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پودمان دوم: پرورش حواس کودک

پودمان 2

پرورش حواس کودک

حواس، راه ارتباط کودک با دنیای اطراف هستند.
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استاندارد عملکرد

پرورش حواس کودک براساس دستورالعمل های آموزش و پرورش پیش از دبستان )وزارت آموزش و پرورش 
و سازمان بهزیستی کشور( 

شايستگي هاي فني:
1  پرورش حس بینایی کودک؛

2  پرورش حس شنوایی کودک؛

3 پرورش حس بویایی کودک؛

4  پرورش حس چشایی کودک؛

٥  پرورش حس المسه کودک.

شايستگی های غیر فنی:
1  یادگیری؛

2 داشتن درک درست از سیستم سازمانی.

واحد یادگیری 2 

پرورش حواس کودک
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پودمان دوم: پرورش حواس کودک

هدف توانمندسازی 1ـ2: ادراک حسی را توضیح دهد.

حواس و ادراک حسی

فردی را تصور کنید که از ابتدای تولد قادر به دیدن و شنیدن نیست. به نظر شما این ناتوانی ها در پرسش 1
ارتباطش با محیط چه مشکالتی به وجود می آورد؟ نظر خود را در کالس به بحث بگذارید.

همان گونه که در پودمان یکم اشاره شد، محیط اطراف ما از محرک های زیادی تشکیل شده است. این محرک ها 
اینکه بتوانیم بهترین و سازگارانه ترین واکنش را از خود در مقابل محرک های  دائماً در حال تغییراند. برای 
و  را درک  اطراف خود  بتوانیم محرک های محیط  است که  نشان دهیم الزم  آنها  تغییرات  و  بیرونی  محیط 

تغییرات آنها را ردیابی کنیم. 
حواس ما راه اصلی ارتباط و درک محیط اطراف ما هستند. پنج حس اصلی عبارت اند از حس بینايی، حس 
شنوايی، حس بويايی، حس چشايی و حس المسه. چشم اندام حس بینايی، گوش اندام حس شنوايی ، بینی 
اندام حس بويايی، زبان اندام حس چشايی و پوست اندام حس المسه است. به طور کلی هر کدام از اندام های 
حسی دارای گیرندۀ حسی هستند و اطالعات مربوط به محرک های مختلف توسط گیرنده های این حواس 
دریافت می شوند. گیرنده های حسی سلول های عصبی ويژه ای هستند که انرژی محرک را دريافت و آن  را به 

پیام عصبی تبديل می کنند1. حواس براساس نوع گیرنده های آنها به دو دسته تقسیم می شوند: 
1  حس های اختصاصی: حس هایی که گیرنده های آنها در محل معینی قرار دارند، نظیر حس بینایی، حس 

شنوایی، حس بویایی و حس چشایی.
که  حس هایی  عمومی:  2  حس های 

گیرنده های آنها در سراسر بدن پراکنده اند، 
نظیر حس المسه.2 

دنیای  ارتباط  امکان  ما  حواس  بنابراین 
درونی با دنیای بیرونی را فراهم می کنند 
به معنا و مفهوم کردن اطالعات  قادر  اما 
تصور  مثال  برای  نیستند.  شده  دریافت 
نگاه  گل  از  پر  باغچه ای  به  که  کنید 
به وسیلۀ  دیداری  اطالعات  می کنید. 
گیرنده های بینایی ای که در چشمان شما 
قرار دارند، دریافت می شوند اما برای اینکه 
درک کنید که آنچه می بینید باغچه ای پر 

1ـ در ادامه، گیرنده های هر حس توضیح داده خواهند شد.
2ـ قباًل تصور می شد که المسه یک حس واحد است اّما امروزه آن را ترکیبی از سه حس متمایز پوستی می دانند که شامل پاسخ به فشار و 

لمس، پاسخ به دما و پاسخ به درد است.

شکل 1ـ پارک ملت تهران
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از گل است، الزم است تا اطالعات از طریق گیرنده های بینایی به پیام یا تکانۀ عصبی تبدیل و بالفاصله به 
لوب پِس سری مغز فرستاده شود. در آنجا این اطالعات تعبیر و تفسیر می گردد. در اینجاست که شما درک 

می کنید که  این محرک های دیداری در واقع گل های زیبا هستند )شکل 1(. 
به همین صورت وقتی بوی گل نرگس را تشخیص می دهید، در واقع این مغز شماست که محرک بویایی را 
پردازش و آن را معنی می کند. به این فرایند »ادراک« گفته می شود. به طور کلی ادراک عبارت از فرايندی 
است که به واسطۀ آن تجارب حسی )اطالعات دريافت شده از حواس( تفسیر و مفهوم می شوند. در نتیجه 
فرایند ادراک، ما می توانیم معنای محرک ها را درک کنیم و به اتفاقات محیط اطراف خود معنا ببخشیم. 

بنابراین حس کردن )دریافت اطالعات توسط حواس( و ادراک، دو مفهوم بسیار نزدیک به یکدیگرند. 

شما  نظر  به  کنید.  نگاه   2 شکل  به    :1 فعالیت 
کدام یک از دایره های مرکزی بزرگ تر است؟ حال 
با استفاده از یک خط کش قطر هر دو دایره  مرکزی 
را اندازه بگیرید. آیا ادراک اولیۀ شما درست بود؟

شکل 2ـ مقايسۀ ادراک اندازۀ دايره های مرکزی

بسیاری از افراد دایرۀ مرکزی شکل سمت چپ را کوچک تر از دایره مرکزی شکل سمت راست ادراک می کنند؛ 
در حالی که اندازۀ دو دایره برابر است. تصاویر فعالیت 1 نشان می دهند که همیشه ادراک ما منطبق با واقعیت 

خارجی نیست. تأثیرات زمینۀ ادراک تجارب قبلی ما و انتظاراتمان می توانند بر ادراک ما تأثیر بگذارند. 

1  متخصصان معتقدند که مغز برای فعالیت بهینه، به محرک های حسی احتیاج دارد، تا آنجا که محرومیت 

از محرک های حسی می تواند کارکرد طبیعی مغز را مختل کند. این مسئله در دوره های حساس رشدی 
)نظیر دوران کودکی ( اهمیت دو چندانی دارد. بنابراین محدودیت محرک های حسی مناسب در دوران 

کودکی می تواند در عملکرد مغز و به دنبال آن موجب بروز اختالالت رفتاری شود.
2  حواس ما محدودیت هایی هم دارند. مثاًل ما قادر به شنیدن همۀ صداهای محیط اطرافمان نیستیم.1

بلکه  نه تنها اطالعات مربوط به محرک های محیط اطراف را دریافت می کنند،  اندام های حسی    3

اطالعات مربوط به برخی تغییرات محیط درونی بدن را نیز جمع آوری می کنند. 

نکته

در این پودمان ابتدا حس های اختصاصی و سپس حس های عمومی را بررسی می کنیم و در هر مورد روش های 
پرورش ادراک حسی را مورد بحث قرار می دهیم. 

1ـ بازه قابل شنیدن برای انسان بین 20 تا 20000 هرتز می باشد.

تمرين     کنید
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پودمان دوم: پرورش حواس کودک

هدف توانمندسازی2ـ2: حس بینايی را توضیح دهد.

حس بینایی

فعالیت 2: به شکل 3 نگاه کنید و جزئیات آنچه را که می بینید توصیف کنید. همچنین با بهره گیری 
از توضیحات دیگر هم کالسانتان، نکات جدیدی به آن اضافه کنید.

فعالیت 3: به شکل ۴ نگاه کنید. مسیر حرکت نور از گل )که محرک بینایی است( به داخل چشم را 
دنبال کنید و آن  را یادداشت نمایید. 

