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اهداف و ساختار کتاب
در شش سال ابتدایی عمر همزمان با رشد جسمانی، ذهن کودک نیز به سرعت رشد 
تا اطالعات  قادر می شود  توسعۀ مهارت های ذهنی ـ شناختی، کودک  با  می کند. 
فراوانی را که از محیط اطراف خود دریافت می کند تحلیل کند، به آنها ساختار دهد 
و در موقع لزوم از آنها استفاده نماید. توسعۀ توانمندی هایی نظیر توجه به موضوعات 
مختلف، به خاطر سپردن و به یاد آوردن مطالب، قدرت قضاوت، تصمیم گیری و حل 
مسئله همگی کودک را در تعامل بهینه با محیط اطراف خود یاری می کنند. شش 
سال اول زندگی با رشد سریع تعامالت اجتماعی نیز همراه است؛ کودک به مرور 
می تواند معنای کلمات بیشتری را بفهمد، جمالت پیچیده تری را به کار برد و با 

دیگران بهتر ارتباط برقرار کند. 
مهارت های  پرورش  که  می کنند  تأکید  روان شناسان  و  تربیتی  علوم  متخصصان 
ذهنی ـ شناختی، نقش قابل توجهی در موفقیت های تحصیلی و اجتماعی کودک 
دارند. بنابراین، یکی از اهداف تعلیم و تربیت، یافتن روش های علمی و قابل اجرایی 
است که به وسیله آنها رشد ذهنی ـ شناختی کودک تسهیل شده و مهارت های او 

افزایش یابد. 
یکی از زمینه هایی که در سال های اخیر توجه دوچندانی را به خود جلب کرده 
است استفاده از مطالعات و تحقیقات مغز در تعلیم و تربیت است. در این رویکرد با 
توجه به تحول مغز و آمادگی ها و محدودیت های آن در هر مرحلۀ سنی، محتوای 
آموزشی و نحوۀ انتقال آن به کودک طراحی و اجرا می شود. استفاده از مطالعات 
مغز در فرایند آموزش بر این نکته تأکید دارد که یادگیری یک فرایند فعال است 
که در آن باید فضای مناسبی تدارک دید تا یادگیرنده خود به طور عملی تجربیات 
جدیدی کسب کند. عالوه بر این باید از چالش ها، نوآوری ها و خاّلقیت های مناسبی 
بهره برد تا فرایند یادگیری مؤثرتر شود. طبیعتاً وقتی فرایند یادگیری مبتنی بر 
توانایی های مغز )که اندام اصلی پردازش و واکنش به اطالعات است( طراحی شود، 
فرد  کارآمدی  احساس  بر  آموزش  فرایند  موفقیت  می یابد.  افزایش  آموزش  بازده 

یادگیرنده می افزاید و یادگیری را لذت بخش تر می سازد. 
درس  شش  از  یکی  خاّلق  و  شناختی  مهارت های  پرورش  کتاب  راستا،  این  در 
کارگاهی تخصصی این رشته، با 8 واحد نظری و عملی تهیه شده است. هدف اصلی 
شناختی،  توانمندی های  پرورش  روش های  با  هنرجویان  کردن  آشنا  کتاب  این 
توسعه  و  ریاضی  مفاهیم  شناخت  طبیعی،  محیط  از  کودک  شناخت  حواس، 
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ویژگی های تفکر خاّلق کودک در مراکز پیش از دبستان و ارائه فعالیت هایی در 
این زمینه است. بر همین اساس مطالب این کتاب، ضمن ارائه فعالیت های مختلف 
و بیان یافته های علمی و تحقیقی و ضرورت ها، کمک می کند تا عالوه بر شناخت 
اهمیت و ضرورت پرورش مهارت های شناختی و خاّلق در مراکز پیش از دبستان، 
برنامۀ آموزشی در این زمینه گام به گام از طریق فعالیت های مختلف تهیه، اجرا و 

ارزشیابی گردد. 
هدف کلى کتاب، آشنا نمودن هنرآموزان با مفهوم مهارت های شناختی و خاّلق 
کودک در مراکز پیش از دبستان و نقش و اهمیت آن در آموزش و پرورش کودکان و 

نحوۀ آموزش آن از طریق تمرین ها، و فعالیت های مختلف است.
محتوای اصلی این درس، شامل 5 پودمان است، که به طور خالصه در زیر به اهداف 

آنها اشاره می شود:
با روش های پرورش توانمندی های شناختی  پودمان اول: آشنا کردن هنرجویان 
کودک مانند مغز، توجه، حافظه و کارکرد های اجرایی در مراکز پیش از دبستان و 
نقش آن در آموزش و پرورش کودکان از طریق تمرین ها، بازدید ها و انجام فعالیت های 

مختلف است.
پودمان دوم: آشنا کردن هنرجویان با روش های پرورش حواس کودک مانند حس 
بینایی، شنوایی و... در مراکز پیش از دبستان و نقش آن در آموزش و پرورش کودکان 

از طریق تمرین ها، بازدید ها و انجام فعالیت های مختلف است.
پودمان سوم: آشنا کردن هنرجویان با روش های پرورش شناخت کودک از محیط 
طبیعی مانند پرورش کاوشگری کودک، موجودات زنده، کرۀ زمین و... در مراکز پیش 
از دبستان و نقش آن درآموزش و پرورش کودکان از طریق تمرین ها، بازدید ها و انجام 

فعالیت های مختلف است.
پودمان چهارم: آشنا کردن هنرجویان با روش های پرورش شناخت کودک از مفاهیم 
ریاضی مانند مفاهیم فیزیکی و منطقی ریاضی در مراکز پیش از دبستان و نقش آن 
در آموزش و پرورش کودکان از طریق تمرین ها، بازدید ها و انجام فعالیت های مختلف 

است.
پودمان پنجم: آشنا کردن هنرجویان با روش های توسعۀ ویژگی تفکر خاّلق مانند 
شناخت انواع تفکر، ویژگی های تفکر خاّلق، مهارت های حل مسئله و... کودکان از 

طریق تمرین ها، بازدید ها و انجام فعالیت های مختلف است.
برای ارتقای کیفیت تدریس و کسب مهارت حرفه ای الزم است میزان خودآموزی، 
خود فهمی و خودانگیزی هنرآموزان افزایش یابد و این برعهدۀ هنرآموزان عزیز است 

که زمینه را فراهم سازند.
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هنرآموز گرامی
برنامۀ  هنرآموز  راهنمای  است.  هنرجویان  و  شما  جانبه  دو  تالش  شما  تدریس 
مدونی را برای یاددادن و یادگرفتن واحد های یادگیری در اختیار شما قرار می دهد 
را درگیر  آموزشی هنرجو  ابزارهای  و  فنون  از  استفاده  با  توانست  و شما خواهید 
آموزش کنید. او باید به عنوان گیرندۀ فعال و همراه شما، مهارت های یادگیری، 
مهارت اتکای به خود، ارتباط کالمی، تفکر، اندیشه، خردورزی، حل مسئله، روابط 
انسانی، همکاری، مشارکت و تعاون را تجربه کند تا بدان حد که آنها را در زندگی 
روزمرۀ خود به کارگیرد و خود در آینده این روش را در مورد کودکان اجرا کند. 
و  نوآوری  و  کنید  فراهم  تجربه  و  تمرین  فرصت  او  برای  امکان  حد  تا  بنابراین، 

خاّلقیت او را ارج بگذارید.
همۀ پودمان های این درس با دارا بودن تنوع و تفاوت، در یک نگاه کلی با هم در 
ارتباط هستند. قبل از توجه به نکات پیشنهادی، به منظور نهادینه شدن آنها به 
داشتن، یادگیری مداوم، مسئولیت پذیری، روحیۀ   ایثارگری، وجدان کاری، همکاری 
و مشارکت، صرفه جویی، توجه به محیط زیست، پاسداری از ارزش های مذهبی و 
اخاّلقی، حفظ آداب و رسوم و سنت ها، احترام به قانون و... الزم است و باید در 

طول آموزش سرلوحه کار قرار گیرند.
دبستان  از  پیش  مراکز  با  است  الزم  فعالیت ها  از  برخی  اجرای  جهت  توجه: 
یک  ماهی  حداقل  هنرجویان  می شود  پیشنهاد  شود.  انجام  الزم  هماهنگی های 
جلسه بین 4 تا 6 ساعت در مراکز پیش از دبستان حضور یابند و فعالیت های مورد 
نظر را انجام دهند. الزم به یادآوری است چون هر دو درس پرورش مهارت های 
عاطفی ـ اجتماعی کودک و مهارت های شناختی و خاّلق کودک به صورت موازی 
نیز  درس  دو  هر  فعالیت های  هنرآموزان  هماهنگی  با  است  الزم  می شوند،  اجرا 

به طور هم زمان در مرکز پیش از دبستان انجام شوند.
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هدایت تحصیلیـ  حرفه ای
برنامۀ  از آن در  اطالعات شغلی و حرفه ای است که بخشی  قرار دادن  از طریق دراختیار  هدایت 
درسی رشته و بخش های دیگر آن شامل مسیر توسعۀ حرفه ای، از طریق بازدید و کارآموزی محقق 
می شود. مسیر هدایت تحصیلی دروس تخصصی رشته از پایۀ دهم تا دوازدهم در نمودار زیر نمایش 

داده شده است:

پرورش مهارت های 
عاطفى ـ اجتماعى 

کودک 

پرورش مهارت های 
ارتباطى و مشارکتى

مراقبت از 
سالمت کودک

دوره اّول متوسطه

پرورش مهارت های 
شناختى و خاّلق 

کودک

پرورش مهارت های 
کالمى کودک

کنترل ایمنى و 
بهداشت محیط مراکز 

پیش از دبستان 

سال
11

سال
10

سال
12

دانش 
فنى 

تخصصى

دانش 
فنى پایه

رشتۀ 
تربیت کودک
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فصل 2

معرفى واحدهای یادگیری
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سازماندهی محتوا
درس پرورش مهارت های شناختی و خاّلق در سال دوازدهم در قالب پنج پودمان 
مستقل از یکدیگر به صورت خطی ارائه می شود. سازماندهی تکالیف کاری به صورت 
خطی است و مراحل کاری به صورت ارائۀ دانش در قالب تکالیف یادگیری ساخت 
یافته و مهارت بعد از آن به صورت تمرین عملی در حیطۀ وسعت محتوا به ترتیب 
آورده می شود. شایستگی های غیرفنی، زیست محیطی، ایمنی و نگرشی به صورت 

تلفیقی در دانش و مهارت ارائه می شوند.

پرورش 
توانمندی 
شناختى 

کودک

پرورش 
حواس 
کودک

پرورش 
شناخت 
کودک 

از محیط 
طبیعى

پرورش 
شناخت 
کودک از 
مفاهیم 
ریاضى

توسعه 
ویژگى های 
تفکر خاّلق 

کودک

شایستگی های مورد انتظار

شایستگى های فنى
1 پرورش توانمندی های شناختى کودک

1ـ1ـ توسعه شناخت مغز و کارکرد های شناختی 
2ـ1ـ پرورش توجه کودک

3ـ1ـ پرورش حافظه کودک
4ـ1ـ پرورش کارکرد های اجرایی 

2 پرورش حواس کودک
1ـ2ـ پرورش حس بینایی کودک

2ـ2ـ پرورش حس شنوایی کودک
3ـ2ـ پرورش حس بویایی کودک

4ـ2ـ پرورش حس چشایی کودک
5  ـ2ـ پرورش حس المسه کودک

3 پرورش شناخت کودک از محیط طبیعى
1ـ3ـ پرورش کاوشگری کودک از محیط طبیعی 

2ـ3ـ پرورش شناخت کودک از موجودات زنده )گیاهان، حیوانات، انسان ها(
3ـ3ـ پرورش شناخت کودک از کرۀ زمین

4ـ3ـ پرورش شناخت کودک از آب و هوا و چهار فصل سال

درس
پرورش 

مهارت های 
شناختى و خاّلق 

کودک
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5ـ3ـ پرورش شناخت کودک از نور
4 پرورش شناخت کودک از مفاهیم ریاضى

1ـ4ـ پرورش درک کودک از مفاهیم فیزیکی )اندازه، مکان و زمان(
2ـ4ـ پرورش درک کودک از مفاهیم منطقی ـ ریاضی

3ـ4ـ پرورش درک کودک از مفهوم عدد
4ـ4ـ پرورش شناخت کودک از شکل های هندسی

5 توسعه ویژگى های تفکر خاّلق
1ـ5  ـ تعیین ویژگی های تفکر خاّلق )اصالت، سیالی، انعطاف پذیری، بسط(

2ـ5  ـ پرورش مهارت های حل مسئله
3ـ5  ـ پرورش تخّیل

4ـ5  ـ توسعۀ شناخت عوامل و موانع خاّلقیت

شایستگى های غیر فنى
1 یادگیری؛

2 آموزش و کمک به فراگیری دیگران؛ 
3 حل مسئله؛ 

4 تفکر انتقادی؛ 
5 تفکرخاّلق؛ 

٦ درک درست از نگرش سیستمی.
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مسیر یادگیری درس دوم سال دهمـ  رشتۀ تربیت کودك
 پرورش توانمندی شناختی کودک 

 پرورش حواس کودک
 پرورش شناخت کودک از محیط طبیعی
 پرورش شناخت کودک از مفاهیم ریاضی 

 توسعۀ ویژگی های تفکر خاّلق کودک

توسعه شناخت مغز و 
کارکرد های شناختى

پرورش کارکرد های 
اجرایى 

پرورش حس بویایى 
کودک

پرورش کاوشگری کودک 
از محیط طبیعى

پرورش شناخت کودک 
از آب و هوا و چهار فصل 

سال

پرورش درک کودک از 
مفاهیم منطقى ـ ریاضى

تعیین ویژگى های تفکر 
خاّلق )اصالت، سیالى، 
انعطاف پذیری، بسط(

پرورش مهارت های حل 
مسئله

پرورش تخیل

پرورش توجه کودک

پرورش حس بینایى 
کودک

پرورش حس چشایى 
کودک

پرورش شناخت کودک از 
موجودات زنده )گیاهان، 

حیوانات، انسان ها(  

 پرورش شناخت کودک 
از نور

پرورش درک کودک از 
مفهوم عدد

پرورش حافظه کودک

پرورش حس شنوایى 
کودک

پرورش حس المسۀ 
کودک

پرورش شناخت 
کودک از کرۀ زمین

پرورش درک کودک از 
مفاهیم فیزیکى )اندازه، 

مکان و زمان(

پرورش شناخت کودک از 
شکل های هندسى

توسعۀ شناخت عوامل و 
موانع خاّلقیت
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اهداف تفصیلی درس پرورش مهارت های 
شناختی و خّلق

