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فصل 3
كاربرد بازی، اسباب بازی، فّعالیت های هنری و 
ورزشی در برنامه های آموزشی پیش از دبستان

شایستگی های فصل 
1 استفاده از بازی در آموزش مفاهیم پیش از دبستان

٢ استفاده از ورزش در آموزش مفاهیم پیش از دبستان

٣ استفاده از فّعالیت هنری در آموزش مفاهیم پیش از دبستان
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بازی های کودکان

تعریف بازی: فّعالیتی است که آزادانه انتخاب شود و 
هدفش در خود آن نهفته، رضایت خاطر و خوشحالی 
از انجام دادن آن وجود داشته باشد. در بازی، بازیکن 
فعاالنه از لحاظ جسمی  و ذهنی درگیر است و با تخیل 
و تقلید مدت زیادی از وقت خود را صرف آن می کند. 

بازی ها به دو شکل انفرادی و گروهی انجام می شوند.

 ضرورت و اهمیت بازی 
در  و  آورد  می  فراهم  را  کودک  رشد  های  زمینه  بازی 
زندگی آنها نقش اساسی دارد. آنان نیازها و احساسات 
خویش را از این طریق آشکار می سازند. کودکان از بازی 
لذت می برند و همین به یادگیری آنان کمک می کند. 
بنابراین انتخاب فّعالیت های مناسب با اهداف آموزشی 

در گروه های کالسی، یک بازی مانند گرگم به  هوا یا توپ بازی را مطرح کنید و در موارد زیر گفت وگو فّعالیت 1
کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

 اهداف بازی
 تأثیرات بازی بر رشد همه جانبۀ  کودک

می تواند به نیازهای روحی، روانی، اجتماعی و جسمانی 
برآوردن  بازی در  این رو ارزش  از  کودک پاسخ دهد. 
این نیازهـا بـارز می شود. امـروزه، برنامه هـای آموزشی 
بـازی محور مورد توجه خـاص قرار گرفته است و بیشتر 

برنامه های پیش دبستانی بر این اساس بنا شده اند.

 ارزش بازی 
بازی یکی از فّعالیت های اساسی کودکان است. آنان از 
این طریق دنیای اطرافشان را می شناسند، دیدگاه ها و 
احساساتشان را بروز می دهند و به توانایی های جسمی، 
شناختی، عاطفی، اجتماعی و اخالقی خود پی می برند.

مهم ترین ارزش های بازی شامل ارزش های جسمی، 
شناختی، عاطفی، اجتماعی و اخالقی است.

در گروه های کالسی:فّعالیت ٢
 چند بازی سنتی نام ببرید.

 تأثیرات این بازی ها را بر رشد جسمانی بیان کنید.

فّعالیت های جسمانی کودک از بدو تولد آغاز می گردد. 
لذت بخش بودن این فّعالیت ها هدف برتری است که بازی 
را ایجاد می کند، کودک از آن لذت می برد و از آن احساس 
رضایت می کنـد. فّعالیت هـای جسمانی، رشد انـدام هـا، 
افـزایش قدرت بـدنی، هماهنگی و تعـادل بین انـدام ها ، 
ظرافت حرکات، افزایش استقامت و مقاومت بدن در مقابل 

بیماری ها و خطرات محیطی را در پی دارد.
برنامه ریزی تجارِب حرکتی برای کودکان باید با توجه 

به ویژگی های رشدی هر گروه سنی باشد و فضا، مکان، 
تجهیزات و نوع بازی ها براساس آن انتخاب شوند. در عین 
حال به تنوع، زیبایی، مقاومت و ایمن بودن تجهیزات 
بازی توجه گردد. بازی های دوران کودکی، ماننِد دویدن، 
پریدن، خم شدن، سرخوردن، باال رفتن و … در رشد 
جسمانی و سالمت اندام های کودک بسیار حائز اهمیت 

است)شکل1(.

1  ارزش جسمانی بازی 
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در گروه های کالسی:فّعالیت ٣
 دو بازی گروهی نام ببرید.

 قوانین هر بازی را فهرست کنید.
 ارزش های اجتماعی هر بازی را بیان کنید.

٢ ارزش اجتماعی بازی

شکل1ـ بازی جسمانی

با مطرح شدن قانون در بـازی، رعـایت شدن قـوانین 
اجتمـاعی به کودکان مـانند در انتظـار نـوبت بـودن، 
سکوت، رعـایت نـوبت و حقوق دیگـران و تـوجه بـه 

فرهنگ ها  آموزش داده می شود. 

آدلر می گویـد: »   بـازی پیش از هـر چیـز یک تمرین 
اشتـراکی  است و کودک در طی ایـن تمرین ها فرصت 

می یابد احساسات اجتماعی خود را ارضا کند«.
انسان موجودی اجتماعی است و نیاز به گروهی دارد تا 

شکل٢ـ بازی اجتماعی
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٣ ارزش اخالقی بازی

در گروه های کالسی، یک بازی گروهی را در نظر بگیرید و در موارد زیر گفت وگو کنید.فّعالیت ٤
 صفات قهرمانان ورزشی را فهرست کنید.

 فهرستی از ارزش های اخالقی در این بازی گروهی را ارائه دهید.

بازی یکی از مهم ترین عوامل در تربیت اخالقی کودک به 
شمار می آید. کودک در خانه و مدرسه یاد می گیرد که 
چه چیز خوب و چه چیز بد است. ولی تثبیت معیارهای 
اخالقی در این دو )خانه و مدرسه( هرگز به  اندازۀ بازی 

قوی نیست. بنابراین:
 کودکان در بازی ها با بسیاری از مفاهیم اخالقی از 
جمله خوب، بد، حق، ناحق، درست، نادرست و نظایر 

آنها آشنا می شوند.
 کودکان هنگام بازی درمی یابند که اگر بخواهند در 
بازی پذیرفته شوند، باید درستکار، حقیقت طلب، مسلط 

به خود، عادل، صادق، وفادار، مسئولیت پذیر و دارای 
رفتاری پذیرفتنی باشند. اگر صادق نباشند همبازی ها 

خیلی زود آنها را طرد خواهند کرد.
 بازی، ارزش های اخالقی را شکوفا می سازد و مسائل 
و ابعاد آن را پیش چشم کودکان قرار می دهد. از این 
طریق می توان، فّعالیت ها و اندیشه های نادرست کودک 
را اصالح کرد و آنها را به سوی صالح و خوبی سوق داد.

 کودکان در بازی درس دفاع از خود، تالش برای احیای 
حق، پاک سازی محیط، مهرورزی، همکاری ،حق جویی، 

تعاون و.... را می آموزند )شکل3(.