از حساس ترین  یکی  بینایی،  حس 
و در عین حال پیچیده ترین حواس 
تا  می دهد  امکان  ما  به  که  ماست 
اطالعات دیداری محیط اطراف خود 
مربوط  اطالعات  کنیم.  دریافت  را 
عمق،  هندسی،  اَشکال  رنگ ها،  به 
رنگ ها  ترکیب  در  تناسب  تقارن، 
و بسیاری ویژگی های دیگر توسط 
چشم1  در  که  بینایی  گیرنده های 
سپس  و  دریافت  شده اند  واقع  ما 
در مغز ما درک و مفهوم می شوند 

شکل 3ـ نمايی از سقف مسجد شیخ لطف اهلل در اصفهان)شکل 3(.

1ـ برای کسب اطالعات بیشتر دربارۀ ساختار چشم به پودمان دوم کتاب مراقبت از سالمت کودک )پایه 10( مراجعه کنید.

 شکل 4ـ ثبت محرک ديداری بر روی شبکیۀ چشم

قشر بینايی 
شبکیهاولیه

گل )محرک بینايی( قرنیه

پرتوهای نور بر روی 
شبکیه متمرکز می شوند

به سمت مغز
عصب بینايی

پرتوهای نور از گل به چشم 
وارد می شوند.

عدسی

تمرين     کنید

تمرين     کنید



3۴

در شبکیۀ چشم، میلیون ها گیرندۀ بینایی وجود دارد که برای تبدیل نور 
به پیام عصبی اختصاص یافته اند. این گیرنده ها به دو شکل مخروطی و 
استوانه ای دیده می شوند. گیرنده های استوانه ای مسئول دریافت اطالعات 
در نور ضعیف اند و به ما توانایی دیدن در شب و در محیط های کم نور 
را می دهند )دید غیررنگی(. در مقابل سلول های مخروطی در نور کافی 
فعالیت می کنند و اطالعات مربوط به رنگ و جزئیات محرک را دریافت 

و سپس به مغز منتقل می کنند )شکل ۵(.
                  

گیرندۀ استوانه ایگیرندۀ مخروطی

 شکل ٥ـ گیرنده های مخروطی و 
استوانه ای حس بینايی

فعالیت 4 : به شکل ۶ نگاه کنید. هر دو تصویر از یک محوطۀ پارکینگ گرفته شده اند. با استفاده از 
دانش خود دربارۀ گیرنده های استوانه ای و مخروطی توضیح دهید که چرا در عکس همه چیز به صورت 

سیاه و سفید دیده می شود.

شکل ۶ ـ ادراک بینايی در نور زياد و نور کم

کلیۀ اطالعات دیداری )بینایی(، پس از دریافت توسط گیرنده های مخروطی و استوانه ای به صورت پیام عصبی 
درمی آیند و از طریق عصب بینایی از پشت کرۀ چشم خارج می شوند و پس از عبور از چند قسمت مغز به 
لوب پِس سری می رسند. همان طور که در پودمان اول توضیح داده شد، لوب پِس سری مرکز تجزیه و تحلیل 
اطالعات دیداری است. در لوب پس سری اطالعات دریافت شده در مورد حرکت، شکل، رنگ و موقعیت 
قرارگیری اجسام درک و تشخیص داده می شود. فرایند تجزیه و تحلیل اطالعات بینایی توسط مغز، فرایندی 

تمرين     کنید
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بسیار پیچیده است و دانشمندان هنوز تمامی  جزئیات آن را نمی دانند. متخصصان معتقدند بین ادراک بینایی 
و توانایی یادگیری رابطۀ بسیار نزدیکی وجود دارد. آنها حدس می زنند که بین ۷۵ تا 9۵ درصد یادگیری در 
مدرسه از طریق بینایی صورت می گیرد. بنابراین توسعه و پرورش مهارت های مربوط به حس و ادراک بینایی 

در کودکان بسیار اهمیت دارد. 

هدف توانمندسازی 3ـ2: فعالیت هايی برای پرورش حس بینايی کودک 
طراحی و اجرا کند.

مهارت های ادراک بینایی

متخصصان معتقدند که ادراک بینایی از چندین مهارت تشکیل شده است. به برخی از آنها در شکل زیر اشاره 
شده است:

ثَبات شکل
تشخیص 
شکل از 

زمینه

 افتراق 
بینايی

 ادراک 
ديداری ـ 
فضايی 

اکمال 
بینايی

  نمودار 1ـ مهارت های ادراک بینايی

ثَبات شکل: به توانایی تشخیص و ادراک اَشکال و اشیا، با وجود تغییر در اندازه، جهت و رنگ آنها، »مهارت  ثبات 
شکل« می گویند.

فعالیت ٥: به شکل ۷ نگاه کنید. دور حروف »پ« 
خط بکشید.

شکل 7ـ ثبات شکل

همان گونه که از فعالیت ۵ متوجه شدید، ثبات ادراکی در یادگیری حروف و توانایی خواندن و نوشتن نقش 
مهمی  دارد. حرف »پ« با تغییر در اندازه و رنگ آن همچنان حرف پ است؛ اما اگر جای نقطه های آن عوض 

شود، دیگر حرف پ نخواهد بود. 

تمرين     کنید
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 پیشنهادهايی برای پرورش ثبات شکل در کودکان 
آنها  از  و  نشان دهید  به کودکان  و  تهیه کنید )شکل 9(  اجسام در وضعیت های مختلف  از   عکس هایی 

بخواهید تا آنچه را می بینند، توصیف کنند.

فعالیت ۶: در شکل 8 کدام یک 
با  راست  سمت  گزینه های  از 
چپ  سمت  رنگ  سفید  شکل 

هماهنگی دارد؟ 

شکل 8ـ مهارت ثبات شکل

فعالیت 7 : در گروه های کالسی تمرینی طراحی کنید که مهارت ادراک دیداری »ثبات شکل« را در 
کودکان تقویت کند. 

شکل 9ـ دِر اتاق در وضعیت های مختلف ـ پرورش ثبات شکل

از  و  کنید  تهیه  بُعدی  سه  اَشکال  از  کاربرگ هایی   
کودکان بخواهید تا آنها را رنگ کنند )شکل10(.

شکل 10ـ رنگ آمیزی اَشکال سه بُعدی

تمرين     کنید

فعالیت ۶، جهت توسط مهارت دیداری ـ فضایی هم کاربرد دارد.

1 2

3 4

تمرين     کنید
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 یک شیء ساده و آشنا را بر روی میز در مقابل دید کودکان قرار دهید و از آنها بخواهید تا آن را نقاشی کنند. 
سپس در مقابل دید آنها شیء را 90 درجه بچرخانید و از آنها بخواهید تا همان شیء را در وضعیت جدید بکشند.١ 
است،  گرفته  قرار  آن  در  که  زمینه ای  از  خاص  شکل  یک  تشخیص  توانایی  زمینه:  از  شکل  تشخیص 

»تشخیص شکل از زمینه« نامیده می شود.

فعالیت 8 : در شکل ١١ مثلث ها را بیابید و آنها را رنگ کنید. 

فعالیت 9: در شکل ١2 دور چهره های خندان دایره بکشید.

شکل 11ـ تشخیص شکل از زمینه

شکل 12ـ تشخیص شکل از زمینه

١ـ این تمرین برای توسعه ادراک دیداری ـ فضایی کودکان که در ادامه آن را توضیح خواهیم داد، نیز کاربرد دارد.