  
عرصه

عناصر
رابطه با خویشتن

رابطه با خلق رابطه با خدا)روح،روان وجسم(
رابطه با خلقتخدا)سایر انسان ها(

تعقل، 
تفکر و 

اندیشه ورزی

3ـ توجه به اخالق 
حرفه ای خود در 

پرورش مهارت های 
شناختی و خاّلق کودک
ـ درک وظایف خویش 
در پرورش مهارت های 

شناختی و خاّلق کودک
4ـ توجه به 

مسئولیت های محوله 
در پرورش مهارت های 

شناختی و خاّلق کودک
ـ کشف توانائی های 
خاّلق خویش برای 
پرورش مهارت های 

شناختی و خاّلق کودک
5  ـ توجه به وظایف 

خود در رابطه با اصول 
پرورش مهارت های 

شناختی و خاّلق کودک
ـ تجزیه و تحلیل 

وظایف شغلی خود 
در رابطه با پرورش 

مهارت های شناختی و 
خاّلق کودک

3ـ تفکر در آیات 
الهی در رابطه با 

مهارت های شناختی 
و خاّلق

ـ درک دالیل 
آفرینش انسان ها 
توسط خداوند و 

برقراری ارتباط بین 
آنها

4ـ توجه به اخالق 
اسالمی در پرورش 

مهارت های شناختی 
و خاّلق

ـ توجه به دستورات 
الهی درجهت پرورش 

مهارت های رشد 
شناختی و خاّلق

5  ـ تامل در احکام 
تربیتی اسالم در مورد 

پرورش مهارت های 
شناختی و خاّلق
ـ توجه به سیره 

تربیتی ائمه  در 
پرورش مهارت های 

شناختی و خاّلق 
سالم کودک به عنوان 

امانت الهی

3ـ درک ارتباط 
مؤثر با همکاران در 
پرورش مهارت های 

شناختی و خاّلق 
کودک و والدین 

در مراکز پیش از 
دبستان

ـ توجه به عواطف 
کودکان در بهبود 

مهارت های شناختی 
و خاّلق خود

4ـ تفکر در حل 
خاّلقانه مسائل 

شناختی و خاّلق 
کودکان

ـ خردورزی در 
پرورش مهارت های 

شناختی و خاّلق
5  ـ تحلیل مسائل و 
مشکالت شناختی و 

خاّلق کودکان 
ـ توجه به تفاوت های 

فردی در پرورش 
مهارت های شناختی 

و خاّلق کودک

3ـ درک قوانین 
محافظت از 

محیط زیست با پرورش 
مهارت های شناختی 

و خاّلق
ـ توجه به نقش 

مهارت های شناختی 
و خاّلق در حفظ 
محیط زیست در 

بحران ها 
4ـ خاّلقیت و شناخت 

در استفادۀ بهینه از 
محیط زیست 

ـ تدبر در ایمنی 
و بهداشت محیط 

آموزشی با به کارگیری 
مهارت های شناختی 

و خاّلق
5ـ تجزیه و تحلیل 

نقش طبیعت با 
استفاده از مهارت های 

شناختی و خاّلق 
کودک

ـ درک تأثیر پرورش 
مهارت های شناختی و 

خاّلق کودک در کاهش 
صدمات زیست محیطی 

اهداف تفصیلی 1 و 2 برای شایستگی های عمومی است.
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عرصه
عناصر

رابطه با خویشتن
رابطه با خلق رابطه با خدا)روح،روان وجسم(

رابطه با خلقتخدا)سایر انسان ها(

ایمان و باور

3ـافزایش عالقه مندی 
خود به کاربرد 

فناوری های نو در 
پرورش مهارت های 

شناختی و خاّلق کودک
ـ باور به یادگیری 
مستمر خود برای 

پرورش مهارت های 
شناختی و خاّلق کودک 

4ـ ارتقاء 
مسئولیت پذیری خویش 

در پرورش مهارت های 
شناختی و خاّلق کودک

ـ پذیرش خودباوری 
در پرورش مهارت های 

شناختی و خاّلق کودک
5  ـ عالقه مندی به 

شغل خویش در اجرای 
وظایف مربوط به 

پرورش مهارت های 
شناختی و خاّلق کودک

ـ پذیرش اخاّلق 
حرفه ای خود در پرورش 

مهارت های شناختی و 
خاّلق کودک

3ـ التزام قلبی به 
دستورات الهی در 

پرورش مهارت های 
شناختی و خاّلق
ـ ایمان به تفکر 

دینی در پرورش 
مهارت های شناختی 

و خاّلق
4ـ پذیرش اخالق 
اسالمی در پرورش 

مهارت های شناختی 
و خاّلق

ـ پرورش مهارت های 
شناختی و خاّلق با 

توکل به خداوند
5ـ نگرش مثبت به 
دستورات الهی در 

پرورش مهارت های 
شناختی و خاّلق

ـ باور به آیات الهی 
در اهمیت پرورش 

مهارت های شناختی 
و خاّلق

3ـ باور به مشارکت 
همکاران در پرورش 
مهارت های شناختی 

و خاّلق
ـ ارزش گذاری به 
نگرش سیستمی 

برای ایجاد ارتباط 
شناختی و خاّلق 
صحیح با دیگران

4ـ عالقه به آموزش 
پرورش مهارت های 

شناختی و خاّلق
ـ نگرش مطلوب به 
طراحی فعالیت های 

آموزشی مبنی بر 
پرورش مهارت های 

شناختی و خاّلق
5  ـ ارزش گذاری به 

نقش مربی برای 
پرورش مهارت های 

شناختی و خاّلق 
کودک 

ـ باور به نقش 
یادگیری مهارت های 
شناختی و خاّلق در 
ایجاد محیط معنوی 

برای کودک

3ـ نگرش مطلوب به 
استفاده بهینه از منابع 

طبیعی در پرورش 
مهارت های شناختی 

و خاّلق
ـ ارزش گذاری به 
مهارت های سالم 

شناختی و خاّلق در 
حفظ محیط زیست

4ـ مسئولیت پذیری 
در حفظ منابع 

طبیعی برای پرورش 
مهارت های شناختی و 

خاّلق کودکان 
ـ خردورزی در حفظ 

وسایل و ابزار مورد 
نیاز در محیط آموزش 

کودک در رابطه با 
مهارت های شناختی 

و خاّلق
5  ـ عالقه مندی 
به حفظ منابع 

طبیعی برای پرورش 
مهارت های شناختی و 

خاّلق برای کودکان 
ـ نگرش مثبت به نقش 

محیط در پرورش 
مهارت های شناختی 

و خاّلق 

اهداف تفصیلی 1 و 2 برای شایستگی های عمومی است.
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فصل دوم: معرفی واحدهای یادگیری

عرصه
عناصر

رابطه با خویشتن
رابطه با خلق رابطه با خدا)روح،روان وجسم(

رابطه با خلقتخدا)سایر انسان ها(

علم
)کسب 
معرفت 

شناخت، 
بصیرت و 

آگاهى(

3ـ ارتقای سطح دانش 
خود برای پرورش 

مهارت های شناختی و 
خاّلق کودک

ـ افزایش آگاهی خود 
از روش های صحیح 
پرورش مهارت های 

شناختی و خاّلق کودک
ـ کسب آگاهی از 
فناوری های نو در 

پرورش مهارت های 
شناختی و خاّلق کودک
4ـ افزایش آگاهی خود 

از ضرورت و اهمیت 
پرورش مهارت های 

شناختی و خاّلق کودک
ـ ارتقای شناخت 

خویش روش های خاّلق 
در پرورش مهارت های 

شناختی و خاّلق کودک
5 ـ افزایش شناخت 

خود از اصول و 
فرایند های پرورش 

مهارت های شناختی و 
خاّلق کودک

ـ کسب آگاهی خود 
از وظایف محوله در 
پرورش مهارت های 

شناختی و خاّلق کودک

3ـ شناخت آیات 
الهی در پرورش 

مهارت های شناختی 
و خاّلق

ـ بصیرت به نقش 
تفکر در دستورات 
الهی برای پرورش 

مهارت های شناختی 
و خاّلق

4ـ آگاهی از قوانین 
اسالمی برای پرورش 
مهارت های شناختی 

و خاّلق
ـ شناخت اخالق 

اسالمی در پرورش 
مهارت های شناختی 

و خاّلق
5  ـ کسب معرفت از 

آیات الهی در پرورش 
مهارت های شناختی 

و خاّلق
ـ آگاهی از سیره 
پیامبر  و 

ائمه اطهار  در 
انجام وظایف شغلی 

خود در زمینه پرورش 
مهارت های شناختی 

و خاّلق

3ـ شناخت ارتباط 
مؤثر با همکاران در 
پرورش مهارت های 

شناختی و خاّلق 
کودکان

ـ شناخت تفکر 
خاّلق در آموزش 

مهارت های شناختی 
و خاّلق کودکان

4ـ آگاهی از 
مسئولیت همکاران 

در پرورش 
مهارت های شناختی 

و خاّلق کودکان
ـ شناخت اهمیت 

خودباوری کودکان 
برای پرورش 

مهارت های شناختی 
و خاّلق

5ـ آگاهی و درک 
مشکالت در پرورش 
مهارت های شناختی 

و خاّلق کودکان
ـ آگاهی از اثرات 

مفید کار گروهی در 
پرورش مهارت های 

شناختی و خاّلق

3ـ آگاهی از مدیریت 
منابع طبیعی در 

پرورش مهارت های 
شناختی و خاّلق 

کودکان
ـ آگاهی از تأثیر 

مهارت های شناختی 
و خاّلق در کاهش 

صدمات زیست محیطی 
4ـ شناخت مهارت های 

شناختی و خاّلق 
با استفاده از منابع 

زیست محیطی
ـ شناخت روش های 

آموزش حفظ 
محیط زیست در جهت 

ایجاد مهارت های 
شناختی و خاّلق

5  ـ شناخت 
روش های بهینه سازی 

محیط زیست برای 
پرورش مهارت های 

شناختی و خاّلق
ـ شناخت روش های 
مدیریت عواطف در 
حفظ محیط زیست

اهداف تفصیلی 1 و 2 برای شایستگی های عمومی است.
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عرصه
عناصر

رابطه با خویشتن
رابطه با خلق رابطه با خدا)روح،روان وجسم(

رابطه با خلقتخدا)سایر انسان ها(

عمل
)کار، تالش، 

اطاعت، 
عبادت،

مجاهدت، 
کارآفرینى، 
مهارت و...(

3ـافزایش تالش 
خود در به کارگیری 

فناوری های نو در 
پرورش مهارت های 

شناختی و خاّلق کودک
ـ افزایش تالش خود 

در اجرای دقیق توسعه 
مهارت های شناختی و 

خاّلق کودک
4ـ افزایش مهارت 

خود در به کارگیری 
روش های خاّلق در 
پرورش مهارت های 

شناختی و خاّلق کودک 
ـ افزایش 

مسئولیت پذیری خود 
در پرورش مهارت های 

شناختی و خاّلق کودک
5  ـ ارتقای مهارت خود 
در اجرای مؤثر پرورش 
مهارت های شناختی و 

خاّلق کودک
ـ ارتقای مهارت 

خود در به کارگیری 
روش های نو در آمورش 
مهارت های شناختی و 

خاّلق کودک

3ـ پایبندی به احکام 
اسالم در پرورش 

مهارت های شناختی 
و خاّلق

ـ تالش در کسب 
اطالعات دینی در 

اجرای فعالیت های 
آموزشی مهارت های 

شناختی و خاّلق
4ـ به کارگیری اخالق 

اسالمی در پرورش 
مهارت های شناختی 

و خاّلق
ـ تالش در 

به کارگیری ارزش های 
دینی و مذهبی در 
آموزش مهارت های 

شناختی و خاّلق
5  ـ کاربرد آیات 
الهی در پرورش 

مهارت های شناختی 
و خاّلق

ـ به کارگیری آداب 
و سلوک اسالمی در 
پرورش مهارت های 

شناختی و خاّلق

3ـ تالش در 
برقراری ارتباط مؤثر 

با همکاران برای 
آموزش مهارت های 

شناختی و خاّلق 
کودکان 

ـ مهارت در بهبود 
روابط شناختی و 
خاّلق کودکان در 

فعالیت ها 
4ـ حضور با نشاط 

در فعالیت های 
آموزش مهارت های 

شناختی و خاّلق
ـ کاربرد روش های 

خاّلق در پرورش 
مهارت های شناختی 

و خاّلق کودک
5  ـ کسب مهارت در 
آموزش فعالیت های 

رشد شناختی و 
خاّلق کودکان 

ـ تالش در جهت 
نظارت مؤثر بر 

آموزش مهارت های 
شناختی و خاّلق 

کودکان

3ـ کاربرد فناوری های 
نوین در به حداقل 

رساندن صدمات 
زیست محیطی هنگام 

انجام فعالیت های 
آموزشی مربوط به 

مهارت های شناختی 
و خاّلق

ـ رعایت بهداشت و 
ایمنی محیط هنگام 
اجرای فعالیت های 

آموزشی مهارت های 
شناختی و خاّلق

4ـ به کارگیری اصول و 
روش های پیشگیری از 
صدمات زیست محیطی 

برای پرورش مهارت های 
شناختی و خاّلق

ـ مسئولیت پذیری در 
جهت حفظ محیط زیست 
زمان اجرای فعالیت های 

آموزشی مرتبط با 
مهارت های شناختی و 

خاّلق
5 ـ استفادۀ بهینه از 
منابع زیست محیطی 

برای پرورش 
مهارت های شناختی 

و خاّلق
ـ تالش در کاهش 

دورریزها به منظور حفظ 
بهداشت محیط زیست 

هنگام پرورش 
مهارت های شناختی 

و خاّلق

اهداف تفصیلی 1 و 2 برای شایستگی های عمومی است.
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فصل دوم: معرفی واحدهای یادگیری

عرصه
عناصر

رابطه با خویشتن
رابطه با خلق رابطه با خدا)روح،روان وجسم(

رابطه با خلقتخدا)سایر انسان ها(

اخاّلق
)تزکیه، 
عاطفه و 
ملکات 
نفسانى(

3ـتزکیه نفس خویش 
برای رشد مهارت های 

شناختی و خاّلق کودک
ـ تعهد به اخالق 

حرفه ای خود در پرورش 
مهارت های شناختی و 

خاّلق کودک
4ـ ارتقای پایبندی خود 

به گسترش روش های 
خاّلق در پرورش 

مهارت های شناختی و 
خاّلق کودک

ـ ارتقای پایبندی خود 
به نظارت بر پرورش 

مهارت های شناختی و 
خاّلق کودک

5  ـ ارزش گذاری به 
نقش خویش در پرورش 
مهارت های شناختی و 

خاّلق کودک 
ـ مهرورزی و 

خیرخواهی در انجام 
فعالیت های آموزشی 

ـ پرورشی مهارت های 
شناختی و خاّلق کودک

3ـ سعی در گسترش 
سیره پیامبر  

و ائمه اطهار  در 
پرورش مهارت های 

شناختی و خاّلق
ـ عالقه به تفکر 

دینی در پرورش 
مهارت های شناختی 

و خاّلق
4ـ پرورش عواطف 
معنوی در آموزش 

مهارت های شناختی 
و خاّلق

ـ عالقه به اخالق 
اسالمی در پرورش 

مهارت های شناختی 
و خاّلق

5  ـ احترام به 
ارزش های دینی در 
پرورش مهارت های 

شناختی و خاّلق
ـ صداقت در آموزش 
مهارت های شناختی 

و خاّلق

3ـ تعهد به پرورش 
مهارت های شناختی 
و خاّلق به کودکان 
ـ گسترش فرهنگ 

برقراری ارتباط 
شناختی و خاّلق با 
دیگران در محیط 

4ـ مهرورزی به 
کودکان در اجرای 

آموزش مهارت های 
شناختی و خاّلق
ـ برخورداری از 

روحیه تعاون 
و همکاری با 

دیگران در پرورش 
مهارت های شناختی 

و خاّلق
5  ـ پایبندی به حفظ 
سالمت روان کودکان 

در پرورش مهارت های 
شناختی و خاّلق

ـ گسترش فرهنگ 
مسئولیت پذیری در 

کار گروهی جهت 
ایجاد مهارت های 
شناختی و خاّلق

3ـ پرهیز از آلوده 
کردن محیط زیست 

در زمان اجرای 
فعالیت های آموزشی 

مربوط به پرورش 
مهارت های شناختی 

و خاّلق
ـ احترام به محیط 

زیست در زمان اجرای 
فعالیت های آموزش 

مهارت های شناختی 
و خاّلق

4ـ ارزش قائل شدن 
به روش های مؤثر در 

پرورش مهارت های 
شناختی و خاّلق 
ـ تعهد به اجرای 
قوانین مربوط به 

پرورش مهارت های 
شناختی و خاّلق در 

محیط
5ـ اهمیت به رشد 

مهارت های شناختی 
و خاّلق برای ایجاد 

روابط مؤثر در محیط 
آموزش

ـ تعهد به استفادۀ 
بهینه از منابع طبیعی 
در آموزش مهارت های 

شناختی و خاّلق

اهداف تفصیلی 2 و 2 برای شایستگی های عمومی است.
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بودجه بندی زمانی درس پرورش مهارت های 
شناختی و خّلق کودك 

این درس شامل پنج پودمان به شرح زیر است:

کل ساعت ساعت 
عملى

ساعت 
نظری پودمان ردیف

60 36 24 پرورش توانمندی های شناختی کودک 1

60 36 24 پرورش حواس کودک 2

60 36 24 پرورش شناخت کودک از محیط طبیعی 3

60 36 24 پرورش شناخت کودک از مفاهیم ریاضی 4

60 36 24 توسعۀ ویژگی های تفکر خاّلق کودک  5

هر پودمان شامل چند مرحله به شرح زیرخواهد بود:

