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پودمان دوم: توسعۀ مهارت های شنیداری کودک

پودمان 2

توسعۀ مهارت های شنیداری کودک 

هر روز یک چیز جدید می توانی یاد بگیری، اگر خوب گوش کنی.
زمان: 60 ساعت ) نظری24 ساعت +  عملی36 ساعت(
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استاندارد عملکرد

پرورش  و  فعال  دادن  مراحل شنیدن، گوش  توسعه شناخت  از طریق  مهارت های شنیداری کودک  توسعۀ 
توانمندی های شنیداری کودک براساس منابع علمی و آموزشی معتبر و آیین نامه های وزارت آموزش و پرورش 

و سازمان بهزیستی کشور

 شایستگي هاي فني مورد انتظار در این واحدیادگیري: 
1  توسعۀ شناخت مراحل شنیدن 

2  پرورش گوش دادن فعال

3  پرورش توانمندی های شنیداری کودک

 شایستگی های غیر فنی مورد انتظار در واحدیادگیري: 
1  یادگیری

2  مهارت گوش کردن 

3  آموزش وکمك به فراگیري دیگران

واحد یادگیری  2  

توسعۀ مهارت های شنیداری كودك
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هدف توانمندسازی 1ـ2: مراحل شنیدن کلمات در کودکان پیش از دبستان را 
توضیح دهد.

تنها کسانی دعوت تو را می پذیرند که دارای 
گوش شنوا باشند.

 انعام/36

شنیدن

گفت      و  گو 
فعالیت1: در گروه های کالسی، در مورد جمله مقابل گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.کنید

شنیدن از مهارت های مهم زبان است و مبنای سخن گفتن و الزمۀ کسب مهارت در آن است. شنیدن یعنی 
توجه کسی یا چیزی به منظور شنیدن آنچه آنها می گویند. بسیاری از صاحب نظران توصیه می کنند که رشد 
مهارت های دریافت کالمی )شنیدن( باید قبل از بیان مهارت کالمی یا آموزش سخن گفتن صورت گیرد. 
شنیدن معموالً در مرحلۀ اول به نظر امری بدیهی است و در یادگیری زبان مورد غفلت قرار می گیرد، درحالی 

که شنیدن، مهارتی پایه و اساسی است و می توان آن را بهبود بخشید.

 ضرورت و اهمیت شنیدن 
چهار مهارت اصلی ارتباطات کالمی شامل شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن است. نسبت هر کدام از 
این مهارت ها در ارتباطات کالمی به طور تقریبی شامل شنیدن 45٪،  صحبت کردن 30٪، خواندن ٪16، 
ما  به عبارت دیگر  برعکس می شود.  این نسبت در آموزش مدرسه  این درحالی است که  نوشتن 9٪ است. 
بیشترین زمان را برای آموزش نوشتن، سپس خواندن و بعد صحبت کردن اختصاص می دهیم و کمترین زمان 
را به شنیدن می پردازیم. درحالی که مهم و ضروری است که یك شنونده فعال باشیم که این درست نقطۀ 

مقابل یك دریافت کننده صرف است. )نمودار1(

نمودار 1ـ مهارت های اصلی ارتباطات کالمی

صحبت کردن 
٪30

شنیدن
٪45

خواندن 
٪16

نوشتن 
٪9

وقتی که فعاالنه گوش می دهیم باید به محتوای گفتار گوینده »  زیر و بم صدا«،»  لحن، آهنگ آن« و »  زبان 
بدن« شخص توجه کنیم.

نسبت این موارد شامل لغات شنیده شده 7٪، آهنگ صدا 38٪ و زبان بدن 55٪ است. )شکل1(
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هدف توانمندسازی2ـ2: فهرست وارسی از مراحل رشد شنوایی تهیه کند.

مراحل رشد شنوایی
مراحل رشد شنوایی به شرح زیر است: 

1  پیش از تولد :

جنین در حدود 3 ماهگی در بارداری مادر می تواند بشنود و شاید یکی از ماندگارترین و زیباترین صدایی که 
تجربه می کند صدای ضربان قلب مادر است که بعدها نیز بر اساس آن به خواب می رود.

مادر،  شکم  درون  صدای  عالوه بر  جنین  ششم  ماه  از 
صداهای اطراف را نیز می شنود. به همین منظور به والدین 
برای  کنند.  صحبت  فرزندشان  با  که  می شود  پیشنهاد 
کنند.  آشنایش  گوناگون  صداهای  با  و  بخوانند  شعر  او 
تحقیقات نشان داده است که چنین کودکی پس از تولد 
نسبت به کتاب ها، اشعار و موسیقی های شنیده شده در 

دوران جنینی حساسیت نشان خواهد داد. 
2  پس از تولد:

پس از تولد، خواندن را با الالیی ها و کتب ساده آهنگ دار 
ادامه دهید . اجازه دهید کودک لذت شنیدن را به مهارت 
شنیداری تبدیل کند )شکل2(. مراحل رشد شنیداري به 

شکل1ـ گوش دادن فعال

لغات شنیداری ٪7
آهنگ و لحن بیان ٪38

زبان بدن ٪55

گفت      و  گو 
فعالیت2: یکی از هنرجویان متنی را برای شما می خواند، به لغات شنیداری، آهنگ، لحن بیان و زبان کنید

بدن او توجه کنید. در گروه های کالسی نسبت این موارد را مشخص کنید. نتایج را با هم مقایسه نمایید 
و در مورد آن گفت و گو کنید. 

شکل2ـ لذت  شنیدن
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تفصیل )یك ماهگي تا شصت ماهگي( در کتاب همراه هنرجو آمده است.

هر زمانی می تواند بهترین و دل انگیزترین زمان برای شنیدن باشد1.

هر شنیدنی به معنای گوش کردن نیست و تنها شنیدن است.

نکته

نکته

هدف توانمندسازی 3ـ2: گوش دادن فعال را توضیح دهد.

انواع گوش دادن

1ـ توجه به جدول رشد شنوایی در کتاب همراه هنرجو شما را در این زمینه کمك می کند.

فعالیت3: با استفاده از جدول رشد شنیداری کودکان در کتاب همراه هنرجو، فهرست وارسی برای 
با  کنید.  تهیه  ماهه  و 36  ماهه  دو کودک 24  یا  ماهه  ماهه، 15  سنجش رشد شنوایی دوکودک 7 

مشاهده کودکان آن را کامل کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

گفت      و  گو 
فعالیت4: در گروه های کالسی با یکدیگر در مورد موضوعی گفت وگو کنید. به آنچه می گویید و آنچه کنید

می شنوید، توجه کنید. چند نوع گوش کردن را تجربه کردید. نظرات خود را با نظرات گروه های دیگر 
مقایسه کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

گوش کردن انواع مختلفی دارد و شامل موارد زیر است:
1  کم گوش کردن: به آنچه مورد عالقه اش است گوش می کند.

2  نیمه گوش کردن: مطالب کلی گوینده را مطابق میل خود می گیرد.

3  گوش دادن صامت: بدون هیچ بازتاب و واکنش به گوینده گوش می دهد.

4  گوش دادن مقطعی: شنونده هرگاه به مطلبی می رسد که با تجارب او هماهنگی دارد گوش می دهد.

5  گوش دادن همراه: مطالب را با تجارب خود مربوط می کند.

6  گوش دادن واکنشی: شنونده گوش می دهد تا در پاره ای از موارد پاسخ دهد و یا بپرسد.

7  گوش کردن با احساس: شنونده گوش می دهد و واکنش عاطفی از خود نشان می دهد.

8  گوش دادن فعال: شنونده گوش می کند تا بتواند با گوینده داد و ستد اندیشه و افکار داشته باشد. )نمودار2(
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شنیدن به معنای گوش کردن فعال، طی کردن سه گام در ذهن است:

گوش دادن 
واکنشی

گوش دادن 
مقطعی

گوش دادن 
همراه

گوش دادن با 
احساس

کم 
گوش کردن

گوش دادن 
فعال

نیمه 
گوش کردن

گوش دادن 
صامت

انواع 
گوش دادن

نمودار2ـ انواع گوش دادن

درکتوجهدریافت 

کودک باید ابتدا از منبع صوت، صداها را بشنود و دریافت کند، سپس با توجه کردن به آنها از میان صداهای 
مزاحم )گفت وگوهای محیطی، سر و صدای تلویزیون و غیره( به صدای اصلی توجه کند، آن را انتخاب کند و 

معنای آن را با توجه به تجربه های خود درک کند. 

 ویژگی های گوش کردن فعال 
برای گوش کردن فعال باید ویژگی های زیر را در نظر گرفت:

 گوش دهندۀ خوبی باشید: پیش از حرف زدن سعی کنید که گوش دهید. حرف کسی را قطع نکنید و در 
بین کالم گوینده، پیشنهاد راه حل ندهید )شکل 3(.

 از زبان بدن خود به طرز صحیح استفاده کنید: آرام بودن و به سخنان گوینده گوش کردن بدون حرکات 
اضافي و داشتن ارتباط چشمي با او مهم است. در اینجا توجه به حرکات بدن که با نحوة معاشرت هماهنگي 
دارد، پیشنهاد مي شود )درست ایستادن، دست به کمر نبودن و غیره(. با ارائۀ حرکات بدني متناسب مثل تکان 
دادن سر یا یك لبخند هماهنگ با مطلب، گوینده را تأیید کنید و نشان دهید به سخنان او گوش می دهید.

استفاده از انگشت اشاره در صحبت کردن، نشانۀ خط و نشان کشیدن است. در نتیجه کودک به جاي گوش 
دادن، به نتایج و عواقب بعدي نشنیدنش توجه دارد.  

نکته
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 تمرکز داشته باشید: ذهنتان به دنبال کالم گوینده 
باشد، در ذهنتان معنای لغت به لغت را دنبال نکنید. 

کل پیام را دریافت کنید.
 از نکات مهم یادداشت برداری کنید: یادداشت برداري 
سریع از شنیده ها، نشان دهندة توجه شما و گوش دادن 

فعال است.
 نسبت به سخنان گوینده، اعالم صریح و روشن 
و  اطالعات  تکرار  با  سؤال  پرسیدن  باشید:  داشته 
که  مي دهد  نشان  شخصي  لغات  با  کردن  خالصه 

چقدر از سخنان را دریافت کرده اید.

شکل3ـ گوش دادن مربی به کودک

فعالیت5  : رعایت نکردن کدام یك از ویژگی هاي باال شما را از فهرست یك شنوندة فعال دور مي کند. 
در مورد دالیل آن با دوستان خود گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

 موانع شنیدن 
موانعی وجود دارد که می تواند شنیدن را مختل کند. این موانع به دو دستۀ فردی و محیطی تقسیم می شوند:

الف( موانع فردی شنونده
1  داشتن مشکالت جسمی: یك شنونده خوب باید 

خستگي،  بیماري،  مانند  مشکلي  جسماني،  نظر  از 
خواب آلودگي و یا گرسنگي شدید نداشته باشد، زیرا 
و  می شود  حواس  تمرکز  مانع  موارد،  این  از  یك  هر 
نتیجه،  در  دهد؛  گوش  خوب  مطلب  به  نمي گذارد 
دریافت ها ضعیف می شود و یا اصوالً معنایي از جملۀ 
شنیده شده درک نمي کند. طبیعی است کودکاني که 
در  هستند،  صداها  درتشخیص  شنوایي  نقص  داراي 
مهارت گوش دادن بیش از بقیه مشکل دارند )شکل4(.

شکل4ـ خواب آلودگی

گفت      و  گو 
کنید
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2  وجود نشانه های امراض گوش: مشكالتی مانند گوش درد، تنفس با دهان، تلفظ غلط، سرگيجه و سردرد 

مي تواند نشانه هايي از امراض گوش باشد كه بايد مداوا شود.
3  کافی نبودن خزانۀ لغات: چهره و حالت كودكان در هنگام گوش دادن متفاوت است، زيرا برخي خزانۀ لغات 

محدودي دارند. برخی به اندازۀ كافي تجربه دارند و لغات زيادي بلد هستند و مي توانند پاسخ بدهند. بنابراين 
اگر كودكي نام روباه را مي داند دليلي بر آشنايي با خصوصيات روباه نيست. او نمی داند كه روباه مكار است 
و عاشق شكار مرغ است. بنابراين »  عاشق شكار مرغ« هيجان داستان هاي روباه، مرغ و سگ را درک نخواهد 

كرد. پس بايد به خزانۀ لغات و تجارب آنها توجه شود.
به  كودكان  اغلب  دليل،  همين  به  است.  كالمي  از سرعت  سريع تر  بسيار  فكر  نادرست: سرعت  4  دریافت 

افكارشان اجازه مي دهند كه حواسشان از شنيدن پرت شود. زماني كه با كودكان كار مي كنيم بايد بستر ذهنی 
كودک را برای آنچه می خواهيم بگوييم آماده سازيم. اين مسئله در مورد بزرگساالن نيز صادق است. برای مثال 
شما به عنوان شنونده بايد بدانيد كه گوينده مي خواهد در زمينۀ پزشكي يا روان شناسي و غيره صحبت كند.

5  توجه نکردن: عقايد و نظريات كودكان باعث مي شود كه به گوينده هاي خاصي توجه كنند. چنانچه با او 

و افكارش تضاد داشته باشد، به او گوش نمي دهد. پس گذشتۀ سخنگو، لهجه، ظاهر و آداب معاشرت او مانع 
از گوش كردن به او خواهد شد. 