شکل٣ـ بازی گروهی

خود را متعلق به آن بداند. کودک با بازی کردن، نخستین 
گام ها را برای اجتماعی شدن برمی دارد. او ابتدا قوانین 
ساده بازی را یاد می گیرد، سپس در بازی های گروهی 
از حـالت خـود محوری خـارج می شود و پس از ارتبـاط 
با دیگـران، رعـایت حقوق آنـان، رعـایت آداب و رسوم، 

همدردی و همدلی، قواعد بازی را در می یابد.
بنـابراین کودک در بـازی تجربه هـای مفیـدی ماننـد  
همکاری، پیروزی، شکست، برتری طلبی، رقابت، ایجاد 
رابطۀ انسانی و دوستانه، حس تعـاون، احتـرام و روش 
استفاده از وسایل بازی را به دست می آورند )شکل2(.
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٤ ارزش عاطفی بازی

کودک در بازی فرصت می یابد تا بـه راحتی احساسات 
و ایده های خود را بیـان کند. او بین عواطف و امیال 
متضادش تعادل ایجاد می کند. پیاژه  این کار را »بازی 
نامد. مثاًل کودک به عروسک خود دارو  جبرانی« می 
می دهد و به او گوشزد می کند که باید بخورد. زیرا برای 
سالمتی اش ضروری است. )در واقع به فشارهایی که به 

او در هنگام خوردن دارو وارد شده است اشاره دارد.(
کودک در زندگی روزمره نیاز دارد تـا از نقش هایی که 
محـدودیت های محیطی به او تحمیل می کنـد رهایی 
یابد. بـازی»نقش« به کودک فرصت می دهد تـا عمل 

در گروه های کالسی، در مورد احساسات کودک هنگام عروسک بازی گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس فّعالیت ٥
ارائه دهید.

ناخوشایندی را که موجب ناراحتی او شده است تعدیل 
نماید. در واقع انرژی تحت فشار خود را به گونه ای بیرون 
می ریزد. مانند زمانی که عروسک خود را کتک می زند یا 
زمانی که کودک از حیواناتی مانند سگ و گربه می ترسد 
با درآغوش گرفتن سگ و گربه پارچه ای بر ترس خود 

غلبه می کند و به بازی نقش می پردازد.
بازی هایی مانند عروسک بازی، خانه بازی، ماشین بازی، 
نمایش هـای عـروسکی و ساختن ماسک ها، بـر اساس 
قصه های شنیده شده، فرصت خـود بودن را به کودک 

می دهند )شکل4(.

شکل٤ـ ارزش عاطفی بازی

٥ ارزش شناختی بازی

در گروه های کالسی در مورد موضوعات زیر گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.فّعالیت ٦
 دو بازی که کودکان می توانند با وسایلی مانند توپ، سنگ،آب، انجام دهند را ارائه دهید.

 ارزش های شناختی هر بازی را بیان کنید.
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بازی در رشد و توسعه مهارت های شناختی مانند مشاهدۀ 
دقیق، جمع آوری، دسته بندی اطالعات، حدس زدن و... 
نقش مهمی  دارد. کودکان از طریق بازی به درک درستی 
از مفاهیم اندازه، حجم، شکل، وزن و نظایر آنها دست 

می یابند.
کودک از راه عمل و تجربه، در محیط به ابداع می پردازد 
و با پدیده ها و مسائل جدید آشنا می شود. می کوشد به 
دقت مشاهده کند، تجربه به دست آورد و قدرت انتخاب 

بهترین راه حل را کسب کنـد و از محیط اطـراف خـود 
شناخت صحیح تری به دست آورد.

به قضاوت  بازی، استدالل می کند،  کودک در هنگام 
می پـردازد، مسائل را حل و در نهایت از فّعالیت های 
خـود نتیجه گیری می کند. این فّعالیت ها به او یـاری 
می دهد تـا در آینـده بتوانـد متکی به نفس، مستقل و 

در حل مشکالت توانمند باشد )شکل5(.

شکل٥  ـ ارزش شناختی بازی

تحول بازی های کودکان

بازی براساس مراحل رشد کودک به انواع زیر تقسیم می شود:

 1ـ بازی های تمرینی )تقلیدی(
این بازی ها نخستین بازی هایی هستند که کودکان تا 2 سالگی به آنها می پردازند و بیشتر برای لذت بردن از 
حواس، آنها را انجام می دهند از جمله این بازی ها، می توان بازی با دست )دست دسی(، بازی با وسایل صدادار، 

تولید صدا، هل دادن اسباب بازی و کشیدن آنها را نام برد.

 ٢ـ بازی های رمزی)نمادین(
این بازی ها، بازی هایی هستند که در آن کودکان واقعیت را تغییر شکل می دهند و شیئی که وجود ندارد را 
با شیئی که وجود دارد نمایش می دهند. مانند قطعه چوبی که سرباز می شود یا جارو که یک اسب وحشی 
می شود. این بازی ها دنیای کودک را از 2 سالگی تا 5 سالگی در بر می گیرد. در این دوره بازی های انفرادی، 
موازی و مشارکتی مجموعه ای از دنیای اجتماعی کودک را به نمایش می گذارد و به او چگونگی برخورد با 

دنیای بزرگساالن را می آموزد.
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 ٣ـ بازی های با قاعده
این بازی ها، سبب ایجاد درک، نسبت به تقسیم کردن و سهیم شدن، رعایت نوبت، بی طرفی، رفتار منصفانه و 
ثبت صحیح نتایج می شود و معموالً به ندرت قبل از سن 4 سالگی تا 7 سالگی انجام می شود. در این مرحله 
بازی ها بیشتر به سمت ورزش سوق داده می شوند زیرا که قانون و قاعده وارد آن می شود. از جمله  این بازی ها 

می توان بازی قایم باشک، لی لی و... را نام برد.

 نمونۀ فعالیت برای آموزش یک بازی 

موضوع فّعالیت: بازی
هدف: تقویت حواس و شناخت )تمرکز، تشخیص، زبان آموزی و غیره(

نوع فّعالیت: تشخیص با چشم بسته
تأكید بر رشد: حس المسه و شناخت

محل: فضای باز یا بسته
تعداد كودكان: حداکثر 10 نفر
زمان: ده دقیقه برای هر بازیکن

سن: 5 ساله
وسایل الزم: وسیله بازی خاصی ندارد. تنها یک روسری یا پارچه تمیز برای بستن چشم ها الزم است و 

صندلی و زیرانداز برای فضای باز
زمینه سازی: کودکان در صندلی های خود یا در فضای باز به صورت دایره روی زیراندازی که قباًل انداخته 

شده است، می نشینند.
روش كار: این بازی در حیاط مهد یا در کالس درس قابل اجراست. ابتدا محیط را آماده می کنیم و کودکان 
در سر جایشان قرار می گیرند. سپس یکی از کودکان انتخاب می شود. چشم او را با یک پارچه تمیز می بندیم 
و از او می خواهیم دور خودش بگردد تـا جهت را تشخیص ندهـد. حال جای کودکان را بـا یکدیگر عـوض 

می کنیم. کودک چشم بسته باید با دست و از راه لمس کردن، اسم هم کالسی خود را بگوید.
پیامد حاصل از آموزش: کودک از طریق جست وجو، تمرکز، لمس و تطابق با مفاهیم ذهنی می تواند با 

چشم بسته دوستش را تشخیص دهد.
مهارت: کودک می تواند با استفاده از حواس دیگر در فّعالیت ها و بازی ها شرکت کند.