پرورش توانمندی های شناختى کودک

جمع کل نظری عملى مراحل ردیف

20 8 12 توسعۀ شناخت مغز و کارکرد های شناختی 1

10 4 6 پرورش توجه کودک 2

20 8 12 پرورش حافظۀ کودک 3

10 4 6 پرورش کارکرد های اجرایی 4

پرورش حواس کودک

جمع کل  نظری عملى مراحل ردیف

20 8 12 پرورش حس بینایی 1

10 4 6 پرورش حس شنوایی  2

10 4 6 پرورش حس بویایی 3

10 4 6 پرورش حس چشایی 4

10 4 6 پرورش حس المسه 5
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فصل دوم: معرفی واحدهای یادگیری

پرورش شناخت کودک از محیط طبیعى

جمع کلنظریعملىمراحلردیف

12820پرورش کاوشگری کودک از محیط طبیعی 1

پرورش شناخت کودک از موجودات زنده )گیاهان، 2
6410حیوانات، انسان ها(

6410پرورش شناخت کودک از کرۀ زمین3

6410پرورش شناخت کودک از آب و هوا و چهار فصل سال4

6410پرورش شناخت کودک از نور5

پرورش شناخت کودک از مفاهیم ریاضى

جمع کل نظری عملى مراحل ردیف

20 8 12 پرورش درک کودک از مفاهیم فیزیکی  1

20 8 12 پرورش درک کودک از مفاهیم منطقی ـ ریاضی 2

10 4 6 پرورش درک کودک از مفهوم عدد 3

10 4 6 پرورش شناخت کودک از شکل های هندسی 4

توسعۀ ویژگى های تفکر خاّلق کودک

جمع کل نظری عملى مراحل ردیف

20 8 12 تعیین ویژگی های تفکر خاّلق  1

10 4 6 پرورش مهارت های حل مسئله 2

10 4 6 پرورش تخیل 3

20 8 12 توسعۀ شناخت عوامل و موانع خاّلقیت 4
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فصل سوم: تدبیر بر اساس اصول علوم شناختی

فصل 3

آموزش براساس یافته های علوم شناختى
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توسعه علوم اعصاب و همچنین روان شناسی شناختی در سال های اخیر، تأثیرات 
و  مغز  درباره  یافته های جدید  است.  تربیتی گذاشته  علوم  بر حوزۀ  توجهی  قابل 
کارکرد های مغزی ـ ذهنی نظیر توجه، حافظه، یادگیری و... اطالعات ارزشمندی 
را در اختیار مربیان و هنرآموزان قرار داده است تا بتوانند فرایند یاددهی )تدریس( 
را غنا بخشند و یادگیری را در هنرجویان تسهیل کنند. هدف از ترکیب سه زمینه 
علوم تربیتی، علوم اعصاب و روان شناسی )که منجر به ایجاد رشته ای جدید تحت 
عنوان »ذهن، مغز، تربیت« شده است( این است که با توجه به دانش موجود دربارۀ 
وضعیت بهینۀ یادگیری بر اساس اصول مغزی، محیطی فعال برای یادگیری فراهم 
شود که در آن، هنرجویان با انگیزۀ کافی برای کسب دانش و انجام فعالیت های 

آموزشی تالش کنند. 

شکل 1ـ ذهن ـ مغز ـ تربیت

ذهن
مغز

تربیت

روانشناسىعلوم تربیتى

علوم اعصاب

در شیوۀ تدریس مبتنی بر علوم شناختی، ابتدا مربی باید از برخی اصول مربوط به 
مغز آگاهی داشته باشد برای مثال:

1 اگرچه در تمامی افراد سالم مغز، ساختار مشابهی دارد اما مغز هر فرد منحصر 
به فرد است. این مطلب تأکیدی دو چندان بر وجود تفاوت های فردی بین افراد 

مختلف است.
2 تجارب )آموزشی ـ محیطی ـ روابط بین فردی( بر مغز تأثیر می گذارند. 

3 به دلیل انعطاف پذیری ساختار مغز، در تمام طول عمر امکان یادگیری وجود 
دارد، اگرچه توان و نحوۀ یادگیری در سنین مختلف متفاوت است.

4 عوامل زمینه ساز نظیر محیط آموزشی و انگیزه، به طور قابل توجهی بر یادگیری 
تأثیر می گذارند.

5 مغز توانایی برقراری ارتباط بین مطالب یادگرفته شده را دارد. مرتبط کردن 
اطالعات جدید با مطالب قبلی باعث تسهیل یادگیری می شود. 
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پیشنهاداتی برای تدریس مؤثر

فعالیت های کالسى را به گونه ای طراحى کنید که توجه هنرجو را به   1
بهترین نحو جلب کند. 

شرط اول یادگیری یک موضوع، توجه به آن موضوع است. بررسی ها نشان می دهد 
یکی از مهمترین مشکالت در کالس های درس این است که هنرجو نمی داند چه 
اهداف  و  بحث  اصلی  موضوع  به  هنرجو  اگر  دارد.  کردن  توجه  اهمیت  موضوعی 
یادگیری آگاهی نداشته باشد، بسیار احتمال دارد که توجه او به موضوعات متفرقه 
و نامرتبط جلب شود و در نتیجه یادگیری صورت نگیرد. بنابراین پیشنهاد می کنیم 
در ابتدای جلسه، موضوع اصلی و اهداف یادگیری به طور واضح بیان شوند و در 

طول جلسه، نکاتی که برای هنرجو اهمیت بیشتری دارند مشخص شوند. 

2 تکرار مطالب را بخشى از برنامۀ آموزشى خود قرار دهید.
یادآوری  و  افتادن آن در حافظه نقش داشته  و جا  تثبیت  تکرار یک موضوع در 
یادگیری نقش  راه های مختلف صورت بگیرد در  از  اگر تکرار  را تسهیل می کند. 
مؤثرتری خواهد داشت به این معنا که مثاًلً هنرجو به صحبت های هنرآموز گوش 
کند )شنیداری(، از آنها یادداشت برداری کند )نوشتاری( و سپس مطالب را برای 
تا  بخواهید  هنرجویان  از  می کنیم  پیشنهاد  گفتاری(.  ـ  )بیانی  کند  بیان  خود 
یادداشت های خود را بخوانند و دربارۀ برداشت های خود از مطلب با یکدیگر بحث 
آموزشی،  فیلم های  را خالصه نویسی کنند. دیدن  بحث  نتیجۀ  نهایت  در  و  کنند 
استفاده از تصاویر، اسالیدها، کتاب های کمک درسی و سایر وسایل کمک آموزشی 

فرایند تکرار و جا افتادن مطلب را تسهیل و یادگیری را لذت بخش می کنند.

3 فعالیت های کالسى را به گونه ای طراحى کنید که جنبه های جدیدی در 
موضوع وجود داشته باشد. 

اگرچه تکرار در فرایند یادگیری نقش به سزایی دارد اما اگر مطالب مطرح شده در 
کرد.  احساس کسالت خواهند  هنرجویان  زود  باشند، خیلی  تکراری  کالس درس 
پیشنهاد می کنیم در تکرار و مرور مطالبی که هنرجویان دربارۀ آنها اطالعات قبلی 
دارند، از خود آنها کمک بگیرید تا دانسته های قبلی خود را به یاد بیاورند. سپس 
موضوعات جدید را مطرح کنید. هنرجویان را هدایت کنید تا بین موضوعات جدیدی 

که یاد می گیرند و موضوعات آموخته شده قبلی رابطه برقرار کنند.

4 مطالب آموزشى را به بخش های کوچک تر تقسیم کنید.
پیشنهاد می شود به جای اینکه حجم زیادی از مطلب را یکباره به هنرجویان منتقل 
ارائۀ هر بخش یک  از  کنید، مطلب را به بخش های کوچک تر تقسیم کنید. بعد 
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الی 3 دقیقه ای به هنرجویان بدهید و سپس به بخش بعدی  استراحت کوتاه 2 
بپردازید.

5 یادگیرندگان )هنرجویان( خود را بشناسید.
شناسایی خصوصیات فردی و فرهنگی هنرجویان، آگاهی از دانسته های قبلی آنها 

و شناخت نقاط قوت و ضعفشان الزمۀ یک تدریس موفق است. 

٦ به یادگیرندگان بازخورد های مفید بدهید.
بازخورد دادن به هنرجویان در اصالح و تحکیم مطالب آموخته شده نقش مهمی 
دارد. پیشنهاد می شود از مطالب تدریس شده سؤاالتی مطرح کنید و به جواب های 
شوند.  متوجه  را  خود  کار  ایرادهای  تا  کنید  ارائه  مفید  بازخوردهایی  هنرجویان 

بازخورد های مفید، فرایند خود ـ اصالحی را تقویت می کند.

7 یادگیرندگان را هدایت کنید تا به عملکرد خود بازخورد بدهند.
یکی از عوامل مؤثر در یادگیری این است که هنرجو بتواند در هر لحظه وضعیت 
خود را ارزیابی کرده و به پیشرفت خود امتیاز بدهد. توسعه و پرورش این مهارت 
پیشنهاد  بپردازد.  فعالیت ها  تکمیل  و  انجام  به  مستقالنه  فرد،  تا  می کند  کمک 
می شود در حین انجام فعالیت های عملی از هنرجویان بخواهید تا میزان پیشرفت، 
اشتباهات و برنامه خود را برای قدم بعدی مشخص کنند )اگر به عقب برگردند، 
انجام  دیگری  گونه  به  را  بخش هایی  چه  یا  و  نمی دهند  انجام  را  کارهایی  چه 

می دهند(.

8 هدف و نتیجۀ نهایى مبحث را مشخص کنید.
مشخص کردن دانش و مهارتی که انتظار می رود هنرجو در انتهای مبحث به آن 
دست پیدا کند، در فرایند یادگیری نقش مهمی دارد. پیشنهاد می شود در ابتدای 
مبحث، هدف نهایی را که انتظار می رود هنرجو به آن برسد به صورت واضح بیان 
کنید. این رویکرد به هنرجو کمک می کند تا در هر لحظه وضعیت خود را نسبت 

به نقطۀ هدف ارزیابی کند و تا جای ممکن از مسیر خارج نشود. 

9 از روش های مثبت انتقال دانش استفاده کنید.
به  کافی  جزئیات  ارائه  با  و  واضح  به صورت  را  نظر  مورد  مطالب  هنرآموز  وقتی 
به  دارد  مطالب  بیان  در  دوستانه ای  و  مناسب  لحن  می کند،  منتقل  هنرجویان 
این  نمی کند،  تحقیر  را  آنها  اشتباهات  و  می دهد  پاسخ  هنرجویان  سؤال های 
انتقال اطالعات استفاده کرده است. بررسی ها نشان  هنرآموز از روش های مثبت 
دانش  انتقال  مثبت  روش های  از  که  هنرآموزانی  کالس  در  هنرجویان  می دهد 

استفاده می کنند، رغبت بیشتری به یادگیری دارند. 
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10 در کالس خود فضای مثبتى ایجاد کنید.
بررسی ها نشان می دهد که وضعیت های خلقی یادگیرندگان بر توانایی های ذهنی 
آنها )نظیر ادراک، توجه، حافظه، قضاوت و...( تأثیر دارد. ایجاد فضایی قابل اعتماد 

و فضایی مثبت از نظر هیجانی بر فرایند یادگیری تأثیر مثبتی دارد.

11 فضای یادگیری مشارکتى را در کالس تقویت کنید.
تدریس  که  معتقد هستند  تربیت  و  تعلیم  متخصصان  اکثر  گفت  می توان  تقریباً 
و  آموزش دهنده  و همکاری  تعامل  نتیجۀ  دارد که  اثر مثبت  یادگیری  در  وقتی 
از  و  دهید  تشکیل  کالسی  گروه های  می شود  پیشنهاد  باشد.  گیرندگان  آموزش 
هنرجویان بخواهید تا موضوعات را در گروه های کالسی بحث کرده و نتایج بحث 
خود را به بقیۀ گروه ها ارائه دهند. گروه های کالسی را مدیریت کنید تا هنرجویان 
بهتر بتوانند نظرات خود را بیان کنند و در عین حال به نظرات دیگران نیز گوش 

دهند. 
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فصل چهارم: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

فصل ٤

راهنمای تدریس واحدهای یادگیری
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واحد یادگیری 1
 پرورش توانمندی های شناختی کودك

پودمان در یک نگاه

پرورش و توجه و انواع 
آن و پیشنهاداتى برای 

تقویت آن

پرورش حافظه، 
راهبردها و پیشنهاداتى 

برای تقویت آن 

 کارکردهای 
شناختى مغز

انواع کارکردهای 
شناختى

 مغز و 
ساختار آن

پرورش کارکردهای 
اجرایى و پیشنهاداتى 

برای تقویت آنها  پرورش 
توانمندی های 

شناختى 
کودک

اولین پودمان کتاب مهارت های شناختی و خاّلق کودک، پرورش توانمندی های 
شناختی کودک است. زمان آموزش 60 ساعت است که به صورت 24 ساعت نظری 
و 36 ساعت عملی تدریس می شود. بستۀ آموزشی این واحد یادگیری شامل کتاب 
پوستر  و  آموزشی  فیلم  هنرجو،  همراه  کتاب  و  هنرآموز  راهنمای  کتاب  درسی، 
آموزشی می باشد. مسیر یادگیری و ساعت آموزشی هر مرحله از این واحد یادگیری 

با احتساب 40% نظری و 60% عملی است.
کلید واژه ها: ساختار مغز، کارکرد های شناختی 

ابزار: لوازم التحریر، تصاویر، فیلم آموزشی، کتاب همراه هنرجو، راهنمای هنرآموز
فضا: کارگاه/ کالس، فضای مرکز پیش از دبستان
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ابتدا در یک نمودار کلی پنج پودمان کتاب را به هنرجویان معرفی کنید. )نمودار1(.

پودمان 4: پرورش 
شناخت کودک از 

مفاهیم ریاضى

پودمان 1: پرورش 
توانمندی های 
شناختى کودک

پودمان 2: 
پرورش حواس 

کودک

پودمان3: پرورش 
شناخت کودک از 

محیط طبیعى

پودمان 5: 
توسعۀ ویژگى های 

تفکر خالق

پرورش مهارت های 
شناختى و خالق کودک

نمودار 1ـ نمای کلى پودمان های کتاب پرورش مهارت های شناختى و خاّلق کودک

با گروه بندی هنرجویان، نحوۀ انجام فعالیت های گروهی و فعالیت های مهارتی را 
آنها آشنایی  با  را که هنرجویان  پودمان  ارزشیابی هر  نحوۀ  توضیح دهید. سپس 
دارند و نیز نحوۀ تنظیم پوشۀ فعالیت ها را با در نظر گرفتن موارد زیر با آنها مرور 

کنید:
 تنظیم پوشه فعالیت ها بر حسب پنج پودمان؛

 طراحی پوشه به صورت تفکیک شده به صورت مشخص و با تعداد برگه های مناسب 
برای هر پودمان؛

 داشتن فهرست مطالب و شمارۀ صفحه؛
 داشتن شمارۀ فعالیت، شماره پودمان، نام هنرجو، نام هنرستان؛

 داشتن صفحه ای برای درج نظرات هنرآموزان در پایان هر پودمان؛
با معرفی هر هدف توانمندسازی می توان کلیت محتوا و انتظار خود از هنرجویان 
می توانید  قسمت  هر  فعالیت های  و  سؤال  انجام  برای  سپس  کنید.  مشخص  را 
برخی  به  راهنما  این  در  کنید  توجه  لطفاً  بگیرید.  بهره  راهنما  کتاب  مطالب  از 

فعالیت ها که از نظر مؤلفان پاسخ واضح و مشخصی دارند، اشاره نشده است. 
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ـ    1:  هدف توانمندسازی 1
 ساختار مغز را توضیح دهد.

بخشى از وظایف مغز مربوط به کنترل عملکرد دستگاه ها و اندام های دیگر است. 
ترشح  قلب،  ضربان  بر  مغز  نظارتى  نقش های  از  فهرستى  به  احتماالًً  هنرجویان 
فعالیت  این  هدف  مى کنند.  اشاره  و...  تنفس  داخلى  (،  غدد  ) فعالیت  هورمون ها 
آماده کردن هنرجویان برای درک کارکرد های شناختى و نقش مغز در هماهنگى و 

سازگاری ما با محیط اطراف است. 