تمرین     کنید

تمرین     کنید
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 پیشنهادهايی برای پرورش تشخیص شکل از زمینه در کودکان 
 تصاویر کتاب را به کودکان نشان دهید و از آنها بخواهید تا جزئیات خاصی 
را در تصویر به شما نشان بدهند یا دور آن خط بکشند. مثاًل در شکل 13 از 
کودک خواسته شده تا دور آنچه را در دست پسر بچه است، خط بکشد و نام 

آن را بگوید.
 تصاویر مختلفی از موضوعات آشنا و مورد عالقه کودکان تهیه کنید و آنها را 
به طور نامنظم بر روی یک مقوای بزرگ بچسبانید. مقوا را بر روی دیوار، جایی 
که در دسترس کودکان باشد، قرار دهید. یکی از عکس ها را توصیف کنید و از 

کودک بخواهید تا آن را از روی مقوا پیدا کند و به شما نشان دهد. 
محرک های  بین  تشابهات  و  تفاوت ها  تشخیص  توانایی  به  بینايی:  افتراق 
تفاوت ها ممکن  و  تشابهات  گفته می شود.  بینایی«  »افتراق  بینایی،  مختلف 
است در رنگ، شکل، اندازه و در سایر خصوصیات محرک ها وجود داشته باشد.

شکل 13ـ پرورش تشخیص 
شکل از زمینه

فعالیت 10: در شکل 1۴ تفـاوت هـای دو 
تصویر باال و پایین را پیدا کنید.

شکل 14ـ افتراق بینايی

تمرين     کنید
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 پیشنهادهايی برای پرورش افتراق بینايی در کودکان 
 کودکان را تشویق کنید تا در منزل جوراب ها و دستکش های خود را جفت کنند. 

 تعدادی تصویر از موضوعات آشنا و مورد عالقۀ کودکان )نظیر حیوانات( تهیه کنید. از هر تصویر یک یا دو 
کپی دیگر تهیه کنید. هر تصویر را بر روی یک کارت بچسبانید. آنها را بدون ترتیب خاصی پشت سر هم قرار 

دهید و به کودکان بدهید. از آنها بخواهید تا تمام تصاویر مشابه را کنار هم قرار دهند.
 از کودکان بخواهید تا آجرک های پالستیکی )لگوها( را براساس رنگ و اندازه شان مرتب کنند. ممکن است 
در ابتدا قادر نباشند که آنها را، هم براساس رنگ و هم براساس اندازه، مرتب کنند. به همین دلیل ابتدا از آنها 

برای طراحی تمرین های پرورش افتراق بینایی در کودکان باید :
1  ابتدا از تمرین های ساده تر شروع کنید و به مرور پیچیدگی تمرین را بیشتر کنید. 

2  از موضوعاتی استفاده کنید که برای کودکان آشنا باشد و به آنها عالقه نشان بدهند. 

نکته

تصاویر  از  هریک   ،1۵ شکل  در   :  11 فعالیت 
راست  سمت  در  آنها  سایۀ  به  را  چپ  سمت 
وصل کنید. به نظر شما آیا این فعالیت )و مشابه 
آن( برای کودکان مناسب است؟ دالیل خود را 

توضیح دهید. 

شکل 1٥ـ افتراق بینايی

فعالیت 12: تصور کنید که قرار است با استفاده از دورریزهای پارچه و کاغذهای رنگی فعالیت هایی 
را برای کودکان طراحی کنید و توانایی افتراق بینایی آنها را پرورش دهید. چه ایده هایی به ذهن شما 
می رسد؟ در مورد آنها در گروه های کالسی گفت و گو کنید و نتیجه را به صورت کاردستی در کالس 

ارائه دهید.

تمرين     کنید

تمرين     کنید
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بخواهید تا همۀ لگوها را براساس رنگ مرتب کنند و در سبدهای مختلف قرار دهند. سپس از آنها بخواهید تا 
محتویات هر سبد را براساس اندازه مرتب کنند.

 ماکارونی های شکلی مختلف را با هم مخلوط کنید و از کودکان بخواهید تا ماکارونی های هم شکل را جدا 
کنند.

ادراک ديداری ـ فضايی: توانایی ادراک وضعیت قرارگیری فضایی و مکانی اشیا نسبت به یکدیگر و نسبت 
به بدن ما را مهارت ادراک دیداری ـ فضایی می گویند. 

 پیشنهادهايی برای پرورش ادراک ديداری ـ فضايی در کودکان 
 آجرک های پالستیکی رنگی به کودکان بدهید و از آنها بخواهید آنها را طبق دستور شما بچینند: مثاًل به 
آنها بگویید که یک آجرک سبز را روی یک آجرک آبی بگذارند و سپس دو آجرک زرد را در کنار آنها قرار 

دهند. دستورات را قدم به قدم سخت تر کنید تا کودکان با مفاهیم فضایی بیشتری آشنا شوند. 

فعالیت 13: به شکل 1۶ نگاه کنید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
الف( پوشه ای که بر روی پوشۀ صورتی قرار گرفته چه رنگی است؟

ب( چه چیزی بر روی کاغذ های سفید سمت راست قرار دارد؟
ج( آیا چسب نواری در داخل سبد سمت چپ قرار دارد؟

شکل 1۶ـ مهارت فضايی ـ بینايی

فعالیت 14: اگر بخواهید فعالیتی مشابه فعالیت 13 برای کودکان طراحی کنید، چه ایده هایی به ذهن 
شما می رسد؟ آنها را در گروه های کالسی بحث کنید و نتیجه را به کالس گزارش دهید.

تمرين     کنید

تمرين     کنید
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کامل  را   18 تصاویر شکل  فعالیت 1٥: 
کنید.

اِکمال بینايی: به توانایی تکمیل اطالعات ناقص دیداری، 
اکمال بینایی گفته می شود. برای مثال به شکل 1۷ نگاه 
کنید. در این شکل چه می بینید؟ به رغم اینکه شکل به طور 
کامل کشیده نشده و اطالعات دیداری این تصویر ناقص 
است، می توانید با کمک مهارت ادراکِی اکمال بینایی زرافه 

را در این شکل تشخیص دهید.

شکل 17ـ اکمال بینايی

 پیشنهادهايی برای پرورش توانايی اکمال بینايی 
در کودکان 

 اشیای مختلف را به کالس بیاورید و آنها را پشت یک 
مقوا قرار دهید تا از دیدرس کودکان دور باشد. سپس 
و  بیاورید  بیرون  مقوا  پشت  از  را  شی ء  یک  از  بخشی 
چیست  شیء  آن  بزنند  حدس  تا  بخواهید  کودکان  از 

)شکل 19(.

شکل 18ـ اکمال بینايی

شکل 19ـ تمرين برای پرورش اکمال بینايی

تمرين     کنید
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 شکل اشیای آشنا مثل میز و صندلی، ماشین، درخت و ... را به صورت نقطه چین بر روی تخته بکشید و از 
کودکان بخواهید تا شکل آنها را حدس بزنند.

 تصاویری از اشیا و وسایل آشنا تهیه کنید. تصاویر را از وسط ببرید و به صورت پراکنده در مقابل کودکان 
قرار دهید. از آنها بخواهید تا نصفۀ هر شکل را پیدا و سپس آن را تکمیل نمایند. در ابتدا از تعداد تصاویر کمتر 

استفاده کنید تا کودکان به قدر کافی مهارت کسب کنند. به مرور تعداد تصاویر را بیشتر کنید.
 به کودکان جورجورک )پازل( با قطعات کم بدهید و از آنها بخواهید تا قطعات را طوری در کنار هم قرار 

دهند تا جورجورک )پازل( تکمیل شود.

 
هدف توانمندسازی 4ـ2 : حس شنوايی را توضیح دهد.