در گروه های کالسی، برای هر کدام از انواع بازی مطابق نمونه، یک فعالیت طراحی کنید.فّعالیت 7
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اسباب بـازی در یـادگیری و شکل دهـی بـه شخصیت 
و رفتـار کودکان نقش دارد. بـازی و اسباب بـازی بـرای 
کودکان بسیار مهم است. آنان بیشترین اوقات خود را به 
بازی و فّعالیت می پردازند. کودکان زمـان بازی را بسیار 
دوست دارند و این زمان را بر هر چیز دیگری مقدم 

می شمارند. انتخاب اسباب بـازی مناسب بـرای کودکان 
در هـر سنی بسیـار حائـز اهمیت است. اسباب بـازی ها 
موجب پرورش تفکـر، تخیل، سرگرمی، لذت و مهم تـر 
از همه موجب یـادگیری در کودک می گردند و او را بـا 

مفاهیم و دنیای پیرامون آشنا می سازند.

فّعالیت 8

فّعالیت 9

در گروه های کالسی، هر هنرجو یک اسباب بازی از منزل به کالس بیاورد و در موارد زیر گفت وگو کنید.
  انواع بازی با این اسباب بازی را فهرست کنید.
  ارزش های بازی هر اسباب بازی را بیان کنید. 

در گروه های کالسی:
  تصاویری از اسباب بازی ها را جمع آوری کنید و به صورت کوالژ روی مقوا بچسبانید.

  در مورد ویژگی های این اسباب بازی ها گفت وگو کنید.
  جدول زیر را در مورد این اسباب بازی ها کامل کنید.

 
            ویژگی ها

همخوانی ایمنیشکل و رنگجنساسباب بازی
با فرهنگ

نزدیکی با 
واقعیت

آفرینندگی 
كاربرد)خالقیت(

جغجغه

توپ

در انتخاب اسباب بازی باید به ویژگی های رشد جسمی، 
عقلی، عاطفی و اجتماعی کودک توجه نمود. همچنین 
معیارهای دیگری در انتخاب آنها مدنظر قرار می گیرد. 
مـانند نـوع جنس و مـواد ساخت اسبـاب بازی، رعـایت 
بهداشت و ایمنی، همخوانی با فرهنگ جامعه، نزدیک بودن 

اسباب بـازی بـا واقـعیت زندگی کـودک و اثـرگـذاری 
اسباب بـازی بـر رشد فکری و آفـرینندگی و سازنـدگی 
که باید به همه آنها توجه نمـود. جدول 1 ارتباط بین 
ویژگی های همه جانبۀ رشد کودک و اسباب بازی هایش 

را نشان می دهد.

اسباب بازی
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جدول 1ـ وسایل بازی با توجه به سن و ارزش بازی با آنها

تجسمی  و فکریتقلیدی و اجتماعیحسی وحركتیسن

تولد تا 
18 ماهگی

جغجغه، زنگوله، دایره های 
زنگی

حلقه های پالستیکی
اسباب بازی های فشاری صدادار

اشیای شناور برای آب جاری
وسایل کشیدنی و هل دادنی

روروئک، توپ پارچه ای

عروسک پارچه ای
جانوران پالستیکی یا 

پارچه ای
تلفن کوچک

وسایل نقلیه برای حمل بار

مکعب های سوراخ دار
انواع تصویر های تقسیم شده 
به چند قطعه برای بازسازی 
تصویر)پازل( با 2 تا3 قطعه 

کتاب پارچه ای یا مقوایی

18ماهگی 
تا 

٣سالگی

ماسه، سطل، بیلچه و الک
پیچ و مهرۀ پالستیکی

چکش و میخ پالستیکی
سه چرخه

توپ های بزرگ و کوچک
وسایل کششی و هل دادنی

عروسک های قابل شست و  شو
عروسک های پارچه ای

حمام و وسایل شستن 
عروسک 

جانوران پالستیکی
وسایل خانۀ عروسکی

وسایل نقلیۀ چوبی

انواع تصویر های تقسیم شده به 
چند قطعه برای بازسازی تصویر 

)پازل( 3 تا5 قطعه
مکعب های درشت چوبی و 

پالستیکی برای ساختمان سازی
وسایل نقاشی

کتاب تصویری با ورق های ضخیم

٣  تا ٥ 
سالگی

االکلنگ
سرسره

تاب
نردبان های فلزی

وسایل کششی و هل دادنی
وسایل باغبانی ساده

توپ در اندازه های مختلف
وسایل ساده خیاطی

سه چرخه

عروسک با همۀ لوازم 
)تختخواب، خانه، ظرف و 

مانند آنها(
جانوران گوناگون پالستیکی 

و پارچه ای 
وسایل نقلیه گوناگون 

)تراکتور، ماشین آتش نشانی 
و مانند آنها(

انواع لباس های تقلیدی 
)لباس پرستار، پزشک، پلیس 

و مانند آنها(

انواع تصویر های تقسیم شده به 
چند قطعه برای بازسازی تصویر 

)پازل( 9 تا15 قطعه
وسایل نقاشی و خمیرسازی 

دومینو
مکعب های ساختمانی در 
اندازه های بزرگ و متوسط

کتاب تصویری 

٥ تا 8 
سالگی

طناب
توپ

وسایل خیاطی
وسایل پیچ و مهره

دوچرخه کوچک

وسایل اندازه گیری
)ساعت، متر، خط کش و مانند 

آن(
عروسک و همۀ لوازم مربوط 

به آن
انواع وسایل نقلیه و لوازم 

مربوط به آن 
وسایل نمایش عروسکی

وسایل نقاشی
انواع تصویر های تقسیم شده به 
چند قطعه برای بازسازی تصویر 

)پازل( با 20 قطعه و بیشتر
مکعب های ساختمانی در 

اندازه های کوچک بازی های چند 
نفرۀ شمارشی، کارت های مصور 

بازی )مجموعه گل، هواپیما و 
مانند آنها(
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فّعالیت های ورزشی
 

 اهمیت فّعالیت های ورزشی برای كودكان 
ورزش یکی از مهم ترین بخش های زندگی و یکی از روش های حفظ سالمتی در تمام سنین به شمار می رود. 
بیشتر افرادی که از دوران کودکی به فّعالیت و ورزش عادت می کنند، در سنین بزرگسالی نیز، علی رغم مشغله و 
نوع کار خود، زمانی را به ورزش اختصاص خواهند داد. ورزش های همراه با بازی، بهترین روش برای تبدیل کردن 

تمرین های بدنی به کاری مفرح است. 
تأثیر ورزش بر كودكان:

 آمادگی جسمانی را افزایش  می دهد.
 کسب مهارت و موفقیت و اعتماد به نفس شخص را افزایش می دهد.