با توجه به اطالعات ارائه شده در متن، جهت پیام یا تکانۀ عصبى از دندریت به 
سمت جسم سلولى و از جسم سلولى به سمت انتهای آکسون است. 

دستگاه غدد درون ریز، یکى دیگر از سیستم های نظارتى بدن است که در کنار 
دستگاه عصبى به عملکرد بقیه اندام ها و دستگاه ها نظارت مى کند. البته فعالیت 
کنترل دستگاه عصبى مى باشد. بخش  به گونه ای تحت  ریز  دستگاه غدد درون 
غدد  مى گیرد.  صورت  هیپوفیز  غده  توسط  دستگاه  دو  این  بین  ارتباط  عمده 
درون ریز مواد شیمیایى به نام هورمون ترشح مى کنند و آنها را به داخل خون 
یا سایر مایعات بدن مى فرستند. هورمون ها از طریق خون یا سایر مایعات بدن 
میزان  اگر  مى کنند.  کنترل  را  آنها  عملکرد  و  مى رسند  نظر  مورد  اندام های  به 
ترشح هورمون ها بیشتر یا کمتر از حد طبیعى شود، فرد دچار بیماری مى شود. 
بنابراین میزان ترشح هورمون ها باید به طرز دقیقى تنظیم شود. بعضى از غدد 
مهم بدن عبارت اند از: هیپوفیز، تیروئید، پاراتیروئید، فوق کلیوی، لوزالمعده و 

غدد جنسى. 

1 دندریت ها از نظر تعداد و شکل شاخه ها و اکسون ها از نظر شکل، قطر، طول 

از  برخى  طول  مثال  برای  هستند؛  متفاوت  یکدیگر  با  پایانى  انشعابات  تعداد  و 
آکسون ها به 1 متر هم مى رسد درحالى که برخى دیگر حدود 1 میلى متر طول دارند.
2 دستگاه عصبى عالوه بر نورون ها، شامل گلیا یا سلول های گلیال1 است. تعداد 

به مفهوم  یونانى  واژۀ  از  گلیال  نورون هاست. کلمه  از  بیشتر  بسیار  این سلول ها 
چسب گرفته شده است چرا که یکى از کارکرد های سلول های گلیال، نگه داشتن 
گلیال  سلول های  گفت  مى توان  کلى  به طور  است.  خودشان  جای  در  نورون ها 

وظیفۀ محافظت و تغذیۀ سلول های عصبى ) نورون ها ( را بر عهده دارند.

فعالیت 1

پرسش 1

نکته کاربردی

نکته کاربردی

Glial ـ1
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ـ    1:  هدف توانمندسازی 2
کارکرد های شناختی مغز را توضیح دهد.

پرسش 2

سطح مغز بسیار پر چین و شکن است. گفته مى شود مساحت سطح مغز حدود 
سه برابر بیشتر از آن چیزی است که در حال حاضر دیده مى شود. اگر این چین 
و شکن ها وجود نداشت انسان به یک کاسه سر بسیار بزرگ تر نیاز داشت که در 
تحرک او اختالل ایجاد مى کرد. این شکن ها باعث مى شود که مغز درون جمجمه 

با اندازۀ فعلى جا بگیرد.

کار اصلى مخچه تصحیح فرمان های ارادی مغز و در نتیجه تنظیم تعادل حرکات 
است. مخچه در یادگیری رفتار های حرکتى پیچیده مثل دوچرخه سواری نیز نقش 
دارد. همچنین مخچه در تنظیم میزان سفتى و قوام ماهیچه ها که اصطالحًا تونوس 

عضالنى نامیده مى شود نیز نقش دارد.

احتماالًً هنرجویان به موارد متنوعى اشاره مى کنند؛ مواردی نظیر صحبت تلفنى 
با همسرش ـ مقایسۀ نظر همسرش با انتخاب های موجود در بازار ـ برآورد قیمت 
هرکدام از انتخاب های موجود با بودجه اش ـ فکر کردن دربارۀ وسیلۀ نقلیه ای که 

با آن به سر کار برگردد ـ پیدا کردن مسیر خود در بازار و.....

هرآنچه برای ما قابل دیدن است، مى تواند به عنوان محرک دیداری نام برده شود؛ 
محرک های  از  فهرستى  مى توان  صورت  همین  به  و.....  لیوان  کتاب،  کیف،  نظیر 
دیگر نیز تهیه کرد. برای مثال بوی نان ) محرک بویایى (، مزۀ لیموترش ) محرک 
 2 پودمان  در  ) محرک المسه (.  برف  یا سرمای  و  پارچه مخمل  نرمى  و  چشایى ( 

دربارۀ حواس و گیرنده های حسى به تفصیل صحبت شده است. 

فعالیت 2

فعالیت 4

فعالیت 5

فعالیت 7

شکل 2ـ پاسخ صحیح
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ـ   1:  هدف توانمندسازی 3
گروه های اصلی کارکرد های شناختی را فهرست کند.

فرد برای فهم مطالبى که هم کالسى اش مى گوید از کارکرد های مربوط به دریافت و 
درک اطالعات استفاده مى کند. ارتباط کالمى دو طرف منوط به فعالیت کارکرد های 
درس  محتوا های  هم کالسى  دو  انسان هاست.  سایر  با  ارتباط  برقراری  با  مرتبط 
سازمان  ذخیرۀ  به  مربوط  شناختى  کارکرد های  از  بنابراین  مى آورند  یاد  به  را 
یا  و  بگیرند  اگر دربارۀ   محتوای درس تصمیمى  استفاده مى کنند.  یافته اطالعات 
پیشنهادات و برنامه ریزی برای انجام تکالیف مطرح شود، کارکرد های مربوط به 

استفاده از اطالعات ذخیره شده دخیل هستند.

رایانه را ماشینى قابل برنامه ریزی مى دانند که مى تواند پس از دریافت اطالعات 
ورودی براساس دنباله ای از دستورالعمل های مشخص، پردازش های خاصى را انجام 
به طورکلى  بنابراین  بفرستد.  به خروجى  یا  و  را ذخیره کند  نتیجه  دهد و سپس 
مى توان گفت که کار رایانه اجرای دستوراتى است که توسط کاربر ارسال مى شود1.

واحد های اصلى رایانه عبارت اند از:
1 واحد های ورودی و خروجى؛

2 واحد حافظه؛

3 واحد پردازشگر مرکزی )سى پى یو2(.

به  را  نظر  مورد  دستورات  و  کند  برقرار  ارتباط  رایانه  با  بتواند  کاربر  اینکه  برای 
یا  و  ) ماوس  (  موشواره  کلید،  صفحه  نظیر  مختلفى  ابزار های  از  دهد  ارائه  رایانه 
با اتصال به رایانه به کاربر کمک مى کنند تا  ابزارها  اسکنر استفاده مى کند. این 
تا  کاربر، الزم است  اجرای دستورات  برای  وارد کند.  رایانه  به  را  دستورات خود 
از مجموعه  رایانه پردازش شود. پردازش عبارت است  داده ها و اطالعات توسط 
عملیاتى که بر روی اطالعات و داده ها صورت مى گیرد. برای مثال جست وجو در 
بین داده ها و یا انجام محاسبات، نمونه هایى از پردازش ها هستند که توسط رایانه 
صورت  حافظه  درون  داده ها  بازیابى  و  ذخیره  به  مربوط  عملیات  مى شود.  انجام 
مى گیرد. ذخیرۀ اطالعات در حافظۀ رایانه مى تواند به صورت موقت و یا به صورت 
دائم باشد. برای مثال حافظه َرم3 نوعى از حافظه است که در آن، اطالعات به طور 
موقت ذخیره مى شود و داده های قابل پاک شدن و جایگزینى با داده های دیگر 
هستند. حال آنکه داده های ثبت شده در حافظۀ ُرم4 دائمى هستند. عالوه بر این 
دستورالعمل هایى که برای راه اندازی رایانه الزم هستند نیز در حافظه ُرم نگهداری 

مى شوند. 
به  به گونه ای  نتایج  تا  انجام دستورات داده شده توسط کاربر، الزم است  از  پس 

1ـ موحدی صفت، ویمقانی، محمدرضا )1394(. مبانی رایانه )کد358/65(. تهران: شرکت چاپ و نشر 
کتاب های درسی ایران.

CPU (Central Processing Unit) ـ2
RAM ـ3
ROM ـ4

فعالیت 8

فعالیت 9
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فصل چهارم: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

ـ    1:  هدف توانمندی سازی ٤
کارکرد شناختی توجه را توضیح دهد.

واحد های  را اصطالحًا  یا چاپ گر  و  نمایش  نظیر صفحۀ  ابزارهایى  ارائه شود.  کاربر 
خروجى رایانه مى نامند که مى توانند نتایج پردازش را به کاربر منتقل کنند. نحوۀ 

ارتباط بخش های مختلف رایانه با یکدیگر را در شکل 3 مالحظه کنید:

واحد پردازش مرکزی

واحد خروجى

واحد حافظه

واحد ورودی

شکل 3ـ ارتباط بخش های مختلف رایانه

برخى از محرک ها نسبت به برخى دیگر برای ما اهمیت بیشتری دارند و به همین 
دلیل بیشتر مورد توجه ما قرار مى گیرند. برای مثال برای هنرجو اهمیت دارد تا 
مى کند.  بیشتری  توجه  آن  به  بنابراین  بفهمد  خوبى  به  را  هنرآموز  صحبت های 
گاهى نیز محرک ویژگى های خاصى دارد که منابع توجه ما را به خود جلب مى کند. 
برای مثال صدای بلند، توپى که با سرعت به سمت صورت ما مى آید و یا بوی غذای 
سوخته. اصطالحًا گفته مى شود هر محرکى که در جهت هدف ما در هر لحظه باشد 
و یا بتواند به گونه ای بقای ما را تحت تأثیر قرار دهد برای ما بیشترین اهمیت را 

دارد و مى تواند منابع توجه ما را به خود جلب کند. 

فعالیت 10

میان وسایل  و در  توجه مى کند  ویژگى های تصویر هدف  به  فرد  فعالیت  این  در 
یا  به دفعات، شىء  به دنبال آن مى گردد. ما در زندگى روزمره  بازی ها  و اسباب 
مثاًلً  مى کنیم.  پیدا  اشیا  دیگر  از  مجموعه ای  میان  در  را  خود  نظر  مورد  اشیای 
وقتى خودکار آبى را از میان تمام مدادها و خودکار های داخل جامدادی مان پیدا 
خود  توجه  کارکرد  مدیون  را  هدف  شىء  یافتن  و  جست وجو  توانایى  مى کنیم. 

هستیم. 

فعالیت 11
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هدف توانمندسازی5  ـ1: 
فعالیت هایی برای پرورش کارکرد شناختی توجه طراحی و اجرا کند.

به طور کلى انتظار مى رود وقتى کلمه با رنگ نوشته هماهنگى داشته باشد )مثاًلً 
خواندن  در  هنرجو  سرعت  باشد(،  شده  نوشته  قرمز  رنگ  با  قرمز  کلمۀ  وقتى 
سریع تر از زمانى باشد که کلمه با رنگ نوشته هماهنگ نیست )مثاًل کلمه قرمز با 

جوهر آبى نوشته شده باشد(.

به طور کلى در فرایند یادگیری، کلیۀ سطوح توجه اهمیت ویژه دارند. برای مثال 
وقتى الزم است هنرجو متنى را روخوانى کند، توجه پایدار به او کمک مى کند تا 
توجه او با پچ پچ های هم کالسى هایش و یا صدا های بیرون از کالس پریشان نشود 

و خواندن متن را به انتها برساند. 

کارخانۀ مواد غذایى را تصور کنید که بخشى از کنترل کیفیت مواد اولیه توسط 
نیروی انسانى انجام مى پذیرد. به این صورت که مثاًل میوه ها از جلوی چشم افراد 
عبور مى کنند و آنها موظف اند تا میوه های گندیده و یا لکه دار را از بین میوه های 

سالم جدا کنند. این فعالیت نیازمند سطح باالیى از توجه پایدار است. 

فعالیت 12

فعالیت 13

مثال کاربردی

بین  ما  توجه  منابع  مى دهیم  انجام  هم زمان  به طور  را  فعالیت  چند  یا  دو  وقتى 
باشد و تصمیم گیری و  از فعالیت ها حساس  اگر یکى  فعالیت ها تقسیم مى شود. 
دیگر  فعالیتى  با  آن  هم زمان  انجام  باشد،  نیازمند  کامل  توجه  به  آن  در  واکنش 

ممکن است نتایج ناگواری به همراه بیاورد.

پرسش 4

توجه هنرجویان را به این نکته جلب کنید که در این دو فعالیت، کلمۀ شیر هم 
مى تواند نام یک جاندار باشد )حیوان( و هم مى تواند نام یک ماده خوراکى باشد 

)لبنیات(.

فعالیت 14 و 15

هدف توانمندسازی 6ـ1:
کارکرد شناختی حافظه را توضیح دهد.

اجازه دهید هنرجویان مثال های متنوعى را ذکر کنند. به آنها کمک کنید تا به این 
مورد توجه کنند که هرگونه یادگیری نیازمند توانایى حافظه است. بدون حافظه، 
همۀ چهره ها برای ما غریبه بودند، به هیچ زبانى نمى توانستیم تکلم کنیم و کالم 

دیگران را نیز نمى فهمیدیم. اشیای اطراف و استفاده از آنها را نمى دانستیم و... .

پرسش 5
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هدف توانمندسازی 7ـ1:
فعالیت هایی برای پرورش کارکرد شناختی حافظه طراحی و اجرا 

کند     .

به هنرجویان توصیه کنید که در ابتدا تمرین را با سه تصویر آغاز کنند و سپس 
تعداد تصاویر را به مرور بیشتر کنند. زمانى که تصویر یک کودک ناآشنا را به افراد 
اتفاق مى افتد.  اطالعات  ثبت  مرحلۀ  نیز مى گویید،  را  آنها  نام  و  نشان مى دهید 
باشد(،  بیشتر  نام  )یعنى دفعات دیدن عکس و تکرار  باشد  بیشتر  هرچه تمرین 
از  پس  وقتى  است.  بیشتر  شوند  نگهداری  و  حفظ  بهتر  اطالعات  اینکه  احتمال 
وقفه ای 3 الى 5 دقیقه ای از افراد مى خواهید تا نام کودک تصویر را به یاد بیاورند، 

فرایند بازیابى اطالعات صورت مى گیرد.

محتوای داستان مناسب کودکان باشد. داستان خیلى طوالنى نباشد. موضوعات 
داستان مورد عالقه کودکان بوده و برای آنهاآشنا باشد.

تصویرهای الف و ب دریافت اطالعات حسى را نشان مى دهد. اطالعات به حافظۀ 
کوتاه  حافظۀ  در  که  اطالعاتى  از  ج  وضعیت  در  فرد  و  مى شود  وارد  مدت  کوتاه 
مدتش نگهداری کرده است، استفاده مى کند. مدت زمان نگهداری اطالعات در 
حافظۀ کوتاه مدت محدود است. بنابراین اگر تکرار ذهنى صورت نگیرد به سرعت 
فراموش مى شود. در وضعیت د فرد اطالعات را تکرار مى کند و به این صورت آن 
 5 )مثاًل  وقفه  از یک  وقتى پس  بنابراین  بلندمدت خود مى فرستد.  به حافظۀ  را 
دقیقه بعد( مجدداً به شماره تلفن نیاز دارد، آن را از حافظۀ بلند مدت خود بازیابى 

ـ  ( و نیازی به مراجعه به اینترنت ندارد.  مى کند )وضعیت ه

شیوۀ  مى دهند.  پیشنهاد  را  تصویری  یا  و  کالمى  روش های  احتماالً  هنرجویان 
کالمى تقویت حافظه به این صورت است که تصور کنید مى خواهید حافظۀ کودک 
را برای نام سه حیوان تقویت کنید. این سه حیوان »    گربه، نهنگ و اسب  « هستند. 
ابتدا شمارۀ این سه حیوان را برای کودک مى گوییم. اگر بخواهیم حافظۀ او را از 
طریق یادآوری تقویت کنیم پس از یک وقفه، از او مى خواهیم تا نام حیوانات را به 
یاد بیاورد و به ما بگوید. اما اگر بخواهیم تا حافظۀ او را از طریق بازشناسى تقویت 
کنیم، نام تعدادی از حیوانات را مى گوییم )  برای مثال اسب، پلنگ، گاو و...( و از 
او مى خواهیم تا بگوید آیا نام این حیوان جزء سه اسمى که قباًل به او گفته بودیم 
هست یا خیر؟ همین تمرین را مى توان به صورت تصویری با استفاده از کارت هایى 

که تصویر حیوانات بر روی آنها چسبانده شده است، انجام داد. 