6  درک ناکافی: آنچه كودک مي شنود يا مي فهمد، بستگي بسياری به تجارب گذشته او دارد، زيرا توقعات 

ما از شنيده ها بر اساس آن نيست كه گوينده چه مي گويد، بلكه بر اساس خواسته هاي ما و آن چيزي است كه  
ذهن ما مي خواهد بشنود.
ب( مانع محیطی شنونده

كلی  به طور  و   تلفن  همراه،  تلفن  قطار،  هواپيما،  ماشين،  مرور  و  عبور  مانند  صداهايی  زیاد:  صدای محیطی 
آلودگی های صوتی هر يک می تواند مانع شنيدن و تمركز كودک هنگام شنيدن شود و حواس پرتی ايجاد می كند.

شکل5  ـ موانع محیطی شنونده

گفت      و  گو 
فعالیت6  : با توجه به شكل 5 به سؤاالت زير پاسخ دهيد و داليل را در كالس ارائه دهيد: کنید

1  چه كساني بيشتر به حرف هاي مربي گوش مي دهند؟

2  چند نفر دو به دو با هم تعامل كالسي دارند؟

3  چه كساني به نظر شما اصاًل به معلم گوش نمي دهند. 
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از آنجا که گوش دادن یك فرایند دریافتي است، مربي به ندرت مي تواند حدس بزند که درون کودک 
چه مي گذرد؟ خیره شدن به مربي دلیل بر گوش دادن نیست. حتي گاهي تشویق های بی جا مثل اینکه 
»  بابك چقدر خوب گوش مي دهد« مي تواند وضع کودک را بدتر کند، زیرا او اصالً توجهي به مربي ندارد.

نکته

آیا افراد باهوش شنوندۀ بهتري هستند؟
به نظر مي رسد، این خطا بین مردم بسیار رایج است. کاماًل واضح است که افراد باهوش قابلیت های 
بیشتری برای شنیدن دارند، اما این عقیده که افراد باهوش شنونده بهتري هستند، اشتباه است. واقعیت 

عکس این مطلب را نشان مي دهد.
چند سال پیش، یك آزمون استاندارد گوش دادن و یك آزمون استاندارد هوش براي دانشجویان در چند 
کالس اجرا شد. نتایج دو آزمون براي هر دانشجو مورد مقایسه قرار گرفت. با کمال تعجب مشاهده شد، 
همبستگي کمي بین نمرات به دست آمده از این دو آزمون وجود دارد. دانشجویان باهوش تر در آزمون 
گوش دادن نمرات پائین تري نسبت به آنهایي که بهره هوشي کمتري داشتند، کسب کرده بودند. این 
نتیجه مبین آن است که افراد باهوش تر، به رغم برخورداري از این موهبت، تا زماني که میل به گوش 
کردن نداشته باشند، لزوماً شنونده بهتري نیستند. همچنین هوش باال مي تواند متغیر مداخله گري در 

گوش دادن دانشجویان باهوش باشد.
آیا با افزایش سن، گوش دادن فعال تر مي شود؟

استعداد یا توانایي گوش دادن و دستیابي به معناي مناسب پیام، با باال رفتن سن و کسب تجربه بهتر مي شود. 
البته هر چند در این سنین توانایي گوش دادن افزایش مي یابد، ولي عملکرد گوش معموالً کاهش مي یابد.

تحقیقاتي که در مورد ارتباط سن با رفتار شنیداري انجام شده است نشان مي دهد نوجوانان و حتي جوانان 
در سنین اولیه جواني، شنونده بهتري هستند. والدین اغلب از این یافته ها تعجب نمي کنند و تصور مي کنند 
وقتي افراد به سن باالتر مي رسند، قواي شنیداري آنها بهتر مي شود. اما متأسفانه این طور نیست. بزرگساالن 
مشکالت و موضوعات را بیشتر درک مي کنند، ولي وقتي دریافت پیام به نسبت سن و سطح سواد در نظر 
گرفته مي شود، نتایج آن کاهش در گوش دادن فعال را نشان مي دهد. معموالً قواي گوش دادن افراد با 

افزایش سن تحلیل مي رود.

بیشتر 
بیندیشیم

گوش دادن همان 
شنیدن است

هرچه سن باالتر 
رود گوش دادن 
فعال تر می شود

افراد باهوش شنونده 
بهتری هستند

یادگیری مهارت 
گوش دادن، مشکل 

است

پیش داوری ممنوع 
اگر گمان کنیم ...

نمودار3ـ پیش داوري ممنوع
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هدف توانمندسازی4ـ2: فعالیت های آموزشی را برای پرورش گوش دادن فعال  
طراحی و اجرا کند.

سبک های شنیدن
با توجه به تفاوت هاي فردی، نحوة گوش دادن فعال نیز متفاوت است. شنیدن کودکان دارای سه سبك است 

که درنمودار 4 نشان داده شده است:

بروشور 
برای تهیه کنید با عنوان »  راهکارهایی  بروشوری  با جست وجو در منابع علمی  فعالیت7: در گروه های کالسی 

مقابله با موانع فردی و محیطی شنیدن« کودکان تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

نمودار4ـ سبک های شنیداری

فرایندی
نتیجه ای

چرایی

سبک های 
شنیدن

1  سبک چرایی: کودکان جست وجوگر، همیشه به دنبال یافتن چرایی هاي منطقي یا علت و معلولي در 

محیط اطراف و روند عادی زندگی مانند »  چرا یخ لیز می خورد؟« و »چرا صابون کف می کند؟« هستند. سبك 
این دسته از کودکان در شنیدن، چرایی است؛ زیرا برای هر اتفاقی به دنبال چرا هستند.

2  سبک نتیجه ای: کودکان این گروه کم حوصله و بي طاقت هستند، با شتاب با مسائل برخورد می کنند، 

به دنبال یافتن سریع نتایج هستند، معموالً پاسخ های بسته و کوتاه »  بله و خیر« را دنبال می کنند و همین 
پاسخ برای آنها کافی است. مانند پاسخ به سؤال»  دانۀ شن در آب حل می شود؟« یا »  پرتقال ترش است؟« در 

این حالت کودکان تنها به دنبال نتیجۀ نهایی هستند.
3  سبک فرایندی: پي بردن به جزئیات برای کودکان این گروه از اهمیت خاصی برخوردار است. برای مثال 

»  پختن غذا روی گاز و چراغ نفتی چه تفاوت هایی دارند؟« در پاسخ به این سؤال کودکان جزئی نگر به دو منبع 
یعنی گاز و چراغ توجه می کنند و سپس با مقایسۀ آنها، نتیجه را بیان می کنند. بنابراین برخورد کودکان در 

شنیدن این نوع سؤال، شنیدن فرایندی است )شکل6(  .
مثال: حل شدن نمك و شن در آب

سبک چرایی: به دنبال یافتن علت حل نشدن شن در آب است.
آیا نمك در آب حل  آیا شن در آب حل می شود؟ پاسخ خیر و  این است که  به دنبال  سبک نتیجه ای: 

می شود؟ پاسخ بلی
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شکل6   ـ سبک های شنیدن

گفت      و  گو 
فعالیت8: در گروه های کالسی با توجه به شکل6  ، به سؤاالت پاسخ دهید و نتیجه را با سایر گروه ها کنید

مقایسه کنید.
الف( سبك شنیدن هر فرد را مشخص کنید و دالیل خود را بیان کنید.

ب( شما دارای کدام سبك شنیدن هستید؟ در مورد ویژگی های سبك  شنیدن خود با هم گروه هایتان 
گفت وگو کنید.

سبک فرایندی: به جزئیات شن و نمك توجه می کند و آنها را با هم مقایسه می کند و به حاللیت این دو 
توجه ندارد.



32

هدف توانمند ساز ی 5  ـ2: پرورش توانمندی های شنیداری کودک را توضیح  دهد.

پرورش توانمندی های شنیداری كودك 

فعالیت 9: آخرین جمله ای که قبل از ورود به کالس شنیده اید، چه بود؟ آن را بنویسید و جمله خود 
را با سایر همکالسی ها مقایسه کنید.

همان گونه که در مباحث قبلی اشاره شد، هر شنیدنی به معنای گوش کردن نیست. هر چند کودک با توانایی های 
شنیدن متولد می شود اما گوش کردن یك فرایند اکتسابی است. از این رو برای تقویت و کسب این توانایی و 

رسیدن به توانمندی های شنیداری الزم است به  موارد زیر توجه نمود )نمودار 5(:  

نمودار 5  ـ توانمندی های شنیداری کودک

کتاب خوانی
شعرخوانی

تمرکز، توجه و 
زیر و بمی صداها

پرورش 
توانمندی های 

شنیداری کودک

 1ـ تمرکز، توجه و زیر و بمی صداها
الف( تمرکز

تعریف تمرکز: تمرکز یعني آگاهي از اتفاقاتی که در درون و اطراف در لحظه کنونی رخ مي دهد.1
مثاًل ریسماني را در نظر بگیرید که مانند دانه هاي تسبیح پر از مهره است. اتفاقات رخ داده در طول روز همان 
دانه ها هستند و تمرکز حواس، ریسمان و نخي است که این دانه ها را کنار هم نگاه داشته است. استحکام 

ریسمان، نتیجۀ تمرکزي است که به واسطۀ کسب مهارت ها به دست آمده است.
ضرورت و اهمیت تمرکز: تمرکز داشتن و حضور ذهن، چارة مؤثر براي رفع همۀ مشکالت دنیا نیست، اما 
همیشه راهکارهایي مقابل ما، براي برخورد با واقعیت قرار مي دهد. برای مثال در یك مرکز پیش از دبستان 
شما مشغول خواندن کتاب براي کودکان هستید، صداي زنگ تلفن و یا جاروبرقي در فضای مهد کودک، مانع 
ادامه کارشما و تمرکز کودکان مي شود. براي ایجاد تمرکز در کودکان الزم است ابتدا صداها را قطع کرد. از 
آنجا که نمي توانید همیشه افراد و فضا را مطابق میل خود تغییر دهید، باید عادات و شیوه هاي برخورد درست 
را به کار بست. تمرکز عادت مفیدي است که همواره به دنبال خود آگاهي حاصل مي شود. پس وجود تمرکز 

حواس نه تنها در کودکان، بلکه در مربیان نیز اثر دارد و باعث افزایش کارایي خواهد شد.
1ـ اسکلوبرلین دبورا 2013

گفت      و  گو 
کنید
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برای تمرکز باید :
1  عوامل مزاحم که مستلزم برقراري نظم و زمان بندي است، رفع گردد.

2  توجه خاص به موضوع صورت گیرد؛ یعنی باید نقطۀ مورد نظر روشن شود.

نمودار6  ـ فواید تمرکز

همه در فکر تغییر دنیا هستند اما هیچ کس در اندیشۀ تحول خویش نیست 1.

فعالیت10: فرض کنید که در جمع دوستان خود مي خواهید سخنراني کنید. چه عواملي مي تواند 
تمرکز شما را به هم بزند؟ در گروه های کالسی در این مورد  با هم گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس 

ارائه دهید.

نکته

 فواید تمرکز 
تمرکز باعث دلنشین تر شدن فضاي آموزشي و بهره وري بیشتر کودکان مي گردد. فواید تمرکز  داشتن کودکان در نمودار 6 

نمایش داده شده است.

افزایش 
حس همکاری 

و مشارکت

ایجاد تعادل 
عاطفی

تقویت توجه و 
آگاهی

تقویت عملکرد 
عملی

کمک به مدیریت 
اضطراب

برقراری 
ارتباط سالم

ایجاد آرامش 
خاطر

فواید تمرکز

 مهارت هاي مؤثر براي تمرکز
با توجه به فواید تمرکز در کالس، برای ایجاد آن در مربیان و کودکان، راهکارهاي زیر پیشنهاد مي شود:

الف( مربیان 
 داشتن عالمت از پیش تعیین شده: یك زنگ یا زنگولۀ مخصوص یا پخش یك سرود و نواختن یك ساز 

مي تواند نشانگر آغاز و یا شروع کالس باشد.

1ـ لئوتولستوی1910ـ   1824 

گفت      و  گو 
کنید
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 ابتکار در حضور و غیاب: به جاي نام بردن کودکان کالس و پاسخ هاي همیشگي آنها )حاضر( مي توانید از 
دست زدن یا ایستادن و یا تولید صداي خاص یا حتي اسامي دیگر استفاده کنید.

و  به سن  توجه  با  ساده،  معماهاي  و  چیستان  طرح  با  گوناگون:  فعالیت هاي  در  معما  و  طرح چیستان   
عالقه مندي کودکان، از آنها بخواهید به صورت گروهي آن را حل کنند.

 استفاده از اشعار آهنگین: صبح ها را با یك قطعه شعر مورد عالقه کودکان شروع کنید.
 استفاده از بازي ها: جورچین هاي یك بعدي و سه بعدي لوتو و دومینو های اشکال، رنگ و اشیا، با توجه 

به سن کودک و گاه با نشان دادن تصاویر کامل قبل از کار و یا بدون تصویر در اختیار کودکان قرار دهید.
 تمرین سکوت: با یك دقیقه سکوت و کشیدن یك نفس عمیق می توانید به کودکان فرصت یافتن راه حل 

مناسب بدهید. 
 رضایت از خود: از عباراتی که منعکس کننده رضایت خاطر و مهربانی است، برای ایجاد تمرکز در کودکان 

استفاده کنید. مانند »  من شاد هستم«، »روز خوبی را داشته ام« و»  شما به من آرامش می دهید«.
ب(کودکان

از کودکان بخواهید: 
1  هر روز صبح به شما بگویند اولین صدایی که شنیده اند، را بیان کنند.