 به کودکان می آموزد که چگونه محرک های آنی را در خـود کنترل کنند. این توانـایی نـه تنها در ورزش 
بلکه در مناسبات اجتماعی نیز مفید خواهد بود.

 به یافتن دوستان تازه کمک می کند.
 در کشف عالیق و شیوه صحیح زندگی به کودک کمک می کند.

 به کودک می آموزد که قوانین را رعایت کرده و منصفانه عمل کند. 
 کنار آمدن با پیروزی و شکست را به او می آموزد.  

کارشناسان ورزش و روان شناسی کودک توصیه 
می کنند که کودکان تـا قبل از رسیدن به سن 
8 تا 10 سالگی نبـاید در ورزش های رقـابتی 
که در آن امتیاز محاسبه می شود، شرکت کنند. 
زیرا اگر کودکان قبـل از رسیدن به سنی که از 
نظر احساسی و فیزیکی آمـاده شده بـاشند به 
ورزش های رقابتی بپردازند، احتمال اینکه فشار 
روانـی دوران تمرین و زمـان مسابقه و همچنین 
یـأس ناشی از بـاخت تأثیرات نـاگواری بر آنان 
بگذارد بسیـار زیـاد است و می توانـد به کنـار 

شکل٦ـ بازی و ورزشگذاشتن دائمی  ورزش منتهی شود )شکل6(.

مهم ترین هدف ورزش کودکان، کمک به تکامل جسمي و رواني آنان است. بی توجهی به مهم ترین انگیزه 
کودکان برای ورزش یعنی لذت و سرگرمی، آثار منفی مانند افزایش فشار روانی و کناره گیری آنها از ورزش 

را به همراه دارد. 

نکته

در گروه های کالسی، در مورد نکات مهمی که مربیان در بازی و ورزش کودکان باید بدانند را از منابع فّعالیت 10
علمی جست وجو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
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 انواع فّعالیت های ورزشی كودكان 
این فّعالیت ها به دو نوع تقسیم می شوند:

1ـ آرام و کم تحرک مانند اتل متل توتوله، تاب تاب خمیر، جم جمک
2ـ پر تحرک مانند دستش ده، توپ بازی، گرگم به هوا
در زیر به دو نوع بازی از این فّعالیت ها اشاره می شود.

بازی آرام و كم تحرک
1 نوع بازی: آرام و کم تحرک

٢ نام بازی: تاب تاب خمیر

٣ تعداد بازیکنان: حداقل3 و حداکثر6 نفر و یک مربی

٤ سن بازیکنان: 3 تا 5 سال

٥ وسایل بازی: ندارد

٦ محل بازی: فضای بسته مثل اتاق بازی و فضای باز مانند حیاط مهدکودک

7 هدف بازی: شادی و نشاط، رشد مهارت های جسمانی ـ حرکتی، رشد اجتماعی، هوشیاری و دقت

8 شرح بازی: مربی یکی از کودکان را به پشت، روی زمین می خواباند و به او می گوید که چشم هایش را 

ببندد. بعد دست یکی از کودکان را باال می آورد و درحالی که آرام به پشت او می زند این شعر را می خواند.
تاب تاب خمیر       شیشه پر پنیر      دست كی باال؟

در این موقع کسی که به پشت خوابیده باید اسم آن کودک را حدس بزند. اگر حدس او درست باشد، 
برنده است و بلند می شود و یکی دیگر به پشت می خوابد. اما اگر اشتباه بگوید خود او باید دوباره بخوابد 
و بازی به همین صورت ادامه می یابد. این بازی را می توان تا زمانی که کودکان خسته نشده اند، ادامه داد.

بازی پر تحرک
1 نوع بازی: پرتحرک

٢ نام بازی: دستش ده

٣ تعداد بازیکنان: دو دسته 10 نفری و یک مربی

٤ سن بازیکنان: 3 تا 5 سال

٥ وسایل بازی: توپ

٦ محل بازی: فضای بسته مثل اتاق بازی و فضای باز مانند حیاط مهدکودک

7 هدف بازی: شادی و نشاط، تقویت عضالت دست و پا، گسترش حس تعاون و حرکت، دقت و سرعت عمل 

8 شرح بازی: ابتدا بازیکنان به دو گروه مساوی تقسیم می شوند. بعد قرعه کشی می کنند تا مشخص 

شود توپ متعلق به کدام دسته است. هر دو گروه وارد زمین بازی می شوند. سپس گروهی که صاحب توپ 
است به محوطه بازی می روند و توپ را به  همدیگر پاس می دهند به طوری که به دست اعضای گروه مقابل 
نیفتد. تا وقتی که یکی از بازیکنان حواسش پرت شود و توپ را ندانسته به یکی از اعضای گروه مقابل 
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دهد.گاهی نیز افراد گروه دوم توپ را هنگام پاس دادن آنها به یکدیگر در هوا می گیرند. در نتیجه  این 
گروه بازی را به گروه دوم واگذار می کند و توپ به گروه دوم می رسد آنها نیز بازی را به سبک گروه اول 

ادامه می دهند. ممکن است بارها و بارها توپ بین دو گروه رد و بدل شود.

هنر از نظر کودکان با آنچه بزرگساالن مي پندارند تفاوت 
دارد. تعریف هنر هرچه باشد، از نظر کودک وسیله اي 
جهت بیـان احساسات و افکار به طرز نـاخودآگاه است. 
هیچ دو کودکي از نظر احساسي و فکـري به یکدیگر 
شبیه نیستند. در واقع کودک امـروز با کودک دیروز 
تفاوت زیادي دارد. به همین دلیل نقاشي هاي آنان نیز 

متفاوت است. 
کودک محیط اطـراف خـود را آن گونـه که مي بینـد 
ترسیم نمي کند، بلکه ترسیم هاي وي مبتني بر برداشت 
او از پدیده هـاي خارجي است و بـا رشد کودک و تغییر 

نگرش ها و تفکر وي ترسیم هایش نیز تغییر مي یابد.

ضرورت استفاده از هنر برای آموزش

هنر به منزلۀ روشی برای آموزش است که به بیان افکار، 
احساسات، نیازها، خصوصیت های اخالقی، حرکت های 
بدنی، آفرینندگی و خالقیت کودک )رشد همه جانبه( 
کمک می کنـد. در جریان فّعالیت های هنـری از سوی 
کودکان باید توجه داشت که فّعالیت های هنری مانند 
نقاشی، کاردستی، شعر و سرود و...، یک وسیلۀ آموزشی 

و سرگرمی برای کودکان است و اصل )لّذت و آزادی( 
از اصول بسیار مهم و اساسی این فّعالیت هاست. در اثر 
آزادی و لذت ناشی از پرداختن به هنر است که احساسات 
مثبت در کودکان بیدار و استعدادهای نهفته آنان به کار 

گرفته می شود.