حس شنوایی

فعالیت 1۶: تصور کنید که در یک دنیای بدون صدا زندگی می کنید. در ذهن خودیک شیء را انتخاب 
کنید و تالش کنید که منظورتان را بدون کالم به دوستانتان منتقل کنید. آیا می توانید یک مفهوم انتزاعی 

مانند کنجکاوی یا مهربانی را بدون استفاده از کالم به هم کالسی های خود منتقل کنید؟ )شکل 20(

به اصوات  تا اطالعات مربوط  این حس کمک می کند  انسان است.  از مهم ترین حواس  حس شنوایی یکی 
محیط اطراف خود را دریافت کنیم. از آنجایی که دریافت کالم دیگران نیز از طریق حس شنوایی امکان پذیر 

می شود، نقش آن در ارتباطات اجتماعی بسیار قابل توجه است. 
اندام حس شنوایی از سه بخش گوش خارجی، گوش میانی و گوش درونی تشکیل شده است1 )شکل 21(. 

اصوات به صورت امواج صوتی وارد گوش می شوند و گیرنده های حس شنوایی را که در گوش داخلی قرار دارند، 
تحریک می کنند. سپس اطالعات دریافت شده به صورت پیام الکتریکی در می آید و به مغز منتقل و در آنجا 

ادراک )تجزیه و تحلیل( می شود. 

1ـ برای کسب اطالعات بیشتر دربارۀ ساختار گوش به فصل دوم کتاب مراقبت از سالمت کودک )پایۀ 10( مراجعه کنید.

شکل 20ـ انتقال پیام با استفاده از حرکات دست

تمرين     کنید
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 شکل 21ـ ساختار گوش

گوش خارجیگوش میانیگوش داخلیقشر شنوايی در مغز

به سمت مغز

عصب شنوايی

مجرای شنوايی

پرده صماخحلزون

الله گوش

آیا به یاد می آورید کدام یک از لوب های مغز در دریافت و تحلیل اطالعات شنوایی فعال است؟پرسش 2

 خصوصیات صوت
صوتی  امواج  باشد،  داشته  ارتعاش  هرگاه جسمی 
تولید می شوند. تعداد امواج صوتی تولید شده در 
یک ثانیه را بسامد یا فرکانس صوت می گویند که 
با واحد هرتز1 سنجیده می شود. انسان قادر است 

اصواتی در دامنه 20 تا 20 هزار هرتز را بشنود.
بمی  و  زیر  دارند.  متفاوتی  بمی  و  زیر  اصوات، 
است.  مرتبط  آنها  فرکانس  یا  بسامد  با  اصوات 
از صدای  باالتری  بسامد  مثال صدای سوت  برای 
یا  بلندی  دارای  اصوات  این  بر  عالوه  دارد.  طبل 
شدت متفاوتی نیز می باشند. بلندی صوت با واحد 
دسی بل سنجیده می شود. اصواتی که حدود 130 

دسی بل2 )و باالتر( شدت داشته باشند برای گوش ما دردناک هستند و می توانند به شنوایی ما آسیب بزنند.
به شکل 22 نگاه کنید. موج صوتی 1 بلندتر از موج صوتی 2 به گوش می رسد. موج صوتی 3 بسامد باالتری 

از موج صوتی ۴ دارد.

)dB( deci bels ـ2     )hertz )Hz ـ1

شکل 22ـ امواج صوتی

12

34
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هدف توانمندسازی ٥  ـ2: فعالیت هايی برای پرورش حس شنوايی کودک 
طراحی و اجرا کند.

مهارت  های حس شنوایی

متخصصان معتقدند ادراک شنیداری ما از دو مهارت  اصلی تشکیل شده است:
1 تشخیص يا تمیز شنیداری که عبارت از توانایی تشخیص ویژگی های صوت است. ما با داشتن مهارت 

تشخیص یا تمیز شنیداری است که قادر می شویم شباهت ها و تفاوت های بین صدا های مختلف را دریابیم 
و تغییراتی را که در شدت، زیروبمی  و دیگر ویژگی های صوت اتفاق می افتد، ردیابی کنیم )به فعالیت 18 

مراجعه کنید(.
2 جهت يابی صدا یا تعیین محل صدا عبارت از توانایی تشخیص منبع صوت است )به فعالیت های 19 و 

20 مراجعه کنید(. تعیین محل صدا یکی از توانایی های با اهمیت ادراک شنوایی است. توانایی تشخیص منبع 
صوت به ما کمک می کند تا در حین عبور از خیابان، جهت صدای بوق ماشینی را که به سمت ما می آید، 

درک کنیم و در مقابل آن واکنش مناسب نشان دهیم. 
قرار  صوت  منبع  از  متفاوتی  فاصله های  در  ما  گوش  دو  که  می افتد  اتفاق  دلیل  به  این  صوتی  جهت یابی 

فعالیت 17: تصور کنید که در خیابان راه 
می روید و قادر به شنیدن صدایی نیستید. 
با توجه به شکل 23، در مورد مخاطراتی 
بیاید  پیش  شما  برای  است  ممکن  که 

گفت و  گو کنید.

شکل 23ـ نقش حس شنوايی در درک خطر

صداها در دنیای واقعی بسیار پیچیده اند و ترکیبی از زیر و بمی، طنین و ارتعاشات مختلف اند. این 
ترکیب است که صدای هر ابزار موسیقی یا صدای هر انسان را منحصر به فرد می کند.

نکته

گفت      و  گو 
کنید
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دارند. از این رو صوت به یکی از گوش ها زودتر و با 
شدت بیشتری می رسد. به همین دلیل است که برای 
جهت یابی درست الزم است قادر به شنیدن با هر دو 

گوش خود باشیم )شکل 2۴(. 

شکل 24ـ جهت يابی صدا

نیز در  توالی شنیداری2  و  نظیر حافظۀ شنیداری1  از متخصصان معتقدند مهارت های دیگری  برخی 
ادراک شنیداری نقش دارند.

نکته

همان گونه که در فعالیت 18 مالحظه کردید، ما قادر به تشخیص صداهای متفاوتی هستیم. به همین دلیل 
است که مثاًل ما صدای شکسته شدن ظروف چینی را از صدای افتادن ظروف فلزی تشخیص می دهیم. 

فعالیت 18: گروه های کالسی تشکیل دهید. اشیای مختلفی را بر روی میز قرار دهید و با یک میله یا 
خودکار به هر کدام از اشیا سه ضربه بزنید و سعی کنید تا صدای ضربه هر شیء را به خاطر بسپارید. 
سپس چشم یکی از اعضای گروه را با پارچه ای تمیز و به آرامی  ببندید. آنگاه با میله یا خودکار به اشیای 

روی میز ضربه بزنید و از او بخواهید که تشخیص دهد صدای ضربه متعلق به کدام شیء است. 

فعالیت 19: یکی از هنرجویان را به خارج از کالس بفرستید و سپس یکی از وسایل داخل کالس را به 
عنوان شیء هدف انتخاب کنید. هنرجو را به داخل کالس برگردانید. از هنرجوی دیگری بخواهید تا 
با خودکار ضربه هایی به روی میز بزند. به  این صورت که با نزدیک شدن هنرجوی اول به محل شیء، 
ضربه ها را بلندتر و با دور شدن از محل شیء، صدای ضربه ها را کمتر کند. از هنرجوی اول بخواهید با 

توجه به بلندی اصوات، شیء را پیدا کند. 

1ـ حافظۀ شنیداری: عبارت است از توانایی به خاطر سپاری و به یادآوری اطالعاتی است که به صورت شنیداری دریافت می شوند.
2ـ توالی شنیداری: عبارت است از توانایی به یادآوری صداها و کلمات )محرک های شنیداری( به همان ترتیبی که شنیده شده است.