2  نفس عمیق بکشند و به پر و خالی شدن شش های خود توجه کنند.

3  سه بار نفس عمیق بکشند، سپس آرام آرام آن را بیرون بدهند.

4  به تصویری که شما آگاهانه به دیوار چسبانده اید، مانند منظره دریا یا جنگل و غیره، چند لحظه نگاه کنند.

5  روی بدنشان تمرکز کنند و با اعالم شما، دست ها را باز و بسته و پاها را خم و راست کنند و حرکات را 

اجرا نمایند.
6  به آنچه در محیط اطرافشان می بینند و می شنوند توجه کنند )شکل 7(.

شکل 7ـ تمرکز در کودکان
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 توجه به صدا 

فعالیت11: در گروه های کالسی، یك دقیقه سکوت کنید و به صداهای اطراف با تمرکز گوش کنید و 
موارد زیر را انجام دهید:

 فهرستی از صداهایی را که می شنوید، تهیه کنید.
 نتیجه را با دوستانتان مقایسه کنید و در کالس ارائه دهید.

پس از تمرکز و حتی در سکوت بهتر می توانیم صداهای محیط را بشنویم. در زندگی عادی توجه به صداها نیاز 
به تمرین و کسب مهارت دارد و چه بسا می تواند ما را از بسیاری خطرات ناشی از بی توجهی به صداها برهاند؛ 

برای مثال، به صدای بوق ماشین و یا سقوط یك شئ. بنابراین برای پرورش توجه به صدا باید:
1  کودکان را تشویق کنید که با رعایت سکوت به صدای محیط توجه کنند و سپس منبع صدا را مشخص 

کنند. حتی می توانید با طرح سؤاالت یا تمرین هایی توجه او را به صداهای گوناگون جلب کنید.
2  با بستن چشم های کودک و ایجاد صدا مانند بستن در، مچاله کردن کاغذ، به زمین انداختن اشیای درون 

جعبه، انداختن اشیا و تکان دادن آنها و غیره، در مورد صداهای تولید شده و منبع آن صحبت کنید.
طوفان،  باران،  باد،  صدای  مانند  کنند؛  تکرار  می شنوند،  طبیعت  در  که  صداهایی  بخواهید  کودکان  3  از 

صدای  تکرار  آژیر،  قطار،  صدای  ماشین،  بوق  ساعت،  تیك تاک  مانند  محیطی  صداهای  و  برگ  خش خش 
حیوانات مانند گاو، گربه، سگ، مرغ، خروس و غیره. این صداها می تواند قبالً ضبط شود و در کالس استفاده 

شود.
4  از کودکان بخواهید با ابزارهای ساده ای که در زندگی روزانه خود با آنها سر و کار دارند، صداهای مختلف 

را تولید کنند: 
انداختن یك تکه سنگ به درون آب برای تولید صداي سقوط شئ در 

آب )شکل 8(.

تولید صداي  برای  بزرگ  با سطح  چوبي  مکعب  قطعه  دو  کوبیدن   
گام هاي انسان )شکل 9(.

شکل 8  ـ انداختن سنگ درون آب

شکل 9ـ کوبیدن دو قطعه چوب به هم

فهرست 
تهیه کنید
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 کوبیدن با فاصله دوتکه چوب با سطح کم برای تولید صداي باال 
رفتن از پله ها )شکل10(.

 کوبیدن دِر یك جعبه چوبي برای تولید صداي باز و بسته شدن در 
)شکل11(.

 مچاله کردن ظرف یك بار مصرف آلومینیومي برای تولید خرد شدن 
برگ ها و شاخه ها )شکل12(.

 حرکت دادن تعدادي مهره در یك کاسه برای تولید صداي طوفان 
)شکل13(.

باز  تولید صداي  برای  باد شده  بادکنك  بر  کشیدن دستان خیس   
شدن دروازه )شکل14(.

شکل 11ـ کوبیدن دِر یک جعبه چوبي

شکل10ـ کوبیدن با فاصله دوتکه چوب

شکل12ـ مچاله کردن ظرف

شکل13ـ حرکت دادن

شکل14ـ کشیدن دست بر بادکنک
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 ضربه زدن به ظرف آلومینیومي یك بار مصرف برای تولید شکستن 
شاخه درخت )شکل 15(.

شکل 15ـ ضربه زدن به ظرف آلومینیومی

 زیر و بمی صدا 
با آن برخورد کرده ایم. طول موج در واقع همین  نازک را شنیده ایم و حتی  همه اصطالح صداي کلفت و 

خاصیت صداها است. در موسیقي از اصطالحات دیگري مانند بم و باال یا زیر و پایین، استفاده مي شود. 
ضرورت و اهمیت شناخت زیر و بمی صدا: معموالً 
استفاده  صدا  بمي  و  زیر  از  کالمي،  ارتباطات  در  ما 
برای  مثالً  بنامیم؛  چنین  را  آن  اینکه  بدون  مي کنیم 
مکاني  فاصلۀ  به  توجه  با  دوست  یا  کودک  کردن  صدا 
از صداي بلند استفاده می کنیم و یا در پاسخ هیجاني 
دیده ایم، صدایمان  را  او  از مدت ها  بعد  که  به دوستي 
تغییر مي کند. همچنین در خواندن الالیي براي کودک 
از صداي »زیر« استفاده می شود و یا در نقل داستان با 
توجه به شخصیت مورد نظر، صدا »  بم یا نازک«مي شود. 

از این رو این مسئله باید به کودکان آموخته شود:
 زیرا اولین تجارب موسیقیایي کودک زماني است که 
مثاًل  مي دهد؛  انجام  حرکتي  ترانه اي،  یا  آواز  با  همراه 

دست مي زند، پا مي کوبد و یا مي پرد )شکل16(.  
 حرکات آهنگ دار کودک براي او طبیعي است و در 
صورت تکرار عالوه بر یادگیري، اعتماد بنفس او را باال 
خشم،  مانند  رواني  فشارهاي  کاهش  موجب  و  می برد 

خجالت، ترس و غیره مي شود.
روش های تشخیص کیفیت صداها و پرورش آن: هنگامي که آموزش کودکان با بازي و سرگرمي همراه 
مي شود، آنها با حوصله و تمرکز بیشتري به آن مي پردازند، کمتر خسته مي شوند و از آن لذت مي برند. به 
همین خاطر، مربیان کودک مي کوشند تا مفاهیم آموزشي کودکان را با سرگرمي و بازي توأم کنند و انگیزه 

و تمرکز آنها را براي یادگیري ترغیب نمایند.

فعالیت 12: هر کدام از روش های باال را انجام دهید و گزارشی از آن را در کالس ارائه کنید.

شکل16ـ تجربه موسیقایی کودک

تمرین     کنید
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با چند پیشنهاد زیر می توانید تشخیص کیفیت صداها را در کودکان پرورش دهید:
 بگویند کدام حیوان صداي زیر و کدام یك صداي بم دارد.

 با استفاده از قوطي و سنگ ریزه هاي مختلف، صداهاي زیر و بم به وجود آورند.
 اشعار یك ترانه را با نُت هاي مختلف )زیر و بم( بخوانند.

 وسایل گوناگوني مانند نوارهای آلومینیومی، زنگوله، لیوان، ماهیتابه و ... را با نخ از چهار پایه اي آویزان کنید 
و از کودکان بخواهید آنها را با ابزاري به صدا درآورند و تفاوت صداها را توضیح دهند.

 تمرین هایی برای پرورش تشخیص کیفیت صداها در کودکان 
تمرین هاي زیر برحسب سن و مرحلۀ آموزشي که کودک در آن قرار دارد، قابل استفاده است و مربي مي تواند 

نمونه هاي زیادي از آنها را بسازد:
 با دستمالي چشم هاي یکي از بچه ها را ببندید. 
از کودک دیگري بخواهیدکه به همراه سازکوبه اي1 
نظر   مورد  کودک  تا  کند  حرکت  او  پیشاپیش 

صدایي را که مي شنود تعقیب کند )شکل 17(.
مي شود:  انجام  هم  دیگري  شکل  به  تمرین  این 
کودک ساز به دست، آهسته به گوشه اي از کالس 
مي رود و از آنجا ساز را به صدا در مي آورد. کودک 
پیدا  را  او  با شنیدن صدا جاي  باید  بسته  چشم 
کند. در صورت موفقیت، کودک نوازنده مي تواند 
جاي خود را تغییر دهد و پس از سه بار موفقیت، 

بازي عوض مي شود و نوبت به دیگري مي رسد.
هم  کنار  کمي  فاصله  با  بخواهید  کودکان  از   
بنشینند و چشمان خود را ببندند و یا سر خود را 

روي میز بگذارند. آنگاه یکي از کودکان آهسته از باالي سر آنها حرکت کند و به طور دلخواه باالي سر یکي از 
آنان سازکوبه اي )مانند جغجغه( را به صدا درآورد، سپس آن کودک بلند شود و بگوید»من« و مجدداً سر خود 

را روي میز بگذارد. کودکان مي توانند به جاي نواختن ساز، دست خود را آهسته برهم بزنند.
 از کودکان بخواهید در سکوت و بي حرکت بایستند و به محض شنیدن صداي ساز، هر حرکتي را که دوست 
با شنیدن صدا، حرکت  دارند، انجام دهند. با قطع صدا به حالت سکوت و سکون کامل بازگردند و مجدداً 

دلخواه خود را انجام دهند.

1ـ منظور کوبیدن دو شئ به هم است، مثاًل دو قطعه چوب یا یك قوطی خالی و یك مداد و ...

برای تقویت درک موسیقي و دقت شنوایي کودکان، از فعالیت ها و بازي هاي موزیکال استفاده فراواني 
مي شود. در واقع این بازي هاي فکري، ذهن کودک را براي درک عمیق و زیر بنایي موسیقي پرورش 

مي دهد و تشخیص و قضاوت او را نسبت به چگونگي اصوات، دقیق مي سازد.

نکته

شکل 17ـ تقویت درک موسیقي
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 از کودکان بخواهید با چشم بسته بدون آنکه مسیر راه رفتن و قدم زدن مربی را ببینند و تنها با توجه به 
صدای پای او، مسیر حرکت را حدس بزند.

 کودکان به نوبت اشیا را بي صدا از روي میز بردارند و روي میز بگذارند؛ به طوري که صداي حرکت دست و 
پا و یا بلند کردن شئ و جابه جایي آنها به گوش کسي نرسد.

فعالیت13  : تمرینات پرورش تشخیص کیفیت صداها را با دوستان خود اجرا کنید و گزارش آن را در 
کالس ارائه دهید. 

فعالیت14 : در گروه های کالسی، مجموعه ای از اشعار کودکانه را تهیه کنید و در کالس ارائه دهید. 

 2ـ شعرخوانی
معموالً اولین تجربه موسیقیایي کودک، خواندن ترانه یا شعر با حرکات است. اگر کودکان کالم آهنگیني را 

مرتب بشنوند، یاد مي گیرند که همراه آن بخوانند و بر این اساس، اوِل آخرین کلمه یك بیت را مي گویند.
گالبي کجه  گالبيگردن  کرِج  ماِل 

در اینجا اولین حرف آخرین کلمه، »گ« است که تکرار مي کنند. رفته رفته، با اعتماد بنفس مي توانند کلمات 
بهتر و بیشتري را بگویند به همین ترتیب کلمات آهنگین تند آنها را بیشتر جلب می کند، بخصوص اگر با 

حرکات و موسیقی توأم باشند.
طالیي جوجه  حنایيجوجه  و  زرد  نوکت 
شکستي را  خود  جستيتخم  بیرون  چگونه 
بود تنگ  جایم  بودگفتا،  سنگ  از  دیوارش 
نه کس زمن خبر داشتنه پنجره نه در داشت
شکستم را  خود  بیرون جستم1.تخم  یکباره 

گسترش  نیز  را  دادن  گوش  به  لغات، حساسیت  مجموعۀ  افزایش  عالوه بر  که  است  مواردي  جمله  از  شعر 
مي دهد. سعي کنید اشعاري را پیدا کنید که در آن افعال زیادي براي نمایش وجود داشته باشد.

ضرورت و اهمیت استفاده از شعر و سرود
گوش کردن کودکان به شعر، به دالیل زیر مهم و ضروری است:
 گوش کردن به شعر، براي کودکان لذت بخش و مطبوع است.

 زیبایي کالم در شعر باعث افزایش حساسیت کودکان نسبت به هرآنچه در محتواي شعر وجود دارد )مردم، 
اشیا، گیاهان و جانوران( می شود.

 کودکان با گوش دادن به اشعار مي آموزند که نیاز به مهرباني و زیبایي دوستي، نیاز مشترک انسان هاست 

1ـ جبار باغچه بان

تمرین     کنید

تمرین     کنید
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و آنها مي توانند از طریق شعر با این نیازها آشنا شوند و پیوند عاطفي برقرار کنند.
 شعرها خزانۀ لغات کودکان را افزایش می دهند و سطح خواندن را باال مي برند.

 با آموزش شعر و سرود مي توان مفاهیم علمي را به کودکان آموزش داد. 