در مورد اثر هنر بر رشد همه جانبۀ کودکان از منابع علمی جست وجو کنید و نتیجه را به صورت کارت فّعالیت 1٢
آموزشی در کالس ارائه دهید.

 مواردی كه والدین باید برای توسعۀ فّعالیت های هنری كودكان رعایت كنند: 
 فراهم آوردن وسایل و موقعیت های مناسب تا کودک 
از 1 سالگی، که میل به عالمت گذاری دارد، برایش کسب 

تجربه امکان پذیر شود.
 نقاشی کودکان را مشاهده کنند اّما برای کودکان 

نقاشی نکنند.
 محل منـاسبی را بـرای فّعالیت های هنـری کودک 

فراهم آورند.
 نقاشی او را تصحیح نکنند و از او در مورد اینکه در 

فّعالیت های هنری

در گروه های کالسی، برای هر کدام از انواع فعالیت های ورزشی کودکان، یک فعالیت طراحی کنید و در فّعالیت 8
کالس ارائه دهید.
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نقاشی ها و خط خطی کردن ها چه کشیده اند، سؤال 
نکنند.

 نقاشی کودکان خود را نام گذاری نکنند.
 فّعالیت های هنری او را با ذکر تاریخ در پوشه ای 

قرار دهند.
 به کودک فرصت دهند تا آنان )والدین( را در هنگام 

نقاشی و درست کردن کاردستی مشاهده کند.
 کودک را برای دیدن نمایشگاه های هنری همراهی 

کنند.

 نکاتی كه مربیان باید رعایت نمایند: 
 فضای مناسبی برای فّعالیت های هنری در نظر گرفته 
شود تا کودکان به راحتی و آزادانه بتوانند فّعالیت خود 

را انجام دهند.
 برای انجام فّعالیت های هنری، مـواردی مانند نـور، 
صدا، وسیع بودن فضا، چیدمان کالس، وسایل مـورد 
نیاز فّعالیت های هنـری و دست شویی بـرای شستن 
دست ها که بعد از فّعالیت هنری الزم است را فراهم 

نمایند.
 به تفاوت های فردی و خستگی کودکان در انجام 

فّعالیت های هنری توجه نمایند.

 از کودکان بخواهنـد قصه نقـاشی شان را بگوینـد و 
نقاشی خود را تعریف کنند. )قضاوت صحیح فّعالیت های 

هنری کودکان(
 تحسین و تشویق فّعالیت های هنری کودکان را به جا 

و در جهت رشد استعدادهای آنها انجام دهند.
 بر جمع آوری فّعالیت های هنری کودکان توسط خودشان 

و با نظارت مربی تأکید نمایند.
 مربی هنر از ویژگی های الزم مانند داشتن عالقه، 

پشتکار، روحیه شاد و خاّلق، برخوردار باشد.
 به رعـایت نکات ایمنی و بهداشتی در فّعالیت هـای 
کودکان مانند استفاده از پیش بند در انجام فّعالیت های 
هنـری، قیچی هـای نـوک گـرد،  رنگ و خمیـر بـازی 

غیر شیمیایی و بهداشتی توجه کنند. 

 مراحل رشد هنری كودكان 
 فّعالیت های هنری کودکان، مانند سایر فّعالیت های آنان، 
از نظر جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی تابع رشد کلی 
آنها است و به تدریج و در سنین مختلف شکل می گیرد. 
در این میان نقاشی از اهمیت بیشتری برخوردار است و 
پژوهشگران برای آن مراحلی در نظر گرفته اند این مراحل 

در جدول 2 نشان داده می شود.

جدول ٢ـ مراحل رشد هنری كودكان

شرحمرحله

حركات عضالنی 
و اثرگذاری

کودکان، از حدود 1 سالگی بر روی سطوح، با هر وسیله ای که در دستشان باشد، اثرگذاری 
می نمایند.

مرحلۀ 
خط خطی

این مرحله حدود 2 سالگی شروع می شود و تا 4 سالگی ادامه دارد. خط خطی آنها، ابتدا نامنظم 
است اما به تدریج خطوط بهتر کنترل می شود و نظم مشخصی پیدا می کنند.

مرحلۀ 
طرح ریزی

این مرحله از 3 سالگی شروع می شود و کم کم از میان خط خطی های کودکان اَشکالی پدیدار 
می شود که شباهت کمی  با اشیای واقعی دارند و تنها خود کودک باید توضیح دهد که چه 

کشیده است.

شکل سازی یا 
تصویرگری

در این مرحله، کودکان تصاویر مشخصی می کشند که با واقعیت شباهت دارد و حتی اگر نقاشی را 
تعریف نکنند تصاویر برای ما قابل تشخیص است. اما این شباهت کامل و منطبق با واقعیت نیست.
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 انواع فّعالیت های هنری
 

فّعالیت های هنری شامل موارد زیر است:
1ـ فّعالیت های ترسیمی )نقاشی، چاپ( 

2ـ فّعالیت های کاردستی )کوالژ، دورریختنی، کار با خمیر، ماسک و شکل سازی(
3ـ فّعالیت های نمایشی )عروسک های نمایشی(

 1ـ ترسیمی
الف( نقاشی

نقاشی آزاد: کودک با توجه به موضوعی ملموس که برداشت از محیط زندگی اش و یا واحد کار است با تجربه 
شخصی خود اقدام به کشیدن نقاشی می کند. موضوعات باید برای کودک شناخته شده باشد. مثل خانوادۀ 
من، درخت ها، حیواناتی که دوست دارم. گاهی نیز نقاشی آنها با موضوعی مشخص آغاز می شود. کودکان تا 

3 سالگی می توانند این فّعالیت های هنری را انجام دهند.

در   گروه های کالسی، طی بازدید از یک مهد کودک، نمونه هایی از نقاشی های عالمت گذاری شده، خط خطی و فّعالیت 1٣
طرح ریزی کودکان را، مشاهده کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

 انواع نقاشی های كودكان 
1 نقاشی با انگشت: کودک با آغشته کردن انگشت یا دست خود به رنگ، نقاشی های جالبی را روی کاغذ 

می کشد1 )شکل7(. 

٢ نقاشی با لکه: رنگ های مختلفی روی کاغذ می ریزیم. از کودک می خواهیم تا کاغذی روی رنگ ها بگذارد 

و آن را با دست فشار دهد یا کاغذ را تا کند. حاال کاغذها را بردارید. شکل های جالبی روی کاغذ دومی  نیز 
افتاده است )شکل8(.

شکل7ـ نقاشی با انگشت

1ـ از کودکان بخواهید نقاشی خود را تعریف کنند. 
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٣ نقاشی با فوتک: چند قطره رنگ روی کاغذ می ریزیم تا کودک به وسیلۀ فوتک )نی نوشابه، خودکار توخالی، 

قلم نی و....( روی آنها فوت کند )شکل9(.