تمرين     کنید

تمرين     کنید

فعالیت 20: چشم یکی از هنرجویان را با پارچه ای تمیز و به آرامی  ببندید و از جهات مختلف کالس، 
با ضربه به اشیا، صدا تولید کنید. سپس از هنرجو بخواهید تا جهت صدا را با دست مشخص کند.

تمرين     کنید
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 پیشنهادهايی برای تقويت مهارت های ادراک شنیداری کودکان 
 از کودک بخواهید تا در وسط اتاق بایستد. سپس چشمان او را با دستمالی تمیز آهسته ببندید. آنگاه زنگوله 

یا جغجغه ای را در مناطق مختلف اتاق به صدا در آورید و از او بخواهید که جهت صدا را با دست نشان دهد.
 کتابی را در مقابل دهان خود قرار دهید تا کودکان حرکات لب های شما را نبینند. سپس حروف یا کلماتی که 
از نظر تلفظی به هم شبیه هستند )مثل بَر و پَر( را بگویید و از کودکان بخواهید آنچه را شنیده اند تکرار کنند.

الف( کارت های مقوایی تهیه کنید و بر روی هر کدام شکل یک حیوان را بکشید )یا تصویر آن را بچسبانید(. 
سپس کارت ها را یک به یک به کودکان نشان دهید و از آنها بخواهید تا صدای حیوانی را که بر روی کارت 

نشان داده شده است، تقلید کنند.
ب( صدای یکی از حیوانات را تقلید کنید و از کودکان بخواهید تا کارت مربوط به حیوانی را که صدای آن 

را شنیده اند، انتخاب کنند.
بر روی خطوط  از کودکان بخواهید پشت سر هم  با گچ روی زمین بکشید و  را  اَشکال هندسی بزرگی   
بایستند. سپس با خودکار به یک شی ء ضربه بزنید و از کودکان بخواهید تا زمانی که صدای ضربه را می شنوند 

به صورت لی لی روی خطوط حرکت کنند و به محض قطع شدن صدای ضربه، توقف کنند. 
 کلماتی )که برای کودک آشنا هستند( را به طور واضح و شمرده برای کودک بیان کنید و از او بخواهید تا 

حرف اول یا حرف آخر آن را به شما بگوید. 
 شش قوطی دردار مشابه تهیه کنید. در دو قوطی مقداری برنج بریزید. در دو قوطی دیگر تعدادی سکه 
فلزی بریزید و در دو قوطی باقیمانده، مقداری نخود بریزید. درب قوطی ها را محکم ببندید که محتوای آنها 
قابل دیدن نباشد. قوطی ها را در مقابل کودک بچینید و از او بخواهید تا آنها را حرکت دهد و با توجه به 

صدایی که می شنود، قوطی هایی که مشابه هستند را پیدا کند.

فعالیت 21 : چشم یکی از هنرجویان را با پارچه ای تمیز به آهستگی ببندید. سپس چند نفر از اعضای 
کالس را انتخاب کنید تا در یک صف، کنار هم و پشت سر هنرجویی که چشمانش بسته است بایستند. 
که  هنرجویی  از  و  کنند  »سالم«  کدام  هر  تا  بخواهید  ایستاده اند  صف  در  که  هنرجویانی  از  سپس 
چشمانش بسته است نیز بخواهید تا با شنیدن هر سالم، نام گویندۀ آن را تشخیص دهد و اعالم کند.

گیرندۀ حس تعادل 
گیرنده های حسی تعادل که در گوش قرار دارند، اطالعاتی دربارۀ وضعیت سر نسبت به بدن را به مغز 
می فرستند. به کمک این اطالعات است که تغییرات ایجاد شده در موقعیت کلی بدن توسط مغز درک 
و به این صورت تعادل ما حفظ می گردد. البته در کنار اطالعاتی که از وضعیت قرارگیری سر به مغز 
می رسد گیرنده های دیگری هم در عضالت و مفاصل قرار دارند که مغز را از میزان انقباض و حرکت 
ماهیچه ها مطلع می کنند. ترکیب این اطالعات با اطالعات بینایی باعث می شود که بتوانیم در حین 

پرداختن به فعالیت های مختلف، تعادل خود را حفظ نماییم.
آیا نقش مخچه را در ایجاد تعادل، که در پودمان اول مطالعه کردید، به یاد می آورید؟

تمرين     کنید

بیشتر بدانید
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فعالیت 22: با توجه به شکل 2۶، دربارۀ نقش 
و  کنید  تحقیق  خطر  درک  در  بویایی  حس 
خود  همکالسان  با  خود  بررسی های  دربارۀ 

گفت وگو کنید.

هدف توانمندسازی ۶  ـ2: حس بويايی را توضیح دهد.

حس بویایی

بیشتر جانوران حس بویایی بسیار توسعه یافته ای 
دارند. آنها به کمک این حس با محیط اطراف خود 
ارتباط برقرار می کنند. مثاًل سگ های آموزش دیده 
قادرند تا با استفاده از حس بویایی قوی خود محل 
افرادی را که در زیر آوار قرار گرفته اند، شناسایی 

کنند )شکل 2۵(. 
اگر چه بویایی انسان نسبت به سایر جانوران بسیار 
که  می شود  گفته  مثال  برای  ـ  است  ضعیف تر 
برابر  تعدادگیرنده های بویایی در سگ ها چندصد 
وجود،  این  با  ـ  است  انسان  بویایی  گیرنده های 
حس بویایی ما در ایجاد ارتباط با محیط اطراف و 
محافظت از ما در بسیاری از خطرها نقش بسیار 

مهم دارد )شکل 2۶(.

شکل 2٥ـ حس بويايی در حیوانات

شکل 2۶ـ نقش حس بويايی در درک خطر

گفت      و  گو 
کنید
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هدف توانمندسازی 7ـ2: فعالیت هايی برای پرورش حس بويايی کودک 
طراحی و اجرا کند.

پرورش حس بویایی

بینی اندام حس بویایی است. مولکول های شیمیایی منتشر شده از مواد بودار در هوا وارد بینی ما می شوند 
و گیرنده های بویایی را که در باالی قسمت داخلی بینی قرار دارند، تحریک می کنند. اطالعات دریافت شده 

مستقیماً به مغز می روند و در آنجا تحلیل و ادراک می شوند )شکل 2۷(.

                               

شکل 27ـ عملکرد حس بويايی

سیستم لیمبیک در مغز

پیاز بويايی

حفرۀ بینی

مادۀ بودار

گیرنده های 
بويايی

فعالیت 23 : به شکل 2۷ نگاه کنید. با استفاده از منابع معتبر علمی  بررسی کنید که نام دیگر سیستم 
به صورت یک  را  بررسی خود  نتایج  به طور کلی چه عملکردی دارد؟  این سیستم  و  لیمبیک چیست 

بروشور و یا در صورت دسترسی به رایانه به صورت اسالید1 به کالس ارائه دهید.

فعالیت 24: گروه های کالسی تشکیل دهید. یکی از اعضای گروه را از کالس بیرون بفرستید. سپس 
چند نوع میوه را انتخاب و آنها را قطعه قطعه کنید و در یک ظرف قرار دهید و روی آن را بپوشانید. 
فرد انتخاب شده را به کالس برگردانید. چشمان او را ببندید و یک یک قطعات میوه را زیر بینی او قرار 

دهید. از او بخواهید تا با استشمام بوی هر میوه آن را شناسایی کند.