چگونه براي کودکان شعر انتخاب کنیم؟
1  مضامین شعر کودکان باید به گونه اي باشد که همۀ کودکان جامعه، اگر هم نسبت به آنها تجربۀ فردي 

ندارد، الاقل با آنها آشنا باشند و از زندگي روزمرة آنها الهام گرفته باشد. این مضامین باید با ویژگي هاي سني 
کودک و عالیق وي نیز مرتبط باشد؛ درخشندگي خورشید، شگفتي یك روز برفي، پرواز پرندگان، االکلنگي 

که سوار مي شود و غیره. از جمله مفاهیم مورد عالقۀ آنهاست.
2  معموالً اشعار ویژة کودکان نباید زیاد طوالني باشند، مگر در مورد قصه هاي منظوم. زیرا کودک خیلي زود 

از یکنواختي خسته مي شود و نمي تواند مدت طوالني تمرکز داشته باشد.
درک  را  شعر  معناي  کودک  زیرا  نیست،  مجاز  کودکان  شعر  در  زیاد  تشبیهات  و  استعارات  از  3  استفاده 

نمي کند و در بمباران تصاویر و لغاتي قرار مي گیرد که برایش مأنوس نیست؛ در نتیجه هرگز از شعر لذت نمي 
برد و سعي مي کند که آهنگ شعر را به خاطر بسپارد.

4  مربیان باید با مطالعۀ شعرهاي مختلف، اشعار مناسب را براي کودکان انتخاب و فهرست نمایند تا در زمان 

مقتضي از آنها استفاده کنند.

چگونه کودکان را به شعر خواندن ترغیب کنیم: 
 براي آموزش شعر به کودکان هرگز نباید آنها را به اجبار وادار به خواندن شعر کرد. خواندن یك بیت شعر 

از روي عالقه و رغبت چه بسا با ارزش تر از حفظ کردن یك شعر کامل است. 
 خودتان آن شعر را دوست داشته باشید، در غیر این صورت نمي توانید آن گونه که باید، احساس را چاشني 

شعرخواني کنید.
 اشعار را قبل از اجرا چندین بار )با صداي بلند( براي خودتان بخوانید تا کاماًل آن را حس کنید و وزنش را 

یاد بگیرید.
 چنانچه گمان مي کنید لغاتي در شعر براي کودک قابل درک نیست، قبل از شعرخواني آن را معنا کنید.

 قبل از شعر خواني، براي کودکان توضیح دهید که مي خواهید شعر جدیدي را با این نام و با این موضوع 
برایشان بخوانید.

 در شعر خواندن لغات را واضح بیان کنید و از مکث هاي به موقع استفاده کنید.
 پس از خواندن شعر، چند لحظه سکوت کنید و سپس دوباره شعر را بخوانید.

 از کودکان بپرسید که آیا دوست دارند با شما شعر را تکرار کنند؟ در صورت تمایل آنها، شعر را با آنها 
بخوانید. طبیعي است که بعضي از آنها تنها بعضي لغات را تکرار مي کنند و بتدریج شعر کامل مي شود.

 هرگز شعرها را بخش بخش نکنید چون مفهوم شعر ناقص مي شود.
 گاهي از دست زدن و یا زدن دو قطعه چوب به هم، براي همراهي شعر استفاده کنید.

 هرگز از کودکان نخواهید که با صداي بسیار بلند که شبیه جیغ زدن است، شعر بخوانند.
 یك نسخه از اشعار را به کودکان بدهید تا در صورت تمایل، والدینشان براي آنها بخوانند.

 براي آشنایي کودکان با آهنگ، از بازي هاي مناسب مثل بازي با لغات هم قافیه نیز استفاده کنید    )شکل   18(.



41

پودمان دوم: توسعۀ مهارت های شنیداری کودک

 3ـ کتاب خوانی

وقتي کودکي شعري را حفظ کرد، احساس لذت و غرور مي کند و این احساس، پایه و انگیزه یادگیري هاي 
بعدي او خواهد بود.

نکته

شکل18ـ شعرخوانی کودکان

کتاب خوانی

درک معنا پرسشگری

آخرین مرحلـه پرورش توانمنـدی های شنیـداری، کتـاب خوانی است. کتـاب خوانی می توانـد در دو جهت 
پرسشگری و درک معنا اثر گذار باشد )نمودار7( زیرا خواندن کتاب براي تمرین گوش دادن بسیار مفید است. 
در انتخاب کتاب به سن و عالئق کودک باید توجه شود. کتاب عالوه بر ادراک بصري، توجه به جزئیات و رشد 
مهارت گویایي، قدرت شنوایي و درک مطلب را نیز باال مي برد. در انتخاب کتاب تنوع ازجمله مواردي است 
که زمینه را براي گفت وگو آماده می سازد؛ مانند کتاب تصویري که فرصتي براي گفت وگو پیرامون تصاویر 

نمودار7ـ کتاب خوانی
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فراهم می سازد یاکتاب هاي آوازي که به سرودها و اشعار 
کودکانه توجه دارد و باالخره کتاب های داستان و غیره1 
که در فصول آینده مفصالً در این مورد بحث خواهد شد 

)شکل 19(.

 پرسشگري 
آنچه که شنیدن را مي تواند تبدیل به گوش کردن فعال 
نماید، پرسش هایي است که در زمینه آن مطلب خواندني، 
مطرح مي شود و در شخص دروني مي گردد؛ از این رو ابتدا 
باید به پرسش و نوع آن توجه خاص داشت. این مسئله ای 

است که در تمام مراحل رشد کالمی کاربرد دارد.

شکل19ـ کتاب خوانی برای کودک

گفت      و  گو 
فعالیت15: در گروه های کالسی، در موارد زیر گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.کنید

اگر  با رنگ زرد، سبز می شود؟  یا آسمان آبي  نارنجي و  با رنگ قرمز  نقاشي  چرا پرندة زرد در دفتر 
دهید. ارائه  در کالس  را  دالیل خودتان  زمینه  این  در  مي شود؟  بپوشند چه  لباس  حیوانات 

کودکان وقتي صدایي را مي شنوند، سرشان را به آن سمت مي چرخانند؛ وقتي بوي بدي را حس مي کنند، 
نگاه مي کنند؛  ما  به  تعجب  با  ناپدید مي شود  فنجان چاي  در  بیسکویتشان  وقتي  را مي خارانند؛  دماغشان 
نشان دهندة آن است که  این  بي اختیار مي ترسند.  اولین حباب صابون در دست هایشان مي ترکد،  وقتي  و 

کودکان ذاتاً کنجکاو هستند و نسبت به محیط اطرافشان حساس تر و کنجکاوتر هستند.
پرسش چیست: سؤال و یا سؤاالتي است که فرد را مجبور به پاسخ مي کند. 

ضرورت و اهمیت پرسشگري: نخستین مکاني که کودک توانایي پرسیدن را مي آموزد، محیط خانه است. 
اما همین کودکان وقتي وارد مرکز آموزشی مي شوند، مکالماتشان با معلم کاهش مي یابد. در طول مکالمه 
مربی معموالً آغاز کننده و پاسخ دهنده است. کمتر صحبت مي کنند، کمتر از جمله هاي دشوار استفاده کرده و 
کمتر مي پرسند و نهایتاً از زبان کمتر استفاده مي کنند. دلیل چیست؟ دلیل را مي توان در نوع پرسش مربی ها 
جست وجو کرد. پرسش هایي با جواب هاي معلوم، نداشتن شناخت کامل از دانش کودک، ندادن انگیزه و توجه 
نکردن به دیدگاه و تجزیه و تحلیل پاسخ ها، هر یك مي تواند یکي از موارد کاهش دهنده مکالمات کودک 
باشد. پس طرح پرسش درست گام های یادگیری را مشخص و استوار می سازد و ضرورت و اهمیت پرسیدن 

را بیشتر نمایان می سازد )شکل 20(.

1ـ در فصول آینده در مورد انواع کتاب های کودکان گفت و گو خواهد شد.
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نکات اساسي در راستاي پرسشگري
1 معموالً از سؤاالت ساده توصیفي»چه« و »چگونه« به سؤاالت »چرا« و »براي چه« باید حرکت کنید.

2 پرسش هایی کمتر اما بهتر از کودکان بپرسید. 

3 زمان بیشتري براي پاسخگویي به کودکان بدهید. 

»زمان انتظار« کیفیت پاسخگویي را افزایش مي دهد. منظور از »زمان انتظار« فرصتي است که شما به عنوان 
مربي در اختیار کودک قرار مي دهید تا پاسخ بگوید. این زمان در دو حالت به کودک داده مي شود: 

 بعد از پرسش: در این حالت شما براي تشویق کودکان به گفتن پاسخ متفکرانه باید به او زمان بدهید. مثاًل 
از کودک مي پرسیم چرا مار نمي تواند لباس بپوشد؟

 بعد از پاسخ: در این حالت، شما نمونه اي از پاسخ متفکرانه را به عنوان الگو معرفي مي کنید. پس سؤال را 
گسترده تر مي کنید و اجازه مي دهید کودکان دیگر به سؤال شما فکر کنند و پاسخ مناسب را ارائه دهند. بعد 

از سؤال اول از کودکان بپرسید چرا جوجه تیغي و بز  نمی توانند لباس بپوشند؟
4 از داوري هاي عجوالنه و قضاوت هاي سریع بپرهیزید. باید توجه داشته باشید دسته اي از کودکان سریع و با 

کمي فکر جواب مي دهند )شتاب زده ها(؛ در صورتي که گروهي از آنها باید فکر کنند تا پاسخ دهند )کودکان 
متفکر(.

نکته مهم قضاوت سریع شماست، چرا که چه بسا تشخیص این دو گروه بسیار سخت است و شاید گروه دوم 
به دلیل ترس از پاسخ غلط و گروه اول به دلیل ندانستن زمان پاسخگویي را طوالني کنند. چرایي را شما به 

عنوان مربي باید به مرور بتوانید تشخیص دهید.
5 کودکان را به پرسیدن بهتر و بیشتر تشویق کنید. تشویق باعث ترغیب آنها به ادامه پرسش و تفکر مي شود.

6 در پرسش و پاسخ هرگز تقویت هاي غیر کالمي کودکان را فراموش نکنید. یك لبخند، تماس چشمي، تائید 

با تکان دادن سر و غیره می تواند باعث تقویت روحیه پرسشگری و پاسخ دهی در آنها شود. 

شکل20ـ پرسشگری در کودک

جست و جو 
فعالیت 16: با مراجعه به واژه نامه فارسي ـ انگلیسي در کتاب همراه هنرجو، مشتقات لغت question کنید

را به همراه معاني آن از فرهنگ نامه انگلیسي ـ فارسي پیدا کرده و در کالس ارائه دهید.
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توانمندی های شنیداری  پرورش  برای  فعالیت هایی  6  ـ2:  توانمندسازی  هدف 
کودک طراحی و اجرا کند.

روش هاي پرسشگري
»پرسیدن سکویي است براي یادگیري جدید«؛ بنابراین با دادن فرصت هاي مناسب به کودکان و پرسش هاي 
درست، می توان آنها را در مسیر مناسب قرار داد، چرا که آنها ذاتاً کنجکاوند و دوست دارند از همه چیز سر 

درآورند )شکل 21( .

شکل21ـ کودکان کنجکاو

از آنجا که کودک دنیا را از طریق حواس کشف مي کند، در ابتدا باید گیرنده هاي حسي آنها تقویت شود. در 
عین حال انگیزة آنها براي جست وجو، مقایسه، خاموش کردن، کشف کردن و غیره ازطریق اجراي فعالیت ها، 
کسب تجربه و اعالم نظر و تصمیم گیری ادامه یابد و به تفکر او شکل با ثبات تر و کامل تري بدهد تا او نتیجه 

جست وجو هایش را در دنیاي پیرامونش تعمیم دهد )نمودار 8 (  .

روش هاي 
پرسشگري

تفکر استفاده از 
حواس

فعالیت

 1ـ استفاده از حواس
حداقل در هر مرحله باید پنج سؤال داشته باشید و کودک به سه مورد از آنها باید جواب دهد. این سؤال ها 
براي برانگیختن حواس او، یعنی حس المسه، بویایي، چشایي، شنوایي و بینایي، بسیار مهم هستند )شکل22(  .

نمودار 8ـ روش هاي پرسشگري
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در مورد بعضي یا تمامي فعالیت هاي فکري که استفاده شده است کودک موارد زیر را مي تواند انجام دهد :
 مقایسه کردن: توضیح و ارزیابي براي هر چیزي، تا ببیند از لحاظ بو، مزه، شنیده شدن، دیده شدن و لمس 

شدن آنها، چقدر تفاوت دارند یا به هم شبیه هستند.
مثال: کدام پارچه در نظرش نرم ترین است؟
 فاش کردن: مواد را از نزدیك بررسي کند.

مثال: اکلیل زیر ذره بین به نظرش چطور مي آید؟
 کشف کردن: تجربه کردن و دریافتن این که شئ مورد نظر قابل غلتاندن یا خم کردن و پاره شدن و حالت 

ارتجاعي داشتن و کش آمدن یا ساختن صدا است.
مثال: آیا یك سکه را مي توانید بکشید تا کش بیاید؟

 توضیح دادن: بگوید که آن شئ از لحاظ حس چشایی چه موقعیتي دارد و چگونه است؟
مثال: سرکه چه مزه اي مي دهد؟

 ادامه دادن: تفکر کردن در مورد اینکه سایر اشیا داراي چه حالتي هستند و چه بو، مزه، صدا و شکلي دارند.
مثال: چه چیز دیگري به دانۀ نمك شباهت دارد؟

شکل22ـ برانگیختن حواس

 این پنج نوع سؤال که در باال ذکر شد به آساني به یاد خواهند ماند.
نکته

فعالیت 17: فعالیتي را طراحي کنید که در آن امکان مقایسه، کشف، توضیح دادن و ادامه کار وجود 
داشته باشد.