شکل8 ـ نقاشی با لکه

شکل9ـ نقاشی با فوتک

٤ نقاشی حركتی: روی کاغذ، چند قطره از رنگ های مختلف می ریزیم. حال کاغذ را با دست به اطراف حرکت 

می دهیم. شکل های جالبی روی آن ظاهر می شود )شکل10(.

شکل10ـ نقاشی حركتی

٥ نقاشی با مركب سیاه: با استفاده از مرکب و قلم مو شکل هایی روی کاغذ می توان کشید )شکل11(.

شکل11ـ نقاشی با مركب سیاه
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٦ نقاشی با شن: روی یک ورق کاغذ را چسب بزنید. با 

کاغذ دیگر، قیفی بسازید و در داخلش شن بریزید و با 
پاشیدن شن بر روی چسب، شکل های جالبی می توانید 

بکشید )شکل12(.

شکل1٢ـ نقاشی با شن

7 نقاشی با قطره چکان: بر روی یک کاغذ و با استفاده 

از قطره چکان رنگ و یک میز شنی، شکل های جالبی 
را می توانید خلق کنید )شکل13(.

شکل1٣ـ نقاشی با قطره چکان

8 نقاشی با گلوله های كاغذی: دستمال کاغذی را به 

تکه های کوچک ریز کنید و با دست به شکل گلوله های 
ریز در آورید. یک نقاشی روی کاغذ بکشید و گلوله ها را 
با چسب داخل نقاشی بچسبانید. سپس با رنگ و قلم 

مو، روی گلوله های دستمال را رنگ کنید)شکل14(. 

شکل1٤ـ نقاشی با گلوله های كاغذی

شکل1٥ـ نقاشی با حباب

شکل1٦ـ نقاشی با خط و نقطه

9 نقاشی با حباب: در داخل یک کاسه رنگ، آب و کمی 

مایع ظرفشویی بریزید و هم بزنید تا حباب ها ظاهر شوند. 
حاال کاغذ را روی حباب ها بگذارید و بردارید. شکل های 
حباب رنگی روی کاغذ دیده می شود. برای خشک شدن، 

آنها را از طناب آویزان کنید )شکل15(.

10 نقاشی با خط و نقطه: با ترکیب دو عنصر خط و نقطه، 

کودک با یک روش نقاشی آشنا می شود )شکل16(.
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در نقاشی کودکان به موارد زیر باید توجه کنید:
 مربیان و معلمان در موارد متعّددی می توانند از طّراحی و نّقاشی های ساده، از خط و نقطه استفاده کنند. 
 آدمک ها: )که گاهی به آنها آدمک های چوب کبریتی می گویند( تصاویری از انسان هستند که با حداقل 

خطوط کشیده میشوند و میتوانند حالت کلی بدن انسان را، تقریباً در هر حالتی، نشان دهند.
 صورتک ها: صورت را هم، مثل بدن آدمک ها، که به اجزای اصلی، دو تا چشم، دو تا ابرو، یک دماغ و یک دهان 
محدود می شوند، را نشان دهند و تمام حاالت را با خطوط ساده روی آنها ایجاد کنند. طوری که لبخند بزنند، 
عصبانی بشوند، بترسند، فریاد بزنند، از ته دل بخندند، گریه کنند،.... و خالصه تمام حالت هایی را که کودکان به 

خوبی میشناسند، با استفاده از همین صورتک ها طراحی میشود )شکل17(.

شکل17ـ نقاشی با خط و نقطه

شیرجه زدن

دویدنراه رفتن

باالپریدن

عبادت كردن

پرخاش

ترس

خشم گریه غصه

قهقهه خنده ی عادی  لبخند شادمانی

ناراحتی 

ناراحتی  لبخند خنده  عصبانیت ترس

لبخند عادی

11 نقاشی گروهی: کودکان با همکاری هم برای خلق یک نقاشی کمک می کنند. هدف مهم این کار، کمک 

متقابل، بحث دسته جمعی، مطرح شدن در گروه و پرورش خالقیت است )شکل18(.

شکل18ـ نقاشی دیواری گروهی



54

فّعالیت های زیر را انجام دهید:فّعالیت 1٤
1 با استفاده از انواع شکل ها و نقاشی های ساده یک پیام آموزش را طراحی کنید.

٢ مجموعه ای از انواع نقاشی را تمرین کنید و در کالس ارائه دهید.

1٢ نقاشی با شانه و برس پالستیکی) افشانگری(: شکل دلخواهی را از مقوا قیچی کنید و روی کاغذ قرار دهید. 

سپس مسواک را به رنگ آغشته کنید و با دست یا روی تور سیمی ای که باالی تصویر نگه داشته اید بکشید. 
حال شکل مقوایی را بردارید. همچنین برای نقاشی با شانه، دندانه های شانه را در داخل رنگ قرمز قرار دهید. 

بعد شانه را روی کاغذ بکشید )شکل های 19و 20(.

شکل٢0ـ نقاشی با شانهشکل19ـ افشانگری

ب( چاپ
1 چاپ با استفاده از نخ و پر: برای اجرای این کار انواع نخ ها، طناب ها، رشته ها و پر را به رنگ آغشته کنید 

و الی دو برگ کاغذ بگذارید و با دست روی کاغذ فشار دهید. با این روش می توانید به یک چاپ قرینه دست 
پیدا کنید و کودکان را به راحتی متوجه دو شکل قرینه و اجزای متناظر نمایید )شکل21(.

شکل٢1ـ چاپ با نخ و پر

٢ چاپ با استفاده از سبزیجات )سیب زمینی، هویج و...(: برای چاپ با سیب زمینی، هویج، ابتدا باید 

نقش ساده ای را روی آن ایجاد کرد. از بالل، کلم و.... نیز می توان به خاطر شکل سطح مقطع آنها، برای چاپ 
استفاده نمود )شکل22(.
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شکل٢٢ـ چاپ با سبزیجات

٣ چاپ با استفاده از قالب )شابلن( : برای این کار، می توان از قالب هایی که در اطراف خود دارید و یا 

وسایلی که دارای سوراخی به شکل خاص هستند و یا از قالب هایی که شکل های ساده ای چون اشکال هندسی 
و چیزهای دیگر در آنها ایجاد کرده اید، استفاده کنید. پس از تهیۀ قالب، آن را روی یک کاغذ ضخیم یا مقوا 
بچسبانید تا ثابت بماند. برای پاشیدن رنگ و رنگ آمیزی نمودن، می توان از ابزاری چون مسواک آغشته به 

رنگ، اسفنج آغشته به رنگ، پودر رنگ یا مداد رنگی استفاده نمود )شکل23(.

شکل٢٣ـ چاپ با شابلن

٤ چاپ با استفاده از قوطی كبریت: ابتدا، رویۀ قوطی کبریت را به رنگ آغشته کنید. سپس آن را به روی 

کاغذ فشار دهید. به جای قوطی کبریت می توانید از شکل های مقوایی بریده شده نیز استفاده کنید )شکل24(.