فعالیت 1٦

فعالیت 20

فعالیت 17

فعالیت 18



34

هدف توانمندسازی 8  ـ1:
کارکرد های اجرایی مغز را توضیح دهد.

هدف توانمندسازی 9ـ1:
فعالیت هایی برای پرورش کارکرد های اجرایی مغز طراحی و اجرا 

کند.

و  است  متفاوت  داستان ها  از  کودکان  برداشت  که  کنید  تأکید  هنرجویان  به 
هرکودک بخشى از داستان را که برای خود او اهمیت و جذابیت بیشتری داشته 
است، نقاشى مى کند. در ترسیم نقاشى ها به کودکان آزادی عمل دهید و اجازه 

دهید آنها تصویر ذهنى و برداشت خود را نقاشى نمایند.

مواد  یا  و  بنزین  نظیر  بودار  مواد  از  برخى  بوییدن  که  کنید  تأکید  نکته  این  بر 
بودار  مواد  این  تنفسى آسیب مى رساند.  بویایى و دستگاه  به دستگاه  شیمیایى 
دربارۀ  اما  گیرند  قرار  استفاده  مورد  کالس  در  آموزشى  فعالیت های  برای  نباید 

اطالع از آنها و آسیب زا بودن آنها اطالعاتى به هنرجویان ارائه دهید.

نکته کاربردی

نکته کاربردی

یاد آوریم.  به  به اشتباه  را  حافظۀ ما گاهى خطا مى کند و ممکن است موضوعى 
گفته مى شود که عوامل عاطفى ـ هیجانى در تحریف حافظه نقش دارند. 

انتظار مى رود هنرجویان چند شیشۀ تیره را از مواد بودار پر کنند. بوی این مواد 
ممکن است برای دیگران آشنا باشد )مثاًل بوی گالب( و یا ناآشنا باشد و از دیگر 
بیان  را  شیشه  محتوی  نام  شیشه ها  کردن  بو  با  که  بخواهند  هم کالسى هایشان 
کنند. توجه به این نکته ضروری است که برای محرک های آشنا )مثالً بوی گالب( 
مرحله ثبت اطالعات در ذهن ما در زمانى خیلى قبل تر اتفاق افتاده است )مثاًل در 
دوران کودکى( و اطالعات مربوط به این بو در مغز ما نگهداری شده است. حال با 

بو کردن ظرف محتوی گالب این اطالعات فراخوانى و به یادآورده مى شود.

فعالیت 22

فعالیت 24

و  درد  احساس  از  جلوگیری  برای  بدن  جابه جایى  ـ  گرفتن  ترمز  مثال  برای  ـ 
ناراحتى و...

پرسش ٦
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هیجانات و عواطف، بخش جدانشدنى از تجارب روزانۀ ما هستند. اگرچه در این 
کتاب به هیجانات و عواطف اشارۀ چندانى نشده است، اما ذکر این مطلب ضروری 
است که هیجانات بر کارکرد های شناختى ما تأثیر قابل توجهى دارند. برای مثال 
تحقیقات متخصصین نشان داده است که افراد در ُخلق منفى توجه بیشتری به 
جزئیات دارند در حالى که در ُخلق مثبت بیشتر بر کلیات توجه و تمرکز مى کنند. 

نکته ٦

در مبحث کارکرد های اجرایی، توسعۀ خودتنظیمِی هیجانات و خودکنترلی، نقش 
قابل توجهی در ارتباطات اجتماعی ما دارد. 

پیش بینى مى شود که انجام این فعالیت، نسبت به سایر فعالیت ها به زمان بیشتری 
با مفهوم  و تجربه عملى هنرجویان  فعالیت آشنایى  این  باشد. هدف  نیاز داشته 
انجام رساندن یک عمل هدفمند است. مفاهیم کارکرد های  به  برای  برنامه ریزی 
نظیر  کتاب هایى  مطالعه  دارند.  نزدیکى  ارتباط  یادگیری  مسئله  با  اجرایى 
»  مهارت های اجرایى در کودکان و نوجوانان « و »   راهنمای عملى برای سنجش و 
مداخله« را که مشخصات آنها در فهرست منابع آمده است، به هنرآموزان محترم 

پیشنهاد مى کنیم.

فعالیت 25

در طراحى این فعالیت از آزمون روانى کارت های ویسکانسین الهام گرفته شده 
است.

برای مروری بر پودمان و کسب شایستگى در هنرجویان، از آنها بخواهید قسمت 
»  تمرین کنید « را انجام دهند و پرسش های خود را در این زمینه در کالس مطرح 

کنند. 

فعالیت 2٦

تمرین کنید

خود ارزیابی

بعد از اتمام فصل، از هنرجویان بخواهید با توجه به راهنمای »  خودارزیابی « آن را 
کامل کنند و نتیجه را بررسی کنید. در صورت مشاهدۀ مواردی که بیانگر کمبود 
آموخته های هنرجویان است، آنها را راهنمایی کرده و مطالب را در زمینۀ مربوط، با 

آنها مرور نمایید و اشکاالت موجود را با طراحی تمرینات مختلف رفع کنید.
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دومین پودمان درس مهارت های شناختی و خاّلق، پرورش حواس کودک است. 
زمان آموزش 60 ساعت است که به صورت 24 ساعت نظری و 36 ساعت عملی 
تدریس می شود. بستۀ آموزشی یادگیری این واحد یادگیری شامل کتاب درسی، 
کتاب راهنمای هنرآموز، کتاب همراه هنرجو و پوستر آموزشی است. مسیر یادگیری 
و ساعت آموزشی هر مرحله از این واحد یادگیری با احتساب 40% نظری و %60 

عملی است.
کلید واژه ها: حواس پنچ گانه 

التحریر، تصاویر، فیلم آموزشی، کتاب همراه هنرجو، کتاب راهنمای  لوازم  ابزار: 
هنرآموز

فضا: کارگاه/ کالس، فضای مرکز پیش از دبستان
تدریس  به  مهارتی  فعالیت های  انجام  بر  تأکید  با  نگاه،  پودمان در یک  با معرفی 

اهداف توانمندسازی این پودمان بپردازید.

واحد یادگیری 2
پرورش حواس کودك

پودمان در یک نگاه

پرورش حس بویایى و 
روش های تقویت آن

پرورش حس چشایى 
و روش های تقویت آن

پرورش حس بینایى 
و روش های تقویت آن

پرورش حس شنوایى 
و روش های تقویت آن

پرورش حس المسه 
و روش های تقویت آن پرورش حواس 

کودک



37

فصل چهارم: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

هدف توانمندسازی 1ـ2: 
ادراك حسی را توضیح دهد.

از آنجایى که بخش عمده ای از یادگیری ما از محیط اطراف با استفاده از حواس 
بینایى و شنوایى صورت مى گیرد، محرومیت از این دو حس، ناتوانى های یادگیری 
نظیر  مواردی  به  هنرجویان  که  مى رود  انتظار  مى کند.  ایجاد  افراد  در  عمده ای 

ناتوانى در شناخت اشیا، ناتوانى در ارتباطات کالمى و... اشاره کنند. 

پرسش 1

هدف توانمندسازی2ـ2:
حس بینایی را توضیح دهد.

به تصاویری مشابه شکل 2 کتاب درسى، خطای ادراکى گفته مى شود. این خطا 
ناشى از تأثیر اندازۀ دایره های اطراف بر ادراک دایرۀ مرکزی است. عالوه بر تأثیر 
هم  قبلى  تجربیات  یا  فرهنگى  مشخصه های  نظیر  دیگری  عوامل  ادراک،  زمینۀ 
معروف خطا های  نمونه های  از  دیگر  یکى  تأثیر مى گذارد.  ما  ادراکى  بر خطا های 
ادراکى، شکل 4 است. در این شکل، هر دو خط، طول یکسانى دارند اما خط زیرین 

بلندتر ادراک مى شود. 

فعالیت 1

ـ  1  Muller Lyer illuion

شکل 4ـ خطای ادراکى مولرـ الیر1

سلول های  بنابراین  است.  کم  پارکینگ  محوطۀ  در  نور  راست،  سمت  شکل  در 
چیز  همه  بنابراین،  ندارند،  رنگى  دید  سلول ها  این  هستند.  فعال  استوانه ای 
کافى  اندازۀ  به  نور  در شکل سمت چپ،  مى شود.  دیده  و سفید  به صورت سیاه 
و  رنگى  به صورت  اجسام  همۀ  مخروطى،  سلول های  فعالیت  با  پس  دارد؛  وجود 

دقیق دیده مى شوند. 

فعالیت 4
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هدف توانمندسازی 3ـ2:
اجرا  و  بینایی کودك طراحی  پرورش حس  برای  را  فعالیت هایی 

کند.

در متن کتاب به پدیدۀ انطباق بویایى اشاره شده است. مشابه آن، پدیدۀ انطباق با 
نور هم وجود دارد. نمونۀ مشخصى از انطباق با نور وقتى رخ مى دهد که از خیابان 
روشنى وارد سالن تاریک سینما مى شویم. در ابتدا به سختى مى توان چیزی را 
اما در ظرف چند دقیقه در همین نور کم حتى مى توانیم  دید و یا تشخیص داد 

چهرۀ اشخاص را هم شناسایى کنیم. 

نکته کاربردی

فعالیت ها  از  بسیاری  موفقیت آمیز  تکمیل  برای  که  دهید  توضیح  هنرجویان  به 
بیش از یک توانمندی یا مهارت فعال است. برای مثال انجام صحیح این فعالیت، 

عالوه بر ثبات شکل، به مهارت ادراک دیداری فضایى هم وابسته است.

تمرین هایى به صورت کاربرگ که در آن، کودک 
شکل  دنبال  به  شکل ها  از  مجموعه ای  میان  در 
از  روبه رو  تصویر  در  مثال  برای  بگردد.  هدف 
داده  نشان  برگ  تا  مى شود  خواسته  کودک 
دیگر  تصاویر  میان  در  را  تصویر  باالی  در  شده 
از شکل های  برخى  که  نکته اینجاست  کند.  پیدا 
دیگر )  مثاًل قلب ها  ( با تصویر هدف مشابهت هایى 
میزان  مى توان  کودک  سن  افزایش  با  دارند. 
را  دیگر  شکل های  با  هدف  شکل های  مشابهت 
تا مهارت کودک در شناسایى شکل  بیشتر کرد 

هدف افزایش یابد. 

این گونه تمرین ها که اصطالحًا تمرین های انطباق سایه با شکل نیز نامیده مى شوند، 
در  مى شوند.  محسوب  کودکان  بینایى  افتراق  پرورش  برای  مناسبى  تمرینات 
باید چند نکته را مورد توجه قرار داد. اول اینکه بهتر است تصاویر  طراحى آنها 
برای کودکان آشنا باشند. دوم اینکه در شکل اصلى جزئیاتى وجود داشته باشد 
که شناسایى آن در سایه برای کودک امکان پذیر باشد. توجه هنرجو را به این نکته 
جلب کنید که برای تشخیص شباهت ها یا تفاوت ها، کودکاِن سنین پایین تر، به 
جزئیات بیشتر و واضح تری در تصویر نیاز دارند. مثاًل امکان دارد تشخیص سایۀ 

سیب و توت فرنگى برای کودک کم سن تر مشکل باشد. 

فعالیت ٦

فعالیت 7

فعالیت 11

شکل 5  ـ نمونۀ کاربرگ

توجه هنرآموز را به این نکته جلب کنید که در تصویر، مثلث های پنهان زیادی 
وجود دارد. 

فعالیت 8
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به هنرجویان توصیه کنید که بهتر است تنها یک ویژگی را در نظر بگیرند و فعالیت 
خود را بر اساس آن طراحی کنند. 

انتظار مى رود هنرجویان نظرات متنوعى پیشنهاد دهند که هریک به گونۀ درک 
شباهت ها و تفاوت ها، یکى از زمینه های رنگ، شکل و اندازه را توسعه دهد. مثاًل 
با استفاده از کاغذ رنگى و یا دور  ریز های پارچه، شکل های هندسى با ابعاد مساوی 
و متفاوت درست کنند که کودکان بتوانند شکل های مشابه و هم اندازه را در کنار 
مى توانند  محرک ها  که  کنید  نکته جلب  این  به  را  هنرجو  توجه  دهند.  قرار  هم 
براساس یک ویژگى با هم شباهت داشته باشند ولى بر اساس ویژگى های دیگر با 
هم متفاوت باشند. مثاًل در شکل ٦ تمامى محرک ها بر اساس ویژگى شکل با هم 
مشابه هستند ) چون همگى دایره اند ( اما بر اساس ویژگى رنگ و اندازه متفاوت 

هستند. 

فعالیت 12

شکل ٦ ـ ادراک شباهت ها و تفاوت ها

وسایل برای کودک آشنا باشند. تعداد وسایل کم باشد. از مفاهیم قابل درک برای 
چپ  مفاهیم  با  دبستان  از  قبل  کودکان  از  بسیاری  مثاًل  شود.  استفاده  کودکان 
و جمع آوری  کردن  مرتب  قالب  در  مى تواند  فعالیت  این  نیستند.  آشنا  راست  و 
تمامى  تا  خواست  کودکان  از  مثاًل  بگیرد.  صورت  مهدکودک  بازی های  اسباب 
آجرک های پالستیکى را داخل سبد بریزند و سپس سبد را زیر میز قرار دهند و... .

فعالیت 14

هدف توانمندسازی ٤ـ2:
حس شنوایی را توضیح دهد.

لوب گیجگاهى در دریافت و تحلیل اطالعات شنوایى فعال است.
پرسش 2



40

:2 هدف توانمندسازی 5ـ 
فعالیت هایی برای پرورش حس شنوایی کودك طراحی و اجرا کند.

:2 هدف توانمندسازی 6ـ 
حس بویایی را توضیح دهد.

با استفاده از حس بویایى اهمیت زیادی دارد.  آموزش های مربوط به درک خطر 
البته با توجه به آسیب زایى برخى مواد بودار مثل بنزین و مواد شیمیایى، معموالًً 
نکته  این  بر  نمى گیرد.  صورت  آموزشى  محیط  در  مستقیم  به طور  آنها  آموزش 
از تجارب کودک  قالب گفت وگو  باید در  تأکید کنید که مربیان مهد های کودک 
فاسد  مواد غذایى  بوی  یا  و  گاز شهری  بوی  بوی سوختگى،  نظیر  بوهایى  دربارۀ 
سؤال کنند و به کودک آموزش های الزم را برای درک خطر ارائه دهند. اگر کودک 
تجربه ای با برخى از بوها ندارد )آنها را نمى شناسد( مى توان به او توصیه کرد با 

احساس یک بوی جدید و ناشناخته از یک بزرگ سال سؤال کند. 

نام دیگر سیستم لیمبیک، دستگاه کناری است. این دستگاه )یا سیستم( از چند 
ساختار تشکیل شده است. این دستگاه نقش مهمى در پاداش و تنبیه دارد. به 
بار  این معنا که اطالعات حسى که توسط مغز ادراک مى شوند، مى توانند دارای 
عاطفى نیز باشند. برای مثال یک تصویر یا یک مزه مى تواند خوشایند باشد یعنى 
ما  و در  باشد  ناخوشایند  یا  و  برانگیزد  را  آرامش و رضایت  لذت،  ما احساس  در 
احساس درد، انزجار، ترس، نفرت و... را برانگیزد. وقتى گفته مى شود این دستگاه 
رفتار  تنظیم  در  دستگاه  این  از  بخش هایى  یعنى  دارد  نقش  تنبیه  و  پاداش  در 
به گونه ای که فرد از شرایط ناخوشایند در امان باشد و شرایط خوشایند را تجربه 

کند، نقش دارند. 
عالوه بر این، دستگاه کناری در تنظیم رفتار های غریزی )مثاًل رفتار های جنسى( 

نقش دارد.