تمرین     کنید
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 2ـ فعالیت
فعالیت های پیشنهادی برای اجرای پرسشگری کودکان: فعالیتي را پیشنهاد کنید که برانگیزانندة اصلي 

تفکر و تخیل قوي باشد. فعالیت هاي که شامل یك یا چند نمونه از موارد زیر باشد:
خالقیت: چیزي به خصوص را بسازد که تکراري نباشد و از چیزهاي معمولي اطرافش باشد.

مثال: چه طور از تیله براي نقاشي استفاده مي کنیم؟
عقیده: چیزي را که مربوط به عقیدة شخصي اوست، درجه بندي و ارزش گذاري شود.

مثال: به نظرت براي مرتب کردن اتاقت چه ترتیبي بهتر است؟
تجربه: خودش تحقیق و مشاهده کند که اگر اشیای آشنا را در موقعیت هاي مختلف قرار دهد، چه مي شود؟

مثال: اگر یك سکۀ مسي را در آب لیمو بگذاریم، چه مي شود؟
تصمیم گیري: در مورد چیزي تصمیم فوري بگیرد یا چیزي را به وسیله مشخص کردن خصوصیات شئ یا 

اشیا مرتب کند )شکل 23(.

شکل23ـ تصمیم گیري

مثال: دکمه ها را بر اساس شکل، رنگ و اندازه با تشخیص خودش طبقه بندی کند؟ 
در قدم دوم فعالیت هایي را که باید انجام شوند، مي توان به صورت خالقیت، عقیده، تجربه و تصمیم گیري 

مشخص کرد.

گفت      و  گو 
فعالیت 18: در گروه های کالسی، در مورد  نقش عوامل خالقیت، عقیده، تجربه و تصمیم گیري در کنید

برانگیختن تفکر کودک گفت وگو کنید و بیان کنید کدامین عامل مهم ترین است و نتیجه را در کالس 
ارائه دهید.
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 3ـ تفکر

شکل 24ـ تفکر در کودکان

این قسمت از ادامۀ فکر واقعاً مي تواند بي پایان باشد. در حقیقت هر فعالیتي مي تواند صرفاً سکوي پرشي براي 
پریدن به طرف فعالیت هاي دیگر باشد )شکل 24( .

فعالیت ها مي توانند ادامه داشته باشند، اگر شما:
اضافه کنید: همان فعالیت اصلي را تکرار کنید، اما مواد تازه اي را جانشین کنید.

مثال: چه چیزي مي توان به رنگ اضافه کرد تا بّراق شود و برق بزند؟
تکرار کنید: دوباره همان فعالیت را به دقت تکرار کنید، اما با این سعي که افق دید را وسیع تر کنید.

مثال: عالوه بر ساختن رنگ براق، به آن براق کننده های دیگری بیافزایید.
چشم پوشي کنید: همان فعالیت اصلي را تکرار کنید، اما از یك ماده یا شئ چشم پوشي کنید.

مثال: در رنگ ساخته شده یکی از مواد رنگی را حذف کنید.
جایگزین کنید: همان فعالیت اصلي را تکرار کنید. مواد را جابه جا یا کم و زیاد کنید.

مثال: برای ساختن رنگ سبز مقدار رنگ آبی را کم کنید.
کشف کنید: همان فعالیت اصلي را تکرار کنید، اما فکر کنید که در مکان یا موقعیتي دیگر، آیا عوض کردن 

مسیر نتیجه را تغییر مي دهد؟
مثال: از رنگ ساخته شده در نقاشی ساختمانی می توانیم استفاده کنیم.

فعالیت 19: فعالیتي را طراحي کنید که با افزودن مواد جدید به آن نتیجه جدیدي بگیرید و آن را در 
کالس ارائه بدهید.

تمرین     کنید
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پرسش هاي  پیشرفته

پرسش های 
پیشرفته

استفاده از 
حواس

فعالیت

تفکر

نمودار 9 ـ پرسش های پیشرفته

استفاده از روش هاي پرسشگري )استفاده از حواس، فعالیت، تفکر(، مربي را به سمت سؤاالت پیشرفته و عمیق 
و درنتیجه پاسخ هاي عمیق تر سوق مي دهد. در نتیجه با طرح سؤاالتي در حوزه اندیشیدن، مقایسه کردن، 
تصمیم گرفتن و خیال کردن به کودک یاد مي دهید که بهتر و بیشتر یاد بگیرد و از یادگیري اش لذت ببرد 

)نمودار 9(.
پرسش هاي پیشرفته شامل موارد زیر است:

الف( اندیشیدن: از کودک سؤال هایي بپرسید و او را وادار به فکر کردن در مورد اصل مطلب، اختراعات 
و لغت هاي مربوط به آن کنید. اینکه چگونه شیء مشخص و کاري به خصوص ممکن است در آینده تغییر 
حالت بدهد، چرا بعضي کارها و اشیا براي افراد دیگر به خصوص بعد از تغییرات معین و مشخص، جلوه اي 

دیگر دارند؟
مثال: دیگ زودپز اسمش چگونه تعیین شده است ؟

ب( مقایسه کردن: پرسیدن سؤال هایي که ادامۀ مقایسه کردن بین دو حالت یا دوشیء است.
مثال: چگونه لباس پوشیدن، مثل بسته بندي کردن کادو است؟

ج(تصمیم گرفتن: پرسیدن سؤال هایي است که تصمیم گرفتن در مورد چیزي باشد. سپس او را تشویق به 
پشتیباني از جوابش با آوردن دلیل کنید.

مثال: آیا یك کتاب مي تواند دوست باشد؟ چرا بله؟ و چرا نه؟
د(خیال کردن: یك موقعیت متفاوت و جدید را پیشنهاد کنید. سپس از کودک سؤال هایي بپرسید که حالت 

مقایسه اي داشته باشند و او را تشویق به ساختن و پرداختن چیزي کنید که ارائه کرده اید.
مثال: شما شیوه اي اختراع کرده اید که بدون استفاده از آب و صابون مي توانید شیشه منزل را تمیز کنید )آب 

و سرکه(. این اختراع شما چگونه انجام مي شود؟
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 درک معنا 

پس اگر خود نمی دانید از اهل ذکر )دانایان( بپرسید.      انبیاء/ آیۀ 7

پس از بحث در زمینه پرسشگری، این سؤال پیش می آید که آیا با طرح سؤاالت مناسب مي توان یقین داشت 
که کودک به آنچه مي شنود توجه نماید و درست درک کند. آیا حتي بین پاسخ صحیح و درک معنا رابطه اي 

وجود دارد؟ 
در اینجا مسئله حافظه مطرح می شود. حافظه یعنی توانایی یادآوری و تشخیص اطالعاتی که بدان توجه شده 

سپس دریافت و نهایتاً پردازش شده است1. 
بنابراین برای رابطه بین خواندن و یا شنیدن و درک معنا باید مسیری طی شود.

1 مرور ذهنی: تکرارکردن اطالعات شنیداری، دیداری و غیره برای خود فرد است.

2 سازماندهی: اطالعات دسته بندی شده و در ذهن با هم ارتباط می یابد تا در صورت نیاز استفاده شود. 

3 گسترش: به وجود آوردن رابطه یا معنی مشترک، بین دو دسته از اطالعات یا بیشتر که باهم ارتباط 

ندارند.

آن کس که بسیار بپرسد، بسیار خواهد آموخت و بسیار خشنود خواهد شد. البته پرسش ها 
باید در دایرة مهارت فرد پاسخ دهنده طراحی شود2.

در دو مرحله سازماندهی و گسترش کودک امکان می یابد تا اطالعات بیشتری را حفظ کند و حافظه فعالش را 
گسترش دهد. کامل کردن این مراحل یعنی حرکت از مرور ذهنی تا گسترش به زمان و تالش نیاز دارد و راه 
را برای درک بهتر معنی هموار می سازد. از این رو با استفاده از جدول ووکلیچ3 و نوع پرسش های هدف داری 
که مطرح می شود،کودک ضمن مرور ذهنی سازماندهی و گسترش، پاسخ هایی ارائه می دهد که برداشت کلی 
از شنیده های اوست4. جدول ووکلیچ یکی از بهترین و آسان ترین ابزار برای رسیدن به تشخیص درک معنا، نه 
فقط در کودکان بلکه در بزرگساالن، است زیرا با واکاوی ذهن کودک بر اساس پرسش های مطرح شده میزان 
درک را که همانا نشان دهنده اهمیت و ارزش خواندن است، مشخص می کند. این پرسش ها از ساده ترین که 

همان مرور ذهنی است، به سمت تحلیلی پیش می رود.

1ـ در کتاب پرورش مهارت های شناختی و خالق در پایه 12 مفصاًل در این زمینه بحث خواهد شد.  
 Francis Bakan ـ2
 Carol Vukelich ـ3

4ـ مثال هایی که در بخش نمونه جدول آمده است از داستان بهترین دوست که در ادامه آمده، طرح شده است.
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جدول1ـ ووکلیچ براي درک معنا

نمونههدفنوع پرسش

کمك به کودک براي یادآوري نکات پرسش بر اساس یادآوري
مهم

بعد از خواندن کتاب یا قصه آیا او مي تواند به 
یاد آورد که موش چرا به دنبال دوست بود؟

کسي کمك براي درک معاني لغاتپرسش از لغات داستان چه  دوست  چیست؟  دوستي  معناي 
است ؟

پرسش تشخیص ایده هاي 
اصلي داستان

کمك به کودک براي توجه به مهم ترین 
نکات کتاب

اسم این کتاب به نظر تو چه باشد بهتر است 
و یا درباره چه بود؟

کمك براي پیش بیني )کسب توان پرسش تشخیص حدس
پیش بیني( اتفاقات

دنبال  به  که  بود  موشي  دربارة  داستان 
دوست بود. او چرا نمي توانست زود تصمیم 

بگیرد که با کي بازي کند؟

احساسات پرسش عاطفي تشخیص  برای  کمك 
قهرمان داستان

چه  او  صداي  و  گربه  پنجه هاي  از  موش 
احساسي کرد؟

کمك به کودک براي آنکه بفهمد پرسش دربارة نتیجه گیري
چرا وقایع باید اتفاق بیفتد.

چرا او نتوانست با زنبور یا مرغ دوست بشود؟

پرسش دربارة کاربرد داستان 
در زندگي روزمره 

کمك به کودک براي کاربرد آموزش 
در زندگي 

آیا شما تا به حال براي بازي کردن به دنبال 
پیدا کردن دوست بوده اید؟

نمونه داستان
موش کوچولو در یك خانه خیلي قدیمي زندگي مي کرد. 
او دوستي نداشت که با هم بازي کنند. یك روز موش از 
خانه اش بیرون رفت تا یك دوست براي بازي پیدا کند. او 
رفت و رفت تا به یك زنبور رسید و از او پرسید مي توانم 

با تو بازي کنم؟
زنبور گفت: »بله، حتماً« »چه بازي باهم بکنیم«؟ زنبور 
گفت یك بازي خوب. بیا باهم »ِوز ِوز« کنیم دور موش 
را  بازي  این  کوچولو  موش  اما  کرد.  ِوز«  »ِوز  و  چرخید 
بهتر رفت. موش  به دنبال یك دوست  دوست نداشت و 
کوچولو به همین ترتیب با یك سگ روبه رو شد و او بازي 
شکل 25ـ کتاب داستان برای پیدا کردن دوست مناسب1»  واق واق« را پیشنهاد کرد. موش دوست نداشت. دوست 

1ـ یك دوست بهتر، نویسنده مارتین وادل، تصویرگر ویرجینیا میلر، مترجم: افسانه شعبان نژاد، نشر نشانه ـ تهران 1387
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بعدي مرغ بود و بازي »ُقد ُقد ُقدا« را پیشنهاد کرد که موش آن  را هم دوست نداشت. موش رفت و رفت تا به 
گربه رسید، به گربه گفت: من مي توانم با تو بازي کنم؟ گربه پنجه هایش را باز کرد و به طرف موش پرید و گفت: 
من مي توانم با تو بازي کنم؟ »میو ... میو«. موش این بازي را دوست نداشت و به سرعت از گربه دور شد. او میان 
علف هاي بلند تنهایي بازي کرد و جریس جریس صدا داد. چند تا موش که از آن نزدیکي مي گذشتند به طرف 
او آمدند و گفتند »  ما مي توانیم با تو بازي کنیم؟« موش گفت: »بله، حتماً.« موش ها گفتند »  چه بازي با هم 
بکنیم؟« موش گفت با هم ِوز ِوز کنیم. آنها از این بازي خوششان آمد. موش گفت: »حاال با هم واق واق کنیم.« 
آن را هم دوست داشتند. موش گفت: »حاال قد قد قدا«. همه تکرار کردند و باالخره موش پنجه هایش را باز کرد 
و گفت حاال با هم میو ... میو کنیم. موش ها تا صداي میو میو را شنیدند به میان علف ها دویدند و پنهان شدند. 

بعد از بازی به طرف خانه قدیمي رفتند و همه خوابیدند )شکل 25(.