بوها ترکیبات شیمیایی متفاوتی دارند و ما قادریم انواع مختلفی از بوها را تشخیص دهیم. آموزش شناسایی 
انواع بوها، همچنین مقایسه و طبقه بندی آنها در توسعه و پرورش حس بویایی بسیار اهمیت دارد .

power point ـ1

تمرين     کنید

تمرين     کنید



۴9

پودمان دوم: پرورش حواس کودک

 پیشنهادهايی برای تقويت مهارت های ادراک بويايی کودکان 
 شیشه هایی محتوِی مایعات بودار و بی بو تهیه کنید و از کودکان بخواهید تا شیشه ها را براساس بی بو یا 

بودار بودن طبقه بندی کنند. 

نظیر  مایع  بودار  مواد  مورد  چند   :2٥ فعالیت 
گالب، سرکه و همچنین مواد غیر بودار نظیر آب 
را در دو یا سه شیشه کوچک بریزید و دِر آنها را 
ببندید. آنگاه از یکی از هنرجویان بخواهید تا صرفاً 
با استفاده از بو کردن محتویات شیشه ها، بوهای 
هر یک را تشخیص دهد و اعالم کند )شکل 28(. 

استشمام برخی مواد بودار نظیر بنزین یا شوینده های شیمیایی برای سالمت ریه ها و دستگاه بویایی 
بودار  از مواد  به هیچ وجه  بویایی،  برای پرورش مهارت های تشخیص و طبقه بندی  شما مضر است. 

خطرناک استفاده نکنید. 

حس بویایی با ویژگی های هیجانی ارتباط فراوانی دارد. مثاًل ادراک برخی از بوها می تواند خاطراتی را 
در ما زنده کند و باعث خوشحالی، آرامش یا ناراحتی ما شود. استشمام بوی نان تازه و بوی گل هر دو 

لذت بخش است.

نکته ايمنی

نکته

شکل 28ـ شناسايی انواع بو ها

فعالیت 2۶: با بوکردن شیشۀ کوچکی که حاوی گالب است، سعی کنید تمام خاطراتی را که به ذهن 
شما می آورد یادداشت کنید. مطالب خود را با دیگر هم گروهی های خود نیز مقایسه و دربارۀ ویژگی های 

هیجانِی آن خاطرات با هم کالسی های خود گفت وگو کنید. 

آیا به  این موضوع توجه کرده اید که در بدو ورود به منزل بوی قورمه سبزی تازه پخته شده را به خوبی 
تشخیص می دهید ولی بعد از گذشت چندین دقیقه به آن عادت می کنید. این ویژگی را انطباق بويايی 

می نامند.

تمرين     کنید

گفت      و  گو 
کنید

بیشتر بدانید
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 از کودکان بخواهید چند بوی خوب و چند بوی بد را برای شما نام ببرند.

هدف توانمندسازی 8ـ2: حس چشایی را توضیح دهد.

حس چشایی

فعالیت 27: فهرستی از مواد غذایی مورد عالقۀ خود را تهیه و آن را با فهرست هم کالسان خود مقایسه 
کنید و بگویید چه مزه هایی مورد عالقه شماست؟ 

زبان اندام حس چشایی است. حس چشایی به ما کمک 
می کند تا غذای مناسب ذائقۀ خود را انتخاب کنیم. و 
را تشخیص دهیم.  نیست  برای خوردن مناسب  آنچه 
مولکول های مواد چشیده شده در بزاق حل می شوند 
می کنند.  تحریک  را  چشایی  حس  گیرنده های  و 
گیرنده های چشایی در جوانه های چشایی در کناره ها 
و قسمت عقب زبان قرار گرفته اند. تعداد محدودی از 
جوانه های چشایی هم در نرم کام، حلق و حنجره قرار 

دارند )شکل29(.

شکل 29 ـ گیرندۀ حس چشایی

گیرندۀ چشایی

عصب چشایی

حفرۀ دهان

هدف توانمندسازی 9ـ2: فعالیت هایی برای پرورش حس چشایی کودک 
طراحی و اجرا کند.

انواع مزه ها
متخصصان عقیده دارند که ما قادر به تشخیص چهار مزۀ اصلی هستیم: 

1 مزۀ ترشی 

2 مزۀ شوری 

٣ مزۀ شیرینی 

٤ مزۀ تلخی 

طعم های دیگر، ترکیبی از این چهار مزۀ اصلی هستند )فعالیت 28 و 30(. برخی از محققان معتقدند که ما 
عالوه بر مزه های اصلِی فوق قادر به تشخیص مزه های فرعی فلزی و قلیایی نیز هستیم.
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باال  به  انتهای حلق  از  بودار  مواد خوراکِی  ارتباط است، مولکول های  بینی در  با  آنجایی که حفرۀ دهان  از 
می روند و سیستم بویایی را تحریک می کنند. از این رو به مجموع دو حس بویایی و چشایی، حواس شیمیايی 
صورت  ما  بویایی  سیستم  توسط  در واقع  می نامیم  مزه  یا  طعم  ما  آنچه  عمدۀ  بخش  درِک  می شود.  گفته 
می گیرد. به همین دلیل است که در هنگام سرماخوردگی )وقتی که سیستم بویایی ما مختل می شود( قادر 

به تشخیص مزه ها نیستیم. 

مزۀ پنجم ـ مزۀ اومامی1
آیا می دانید به غیر از چهار مزۀ شیرینی، شوری، ترشی و تلخی، مزۀ پنجمی هم وجود دارد که مزۀ 

اومامی  نامیده می شود؟
اومامی  در زبان ژاپنی یعنی طعم خوشمزه و لذت بخش. توصیف این طعم دشوار است اما گفته می شود 

مزۀ اومامی شبیه مزۀ گوشت است. 

فعالیت 28ـ یکی از هنرجویان را از کالس بیرون بفرستید. چهار شیشه را از آب پر کنید. اگر شیشه ها 
شفاف هستند برای پنهان کردن محتویات آنها، بر روی شیشه ها کاغذ بچسبانید. در درون بطری اول 
یک قاشق نمک بریزید. در بطری دوم یک قاشق شکر حل کنید. در بطری سوم سه قاشق آب لیمو 
بریزید و در بطری چهارم یک قاشق پودر قهوه یا پودر کاکائوی بی شکر حل کنید. هنرجو را به کالس 
را  آنها  از محتوای بطری ها مزۀ  با چشیدن کمی   و  بگیرد  را  بینی خود  تا  او بخواهید  از  و  برگردانید 

شناسایی کند )شکل 30( . 

Umami ـ1

شکل 30ـ ادراک انواع مزه ها

تلخ

شور

شیرين

ش
تر

بیشتر بدانید

تمرين     کنید



۵2

 پیشنهادهايی برای تقويت مهارت های ادراک چشايی کودکان 
 میوه های مختلفی را تهیه و آنها را قطعه قطعه کنید. چشم های کودک را با پارچۀ تمیزی به آرامی  ببندید 
و از او بخواهید تا بینی خود را نیز بگیرد. میوه ها را در دهان او قرار دهید و از او بخواهید تا نام میوه را به 

شما بگوید. 
به نظر شما چرا الزم است از کودک بخواهیم که عالوه بر بستن چشم هایش، بینی اش را هم محکم بگیرد؟

 از کودکان بخواهید تا در هنگام خوردن غذاهای مختلف ، مزۀ اصلی آنها را بگویند )مانند شوری، شیرینی 
و ...( و غذاهایی با مزۀ مشابه را نام ببرند. 

هدف توانمندسازی 10ـ2: حس المسۀ کودک را توضیح دهد.

حس المسه

فعالیت 29: فرض کنید می خواهید فعالیتی طراحی کنید و به وسیلۀ آن طعم های شوری و شیرینی 
را به کودکان خردسال آموزش دهید. چه نظراتی به ذهن شما می رسد؟ آنها را در گروه های کالسی به 

بحث بگذارید و یکی از آنها را اجرا کنید. 