فعالیت 22

فعالیت 23

حس بویایى یکى از ابتدای ترین و در عین حال مهم ترین حواس ماست. بویایى 
مسیری مستقیم تر از حس های دیگر به مغز دارد. گیرنده های حس بویایى که در 
حفره بینى قرار دارند بدون سیناپس به مغز متصل مى شوند. حس بویایى رابطه 

نزدیکى با سیستم عاطفى مغز دارد.

نکته کاربردی

هدف توانمندسازی 7ـ2:
فعالیت هایی برای پرورش حس بویایی کودك طراحی و اجرا کند.
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هدف توانمندسازی 8  ـ2:
حس چشایی را توضیح دهد.

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

تحریک  دارند  قرار  پوست  زیر  در  که  را  نمایى  و  نور  گیرنده  حرارت  تغییرات 
مى کند. وقتى حرارت پوست کاهش یابد گیرنده های سرما و وقتى حرارت پوست 
افزایش یابد گیرنده های گرما، تکانۀ عصبى ایجاد مى کنند. البته نکتۀ جالب این 
است که مثاًل گیرنده های سرما به دما های بسیار باال هم واکنش نشان مى دهند. 

نکته کاربردی

نقش  حافظه  شکل گیری  در  هیپوکامپ  نام  به  کناری  دستگاه  بخش های  از  یکى 
اساسى دارد.

با ادراک بویایى دارد. به همین دلیل است که گفته  دستگاه کناری رابطۀ نزدیکى 
مى شود بویایى یک جنبۀ عاطفى ـ هیجانى قوی دارد. 

هدف توانمندسازی 10ـ2:
حس المسه کودك را توضیح دهد.

به این نکته توجه کنید که گفته مى شود در حس چشایى تجربه های قبلى فرد و 
حتى خصوصیات وراثتى هم دخیل هستند. برای مثال میزان حساسیت افراد به 

تلخى قهوه متفاوت است. 

بر روی یک مقوا نقاشى مواد غذایى را که مزه های مشابهى  برای مثال مى توان 
دارند، چسباند. به هنرجویان یادآوری کنید انجام این فعالیت ها عالوه بر توسعۀ 
مهارت کودک در شناسایى و طبقه بندی مزه های مختلف، فرصت مناسبى است 
بودن غذا های  بدهند. مثاًل مضر  به کودکان  نیز اطالعاتى  تغذیۀ سالم  که دربارۀ 

شور برای سالمت بدن.

به این نکته توجه کنید که قباًل تصور مى شد که المسه یک حس واحد است اما 
امروزه آن را ترکیبى از سه حس متمایز پوستى مى دانند که یکى به فشار پاسخ 

مى دهد، یکى به دما و دیگری به درد. 

فعالیت 28

فعالیت 29

فعالیت 31
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هدف توانمندساری 11ـ2:
فعالیت هایی برای پرورش حس المسه کودك طراحی و اجرا کند.

حفظ دمای بدن برای بقای ما ضروری است، بنابراین توانایى حس تغییرات جزئى 
در دمای پوست بسیار حائز اهمیت است. حس درد هم برای بقای ما اهمیت ویژه ای 
دارد. کیفیت دردهایى که احساس مى کنیم متفاوت است مثاًل گاهى درد نوعى درد 
تیز یا اصطالحًا تیرکشنده است و برای مدت کوتاهى ادامه دارد اما گاهى درد مبهم 

است و برای مدت طوالنى تری احساس مى شود.

تراکم گیرنده های پوستى در نوک انگشتان بیشتر از پشت بازوست. 

آنها بخواهید قسمت  از  بر فصل و کسب شایستگى در هنرجویان،  برای مروری 
» تمرین کنید « را انجام دهند و پرسش های خود را در این زمینه در کالس مطرح 

کنند. 

فعالیت 35

تمرین کنید

خود ارزیابی

بعد از اتمام فصل از هنرجویان بخواهید با توجه به راهنمای »  خودارزیابی« آن را 
کامل کنند و نتیجه را بررسی کنید. در صورت مشاهده مواردی که بیانگر کمبود 
آموخته های هنرجویان است. آنها را راهنمایی کنید و مطالب را در زمینۀ مربوط، با 

آنها مرور کنید و اشکاالت موجود را با طراحی تمرینات مختلف رفع کنید.
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هدف توانمندسازی 1ـ3:
کاوشگری در محیط طبیعی را توضیح دهد.

واحد یادگیری 3
پرورش شناخت کودك از محیط طبیعی

پودمان در یک نگاه

پرورش کاوشگری 
کودک از محیط طبیعى

پرورش شناخت 
کودک از نور

پرورش شناخت 
کودک از کرۀ زمین

پرورش شناخت کودک 
از موجودات زنده

پرورش شناخت کودک 
از آب و هوا و چهارفصل

پرورش شناخت 
کودک از محیط 

طبیعى

بتواند  مهدکودک  مربى  عنوان  به  آینده  در  هنرجو  مى رود  انتظار  که  آنجا  از 
فعالیت هایى را برای کودکان طراحى کند، در این فصل بسیاری از فعالیت ها برای 
کودکان طراحى شده اند. اگرچه ممکن است هنرجو امکان اجرای همگى آنها را 
درس  در کالس  آنها  اجرای  اما  باشد،  نداشته  کودکان  با  همراه  و  مهدکودک  در 
تمرینى است که او را در کسب مهارت برای اجرا کردن و شناسایى نقاط قوت و 

ضعفش یاری مى کند. 

نکته مهم

اگرچه برای پاسخ دقیق و صحیح به این سؤال الزم است که هنرجویان با مفاهیم 
نیرو و اصطکاک آشنا باشند، اما در اینجا هدف سؤال تشویق هنرجو به پیش بینى 
گفت  مى توان  اصطکاک  و  نیرو  مفاهیم  به  اشاره  بدون  است.  آن  دربارۀ  بحث  و 
هواپیمایى که نوک تیزتری دارد، راحت تر هوا را مى شکافد و مسافت بیشتری جلو 

مى رود. جواب این سؤال با فعالیت 1 تکمیل مى شود. 

پرسش 1
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هدف توانمندسازی 2ـ3:
فعالیت هایی برای پرورش کاوشگری کودك از محیط طبیعی طراحی 

و اجرا کند.

از شکل ارائه شده در کتاب به عنوان الگو استفاده کنید. البته ممکن است بعضى 
بدانند.  را  دیگری  روش های  کاغذی  هواپیمای  کردن  درست  برای  هنرجویان  از 
اجازه دهید روش خود را برای دیگران هم توضیح دهند و آن را با نمونۀ پیشنهادی 

در کتاب مقایسه کنید. 

اندازه گیری، به مفاهیم  در پرتاب هواپیماها، فعالیت های حرکتى دخیل بوده اند. 
ریاضى ارتباط دارد. بیان پیش بینى و سپس توضیح نتایج به مهارت های کالمى ـ 

ارتباطى مرتبط است. 

باز بودن پنجره و وزش باد، کوتاه بودن فتیله شمع، نامناسب بودن جنس پارافین 
شمع و... .

باز بودن پنجره و وزش باد، کوتاه بودن فتیله شمع، نامناسب بودن جنس پارافین 
شمع و... .

در اینجا انتظار مى رود هنرجویان از شکل 3 برای بیان پیشنهادات آزمایشى خود 
الهام بگیرند.

تأکید این گونه فعالیت ها بر فراهم آوردن محیطى است که کودکان عماًل موقعیتى 
اینجا  در  مثاًل  بنابراین  کنند.  آزمایش  و  تجربه  بزرگسال  یک  نظارت  تحت  را 
مى توان هر سه وسیله )حوله، کاغذ و کیسۀ پالستیکى ( را برای کودکان فراهم 
کرد تا میزان جذب آب توسط هرسه را امتحان کنند. حتى مى توان وسایل دیگری 
را به کودکان معرفى کرد تا تفاوت های آنها را متوجه شوند. مثاًل مى توان به آنها 
نشان داد که دستمال های حوله ای نسبت به دستمال های نازک، آب را بهتر در 

خود جذب مى کنند. 

باز بودن پنجره و وزش باد، کوتاه بودن فتیلۀ شمع، نامناسب بودن جنس پارافین 
شمع و... .

اگرچه در کاربرد روزمره به نظر مى رسد که »  چرا « و »  چه علتى « هم معنا هستند 
و به جای هم به کار برده مى شوند؛ اما باید گفت که از نظر علمى سؤاالتى که با 
گفته  را دچار سردرگمى مى کنند.  فرد  و  کلى هستند  بسیار  آغاز مى شوند  چرا 
با  )قریب، 1391(.  نیست  دادن  پاسخ  قابل  به وسیله روش علمى  مى شود چرایى 
تغییر سؤاالت »  چرا « به سؤاالت »  چه عواملى « یا »  چگونه « مسیر فرد برای یافتن 

جواب مشخص تر مى شود. 

فعالیت 1

فعالیت 2

فعالیت 4

فعالیت 5

فعالیت 7

فعالیت 3
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هدف توانمندسازی 3ـ3:
شناخت کودك از موجودات زنده را توضیح دهد.

برای آشنایى بهتر با ویژگى های موجودات زنده، در این سؤال از هنرجو خواسته 
شده است تا یک موجود زنده را با وسیله ای غیر زنده مقایسه کند. 

تأکید  اینجا مجدداً  تنوع و پراکندگى ـ عدم شناسایى تمام موجودات زنده. در 
بسیار  زنده  موجود  تعریف  معتقدند  زیست شناسى  علم  متخصصان  که  مى کنیم 

پیچیده و دشوار است و تعریفى که همه با آن موافق باشند، وجود ندارد.

پرسش 2

پرسش 3

هدف توانمندسازی ٤ـ3:
فعالیت هایی برای پرورش شناخت کودك از موجودات زنده طراحی 

و اجرا کند.

در  آنها  از  استفاده  به  گیاهان  از  غذایى  استفادۀ  بر  هنرجو عالوه  مى رود  انتظار 
آرامش  در  گیاهان  نقش  آن،  بر  کند. عالوه  اشاره  و...  عطر  دارو،  پوشاک،  تولید 
بخشى به انسان نیز از نکاتى است که بر آن تأکید شود. بر این نکته تأکید کنید 
که با درنظر گرفتن فرایند فتوسنتز، بقای ما در کرۀ زمین به طور غیرمستقیم به 

وجود گیاهان وابسته است. 

برای مثال مى توان پوستری تهیه کرد که خود کودکان تصاویر حیوانات مختلف 
را بکشند و غذای مصرفى هر حیوان را هم در مقابل آن بچسبانند. در نهایت از 
کودک خواسته شود تا توضیح دهد برای رشد گیاه ) که توسط حیوان گیاه خوار 
این  تأکید کنید که هدف  به هنرجویان  خورده مى شود ( چه عواملى الزم است. 
اولیه  آشنایى  یکدیگر  به  زنده  موجودات  غذایى  وابستگى  با  کودکان،  که  است 

پیدا کنند.

فعالیت 8

فعالیت 10
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پس از بررسى و مطالعۀ برگ ها مى توان از کودکان خواست که با برگ ها کاردستى 
درست کنند )شکل 7(.

فعالیت 11

شکل 7ـ استفاده از برگ ها برای تهیۀ کاردستى

باز بودن پنجره و وزش باد، کوتاه بودن فتیله شمع، نامناسب بودن جنس پارافین 
شمع و... .

خزه ها به جای ریشه، اندامى کرک مانند به نام ریزوئید یا ریشه نما دارند که عمل 
انجام مى دهد. خزه ها مى توانند میزان زیادی آب را  را  جذب آب و مواد معدنى 

جذب کنند. آنها عمدتًاً در سایه و در مکان های مرطوب مى رویند. 

فعالیت 12

باز بودن پنجره و وزش باد، کوتاه بودن فتیله شمع، نامناسب بودن جنس پارافین 
شمع و... .

باز بودن پنجره و وزش باد، کوتاه بودن فتیله شمع، نامناسب بودن جنس پارافین 
شمع و... .

توجه هنرجو را به این نکته جلب کنید که دانه ای که در درون میوۀ سیب قرار دارد 
مى تواند دوباره کاشته شود و درخت جدیدی از آن به وجود آید. 

به هنرجو تأکید کنید که هدف این فعالیت آموزش کاشتن گیاه به کودک، پیگیری 
و مشاهدۀ مراحل رشد گیاه و همچنین تقویت روحیه مسئولیت پذیری و مراقبت 

و رسیدگى به گیاهان است. 

فعالیت 14

فعالیت 15

باز بودن پنجره و وزش باد، کوتاه بودن فتیله شمع، نامناسب بودن جنس پارافین 
شمع و... .

مناطق سردسیر  در  آنها عمدتًا  زیستگاه  و  پرندگان هستند  از دسته  پنگوئن ها 
نیم کرۀ جنوبى است. پنگوئن ها توانایى پرواز ندارند. 

فعالیت 1٦

باز بودن پنجره و وزش باد، کوتاه بودن فتیله شمع، نامناسب بودن جنس پارافین 
شمع و... .

تسهیل  جهت  در  استفاده  2ـ  پرندگان(  تخم  شیر،  )گوشت،  غذایى  مصرف  1ـ 
انجام کارها ) بارکشى، شخم زدن زمین ( 3ـ حمل و نقل ) مثاًل استفاده از اسب ( 
و  محافظت  5  ـ  ماهى ها  (  و  پرندگان  نگهداری  ) نظیر  عاطفى  ـ  وابستگى های  4
امنیت )سگ گله، سگ های یابندۀ مواد مخدر و نیز سگ های زنده یاب در هنگام 

زلزله و آوار شدن ساختمان ها  (.

فعالیت 18
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توجه هنرجویان را به این نکته جلب کنید که در عین اینکه الزم است نکات ایمنی 
در مواجهه با سایر حیوانات نیز به کودک آموخته شود، سن کودکی زمان مناسبی 

برای تقویت مهربانی کودکان نسبت به موجودات زنده است. 

باز بودن پنجره و وزش باد، کوتاه بودن فتیله شمع، نامناسب بودن جنس پارافین 
انسان همه چیز خوار است. شمع و... .

فعالیت 2٦

تصویر،  این  بى مهرۀ  تنها  فعالیت،  این  ذیل  در  شده  ارائه  راهنمایى  به  توجه  با 
مرغ  و  است  گربه  غذای  ماهى  است.  قورباغه  غذای  سنجاقک  است.  سنجاقک 

غذای روباه است. 

فعالیت 20

در طراحى این فعالیت برای کودکان خردسال باید دقت کرد که کودک حیوانات را 
بشناسد و آنها را در محیط طبیعى و یا باغ وحش دیده باشد. برای مثال کودکانى 
که در روستا بزرگ مى شوند درک بهتری از حیوانات، زیستگاه و غذای مناسب 
فیلم های  از  استفاده  با  نباشد،  فراهم  باغ وحش  از  بازدید  امکان  اگر  دارند.  آنها 

آموزشى و یا تصاویر مناسب، کودکان را با حیوانات آشنا کنید. 

بر مبنای عکس های  این تکلیف خواسته شده است که گزارش  از آنجایى که در 
سنین مختلف نوشته شود، انتظار مى رود بیشتر به تفاوت های ظاهری اشاره شود. 

با این حال هنرجویان را به توصیف تغییرات اندازۀ سر نیز هدایت کنید.

اگرچه ممکن است هنرجو با مفهوم سلول های خورشیدی و نقش آنها در تبدیل 
انرژی خورشیدی به الکتریسیته آگاه باشد اما هدف از طراحى این فعالیت ایجاد 
بحث و گفت وگو دربارۀ محدودیت منابع انرژی بر روی زمین و استفاده از خورشید 

به عنوان منبع انرژی پاک است. 

انتظار مى رود هنرجویان روش های خاّلقانه ای را برای انجام این فعالیت پیشنهاد 
کنند با این حال مى توانند از شکل 22 این پودمان هم الهام بگیرند.