شکل٢٤ـ چاپ با قوطی كبریت
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شکل٢٥ـ چاپ با غلتک

٥ چاپ با استفاده از غلتک: قوطی خالی کنسرو را از دو طرف سوراخ کنید و با یک وسیلۀ نوک تیز یا 

میخ، شکل های مختلفی بر روی آن بکشید. حال غلتک را به داخل رنگ بزنید و روی کاغذ حرکت دهید 
)شکل25(.

٦ چاپ با استفاده از برگ: قسمت پشت برگ ها را که برجسته  هستند، به رنگ آغشته کنید و روی کاغذ 

فشار دهید )شکل26(.

شکل٢٦ـ چاپ با برگ

7 چاپ بـا استفـاده از پـوست درخت: پـوست درخت های مختلف را پس از جمع آوری و آغشته نمودن 

با رنگ، روی کاغذ چاپ کنید. این کار را با اشیای دیگری مثل پارچۀ توری، کاغذ مچاله شده، مهرهای مختلف، 
پاشنۀ کفش، دست و پا می توان انجام داد )شکل27(.

شکل٢7ـ چاپ با پوست درخت
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 ٢ـ كاردستی
الف( كوالژ

کوالژ )کالژ(، که کلمه ای فرانسوی است )به معنی بریدن و چسباندن(، یک هنر تجریدی )آبستره( است که در آن 
به جای رنگ کردن از چسب کاری استفاده می شود. در این کار، از چسباندن هر نوع ماده ای که قابل چسباندن باشد 

می توان استفاده نمود. مانند انواع کاغذ، انواع پارچه، حبوبات، مواد خوراکی و دور ریختنی)شکل های 28و 29(.

ب(كار با خمیر
کودکان کار با خمیر را دوست دارند و نسبت به ابداع، ساختنی و قالب گیری اشیاء عالقه نشان می دهند. کودک 

دوست دارد با خمیر بازی کند و آن را به صورت های مختلفی درآورد )شکل30(.

شکل٢9ـ كوالژ پارچهشکل ٢8ـ كوالژ حبوبات

شکل٣0ـ كار با خمیر

انواع فعالیت چاپ را انجام دهید و در کالس ارائه نمایید.فّعالیت 1٥
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 طرز تهیۀ خمیر بازی 
مواد الزم برای تهیۀ خمیر بازی خانگی:

2/5 فنجان آرد
1 فنجان نمک

1 فنجان آب
1 قاشق غذاخوری روغن مایع خوراکی

نصف قاشق چایخوری پودر رنگ خوراکی 
روش تهیۀ خمیر: برای تهیۀ  این خمیر، ابتدا مواد خشک یعنی آرد و نمک را با هم مخلوط کنید و در قابلمه نچسبی 
بریزید. بعد هم روغن و آب و مقداری رنگ را اضافه کنید. بعد از اینکه مواد مخلوط شدند، روی حرارت متوسط قرار 
دهید و شروع به هم زدن کنید. رنگ را در ابتدا کم اضافه کنید و کم کم مقدارش رو زیاد کنید تا به رنگ دلخواهتان 
برسید. وقتی مواد کم کم بسته شد و به شکل یک توپ خمیری در گوشه قابلمه جمع شد. خمیر رو داخل ظرفی 

بگذارید تا کمی خنک شود. بعد هم حدود 5 دقیقه خمیر رو کامالً ورز بدهید)شکل31(.
ج( كار با دور ریختنی ها

جمع آوری اشیاء و مواد دور ریختنی، یکی از سرگرمی های مورد عالقۀ کودکان است. دختران بیش تر از پسران 
به این کار عالقه نشان می دهند. وقتی کودکان وسایل را جمع آوری می کنند باید، با دادن اطالعات و امکانات کم، 
این مواد و وسایل را به وسایل بازی و سرگرمی تبدیل کنند. وسایلی که می تواند به دست خود آنها تهیه شود و 
خالقیت آنان را شکوفا کند. موادی از قبیل سنگ، سنگ ریزه، پر،صدف، گوش ماهی، هستۀ میوه ها، پوست آجیل، 
برگ درختان، گل ها، حبوبات چرب )پسته ـ گردو(، شانۀ تخم مرغ خالی، قوطی های خالی، جعبه های شیرینی، 
کفش، لوله های خالی استوانه ای مقوایی، قرقره های خالی، در نوشابه و شیشۀ شیر، چوب بستنی و… . البته 
کودکان ضمن جمع آوری مواد گوناگون و شناخت آنها، تخیل و تصور خود را هر چه بیشتر در این مسیر به کار 

خواهند گرفت )شکل32(.

شکل٣1ـ خمیر بازی

شکل٣٢ـ كار با دور ریختنی ها
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د( ماسک ها و شکل سازی
یکی از هیجان انگیزترین بازی ها، بازی های تقلیدی و تخیلی است. برای این منظور استفاده از ماسک ها بسیار 
مناسب به نظر می رسد. کودکان از این نوع بازی ها لذت می برند و اجرای این فّعالیت ها، قوۀ تخیل آنها را 
تحریک و تقویت می کند. ماسک هایی که توسط کودکان می تواند تهیه شود معموالً از جنس کاغذ و مقوا و 

یا ترکیبی از آنها است )شکل33(.

شکل٣٣ـ ماسک ها و شکل سازی

 ٣ـ عروسک های نمایشی
فّعالیت های نمایشی، یکی از مؤثرترین امکانات آموزشی و تربیتی برای کودکان است و دارای ارزش های فراوانی 
است. بازی های نمایشی، ابزار و عامل تکامل کودک و پرورش ادراک، حافظه و تخیالت او می شود و نیروی 
عضالنی کودک را تقویت می کند. استفاده از مهارت های حرکتی در فّعالیت های نمایشی، باعث نشاط و شادمانی 
کودک می گردد. اجرای نمایش های عروسکی برای کودکان، فرصتی است تا آنچه را که روزانه برایشان اتفاق 

افتاده و آنان را تحت تأثیر قرار داده است، ابراز نمایند و در نتیجه از فشارهای روزانه خود بکاهند.

انواع کاردستی ها را انجام دهید و در کالس ارائه نمایید.فّعالیت 1٦
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انواع عروسک های نمایشی:
1ـ انگشتی

2ـ دستکشی
3ـ میله ای

4ـ متحرک با نخ
1 عروسک های انگشتی: با استفاده از مقوا، قوطی کبریت، تخم مرغ شکسته، بطری خالی، قاشق و دور ریختنی ها 

می توانید عروسک های جالبی بسازید.
از این عروسک ها می توانید در نمایش، کتابخوانی و قصه گویی استفاده کنید. سپس مربی با یک یا دو انگشت آنها 

را هدایت کند.)شکل 34(.

٢ عروسک های دستکشی: عروسک هایی هستند که با استفاده از پاکت، جوراب و غیره آنها را به صورت 

نمادی از یک شخصیت درمی آوریم سپس با فرو کردن تمام دست درون جوراب و درگیر کردن سه انگشت 
شست،  اشاره و وسطی، عروسک را هدایت کنید )شکل 35(.