با  کودکان،  برای  آن  اجرای  از  پس  بخوانید.  کودکان  برای  و  کنید  انتخاب  را  داستاني  فعالیت20: 
کنید.  مشخص  ووکلیچ  جدول  طبق  را  شنیده ها  از  کودک  درک  میزان  پرسش هایی 

اما داشتن  افزایش مي دهد،  را  آگاهي  این فصل آموختید، جمع آوري اطالعات طبیعتاً  به آنچه در  با توجه 
اطالعات کافي نیست. زیرا تا زماني که اطالعات به دست آمده از محتوا را عماًل به کار نبندید و تجربه کسب 

نکنید، نمي توانید در امر آموزش موفق باشید.
از طرفي با توجه به مراحل رشد که به مرور صورت مي گیرد، آموزش نیز باید گام به گام باشد و این همان 

چیزي است که شما با آموخته هایتان در عمل انجام مي دهید. 

 پیشنهادهایی برای طراحی فعالیت 
 صداهایي مانند صداي قطار، بوق ماشین یا شیهۀ اسب، گربه و مانند اینها را ایجاد کنید تا کودکان آنها را 

تشخیص دهند.
 تعدادي کارت تصویري از اشیای صدادار )قطار، ماشین، هواپیما(، حیوانات )سگ، گربه، کالغ( اشیا )جغجغه، 
سوت و غیره( تهیه کنید. سپس از کودکان بخواهید دایره وار بنشینند و هر یك کارتي را بردارند و صداي آن 

کارت را تولید کنند. بچه ها حدس بزنند صداي چه بود. بعد تصویر را نشان دهید.
 طراحي تعدادي سؤاالت که پاسخ با بله و خیر است. شما سؤال را مطرح کنید پاسخ آنها باید برعکس پاسخ 

صحیح باشد. آیا گربه مي تواند از دیوار باال برود. او طبیعتاً باید بگوید بله، اما آگاهانه باید پاسخ منفي بدهد.
 تکرار آخر جمالت: دو جمله بگویید و از کودک بخواهید کلمۀ آخر را تکرار کند؛ »امروز هوا برفي بود، باران 

نمي بارید«.
 داستان ساده اي را بخوانید. وسط داستان آن را قطع کنید و از آنها بپرسید فکر مي کنید بعد چه مي شود؟

تجربه کنیدبه کار ببندید
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بگذارید آنها پاسخ دهند. مهم پاسخ دادن است.
 داستاني را بخوانید و از آنها بپرسید کدام قسمت خنده دارترین، ترسناک ترین و ... بود.

بر اساس آنچه یاد گرفته اید و طراحی فعالیت کرده اید آموخته هایتان را با کودکان تجربه کنید. بر اساس نمودار 
زیر فعالیت هایي در سه مبحث کلي این پودمان برایتان طراحي شده است که شما با راهنمایي هنرآموز و با 

توجه به عالیق و نیازهاي خود از هر مبحث به انجام یك یا دو فعالیت اقدام کنید )نمودار10(.

جدول 2ـ فعالیت هاي پرورش توانمندي هاي شنیداري

 تمرکز و توجه به صداها

ساخت ابزار با بازیافت ها برای تشخیص صدا
تکرار پیام

اجرای دستور
شمارش تعداد ضربه ها

تکرار پیام تلفنی

 شعرخوانی
آشنایی با ریتم کلمات در قالب یك بازی

آشنایی با ریتم کلمات در قالب یك چیستان
آشنایی با ریتم کلمات در قالب یك شعر

کتاب خوانی
 پرسشگری

پرورش پرسشگری از طریق احساس، فعالیت، تفکر)بادکنك در فریزر(
پرورش پرسشگری از طریق احساس، فعالیت، تفکر)چه موقع یك مایع آب میوه است؟(

پرورش پرسشگری از طریق احساس، فعالیت، تفکر)اکتشافاتی دربارة نان(
پرورش پرسشگری از طریق احساس، فعالیت، تفکر )بیا یك ساندویچ عجیب بسازیم(

درک معنا
تمرین برای درک معنا در جدول ووکلیج

مقایسه درک معنا در جدول ووکلیج

کتاب خوانی
1ـ پرسشگری 
2ـ درک معنا

تمرکز و توجه 
شعرخوانیبه صداها

نمودار 10ـ پرورش توانمندی های شنیداری

پرورش توانمندی های 
شنیداری



53

پودمان دوم: توسعۀ مهارت های شنیداری کودک

1ـ فعالیت هایي براي تمركز و توجه به صداها

 الف( ساخت ابزار با بازیافت ها براي تشخیص صدا 
هدف: تشخیص صداهاي گوناگون

جلب توجه کودکان نسبت به محیط زندگیشان از جمله مواردی است که باید یکي از اهداف مهم آموزشي 
باشد. در این راستا مي توان از وسایل بي مصرف و بازیافت آنها، ابزارهاي مناسبي براي درک و تشخیص صدا 
تولید کرد. انجام این فعالیت ها که توسط کودکان صورت مي گیرد، عالوه بر سرگرمي و لذت بردن، نگاهي 

دوباره به محیط زندگي است که نتیجه مثبتی در پرورش مهارت شنوایي کودکان دارد.
مراحل اجرا

قوطي هاي خالي نوشابه: کودکان مي توانند با استفاده از قوطي هاي خالي پالستیکي و یا فلزي نوشابه و 
ریختن سنگریزه در آن یك وسیلۀ ساده موسیقي بسازند )شکل 26(.

1 با ریختن مقدار متفاوت شن ریزه مي توان در یك زمینه صداهاي متفاوتي را به وجود آورد.

2 با ریختن مواد مختلف )حبوبات، شن ریز و درشت( صداهاي گوناگوني تولید کرد.

با چسباندن کاغذهاي رنگي و یا رنگ کردن مي توان این وسیله موسیقیایی را زیبا کرد.

شکل 26ـ قوطی نوشابه

با  را  مصرف  یك بار  لیوان هاي  مي توان  لیوان هاي پالستیک یک بار مصرف: 
مواد مختلفي چون حبوبات، سنگ ریزه، شن رنگي، نمك درشت، کلیپس و غیره 
پرکرد و سر آنها را با نایلون و کش محکم نمود. تکان دادن این لیوان ها صداهاي 

گوناگوني را تولید مي کند )شکل 27(. 

شکل 27ـ لیوان یک بارمصرف

خالي  جعبۀ  جعبه هاي مستطیل شکل ماست )جعبه های توخالی(: 
مستطیل شکل ماست و یا ظروف یك بار مصرف مستطیل شکل پس از 
شست وشو مي تواند وسیله جالبي براي تولید صدا باشد. تعدادي کش را 
را  گوناگوني  صداهاي  کش ها  کشیدن  با  کودکان  دهید.  قرار  جعبه  دور 

مي شنوند )شکل 28(.

شکل 28ـ جعبه خالی

کش
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گلدان هاي سفالي: مي توانيد با استفاده از گلدان هاي 
با صداهاي مختلف  زنگ هايي  و طناب،  سفالي كوچک 
مختلف  اندازه هاي  در  گلدان ها  افزودن  با  بسازيد. 
را  گلدان ها  روي  مي آيد.  به وجود  گوناگون  صداهاي 
توليد  برای  كرد.  تزيين  غيره  و  كاغذ  رنگ،  با  مي توان 
صدا چوب را بايد با احتياط به گلدان كوبيد )شكل 29(.

ني نوشابه: تعدادي ني نوشابه را به شكل روبه رو ببريد، 
به هم متصل كنيد و كل  را  آنها  با كمي خمير  سپس 

ني ها را با نوار چسب محصور كنيد )شكل 30(.
 با تغيير در طول ني ها صداهاي گوناگون توليد مي شود.

هر  است  بهتر  كرد،  فوت  وسيله  اين  در  بايد  چون   
كودكي شخصاً اين ابزار را براي خود بسازد.

سوت سوتک قرقره ای:
وسایل الزم: قرقرۀ چوبی، يک تكه بادكنک، نخ

يک تكه بادكنک را مانند شكل بر روی قرقره بكشيد و 
قسمت اضافی آن را با نخ به تنۀ قرقره ببنديد. با دميدن 
می آيد  در  صدا  به  سوتک  سوت  قرقره  ديگر  طرف  از 

)شكل 31(.

چوب لباسی براي ساختن سه گوش: با استفاده از يک 
چوب لباسی فلزی كلفت می توانيد يک سه گوش بسازيد. 
در باالی آن يک حلقه و نوار بگذاريد كه بتوانيد آن را در 
دست بگيريد و سپس با يک قطعه فلز به سه گوش بكوبيد 

تا صدای آن را بشنويد )شكل 32(. 

شکل29ـ گلدان های سفالی کوچک

شکل 30ـ نی نوشابه

شکل 31ـ سوت سوتک قرقره ای

شکل 32  ـ سه گوش

چوب
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منظور  این  براي  نیز  مدارس  زنگ هاي سه گوش  از   
مي توان استفاده کرد )شکل 33(.

زنگوله: مقداري کش پهن را به اندازه مچ دست کودک 
ببرید و دو سر آن را بدوزید، سپس تعدادي زنگوله روي 
آن بدوزید. کودکان با در دست کردن النگوهاي کشي، 

ریتم موسیقي را همراهي مي کنند )شکل 34(.

 از این ابزار مي توانید در اندازه هاي بزرگ تر نیز براي 
در دست گرفتن تهیه کنید.

 با کم و زیاد کردن تعداد زنگوله ها، صداهاي متفاوتي 
ایجاد مي شود )شکل 35(.

قوطي هاي گرد خالي: 
1 مي توانید دایرة دور قوطي هاي خالي مثاًل )سوهان( را 

انتخاب کنید. سپس روي دایره دور چند سوراخ نمایید 
و تعدادي مهره را با روبان به سوراخ ها وصل کنید و یا 
تشتك هاي خالي نوشابه را به آن بیاویزید و دایره زنگي 

بسازید )شکل 36(.

تکه هاي  مقداري  با  مي توانید  را  دایره  بیروني   سطح 
روزنامه تا ارتفاع نیم سانت بچسبانید تا صدا زیبا تر شود.
2 با استفاده از سطح زیرین قوطي ها نیز مي توان ابزار 

تولید صدا ساخت. سطح زیرین این ظرف را از بیرون با 
با  مي توانند  کودکان  کنید.  تزئین  رنگي  کاغذ  مقداري 
زیبایی  بلند صداي  پیچ  یا یك  و  یا چوب  ضربه دست 

تولید کنند )شکل 37(.
 مي توانید به دور آن مهره آویزان کنید.

شکل33 ـ زنگ سه گوش

شکل 34ـ زنگوله با النگو

شکل 35 ـ زنگوله

شکل 36ـ قوطی های گرد خالی

شکل37ـ قوطی برای ایجاد صدا
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رنگي،  کاغذهاي  با  تزیین  از  پس  و  بردارید  را  خالي  قوطي   3

روي لبه تیز را با چسب نوار کاغذي بپوشانید، سپس روي آن را 
با یك بادکنك )مثل پوست( بپوشانید و آن را از خارج با نواري 
محکم کنید تا کاماًل کشیده شود. کودک با ضربه زدن بر روي آن 

مي تواند به صورت طبل از آن استفاده کند.
 قوطي هاي بزرگ تر را مي توانید با اتصال دو نخ به دو طرف آن 
به صورت طبل بزرگ تر در آورید و کودک آن را به گردن آویزان 

کند )شکل 38(.
انتخاب  اندازه  یك  پالستیکي  دوگلدان  گلدان هاي پالستیکي: 
کنید و آنها را به صورت شکل روبه رو روي هم قرار دهید، سپس 
با کشیدن پوست یا بادکنك کلفت به دو طرف آن، یك طبل دو 

طرفه بسازید. از لیوان های فلزی هم می توانید استفاده کنید.
وصل  هم  به  نازک  طناب هاي  یا  نوار  وسیله  به  باید  دوگلدان   

شوند )شکل 39(.

چوب و طشتک نوشابه: چند قطعه چوب یا شاخه های خشك 
ببرید.  تا 12 سانتي متر  به طول 10  و  انتخاب کنید  را  درختان 
سپس تعدادی طشتك نوشابه را بردارید و پس از صاف کردن لبۀ 
از وسطشان عبور دهید و میخ را به  را  )با کوبیدن(، میخي  آنها 
چوب بریده شده وصل کنید. می توانید از چوب های خراطی شده 

نیز استفاده کنید )شکل 40(.  