فعالیت 30: چهارشیشه ای را که در فعالیت 28 استفاده کردید تخلیه و مجدداً آنها را با آب پر کنید. 
در شیشه های اول تا سوم به ترتیب دو، یک و نصف قاشق نمک بریزید و شیشه ها را به خوبی تکان 
بدهید تا نمک در آنها حل شود )شیشه چهارم تنها محتوی آب است(. هنرجو را به کالس برگردانید و 

از او بخواهید تا با چشیدن کمی  از مایع داخل بطری ها آنها را بر حسب شدت شوری مرتب کند. 

فعالیت 31: به نظر شما با از دست دادن کدام یک از حواس بینایی، شنوایی و المسه اختالل بیشتری 
در زندگی روز مره به وجود می آید؟ نظرات خود را با همکالسی هایتان گفت وگو کنید.

در مقایسه با سایر حواسی که تا کنون مطالعه کرده ایم، گیرنده های حس المسه در سراسر سطح پوست و 
در بافت های عمقی پراکنده هستند؛ به همین دلیل است که حس المسه را حس عمومی می نامند. به وسیلۀ 
حس المسه قادریم تا تمامی اشیایی را که با بدن ما تماس پیدا می کنند، تشخیص دهیم و ویژگی های اشیایی 
را که در دست می گیریم )نظیر زبری و نرمی  آنها( درک کنیم و تشخیص بدهیم. گیرنده هایی که در سطح 
پوست پراکنده اند، عالوه بر اطالعات مربوط به لمس، اطالعات درد و حرارت )گرمی،  سردی( را نیز دریافت و 

به مغز ارسال می کنند )شکل 31(. 
اگر چه بسیاری از افراد تصور می کنند از دست دادن حس المسه، نسبت به از دست دادن بینایی یا شنوایی، 
اختالل کمتری در زندگی روزمره به وجود می آورد، اما از آنجایی که فشار، سرما، گرما و درد توسط گیرنده های 
حس المسه دریافت می شوند، این حس در حفاظت ما از آسیب های محیطی )نظیر سوختگی، بریدگی و...( 

تمرين     کنید

تمرين     کنید

گفت      و  گو 
کنید
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نقش مهمی  دارد. عالوه بر این، ارتباط ما با محیط اطراف از طریق پوست برقرار می شود. برای مثال ما در 
هنگام حروف نگاری)تایپ( ضربه هایی با شدت متناسب به کلیدهای صفحه کلید وارد می کنیم )یعنی نه خیلی 
محکم و نه خیلی آهسته دکمه ها را فشار می دهیم(. دلیل آن این است که ما میزان فشاِر وارد بر کلید را 

به وسیلۀ انگشتانمان احساس و شدت ضربه های بعدی را متناسب با آن تنظیم می کنیم. 

هدف توانمندسازی 11ـ2: فعالیت هایی برای پرورش حس المسه کودک 
طراحی و اجرا  کند.

پرورش حس المسه 

کودکان بسیاری از دانسته های خود را از طریق لمس و دستکاری اشیا به دست می آورند. بنابر این الزم است 
با اجرای فعالیت های مختلف برای شناخت اشیاء و تشخیص تفاوت ها و شباهت های آنها از طریق لمس کردن، 

این حس را در کودکان تقویت کرد.

با نرمی و زبری مختلف تهیه کنید )نظیر کاغذ سمباده،  : در گروه های کالسی، اشیایی  فعالیت ٣2 
پارچه، اسکاچ، دستمال کاغذی و ...(. از یکی از اعضای گروه بخواهید تا دستکش آشپزخانه یا دستکش 
پارچه ای بپوشد. سپس چشمان او را ببندید و چهار انگشت دست او را بگیرید و بر روی هر کدام از 
اشیای گفته شده حرکت دهید. آنگاه از او بخواهید تا ویژگی هر یک را توصیف کند. حال دستکش را 

در آورید و همین روند را مجدداً تکرار کنید. 

شکل ٣1ـ حس المسه

تمرین     کنید

با توجه به حساس بودن پوست دست کودکان، در استفاده از اشیای زبر نظیر سمباده، اسکاچ و… برای 
آموزش تشابهات و تفاوت های لمسی به کودکان، دقت نمایید.

نکته
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میزان حساسیت پوست در تمام نقاط بدن یکسان نیست. محققان نشان داده اند که پراکندگی نقاط حساس 
لمسی در انگشتان و لب از همه جا بیشتر است.

فعالیت 33 : در گروه های کالسی، چهار لیوان شیشه ای یا یک بار مصرف پالستیکی تهیه کنید. در 

23 آب  13 آب گرم و  13 آب سرد، در لیوان سوم  23 آب گرم و  لیوان اول کاماًل آب گرم، در لیوان دوم 
سرد بریزید و لیوان آخر را از آب سرد پر کنید. یکی از اعضای گروه را انتخاب کنید و از او بخواهید تا 
با لمس جدارۀ لیوان ها، آنها را به ترتیب گرما مرتب کند. این تمرین به پرورش ادراک و توجه لمسی 

کمک می کند.

فعالیت 34ـ اگر بخواهید تمرینی مشابه فعالیت قبل را برای کودکان خردسال طراحی کنید، چه موارد 
ایمنی را باید در نظر بگیرید؟

راهنمایی: اگر ظرف هایی را که جداره های نازک دارند یا  هادی )انتقال دهنده( حرارت اند، با آب داغ پر 
کنید، جدارۀ آنها به سرعت داغ می شود. در این صورت لمس آنها می تواند باعث سوختگی پوست شود. 

از اشیائی را که در  ببندید و یکی  را  از اعضای گروه  فعالیت 3٥: در گروه های کالسی، چشم یکی 
فعالیت 32 تهیه کرده اید، به آرامی بر روی پوست پشت بازوی او بکشید و از او بخواهید تا آن را تشخیص 
دهد. حال همان شیء را بر روی پوست نوک انگشت اشارۀ فرد بکشید. تشخیص اشیائی که از نظر زبری 

یا نرمی به هم شباهت دارند به وسیلۀ نوک انگشتان دست راحت تر است یا به وسیلۀ پشت بازو؟

فعالیت 3۶: در گروه های کالسی تعدادی کارت یک اندازه )10 در 10( را، که انواع پارچه با جنس های 
مختلف )مخملی، نخی و ...(، روی آنها چسبانده اید ) از هر کدام دو عدد(، تهیه کنید. در طی بازدید از 
یک مرکز پیش از دبستان، کودکی را انتخاب کرده و چشمانش را به آرامی و با پارچه ای تمیز ببندید و 

از او بخواهید با لمس کردن آنها کارت های همانند را پیدا کند.

برای آموزش خواندن و نوشتن به نابینایان از خط بریل، که برجسته و قابل لمس است، استفاده می شود. این 
خط به نام مخترع آن لویی بریل، که در کودکی در اثر برخورد وسیله های نوک تیز به چشمش بینایی خود 
را از دست داده بود، نام گذاری شده است. این خط از ترکیب مختلف شش نقطۀ برجسته که در سه ردیف و 
دو ستون قرار دارد و از باال به پایین و از چپ به راست، از طریق لمس آنها با انگشت سبابه خوانده می شود، 
به وجود آمده است. در اکثر اوقات فرد نابینا برای خواندن خط بریل از یک دست خود استفاده می کند، اما 
گاهی نیز هر دو دست را به کار می برد. همان گونه که مشخص است برای یادگیری این خط باید حس المسه 

تقویت شود تا فرد بتواند تفاوت ها و تشابهات حروف الفبا را در کلمات از طریق لمس آن دریابد.1

1ـ روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، مریم سیف نراقی و عزت اهلل نادری، تهران، ارسباران، 1389

تمرين     کنید

تمرين     کنید

تمرين     کنید

تمرين     کنید
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پودمان دوم: پرورش حواس کودک

 پیشنهادهايی برای تقويت مهارت های ادراک لمسی )المسه( در کودکان 
 اشیای مختلفی را درون یک کیسه پارچه ای یا پالستیکی تیره قرار دهید. سپس تصویر یکی از اشیای درون 
کیسه را به یکی از کودکان نشان دهید و از او بخواهید با استفاده از یک دست خود اشیای درون کیسه را 

لمس کند و شیء مورد نظر را بیرون بیاورد.
 از کودکان بخواهید تا با انگشتان خود و با استفاده از گواش نقاشی بکشند )شکل 32(.