فعالیت 21

فعالیت 23

فعالیت 27

فعالیت 28

هدف توانمندسازی 5  ـ3:
شناخت کودك از کرۀ زمین را توضیح دهد.



48

هدف توانمندسازی 6ـ3:
از کرۀ زمین طراحی و  پرورش شناخت کودك  برای  فعالیت هایی 

اجرا کند.

باز بودن پنجره و وزش باد، کوتاه بودن فتیله شمع، نامناسب بودن جنس پارافین 
شمع و... .

باز بودن پنجره و وزش باد، کوتاه بودن فتیله شمع، نامناسب بودن جنس پارافین 
شمع و... .

باز بودن پنجره و وزش باد، کوتاه بودن فتیله شمع، نامناسب بودن جنس پارافین 
شمع و... .

باز بودن پنجره و وزش باد، کوتاه بودن فتیله شمع، نامناسب بودن جنس پارافین 
شمع و... .

هدف این فعالیت آشنا کردن کودک با نیاز به استراحت و تجدید نیرو برای ادامۀ 
فعالیت های روزانه است. 

توجه هنرجویان را به مقاومت هوا جلب کنید. 

برای ادامۀ حرکت اسباب بازی الزم است همچنان نیرو وارد شود و گرنه، نیروی 
اصطکاک بین چرخ های ماشین اسباب بازی با سطح، در برابر حرکت آن مقاومت 

نموده و منجر به توقف آن مى شود. 

مى شود.  دوچرخه  حرکت  باعث  پدال ها  به  نیرو  آوردن  وارد  با  دوچرخه سوار 
نیرو های امداد با هل دادن اتومبیل ) وارد کردن نیرو ( باعث به حرکت در آمدن آن 

مى شوند. نانوا با وارد آوردن نیرو به گلولۀ خمیر، باعث تغییر شکل آن مى شود. 

فعالیت 29

فعالیت 34

فعالیت 33

فعالیت 31

کودکان مفهوم زور را بهتر از کلمۀ نیرو متوجه مى شوند. 

در ریختن آب از بطری انتظار داریم که به دلیل نیروی گرانشى یا جاذبه زمین، آب 
به سمت پایین حرکت کند. 

پرسش 4

پرسش ٦

فعالیت  کنترل  لزوم  و  اُُزن  الیه  تخریب  در  آالینده ها  نقش  به  فعالیت  این  در 
کارخانه های تولید مواد آالینده صحبت کنید. 
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فصل چهارم: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

هدف توانمندسازی 7ـ3:
شناخت کودك از آب و هوا و چهار فصل را توضیح دهد.

اشعۀ  جذب  در  توجهى  قابل  نقش  که  است  زمین  اتمسفر  از  بخشى  اُُزن  الیه 
فرابنفش خورشید دارد. اگر الیه اُُزن از بین برود حیات بر روی کرۀ زمین نیز از 
بین خواهد رفت؛ چرا که افزایش تشعشعات اشعه فرابنفش باعث مشکالتى نظیر 
سوختگى، سرطان پوست و یا بیماری های چشمى در انسان مى شود. تخریب الیۀ 
اُُزن بر روی رشد و باروری گیاهان تأثیر منفى دارد و حتى مى تواند باعث تغییرات 

ناگهانى دمای سطح زمین شود.

فعالیت 35

شرایط آب و هوایى هم بر طراحى ساختار و هم بر انتخاب مصالح تأثیر مى گذارد. 

در این فعالیت از کالژ، پوستر، نقاشى و یا حتى اسالید و انیمیشن مى توان استفاده 
کرد.

فعالیت 3٦

فعالیت 41

فعالیت 37

هدف توانمندسازی 8  ـ3:
فعالیت هایی برای پرورش شناخت کودك از آب و هوا طراحی و اجرا 

کند.

شکل 8 ـ ساخت چتر
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هدف توانمندسازی 9ـ3:
فعالیت هایی برای پرورش شناخت کودك از چهار فصل طراحی و 

اجرا کند.

انتظار مى رود بیشتر هنرجویان اطالعاتى دربارۀ کرم شب تاب جمع آوری کرده و 
به کالس ارائه دهند. تولید نور در کرم شب تاب نتیجۀ یک واکنش شیمیایى است 
که در آن، ماده ای با اکسیژن ترکیب مى شود و تولید نور مى کند. توجه کنید که 
موجودات زندۀ دیگری نظیر انواعى از ماهیان مرّکب که در آب های عمیق زندگى 

مى کنند نیز توانایى تولید نور را دارند. 

طول سایه در ساعت 11/5 صبح، از طول سایه در 9/5 صبح، کوتاه تر است. جهت 
سایه نیز در صبح و بعد از ظهر متفاوت است. 

فعالیت 47

فعالیت 50

هدف توانمندسازی 10ـ3:
شناخت کودك از نور را توضیح دهد.

آنها بخواهید قسمت  از  بر فصل و کسب شایستگى در هنرجویان،  برای مروری 
»  تمرین کنید « را انجام دهند و پرسش های خود را در این زمینه در کالس مطرح 

کنند. 

تمرین کنید

خودارزیابی

بعد از اتمام فصل از هنرجویان بخواهید با توجه به راهنمای » خودارزیابی «، آن را 
کامل کنند و نتیجه را بررسی کنید. در صورت مشاهده مواردی که بیانگر کمبود 
آموخته های هنرجویان است آنها را راهنمایی کرده و مطالب را در زمینۀ مربوط با 

آنها مرور نمایید و اشکاالت موجود را با طراحی تمرینات مختلف رفع کنید.

هدف توانمندسازی 11ـ3:
فعالیت هایی برای پرورش شناخت کودك از نور طراحی و اجرا کند.
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فصل چهارم: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

هدف توانمندسازی 1ـ٤:
آ موزش مفهوم ریاضی را توضیح دهد.

واحد یادگیری ٤
پرورش شناخت کودك از مفاهیم ریاضی

پودمان در یک نگاه

پرورش درک کودک 
از مفاهیم منطقى ـ 

ریاضى

پرورش شناخت 
کودک از شکل های 

هندسى

پرورش درک 
کودک از مفهوم 

عدد

پرورش درک کودک 
از مفاهیم فیزیکى

پرورش شناخت 
کودک از 

مفاهیم ریاضى

برای بسیاری از افراد، معموالً ریاضى درسى جداگانه از زندگى روزمره به حساب 
در  دارد.  بستگى  افراد  تجربه های  به  زیادی  تا حدود  این مسئله  اگرچه  مى آید. 
این کتاب تالش شده است با استفاده از فعالیت ها نشان دهیم که ریاضى چقدر 
انتظار مى رود ریاضى را در  از مربى پیش دبستان هم  با زندگى ما ارتباط دارد و 
ارتباط با زندگى روزمره به کودکان آموزش دهد. به همین دلیل طرح این سؤال 
مقدمه ای برای ورود به این مبحث است. ابتدا از هنرجویان بخواهید نظر خود را 
در این رابطه بیان کنند و با توجه به سطح کالس و تعداد پاسخ هایى که هنرجویان 
ریاضیات  کاربرد  از  گسترده تری  جنبه های  به  تا  کنید  هدایت  را  آنها  داده اند 

بیندیشند. در ادامه برخى از این کاربرد ها را خواهید دید:
یک  افراد  از  آمارگیری  مثاًل  آمارگیری.  و  محاسبه  شمارش،  در  اعداد  کاربرد   
جامعه که در برنامه ریزی های طوالنى مدت مؤثر است. هنگامى که انسان محاسبه 
با ارقام را آموخت، توانست زمان، فاصله، مساحت و حجم را اندازه گیری کند. با به 

کار بردن ارقام، انسان بر دنیای پیرامونش تسلط بیشتری یافت.

پرسش 1
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هدف توانمندسازی2ـ٤:
روش های آموزش مفاهیم فیزیکی ) اندازهـ  مکانـ  زمان ( به کودك 

را توضیح دهد.

و  بسته بندی  عمران،  معماری،  در  ریاضیات  از  بخشى  عنوان  به  هندسه  کاربرد   
فروش و....

 کاربرد ریاضى در جهت یابى و تعیین مقیاس برای تهیۀ نقشه ها
) اندازه گیری (،  نقاشى )تناسب ها  (، خیاطى  انواع هنرها مانند   کاربرد ریاضى در 

مجسمه سازی، آشپزی و... .

در قسمت نکات کلى در آموزش ریاضى، به هنرجویان خود تأکید کنید در مواردی 
که ممکن است، ابتدا از کودکان بخواهند دربارۀ موقعیت پیش بینى کنند و سپس 
از کودکان سؤال کنند که آیا پیش بینى آنها با آنچه مشاهده کردند یکسان بود 
یا خیر؟ برای مثال وقتى کودکان مى خواهند شىء سنگین تری را روی ترازو قرار 
از آنها بپرسید که فکر مى کنند چه اتفاقى خواهد افتاد؟ احتماالً کودکان  دهند 
پاسخ خواهند داد که کفۀ ترازو به سمت پایین کشیده خواهد شد. بعد از اینکه 
افتاد  اتفاق  آنچه  »  آیا  که  بپرسند  آنها  از  دوباره  دادند  انجام  را  فعالیت  کودکان 
تفکر  رشد  در  کار  این  بیفتد«؟  اتفاق  مى کردید  فکر  که  بود  همان چیزی  شبیه 

علمى کودکان مؤثر است.

نکته کاربردی

خوراکى ها  با  کودکان  هستند.  جذاب  کودکان  مخصوصًا  و  همه  برای  خوراکى ها 
مورد  در  مربى  که  است  مناسبى  فرصت  بنابراین،  دارند.  مستقیمى  تجربۀ 
به کارگیری اعداد و شمارش، صحبت در مورد کمتر و بیشتر، مقایسه و مفاهیمى 
از این دست صحبت کند. هر گونه فعالیتى که هنرجویان با به کارگیری خوراکى ها 
و بر مبنای یک مفهوم ریاضیاتى بنویسند قابل قبول است. به هنرجویان تأکید 
کنید که در عین آموزش مفاهیم ریاضى به کودکان با استفاده از خوراکى ها، از این 

فرصت برای آموزش نکات تغذیه سالم به کودکان نیز استفاده کنند. 

به  باید  هنرجویان  است  شده  داده  توضیح  فعالیت  صورت  در  که  همان طور 
خصوصیاتى از اشیا اشاره کنند که با حواس قابل دریافت باشند مانند: بو )بویایى(، 

زبری و نرمى )المسه(، گرمى و سردی )المسه(، رنگ )بینایى(، صدا )شنوایى(. 
مثاًل  دارند  اشیا  به  نسبت  افراد  که  احساساتى  شامل  نمى تواند  خصوصیات  این 

اینکه از یک شىء خوششان مى آید یا نه و یا مقایسه بین اشیا باشد. 

فعالیت 1

فعالیت 2
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فصل چهارم: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

هدف توانمندسازی 3ـ٤:
ـ  مکان  ـ  )اندازه  فیزیکی  مفاهیم  آموزش  برای  را  فعالیت هایی 

زمان(به کودکان طراحی و اجرا کند.

بزرگى  و  کوچکى  مفاهیم  با  هنوز  که  پایین تر  سنین  کودکان  برای  فعالیت  این 
اندازۀ  دو  که  است  شده  خواسته  اینجا  در  است.  شده  طراحى  ندارند  آشنایى 
متفاوت توپ ساخته شود و کودکان با صدای بلند بگویند »   کوچک « و »   بزرگ «. 
این تکرار بلند باعث مى شود همۀ کودکان مفاهیم کوچک و بزرگ را بشنوند و آن 

را با مصداق عینى آن در محیط بیرون انطباق دهند. 

استفاده از داستان برای کودکان کاربرد های متفاوتى دارد. یکى از این کاربردها 
آموزش مفاهیم به کودکان است. وقتى کودکان، داستانى را بشوند که برای آنان 
به کار  نگاه کنند، اسامى و مفاهیم  با داستان  به تصاویر مرتبط  یا  و  باشد  جذاب 
رفته در داستان را به خوبى به یاد مى سپارند و گاهى خودشان در نقش آنان بازی 

مى کنند. 

این فعالیت، فرصتى را برای کودکان فراهم میکند تا بتوانند بلندی و کوتاهى را 
در دسترس  که  وسایلى  و  اشیا  با  و خودشان  کنند  مقایسه  کنند،  لمس  ببینند، 

دارند، آن را ایجاد کنند.

کودکان با انجام بازی با االکلنگ به خوبى مى توانند مفهوم سبکى و سنگینى را درک 
کنند. بعد از اینکه کودکان پیشنهاد دادند که چه وسایلى برای قرار گرفتن در طرف 
دیگر االکلنگ مناسب است، تا جای ممکن از کودکان بخواهید پیشنهادات خود را 
امتحان کنند و در صورت مناسب نبودن پیشنهادشان، چیز دیگری را جایگزین کنند.

رشته  این  هنرجویان  از  دارد.  بستگى  هنرجویان  خاّلقیت  به  فعالیت  این  انجام 
داستان نویسى  در  مى کنند  کار  کودک  با  که  کسانى  عنوان  به  مى رود  انتظار 
کودکانه )  البته به شکل ساده ( و قرار دادن عناوین مناسب و جذاب برای کودکان، 
مهارت کسب کنند. در صورتى که هنرجویان در انجام این کار موفق نبودند آنها را 
تشویق کنید نمونه هایى از کتاب های داستان کودکانه را ببینند و یا با نظارت شما 

در اینترنت جست وجویى داشته باشند.

فعالیت 3

فعالیت 4

فعالیت 7

فعالیت 8

فعالیت 5

از  برخى  تمرین  و  یادگیری  که  کنید  به هنرجویان گوشزد  فعالیت  این  انجام  در 
مفاهیم مى تواند به صورت کاربرگ صورت بگیرد. 

فعالیت ٦
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این فعالیت را مى توانید به اَشکال مختلف انجام دهید. مثاًل ممکن است ابتدا از 
هنرجویان بخواهید تا طرحى را بکشند و سپس در مورد عملى بودن یا غیرعملى 
بودن اجرا و ساخت آن صحبت کنند. مزیت اجرای این فعالیت به این روش این 
است که هنرجویان محدودیت امکانات و وسایلى را که در اختیار آنان قرار دارد، 

در نظر مى گیرند.

از مهارت های الزم در  بر مبنای نقشه، یکى  توانایى نقشه خوانى و یافتن مسیر 
امکان را مى دهد  این  به هنرجویان  از نقشه  این استفاده  بر  زندگى است. عالوه 
مى توانند  نقشه  کمک  با  هنرجویان  کنند.  درک  را  فضایى  مفهوم جهت یابى  که 
موقعیت خود را نسبت به سایر مکان ها و بالعکس درک کنند. این همان چیزی 

است که در دنیای خارج از نقشه نیز جهت یابى فضایى خوانده مى شود.

فعالیت 10

فعالیت 12

قبل از انجام این فعالیت دقت کنید که کودکان از نظر سنى مفهوم نگهداری ذهنى 
مایع را به خوبى درک کرده باشند. 

برای کودکان خردسال بهتر است از نقشۀ مکان های آشنا مانند نقشۀ کالس و یا 
زمین بازی استفاده کرد. 

کودکان با حرکت دادن )همراه کردن فعالیت های حرکتى با آموزش های فضایى( 
وسیله ای که در دست دارند و تکرار مفاهیم مرتبط با جهت ها، مفاهیم فضایى را 

با سرعت بیشتری مى آموزند.

اشاره شده  زمان  به  مربوط  آموزش های  در بخش  کتاب درسى  در  که  همان طور 
است.  دشوار  کودکان  برای  آن  درک  که  است  انتزاعى  مفهوم  یک  زمان،  است، 

ساعت شنى باعث ملموس شدن مفهوم زمان برای کودکان مى شود.