شکل 38ـ قوطی تزیین شده

شکل 39ـ گلدان های پالستیکی

 ب( تکرار پیام 
هدف: ایجاد و گسترش مهارت گوش دادن کودکان از راه تکرار پیام شنیده شده

وسیلۀ مورد نیاز: تهیۀ چند جملۀ کوتاه مورد عالقه و فهم کودکان توسط مربی؛ مانند: 
»من مادرم را دوست دارم.«       »من دوست دارم بازي کنم.«       »من گرسنه هستم، غذا مي خواهم.«  

گام اول :آماده سازي
مربی به کودکان یادآوري مي کند، من یکي از شما را از کالس بیرون مي برم و در گوش او آهسته جمله اي را 
مي گویم، سپس هر یك از شما به ترتیب باید نزد او در بیرون از کالس بروید. او آهسته آن جمله را در گوش 
شما مي گوید، سپس باید به کالس برگردید و آن جمله را عیناً در گوش من آهسته تکرار کنید. باید دقت کنید 
که شما نباید کلمه اي به آن اضافه یا از آن کم کنید. بنابراین هریك از شما، وقتي آهسته جمله در گوشتان 

شکل 40ـ چوب و طشتک
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گفته شد، مي توانید چند بار آن را پیش خودتان تکرار کنید تا به خوبي در یاد شما بماند، بعد وارد کالس شوید.
گام دوم : اجراي فعالیت

مربی پس از کسب اطمینان از اینکه کودکان با شیوة بازي آشنا شده اند، بازي را شروع مي کند . کودکي را به 
بیرون از کالس می برد و درگوش او جملۀ مورد نظر را مي گوید. پس از مطمئن شدن از اینکه آن کودک جمله 
را کاماًل به یاد سپرده است و مي تواند آن را عیناً تکرار کند، به کالس باز مي گردد. آنگاه یکي یکي کودکان را 
به ترتیب به بیرون از کالس نزد او مي فرستد تا جملۀ مورد نظر، آهسته در گوششان گفته شود و به کالس 
برگردند و جمله را عیناً، آهسته و شمرده، در گوش مربی تکرار و بازگو کنند. کودکي که جمله را صحیح تکرار 
مي کند، در یك ردیف و کودکي که جمله را صحیح تکرار نمي کند، به طور موقت در ردیف دیگري قرار داده 

مي شود تا مجدداً در بازي شرکت داده شود.

 ج( اجراي دستور 
هدف: ایجاد و گسترش مهارت گوش دادن در کودکان از راه »  اجراي دستور« شنیده شده

وسیلۀ مورد نیاز: مربی باید فهرستي از دستورهاي سادة قابل اجرا و فهم کودکان را پیش بیني و تهیه کند؛ 
مانند: نشان دادن اعضاي بدن خود یا نشان دادن وسایل کار در قالب شعر کودکان.  

حرکت هاي معمولي کاربردي روزانه: »  راه رفتن، دویدن، خندیدن و غیره«
گام اول: آماده سازي

مربی براي کودکان توضیح مي دهد که هریك از شما با گوش دادن به دستوري که من مي دهم، باید فوري 
آن را به طور صحیح انجام دهید.

گام دوم: اجراي فعالیت 
مربی پس از کسب اطمینان از اینکه کودکان به شیوة انجام بازي آشنا شده اند، بازي را شروع مي کند. آن گاه 

از هر کودک مي خواهد دستوري را که مي شنود، صحیح اجرا کند. مثال:

عمل کودکدستور مربی

دست راست خود را نشان بده!
پاي چپ خود را نشان بده!

کنار تختۀ کالس برو و گچ را بردار!
برو! یك لیوان آب بیاور!

کودک باید فوري دست راست خود را باال ببرد.
کودک باید فوري پاي چپ خود را نشان دهد.

کودک باید فوري به کنار تختۀ کالس برود و گچ را بردارد.
کودک باید فوري برود و یك لیوان آب بیاورد.

 د( شمارش تعداد ضربه ها 
هدف: ایجاد و گسترش  مهارت گوش دادن از راه شمارش صحیح ضربه هاي شنیده شده

وسیلۀ مورد نیاز: یك دستمال تمیز.
گام اول: آماده سازي: مربی به کودکان توضیح مي دهد که روش بازي بدین ترتیب است که چشم هر یك از 
شما با پارچه بسته خواهدشد، سپس با دست ضربه هایي کوتاه یا بلند روي میز نواخته مي شود. آن گاه شما 
باید ضمن گوش دادن به ضربه ها و شمارش آنها نزد خود، به طور صحیح بگویید صداي چند ضربۀ پي در پي 

به گوش شما رسیده است.
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باید توجه داشت که مربی مي تواند در ایجاد شدت ضربه ها از نظر بلندي و کوتاهي صداي آنها، آزاد باشد؛ 
گاهي به دلخواه، ضربه ها را بلند و گاهي کوتاه بزند یا براي کودکی ضربه ها را بلند و براي دیگري ضربه ها را 
کوتاه بزند. همچنین مربی می تواند نظر کودک را به این نکته جلب کند که باید تشخیص دهد و شمارش کند 

که چند ضربه بلند و چند ضربه کوتاه را شنیده است.
گام دوم: اجراي فعالیت: مربی پس از اطمینان از اینکه کودکان با شیوة بازي آشنا شده اند، بازي را شروع 
مي کند. بدین ترتیب که هر بار روي چشم یك کودک را با دستمال مي بندد، سپس با دست، ضربه هایي روي 

میز می زند. در پایان، از کودک می خواهد که بگوید صداي چند ضربه به گوشش رسیده است.
تذکر: مربی گاهي مي تواند براي تنوع و دقت بیشتر، از کودک نیز بخواهد که مشخص کند ضربه ها روي چه 

چیزي زده شده است؛ مثاًل میز، دیوار، تختۀ کالس، کتاب و غیره.
کودک در اینجا باید مشخص کند که از ضربه هاي زده شده، چند تا بلند و چند تا کوتاه و روي چه چیزي 

بوده است.
چنانچه کودکي در تشخیص خود، دچار اشتباه شود، به طور موقت از دور بازي کنار مي رود تا مجدداً در بازي 

شرکت داده شود.

ـ ( تکرار پیام تلفني   ه
هدف: ایجاد و گسترش مهارت گوش دادن کودکان از راه تکرار پیام تلفني شنیده شده

پیام مورد عالقه و خواست  از چند  تهیۀ فهرستی  و  براي تماس گرفتن  تلفن  وسیلۀ موردنیاز: یك خط 
کودکان؛ مانند:

 دوست داري امروز چه غذایي براي ناهار بخوري؟
 دوست داري با کدام یك از دوستانت در مدرسه بازي کني؟

 دوست داري امروز به میهماني چه کسي بروي؟
 امروز دوست داري چه کسي به میهماني شما بیاید؟

 وقتي دوستت را مي بیني، باید چه بکني؟
 درمنزل به مادرت چه کمکي مي کني؟

گام اول: آماده سازي
مربی باید امکان یك خط تلفن را در کالس یا محل دیگري به وجود آورد. سپس زمینه را آن گونه فراهم کند 
که فردي از محل دیگري، به تلفن مورد نظر تلفن کند و هر بار یکي از کودکان پاي تلفن خواسته شود. آنگاه 
یکي از پیام هاي طرح شده در باال، با تلفن به او گفته شود. سپس تلفن قطع گردد و از کودک خواسته شود 

عیناً پیام گوش داده شده را به طور طبیعي و رسا تکرار کند.
بنابراین مربی شیوة کار را براي کودکان توضیح مي دهد و حتي یك یا دو بار این فعالیت می تواند به صورت 

آزمایشي براي یادگیري کودکان در کالس انجام گیرد.
گام دوم: اجرای فعالیت

سپس مربی پس از کسب اطمینان از اینکه کودکان با شیوه بازی آشنا شده اند، بازی را شروع کند.
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2ـ فعالیت هایي براي شعرخوانی

 الف(بازی
هدف: آشنایی با ریتم کلمات در قالب یك بازی

مواد الزم: انتخاب یك بازی در  قالب ریتم شعر گونه مثل »عموزنجیرباف« یا »گرگم و گله میبرم«
روش اجرا: بچه ها در حالی که دست های یکدیگر را گرفته اند به صورت دایره می ایستند. سپس یك نفر 
به عنوان مجری اصلی سؤاالتی می پرسد که بقیه باید به آن پاسخ بدهند. در اینجا کودکان سؤال را پاسخ 

می دهند و برای عبور نام یك حیوان و صدای او به صورت تکرار صدا اجازه عبور می گیرند.
 عموزنجیر باف 

بله
 زنجیر منو بافتی؟

بله
 پشت کوه انداختی؟

بابا اومده
 چی چی آورده؟

نخود و کشمش
 بخور و بیا

با صدای کی؟
 با صدای گربه و سپس کالغ، گنجشك و غیره

 ب( چیستان 
هدف: آشنایی با ریتم کلمات در قالب یك چیستان

مواد الزم: انتخاب تعدادی چیستان به منظور آشنایی با ریتم شعر و طرح معما برای حدس زدن و نام بردن
1 میوة ترد آشنا، منم من 

گل به سر و سبز قبا، منم من
بی نمکم، بگو نمکدان کجاست؟

بچه سبز بوته ها، منم من
2 یك میوه مفید است 

محصولی از شمال است
اسم برادرانش

نارنج و پرتقال است.
3 با اینکه شکل گوجه ام 

گوجه فرنگی نیستم
کال مرا هرگز نخور

حاال بگو من چیستم؟
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 ج( شعر 
هدف: آشنایی با آهنگ کلمات در قالب یك شعر

مواد الزم: انتخاب شعر کودک
بیناست هردو  دارم  چشم  دو  راستمن  چشم  یکی  چشم چپ  یکی 
راستمن دو گوش دارم هر دو شنواست گوش  یکی  یکی گوش چپ 
پویاست پا  دو  هر  دارم  پا  دو  راستمن  پای  یکی  چپ  پای  یکی 
تواناست دو  هر  دارم  دست  دو  راستمن  یکی دست  یکی دست چپ 

)جبار باغچه بان(

3ـ فعالیت هایي براي كتاب خوانی

 1ـ3ـ پرسشگری
الف(بادکنک در فریزر )شکل 41(

مواد الزم: 4 بادکنك شبیه به هم، کیسۀ خرید
گام اول: استفاده از حواس

از کودک در مورد مشخصات بادکنك باد نشده سؤال کنید، با تشویق 
به استفاده از حواس پنج گانه.

مثال: بیرون بادکنك چه شکلي دارد؟
چقدر مي تواند بادکنك را بکشد؟

آیا مي تواند از بادکنك صدایي در بیاورید؟
آیا بادکنك را مي تواند تا کند؟

گام دوم: فعالیت
چهار بادکنك را به یك اندازه باد کنید و به کودک بگویید که یکي را درفریزر بگذارد، یك بادکنك را در 
کیسۀ خرید بگذارد و رویش را بپوشاند تا بادکنك دیده نشود و یکي را در کمد بگذارد. از خودش سؤال کنید 
که مایل است چهارمین بادکنك را کجا بگذارد. آن را همان جایي که او مي خواهد، بگذارید. از او بخواهید تا 
نظرش را در مورد چهار بادکنك بعد از یك هفته بگوید. دلیلش را هم توضیح بدهد. یك هفته بعد، هر چهار 
بادکنك را از مخفیگاه هایشان بیرون بیاورید. از او بپرسید که نظرش را در مورد هریك از بادکنك ها بگوید. 
آیا هیچ کدام تفاوتي کرده اند؟ کدام محل بهترین جا براي بادکنك ها بوده است و کدام یك پر بادتر است؟ او 

را تشویق به یافتن دلیل بهتر ماندن بادکنك کنید.
گام سوم: تفکر

از او بپرسید که شیء دیگري )یك تکه نان، برگ( را مي توان به همین ترتیب درفریزر و کیسۀ خرید و کمد 
و جایي دیگر براي یك هفته نگهداري کرد. فعالیت را دوباره تکرار کنید. البته با چیزي که او انتخاب کرده 

است و نتایج این تجربه ها را با هم مقایسه کنید.

شکل41ـ بادکنک در فریزر
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ب( چه موقع یک مایع آب میوه است؟
مواد الزم: یك لیوان شربت غلیظ، قاشق، یك لیوان بزرگ آب، یك ظرف محتوي شربت یخ زده )شربت غلیظ(

گام اول: استفاده از حواس 
از کودک بخواهید که شربت غلیظ یخ زده را با آب میوه یا شربت معمولي مقایسه کند. تشویقش کنید قبل 

از جواب دادن، از حواس خود استفاده کند. 
مثال: غلیظ بودن

آیا این شربت از شربت معمولي غلیظ تر است؟
آیا بوي آن تندتر است؟ شربت غلیظ مخلوط نشده با آب، چه تفاوتي با آب مخلوط شده با شربت دارد؟ چه 

شباهت هایي به هم دارند؟
گام دوم: فعالیت

به کودک کمك کنید تا سه قاشق مربا خوري از شربت غلیظ را در یك لیوان بزرگ بریزد. از او بخواهید حدس 
بزند چقدر آب الزم است تا مزة مناسبي به آن بدهد و خوب حل شود. بعد از حدس زدن، از او بخواهید که 
پنج قاشق مرباخوري آب به آن اضافه کند. سپس بخواهید که آن را مزه و بو کند. از او بخواهید اضافه کردن 
آب را ادامه دهد و به همین ترتیب بو کردن و کمي مزه کردن را. شمارة قاشق هاي اضافه شدة آب را داشته 
باشید. وقتي به نظرش رسید که مزة آب مانند شربت معمولي شده است، تعداد اضافه شدة قاشق هاي آب را 
با حدس او تطبیق دهید. حال از او بپرسید چقدر باید آب ریخت تا شربت کامالً مزة خود را از دست بدهد. 
براي یافتن جواب بگذارید خودش تعداد قاشق هاي آبي را که اضافه مي کند، بشمارد. شما هم حساب آن را 

داشته باشید. بعد با شماره هاي او مقایسه کنید.
گام سوم: تفکر

از او سؤال کنید آیا مثاًل با شربت آلبالو این تجربه را کرده است؟ آیا با شربت دیگر هم همین نتیجه به دست 
خواهد آمد؟ سپس با شربت دیگري امتحان کنید. هنگام پایان یافتن تجربه بگذارید او تعداد قاشق هاي آب 

الزم براي درست کردن شربت و بي مزه کردن را حدس بزند و مقایسه کند.

