؛  و  نادرقلی  قورچیان،  32ــ 

انتشارات تربیت، تهران 1377.
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  انتشارات  عمیق،  مجید  مترجم:  می کند،  رشد  چگونه  ببین  لیندا؛  مارتین،  33ــ 

نوجوانان، تهران 1379. 
اول،  چاپ  مدرسه،  انتشارات  هنر،  عمومی  آموزش  چگونگی  و  چرایی  چیستی،  محمود؛  مهرمحمدی،  34ــ 

.1383
تهران  مدرسه،  انتشارات  معلم،  تربیت  و  یادگیری  ــ  یاددهی  فرایند  بازاندیشی  محمود؛  مهرمحمدی،  35ــ 

.1379
36ــ یادگیری گنج درون، مترجم: فاطمه فقیهی و دیگران، پژوهشکدٔه تعلیم و تربیت، وزارت آموزش و پرورش، 

تهران 1375.
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