دو نکته را به هنرجویان یادآوری کنید:
دارای  انداز ه ای  تا  حداقل  باید  مى شود  طراحى  کودکان  برای  که  فعالیتى  1ـ 
سطح بندی باشد. مثاًل اگر شما با کودکانى روبه رو هستید که اصاًل مفهوم زیر   و    رو 
را روی صندلى قرار  باید خودتان مداد  ابتدا  نمى دانند  را  و سایر مفاهیم مرتبط 
دهید و بگویید مداد روی صندلى است و سپس از کودک بخواهید که خودش مداد 

را روی صندلى قرار دهد.
دستورالعمل های  باید  مى شود  طراحى  کوچک تر  کودکان  برای  که  فعالیتى  2ـ 
کوتاه تری داشته باشد. مثاًل نمى توانید بگویید » لطفًا مداد آبى داخل سبد را بردار 

و آن را داخل سبد قرمز روی میز قرار بده« زیرا این دستور بسیار طوالنى است.

فعالیت 11

فعالیت 13

فعالیت 14

فعالیت 1٦

فعالیت 15
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فصل چهارم: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

هدف توانمندسازی ٤ـ٤:
پرورش شناخت کودك از مفاهیم منطقیـ  ریاضی را توضیح دهد.

هدف توانمندسازی 5  ـ٤:
ـ  منطقی  مفاهیم  از  کودك  شناخت  پرورش  برای  را  فعالیت هایی 

ریاضی طراحی و اجرا کند.

مطالعۀ نظریۀ پیاژه را که در بسیاری از کتاب های روان شناسى رشد توضیح داده 
شده است، به هنرآموزان محترم پیشنهاد مى کنیم.

نکته کاربردی

مشابه این فعالیت در پودمان سوم هم انجام شد اما با دو هدف مختلف. در پودمان 
سوم هدف، آموزش تفاوت شب و روز و لزوم استراحت برای کسب انرژی و ادامه 
دادن فعالیت ها بود در حالى که تمرکز این فعالیت در این پودمان، آموزش زمان و 

گذر زمان است. 

آنها  اما  کنند،  پیشنهاد  را  خاّلقانه ای  ایده های  هنرجویان  مى رود  انتظار  اگرچه 
مى توانند از شکل 22 این پودمان نیز الهام بگیرند. 

تأکید در این فعالیت و فعالیت های مشابه بر این است که گاهى تکرار و استمرار در 
استفاده از قیود زمانى، کودک را در درک و توصیف تغییرات زمان یاری مى کند. 

هنرجویان مى توانند بر تغییرات ظاهری و یا تغییراتى که با گذر زمان در توانایى های 
ذهنى به وجود مى آید، تأکید کنند و یا به اتفاقاتى اشاره کنند که مختص دوره های 
خاص سنى است. مثاًل رفتن به مدرسه، شروع به کار کردن، مراقبت از نوه ها و... . 

مشابه این فعالیت در پودمان دوم نیز انجام شد. از آنجایى که در پرورش مفاهیم 
تشابه و تفاوت الزم است برای تمامى حواس مختلف فعالیت طراحى شود، مجدداً 

در این پودمان نیز به این فعالیت اشاره شده است.

فعالیت 17

فعالیت 18 و  19

فعالیت 22

فعالیت 21

فعالیت 24
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:٤ هدف توانمندسازی 6ـ 
پرورش درك مفهوم عدد در کودك را توضیح دهد.

در  که  است  موضوع  این  است  ذکر  قابل   28 فعالیت  مورد  در  که  مهمى  نکتۀ 
ردیف سازی یا ترتیب خود کودکان، اشیا را بر اساس یک ویژگى مرتب مى کنند.

در فعالیت هایى که برای الگویابى کودکان طراحى شده است، هدف این است که 
خود کودکان بتوانند الگوی دیداری یا شنیداری را کشف کرده و آن را ادامه دهند.

به هنرجویان بگویید مى توانند از کودکان بخواهند تا در حین انجام کار با صدای 
بلند بگویند »  برای هر بشقاب، یک قاشق «.

مجدداً تأکید مى کنیم که هدف آموزش، عالمت کمتر یا بیشتر نیست.

تأکید بر این است که بند کفش، ابزار مناسبى برای اندازه گیری نیست و اگر در 
ابتدا طول بند کفش ها دقیقًا با هم مساوی نباشد در نتایج اندازه گیری اختالف نظر 

وجود خواهد داشت.

فعالیت 28

فعالیت 31

فعالیت 34

فعالیت 43

فعالیت 44

)  منظور همان برآورد آنى  با دیدن  احتماالً هنرجویان بیشتر اشاره مى کنند که 
است ( به نتیجه رسیده اند. البته بعضى هم ممکن است برای به نتیجه رسیدن، 
برای  الزامًا  ما  که  است  این  مهم  نکتۀ  کنند.  شمارش  را  طبقه  هر  کتاب های 
را  مجموعه  یک  اعضای  تمام  همیشه  مجموعه  دو  مقایسه  و  عدد  مفهوم  درک 

نمى شماریم. 

پرسش 2

هدف توانمندسازی 7ـ٤:
فعالیت هایی را برای پرورش درك مفهوم عدد در کودك طراحی و 

اجرا کند.
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فصل چهارم: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

هدف توانمندسازی 8  ـ٤:
پرورش شناخت کودك از اشکال هندسی را توضیح دهد.

برای مثال در بسته بندی مواد غذایى، عمدتًا بسته ها به صورت استوانه و یا مکعب 
مستطیل هستند. 

فعالیت 47

انواع پاسخ های ممکن در جدول 2 ارائه شده اند اما هنرجو را تشویق کنید تا بدون 
مراجعه به جدول نظر خود را بیان کند. 

پرسش 3

هدف توانمندسازی 9ـ٤:
هندسی  اشکال  از  کودك  شناخت  پرورش  برای  را  فعالیت هایی 

طراحی و اجرا کند.

این فعالیت در شکل گیری صحیح مفهوم ضلع به کودکان کمک مى کند. کودکان 
یاد مى گیرند در مورد اشکال هندسى باید به چه نکاتى توجه کنند. مثاًل تعداد 

ضلع های تشکیل دهندۀ یک شکل مهم است.

توجه هنرجویان را به این نکته جلب کنید که یکى از هدف های چنین فعالیت هایى 
تالش برای جذاب کردن فعالیت ها برای کودکان است.

فعالیت 52

فعالیت 54

خود ارزیابی

بعد از اتمام فصل از هنرجویان بخواهید با توجه به راهنمای »  خودارزیابی« آن را 
کامل کنند و نتیجه را بررسی کنید. در صورت مشاهده مواردی که بیانگر کمبود 
آموخته های هنرجویان است، آنها را راهنمایی کنید و مطالب را در زمینۀ مربوط، با 

آنها مرور کرده و اشکاالت موجود را با طراحی تمرینات مختلف رفع کنید.

آنها بخواهید قسمت  از  بر فصل و کسب شایستگى در هنرجویان،  برای مروری 
» تمرین کنید « را انجام دهند و پرسش های خود را در این زمینه در کالس مطرح 

کنند. 

تمرین کنید
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ـ   5  : هدف توانمندسازی 1
را  بسط (  انعطاف پذیری،  سیالی،  )   اصالت،  خّلق  تفکر  ویژگی های 

توضیح دهد.

واحد یادگیری 5
توسعۀ ویژگی های تفکر خّلق کودك

پودمان در یک نگاه

شناخت عوامل و موانع 
توسعۀ خالقیت

پرورش ویژگى های 
تفکر خالق

پرورش مهارت های 
حل مسئله

پرورش تخیل 
کودک

توسعه 
ویژگى های تفکر 

خاّلق کودک

بسیاری از فعالیت های این فصل بر خاّلقیت و تولید پاسخ های نو تأکید دارند؛ به 
همین دلیل برای بسیاری از فعالیت ها جواب ثابت و مشخصى وجود ندارد. 

نکته مهم

هنرجویان را تشویق کنید تا پاسخ های 
متنوعى به سؤال بدهند.

قاشق  دیگر  طرف  از  استفاده  مثال: 
لیوانى  بستنى  در  کردن  تا  شکسته، 
و استفاده از آن به جای قاشق )شکل 

9( و... .

فعالیت 1

شکل 9ـ ساختن قاشق با 
استفاده از درپوش لیوان بستنى
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فصل چهارم: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

هدف توانمندسازی 2ـ   5  :
فعالیت هایی برای پرورش ویژگی های تفکر خّلق )  اصالت، سیالی، 

انعطاف پذیری، بسط ( را طراحی و اجرا کند.

احتمال دارد که هنرجویان همچنان در پاسخ خود به ویژگى های افراد خاّلق، به 
ویژگى هایى اشاره کنند که بیشتر مرتبط با هوش است و مثاًل موفقیت شغلى یا 
تحصیلى را مالک قرار دهند، آنها را تشویق کنید تا با توجه به تعریف خاّلقیت، به 

ویژگى های متفاوت تری اشاره کنند. 

از کودکان خواست هرآنچه را مى بینند  از تصاویر مبهم استفاده کرد و  مى توان 
کرد  تشویق  را  آنها  و  داد  نشان  آنها  به  را  شىء  یک  تصویر  یا  و  کنند  توصیف 
که  کنید  گوشزد  هنرجویان  به  دهند.  پیشنهاد  آن  برای  متنوعى  کاربرد های  تا 
در ابتدا ممکن است کودکان جواب های قالبى بدهند با ارائه یک مثال از کاربرد 

متنوع، روانى پاسخ در آنها را تقویت کنید.

 14 فعالیت  داستانى  محتوای  با  اندازه ای  تا   15 فعالیت  برای  شده  ارائه  تصویر 
دشواری  عماًل  هنرجویان  تا  است  بوده  این  بر  قصد  اینجا  در  دارد.  همپوشانى 
ارائه  محتوای  از  داستان  هرچه  قاعدتًا  کنند.  تجربه  را  مبتکرانه  تولید ایده های 
شده در فعالیت 14 متفاوت تر باشد، نشان دهندۀ توانایى بیشتر فکر در پرداختن 

به ایده های تازه و اصیل است.

در  متفاوت  کاربرد  یک  از  تصویری  نمونه  پاسخ ها،  انعطاف پذیری  تسهیل  برای 
شکل 7 کتاب ارائه شده است. 

فعالیت 3

فعالیت 8

فعالیت 15

فعالیت 13

ـ   5  : هدف توانمندسازی 3
مهارت های حل مسئله را توضیح دهد.

از  این چرخه،  اشاره کرده ایم.  به چرخۀ 7 مرحله ای حل مسئله  پودمان  این  در 
مدل پیشنهادی برانسفورد و استاین1 )1993( اقتباس شده است که در برخى از 

منابع آن را شامل 5 مرحلۀ اصلى مى دانند:
1 مسئله و موقعیت های مربوط به آن تعیین شود.

فعالیت 20

Bransford & Stein ـ1
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ـ   5 : هدف توانمندسازی ٤
فعالیت هایی را برای پرورش مهارت های حل مسئله طراحی و اجرا 

کند.

است  این  خاّلقانه  از ایده های  یکى 
و  کرده  خالى  را  کبریت  قوطى  که 
شمع  نگه دارندۀ  عنوان  به  آن  از 
از  استفاده  با  کنیم. سپس  استفاده 
خواسته  ارتفاع  در  را  شمع  پونز ها 
نصب  دیوار  به  زمین  از سطح  شده 

کنیم )شکل 10(.

فعالیت 21

مسائلى که با آنها مواجه مى شویم محتوا های متنوعى داشته و مربوط به زمینه های 
دارد.  احتیاج  متفاوتى  راهبرد های  به  آنها  کردن  حل  بنابراین،  هستند.  مختلفى 
و  الگوریتمى  راهبرد های  به دو دسته  را  راهبرد های حل مسئله  منابع،  برخى  در 
از  استفاده  الگوریتمى،  روش  از  منظور  مى کنند.  تقسیم  اکتشافى  راهبرد های 
تحریری  میز  که  کنید  تصور  مثال  برای  است.  برای حل مسئله  گام  به  گام  روش 
به همراه  اما دستورالعملى  یکدیگر جداست  از  آن  که قطعات  خریداری کرده اید 
دارد که مرحله به مرحله سرهم کردن اجزا را به شما آموزش مى دهد تا میز تحریر 
را آماده کنید. در بسیاری ازموارد روش الگوریتمى روش مناسبى برای حل مسئله 
نیست )مثاًل به این نکته دقت کنید که برای حل بسیاری از مسائل، دستورالعمل 
گام به گامى در دسترس نداریم(، در این شرایط استفاده از راهبرد های اکتشافى، 
روش مناسب تری است. روش های متنوعى را برای حل مسئله به شیوۀ اکتشافى 
پیشنهاد مى دهند: مثاًل شکستن یک مسئلۀ بزرگ به مسائل کوچک تر و یا استفاده 

از راه حل هایى که قباًل در موقعیت های مشابه استفاده شده و سودمند بوده اند.
راهبرد های  با  مسائل  عمدۀ  آموزشى،  محیط های  در  که  است  این  مهم  نکتۀ 
الگوریتمى حل مى شوند، حال آنکه مسائل زندگى پیچیده تر و مبهم تر هستند. به 
همین دلیل استفاده از راهبرد های اکتشافى نیز باید در محیط های آموزشى مورد 

توجه و تأکید قرار بگیرد. 

نکته کاربردی

شکل 10ـ نصب شمع در ارتفاع 50 سانتى متر 
از سطح زمین

قوطى 
کبریت

پونزدیوار

2 اهداف تعریف شده و مسئله بازنمایى شود.
3 راهبرد های ممکن کشف شود.

4 نتایج احتمالى پیش بینى شده و اقدام عملى انجام شود.
5 آنچه انجام شده بررسى شود و مؤثر بودن آن ارزیابى گردد.

همان طور که مشخص است، چرخه 7 مرحله ای، مدل گسترش یافتۀ همان 5 مرحله 
است. 
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هدف توانمندسازی 5  ـ  5:
تخیل را توضیح دهد.

ـ   5  : هدف توانمندسازی 6  
فعالیت هایی را برای پرورش تخیل کودکان طراحی و اجرا کند.

ـ  5  : هدف توانمندسازی 7
عوامل و موانع پرورش خّلقیت را توضیح دهد.

این فعالیت بر نقش بازی های وانمودی یا بازی کردِن نقش تأکید شده است. انتظار 
مى رود هنرجو با توجه به شرایط تعریف شده )  ایستادن در صف بانک ( بازی هایى 
متناسب با وضعیت طراحى کند که مثاًل نیاز به فعالیت بدنى زیادی نداشته باشد. 

مقایسۀ مداوم کودکان با یکدیگر نمونۀ بارز نادیده گرفتن اصل تفاوت های فردی 
است و باعث ضعف خودپنداره و اعتماد به نفس کودک مى شود. کودک در این 
شرایط از ابراز نظرات متفاوت خود هراس دارد و به رفتار های کلیشه ای و دنباله 
گاه  به گاه،  و  کنترل شده  مقایسه  مقابل،  در  مى کند.  پیدا  تمایل  دیگران  از  روی 

انگیزۀ تالش را در کودک باال مى برد. 

آنها،  متعارف  کاربری  از  اشیا در غیر  از  استفاده  تغییر در نحوۀ چیدمان محیط، 
استفاده از گیاهان در محیط کالس و هر آنچه توجه به جزئیات را افزایش دهد، 

مى تواند مدنظر قرار گیرد. 

فعالیت 25

فعالیت 30

فعالیت 35

تشویق  است.  بررسى  و  بحث  قابل  محیطى  عامل  یک  عنوان  به  تشویق  نقش 
مى تواند مصداق فراهم کردن فضای مناسب برای توسعۀ خاّلقیت باشد. 

پرسش 4

ـ  5: هدف توانمندسازی 8  
فعالیت هایی را برای توسعۀ شناخت از عوامل و موانع پرورش خّلقیت 

طراحی و اجرا کند.



62

خود ارزیابی

بعد از اتمام فصل از هنرجویان بخواهید با توجه به راهنمای »  خودارزیابی « 
مواردی که  بررسی کنید. در صورت مشاهده  را  نتیجه  و  کامل کنند  را  آن 
بیانگر کمبود آموخته های هنرجویان است، آنها را راهنمایی کنید و مطالب را 
در زمینۀ مربوط، با آنها مرور کرده و اشکاالت موجود را با طراحی تمرینات 

مختلف رفع کنید.

آنها بخواهید قسمت  از  بر فصل و کسب شایستگى در هنرجویان،  برای مروری 
»  تمرین کنید « را انجام دهند و پرسش های خود را در این زمینه در کالس مطرح 

کنند. 

تمرین کنید