ج( اکتشافاتي در مورد نان
هدف: استفاده از پرسشگري براي شنیدن

گام اول: استفاده از حواس
دربارة ویژگي نان از کودک سؤال کنید. او را تشویق به استفاده از حواسش کنید.

مثال: مي توان یك تکه نان را بدون پاره شدن1 تاکني؟ 
آیا نان بدون پاره شدن قابل کش آمدن است؟

خرده هاي نان کلفت تر از یك تکه نان هستند یا نازک تر؟ )نان ماشیني یا هر نوع نان دیگر(
مواد الزم: قطعه اي نان، 4کیسه نایلونی، نوار چسب، قطره چکان، آب، یك پرتقال

گام دوم: فعالیت
از او بپرسید آیا مي توان چیزي را روي نان پرورش داد؟ سپس بپرسید آیا آب و نور خورشید برروي نان اثري 
دارند؟ او را تشویق کنید با ارائه دلیل نظراتش را بیان کند. بعد از او بخواهید که قطعه اي نان را به چهار 

1ـ منظور تکه تکه شدن است.
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قسمت مساوي تقسیم کند هر تکه را در یك کیسه نایلون بگذارد و بر روي یك تکه نوار چسب بنویسید 
»  نور« و آن را روي یك کیسه بچسبانید. روي تکۀ دیگر بنویسید »  تاریکي« و آن را روي یك کیسه نایلون 

دیگر بچسبانید. بعد در هر دو کیسه را ببندید و بچسبانید.
از کودک بخواهید تا یکي را در جاي نوراني و دیگري را در جایي تاریك بگذارد. بعد بر روي دو تکۀ باقي 
مانده از آن هشت قطره آب بچکاند و هریك را در کیسۀ  جداگانه اي بگذارد و دوباره برروي تکه اي چسب 
بنویسد »  نور و آب« و تکه اي دیگر»  آب و تاریکي« و بر روي کیسه ها بچسباند و به همان گونه آنها را هم در 

جاي مناسب بگذارید.
از کودک بخواهید در مورد چهار قطعه نان حدس بزند.

مثال: آیا بعد از یك هفته تمام قطعه ها به یك صورت دیده خواهند شد. اگر نه، کدام قطعه متفاوت خواهد 
بود و چرا؟

بعد از یك هفته، چهار کیسه را بیاورید و بگذارید تا او به نتیجۀ کار دقت کند. بر مبناي مشاهدات از او بپرسید 
که کدام حالت براي رشد کپك مساعد تر است؟

گام سوم: تفکر 
از کودک بپرسید آیا فکر مي کند نتیجه تحقیق در مورد یك قطعه پرتقال هم، اگر در کیسه گذاشته شود 
همین است. او را به توضیح دادن تشویق کنید. سپس آزمایش را با یك قطعه پرتقال پوست نکنده تجربه 

کنید. در نهایت از او بخواهید نتیجه دو آزمایش را با هم مقایسه کند. 

د( بیا یک ساندویچ عجیب بسازیم
مواد الزم: نان همبرگر، جوانۀ حبوبات )جوانه ای که از سبز کردن حبوبات به دست می آید از جمله ماش(، 
کره، کمي خرده شکالت، کشمش، بستني، بیسکویت، حلقه هاي خیار، حلقه هاي گوجه فرنگي، بادام، خردل، 

بشقاب، کارد کند
گام اول: استفاده از حواس

از او بخواهید در مورد تهیۀ یك ساندویچ عجیب فکر کند. مواد را مقابل او بگذارید و از او بخواهید که از 
حواسش استفاده کند.

مثال: کدام مادة غذایي بوي قوي تري دارد؟ 
کدام یك از همه شیرین تر است؟

کدام یك بد مزه تر است؟
کدام یك با کارد کند بهتر بریده مي شود؟

گام دوم: فعالیت 
از او بخواهید چیزهایي را که در یك ساندویچ معمولي به کار نمي رود؛ نام ببرد؛ مانند بستني، ذّرت، لوبیا سبز 

و یا نخود.
بعد بخواهید از موادي که حاضر است ساندویچي درست کند؛ البته ساندویچي عجیب. از او سؤال هایي کنید 

که در خالق بودن هنگام تهیۀ ساندویچ مشوق او باشد.
مثال: آیا در یك ساندویچ عجیب مواد الزم را مي توان به شکل چیزي روي نان قرار داد؟ )مثاًل در یك خط، 

یا به شکل دایره(
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وقتي کار او تمام شد، از او بخواهید به کارش اسمي بدهد. بعد بپرسید آیا سایر بچه ها حاضرند آن را بخورند؟ 
تشویقش کنید که چرا بله و چرا نه؟ او را وادار کنید که شما را متقاعدکند که ساندویچ خوبي درست کرده 
و شما حتماً باید آن را امتحان کنید. سعي کنید شجاع باشید. در نهایت از خودش بخواهید که آن را امتحان 

کند. در این صورت از خودش بخواهید که مزة ساندویچ خود را امتحان کند.
گام سوم: تفکر

از او بپرسید پختن شیریني با چه ماده اي مي تواند عجیب باشد )مثاًل پوست پرتقال(. یك خمیر بیسکویت 
آماده کنید و بگذارید کمي از مواد را به آن اضافه کند. بعد آن را بپزند و از او بخواهید کارش را بسنجد و به 

آن نمره بدهد.

 2ـ 3ـ درک معنا
الف(تمرین

هدف: تمرین برای درک معنا در جدول ووکلیچ
مواد الزم: انتخاب قصه و داستان 

مراحل اجرا: پس از خواندن قصه با پاسخ به هفت پرسش جدول ووکلیچ، میزان درک معنا را مشخص کنید.
»باران مي بارید. باد مي وزید. باد با خود یك دستمال آورد. موش کوچولویي که زیر باران خیس شده بود، 
دستمال را پیدا کرد. خوشحال شد. دستمال را به چوب بست و یك چتر درست کرد. آن را روي سرش گرفت. 
موش کوچولو به النه رفت؛ اما دِر ورودی النه اش تنگ بود. چتر توي النه نرفت. موش کوچولو چتر را بیرون 

گذاشت. باد آمد و چتر را با خود برد.
قورباغه کوچولویي چتر را پیدا کرد. خوشحال شد. روي آن نشست و زیر باران آواز خواند: قور قور قور.

خانه قورباغه روي درخت بود. قورباغه کوچولو نمي توانست چتر را به خانه اش ببرد. آن را همان جا گذاشت 
و رفت. باد آمد و چتر را با خود به کنار رودخانه برد. خارپشت کوچولویی چتر را پیدا کرد خوشحال شد و 
با آن یك قایق درست کرد. النۀ خارپشت آن طرف رودخانه بود. خارپشت توي قایق نشست و به آن طرف 
رودخانه رفت. چتر را همان جا گذاشت و به طرف النه اش رفت. باد وزید، آب چرخید، قایق را با خود برد. قایق 
رفت و رفت تا به یك بوته کنار رودخانه گیر کرد. آب چوب آن را با خود برد، اما دستمال روي بوته ماند. 
مدتي گذشت. باران بند آمد. دختر کوچولویي آمد. دختر کوچولو دنبال چیزي مي گشت. ناگهان دستمال 
را دید. خوشحال دستمال را برداشت و گفت: »  دستمال قشنگ من، کجا بودي؟« دختر کوچولو دستمال را 
شست. آن را روي یك شاخه انداخت. نسیم وزید، آفتاب تابید، دستمال خشك شد. دخترکوچولو با خوشحالي 

دستمال را به خانه برد.«
ب( مقایسه

هدف: مقایسۀ درک معنا در جدول ووکلیچ
مراحل اجرا: کاربرد این قصه را در زندگي روزمره با پرسش کاربردي قصه قبلي مقایسه کنید. 

گربه زیر درخت دراز کشیده بود. او مي خواست بخوابد. اما گنجشك ها جیك جیك مي کردند و نمي گذاشتند 
او بخوابد.

او جایش را عوض کرد و زیر میزي که توي حیاط بود رفت. اما تا خواست بخوابد دو باره گنجشك ها آمدند 
و جیك جیك کردند.
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گربه عصباني شد و یك میوي بلندي کشید، یك لحظه گنجشك ها ساکت شدند. اما دوباره شروع کردند. گربه 
خمیازه اي بلند کشید. دست ها و پاهایش را کش داد و کش داد. بعد یك مرتبه بلند شد و به طرف گنجشك ها 
دوید. این طرف حیاط، اون طرف حیاط، حتی جستي روي درخت و دیوار زد.گنجشك ها پر زدند و رفتند و 

گربه آسوده خوابید، چون خیلي خسته شده بود.

تمرین كنید
1   یك فهرست وارسی برای رشد شنوایی کودک 3 ساله تهیه کنید و بعد از تکمیل گزارش آن را ارائه دهید.

2   یك فعالیت آموزشی برای حذف مانع فردي شنیدن کودک طراحی کنید.

3   یك فعالیت آموزشی براي پرورش گوش دادن فعال یك کودک 5 ساله طراحی کنید.

4   با ابزارهاي مختلف صداهایي را براي دو کودک چهار ساله ایجاد کنید و گزارشي از عکس العمل آنان تهیه 

کنید.
5   یك قصه را براي کودک شش ساله اجرا کنید و چهار نوع از پرسش هاي مطرح شده در جدول ووکلیچ را 

بپرسید و نتیجه را گزارش دهید.

خود ارزیابی پایان پودمان 2

واحدیادگیری: توسعۀ مهارت های شنیداری کودک

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحدیادگیری توسعۀ مهارت های شنیداری کودک تهیه 
شده است. در هر سؤال بیشترین امتیاز، سه و کمترین امتیاز یک است. براین اساس خود را ارزیابی 

کنید و به خود امتیاز دهید.

1 2 3 موارد ردیف

وارسي رشد شنوایي کودک مشاهده   فهرست  از  تا چه حد مي توانید گزارشي 
شده را ارائه دهید؟ 1

تا چه حد می توانید با موانع گوش کردن فعال را شناسایی کنید؟ 2

تا چه حد می توانید یك فعالیت آموزشی برای پرورش گوش دادن فعال از طریق 
یکي از سبك هاي شنیدن طراحی و اجرا کنید؟ 3

تا چه حد می توانید یك فعالیت آموزشی برای پرورش توانمندي هاي شنیداري 
از طریق فعالیت هاي روزانه طراحی و اجرا کنید؟ 4
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ارزشیابی شایستگی توسعۀ مهارت های شنیداری کودک

شرح کار: 
تهیه فهرست وارسي برای مراحل شنیدن با استفاده از جدول مراحل رشد شنوایی

طراحی یك فعالیت آموزشی برای پرورش گوش دادن فعال با استفاده از انواع گوش کردن و سبك های شنیداری
طراحی یك فعالیت آموزشی برای پرورش توانمندی های شنیداری با استفاده از تمرکز و توجه، زیر و بمی صدا، شعرخوانی و کتاب خوانی

طراحی هر فعالیت با توجه به موارد زیر انجام می شود:
نام فعالیت:                                                                          نوع فعالیت:

هدف فعالیت:                                                                       مکان فعالیت:
زمان فعالیت:                                                                        وسیله و ابزار مورد نیاز:

سن کودکان:                                                                        تعداد کودکان:   
تعداد مربی و مربی یار:                                                             روش کار:

استاندارد عملکرد: توسعه مهارت های شنیداری کودک از طریق شناخت مراحل شنیدن، گوش دادن فعال، پرورش توانمندی های شنیداری کودک بر اساس 
منابع علمی و آموزشی و آیین نامه های وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور

شاخص ها:
توسعه شناخت مراحل شنیدن )مراحل رشد شنوایی، ...(

پرورش گوش دادن فعال )ویژگی های گوش دادن فعال، موانع شنیدن، سبك های شنیدن.(
پرورش توانمندی های شنیداری )تمرکز، توجه به صداها، شعرخوانی، کتابخوانی(

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
توسعه مهارت های شنیداری کودک با توجه به شرایط زیر:

مکان: مرکز آزمون                               زمان: 60 دقیقه برای هر فعالیت
ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر، اشیای صدا دار، تصاویر اشیاء و حیوانات، وسایل هنری، فایل صوتی، کتاب شعر و قصه

استاندارد وسایر شرایط: منابع علمی و آموزشی آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی
ابزار و تجهیزات: لوازم اداری مناسب ـ جداول رشد

اسناد: دستورالعمل های بهزیستی و آموزش و پرورش
منابع: کتب آموزشی مرتبط، اینترنت

استاندارد و سایر شرایط: منابع علمی و آموزشی آئین نامه های بهداشتی و آموزش و پرورش

معیار شایستگی:

 نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحلۀ کارردیف

1توسعۀ شناخت مراحل شنیدن

2پرورش گوش دادن فعال

2پرورش توانمندی های شنیداری

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی: یادگیری، مهارت گوش کردن، آموزش و کمك به فراگیري دیگران

ایمنی: رعایت استاندارد های بهداشتی موجود در آیین نامه های مهد ها ـ رعایت نکات ایمنی در 
به کارگیری ابزار و تجهیزات بهداشتی

بهداشت: رعایت  بهداشت و  سالم سازی محیط
توجهات زیست محیطی: به حداقل رساندن صدمات زیست محیطیـ  صرفه جویی در آب مصرفی

نگرش: اهمیت دادن به انجام صحیح فعالیت هاي آموزشی در کوتاه ترین زمان

2

0میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 است.