شکل 32ـ نقاشی با انگشتان

 خمیر بازی را به صورت نوار در آورید. چشم یکی از کودکان را ببندید. سپس بر روی میز با استفاده از این 
نوارهای خمیری، اَشکال هندسی مختلف را بسازید. دست کودک را به سمت محل اَشکال هدایت کنید. سپس 
اجازه دهید با انگشتانش اَشکال ساخته شده را لمس کند و نام شکل هندسی را بگوید. از او بخواهید که 
اَشکال هندسی مشابه را از نظر اندازه با هم مقایسه کند )مثاًل کدام مربع بزرگ تر و کدام یک کوچک تر است(. 

 بر روی مقواهای ضخیم، اَشکال مختلف )اما ساده( 
را بکشید و آنها را بُبرید. چشمان کودک را به آرامی  با 
پارچه ای تمیز ببندید و سپس یکی از اَشکال را به او 
بدهید تا آن را لمس کند. آنگاه شکل مقوایی را از او 
بخواهید  او  از  حال  کنید.  باز  را  چشمانش  و  بگیرید 

شکل آنچه را لمس کرده است بر روی کاغذ بکشد.
 اشیا یا وسایلی را که برجستگی دارند انتخاب کنید 
و آنها را زیر یک کاغذ سفید نازک قرار دهید. سپس از 
کودکان بخواهید تا انگشت خود را در رنگ فرو ببرند و 
بر روی کاغد بکشند. به آنها کمک کنید تا فشار حرکت 
دستشان را به گونه ای تنظیم کنند که برجستگی طرح 
از  با استفاده  بر روی کاغذ چاپ شود. همین عمل را 

شکل 33ـ طرح برجستهمداد رنگی یا مداد شمعی تکرار کنید )شکل 33(.
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تمرین کنید

برای هریک از موارد زیر، فعالیتی طراحی و اجرا کنید:
1 پرورش حس بینایی کودک؛

2 پرورش ثبات ادراکی کودک؛

3 پرورش تشخیص شکل از زمینۀ در کودک؛

4 پرورش افتراق بینایی کودک؛

٥ پرورش ادراک دیداری ـ فضایی کودک؛

۶ پرورش اکمال بینایی کودک؛

7 پرورش حس شنیداری کودک؛

8 پرورش حس شنوایی در درک خطر کودک؛

9 تشخیص یا تمیز شنیداری کودک؛

10 جهت یابی صدای کودک؛

11 پرورش حس المسۀ کودک؛

12 پرورش حس چشایی کودک؛

13 شناخت مزه های اصلی در کودک؛

14 پرورش حس بویایی کودک.

خود ارزيابی پايان پودمان 2

واحديادگیری: پرورش حواس کودک                  درس: پرورش مهارت های شناختی و خالق کودک

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحدیادگیری پرورش حواس کودک تهیه شده است. در هر سؤال 
بیشترین امتیاز، سه و کمترین امتیاز یک است. براین اساس خو د را ارزیابی نمایید و به خود امتیاز دهید.

1 2 3 موارد رديف

تا چه حد مي توانید فعالیتی برای پرورش حس بینایی کودک طراحی و اجرا کنید؟ 1

اجرا  و  برای پرورش حس شنوایی کودک طراحی  فعالیتی  توانید  تا چه حد مي 
کنید؟

2

تا چه حد مي توانید فعالیتی برای پرورش حس المسۀ کودک طراحی و اجرا کنید؟ 3

اجرا  و  پرورش حس چشایی کودک طراحی  برای  فعالیتی  توانید  تا چه حد مي 
کنید؟

۴

تا چه حد مي توانید فعالیتی برای پرورش حس بویایی کودک طراحی و اجرا کنید؟ ۵
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پودمان دوم: پرورش حواس کودک

ارزشیابی شايستگی  پرورش حواس کودک
شرح کار: 

طراحی یک فعالیت برای پرورش حس بینایی کودک از طریق جورجورک،گردش علمی  و مشاهده ،تشخیص تفاوت ها و شباهت های تصاویر و . . 
طراحی یک فعالیت برای پرورش حس شنوایی کودک از طریق بازی های آ موزشی مانند صدای اشیا، تشخیص صدا، تقلید، حافظۀ شنوایی و....

طراحی یک فعالیت برای پرورش حس بویایی کودک از طریق حس بوهای محیط اطراف، تشخیص خطراز بوی مواد، بازی های آموزشی،...
طراحی یک فعالیت برای پرورش حس چشایی کودک از طریق مزه کردن مواد، تصویر، کاردستی، . . .

طراحی یک فعالیت برای پرورش حس المسۀ کودک از طریق لمس اشیا ، گردش علمی، کاردستی، بازی های آموزشی لمسی،....
طراحی و اجرای 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: پرورش حواس کودک براساس دستورالعمل های آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی 
شاخص ها: پرورش حس بینایی )رنگ ها، اَشکال، تصاویر،....(

پرورش حس شنوایی )صداهای ضعیف ، بلند، متوسط،...(
پرورش حس بویایی )انواع بوها مانند بوهای اطراف محیط، غذا، مواد خطرناک،....(

پرورش حس چشایی)ترشی، شوری، شیرینی، تلخی،...(
پرورش حس المسه )زبری، نرمی، سردی، گرمی، سختی،...(

ـ شرايط انجام دادن کار: طراحی و اجرای فعالیت های آموزشی در کارگاه هنرستان با توجه به شرایط زیر: 
مکان: مرکز آزمون                                                        زمان: سی دقیقه )برای هر مرحله ده دقیقه(

مواد و تجهیزات و ابزار: لوازم التحریر و وسایل هنری
استاندارد و ساير شرايط: منابع علمی  و آموزشی معتبر و استانداردهای آموزشی موجود در آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی 

ابزار و تجهیزات: لوازم اداری مناسب ـ لوازم هنری                اسناد: دستورالعمل های سازمان بهزیستی، جدول رشد شناختی طبق منابع معتبر
منابع: کتب آموزشی مرتبط ـ سی دی های آموزشی

معیار شايستگی:

نمرۀ هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحلۀ کاررديف
2پرورش حس بینایی1
2پرورش حس شنوایی2
1پرورش حس بویایی3
1پرورش حس چشایی۴
2پرورش حس المسه۵

شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محیطی و نگرش:
شايستگی های غیرفنی: درک درست از سیستم سازمانی، یادگیری  

نکات  رعایت  ـ  بهزیستی  آیین نامه های  در  موجود  بهداشتی  استاندارد های  رعایت  ايمنی: 
ایمنی در به کارگیری تجهیزات بهداشتی

بهداشت: رعایت نکات بهداشتی در انجام فعالیت ها
توجهات زيست محیطی: رعایت بهداشت و سالم سازی محیطـ  صرفه جویی در وسایل مصرفی
از  استفاده  رعایت صرفه جویی هنگام  پرورش حواس کودک،  برای  ایجاد موقعیت  نگرش: 

مواد، احترام به محیط زیست

2

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

2

*