شکل ٣٤ـ عروسک های انگشتی

شکل ٣٥ـ عروسک های دستکشی
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٣ عروسک های میله ای: با استفاده از ماسک ها صورت های مختلف حیوانات را بسازید و در باالی آن تکه 

چوبی بچسبانید و برای آنها از کاغذ یا پارچه لباس تهیه کنید.

شکل ٣٦ـ عروسک های میله ای

٤ عروسک متحرک: از یک تکه مقوا، قطعات سر و تنه، دو پا و دو تا دست ببرید. قسمت  باالی دست ها و 

پاها را با سوراخ کن طوری سوراخ کنید که از باال یک سانتی متر فاصله داشته باشد. چهار قسمت تنه )شانه ها 
و ران ها( را نیز با سوراخ کن، سوراخ و به وسیلۀ  دکمۀ فشاری یا گیرۀ دو شاخ کاغذ به هم متصل کنید. حاال 
دست ها و پاها را با نخ، یکی یکی وصل کنید. سپس از وسط نخ، دست ها و پاها را محکم به هم ببندید. حاال 

نخ اضافی را بکشید، عروسک حرکت خواهد کرد )شکل 37(.

شکل ٣7

از فّعالیت های هنری انجام شده، نمایشگاهی در کالس برگزار کنید.فّعالیت 18

انواع عروسک های نمایش را درست کنید و در کالس ارائه دهید.فّعالیت 17
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 نمونۀ فّعالیت هنری 

موضوع فّعالیت: انواع رنگ
هدف: آشنایی با انواع رنگ                

نوع فّعالیت: آموزش هنر
تأكید بر رشد: همه جانبۀ کودک       

محل اجرا: فضای باز و بسته
تعداد كودكان: 15 تا 20 نفر           

زمان: یک هفته
سن: 4 ساله

مواد الزم: پودر رنگ، مداد رنگی، پارچه های رنگی، میوه های رنگی، کارت های شناخت رنگ
وسایل نقاشی: قلم مو، کاغذ و…

زمینه سازی قبل از اجرا: وسایل مورد نیاز را قبل از اجرا آماده کنید و آنها را در فضای مناسب فّعالیت های 
هنری قرار دهید.

روش كار مربی:  ابتدا از کودکان بخواهید در مورد رنگ ها هر چه می دانند بیان کنند )انواع رنگ ها را 
در لباس ها و محیط نشان دهد(. انواع مدادهای رنگی را در اختیار کودک قرار بدهید و نام رنگ هر کدام 

را تمرین کنید.
میوه های رنگی، مانند سیب، پرتقال، انگور و… را روی میز قرار دهید تا کودکان با رنگ آنها آشنا شوند.
 از کارت هایی که بر روی آنها نقاشی شده است استفاده کنید و از کودکان بخواهید نقاشی را رنگ کنند.

 پارچه های رنگی را در اختیار کودکان قرار دهید و از آنان بخواهید هر کدام از پارچه های رنگی را ببرند 
و بر روی مقوا بچسبانند و رنگ آنها را بیان کنند.

سپس از پودر رنگ برای درست کردن انواع رنگ و ترکیب آنها استفاده کنید و از کودکان بخواهید با 
لمس، دستکاری و مشاهده، با رنگ ها آشنا شوند.

پیامدهای حاصل از آموزش:
مفاهیم: کودک می تواند انواع رنگ را بیان کند. با روش درست کردن رنگ آشنا شود.

مهارت: کودک می تواند، عالوه بر شناخت رنگ ها، آنها را با یکدیگر مقایسه و از آنها انتخاب کند.
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فصل سوم: کاربرد بازی، اسباب بازی، فعالیت های هنری ... 

ارزشیابی پایانی فصل سوم

1 اهمیت و ضرورت بازی در دورۀ پیش از دبستان را توسط نمودار نشان دهید.

٢ کاربرد بازی در آموزش مفاهیم پیش از دبستان را در قالب یک فعالیت نشان دهید.

٣ فهرستی از ارزش های بازی تهیه کنید.

٤ برای هر ارزش بازی با توجه به الگوی بازی، یک بازی طراحی کنید.

٥ جدول زیر را کامل کنید.

هدف بازیسن كودکویژگی بازینام بازی

تولد تا دو سالگیبرای لذت بردن از حواس استفاده می شود

سهیم شدن، رعایت نوبت و ...با قاعده

ـ  5 سالگیرمزی   2

٦ یک بازی کم تحرک برای کودکان 3 تا 5 ساله طراحی کنید.

7 جدول زیر را در مورد مراحل رشد هنری کامل کنید.

سن كودکویژگی مرحلهنام مرحله

1 سالگی

خط خطی

3 سالگی به بعد

تصاویر شباهت با واقعیت دارندشکل سازی

8 برای هر فعالیت هنری، یک نمونه فعالیت درست کنید.

9 سه عروسک نمایشی )انگشتی، میله ای، متحرک( درست کنید.

10 با عروسک های نمایشی یک نمایش با موضوع بهداشت فردی اجرا کنید.
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ارزشیابی شایستگی كاربرد بازی، اسباب بازی، فعالیت های هنری و ورزشی در 
برنامه های آموزشی پیش از دبستان )فصل ٣(

شرح كار:
ـ استفاده از بازی ها و اسباب بازی ها در آموزش مفاهیم پیش از دبستان

ـ استفاده از فعالیت های ورزشی در آموزش مفاهیم پیش از دبستان
ـ استفاده از فعالیت های هنری در آموزش مفاهیم پیش از دبستان

استاندارد عملکرد: 
تهیه برنامه های آموزشی پیش از دبستان با استفاده از بازی ها و اسباب بازی ها و فعالیت های ورزشی و هنری کودکان پیش از 

دبستان براساس آیین نامه های وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی
شاخص ها:

ـ به کارگیری بازی و اسباب بازی متناسب با سن در برنامه های آموزشی پیش از دبستان
ـ به کارگیری فعالیت های هنری در برنامه های آموزشی پیش از دبستان

ـ به کارگیری فعالیت های ورزشی در برنامه های آموزشی پیش از دبستان

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:
مکان: مرکز آزمون )کارگاه فعالیت های هنری و خالق(

تجهیزات: کارگاه های متناسب با استانداردها
ابزار: وسایل الزم برای انجام فعالیت های هنری و لوازم التحریر 

استاندارد و سایر شرایط: استفاده از آئین نامه های آموزش و پرورش و بهزیستی، منابع علمی و جداول رشد

معیار شایستگی:

حداقل نمرۀ مرحله كارردیف
نمرۀ هنرجوقبولی از ٣

2کاربرد بازی و اسباب بازی در آموزش مفاهیم پیش از دبستان1

1کاربرد فعالیت های ورزشی در برنامه های آموزشی پیش از دبستان2

2کاربرد فعالیت های هنری در برنامه های آموزشی پیش از دبستان3

4

5

6

2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.


