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سخنی با هنرآموزان گرامی
سخنی با هنرآموزان گرامی

با توجه به آموزه های اسالمی، کار و اشتغال از ارزش تربیتی برخوردار است و انسان از طریق کار، نفس سرکش 
ارتقاءِ وجودی  زمینۀ  و  کرده  تثبیت  را  داده، هویت خویش  را صیقل  و شخصیت وجودی خویش  کرده  رام  را 
خویش را مهیا و امکان کسب روزی حالل و پاسخگویی به نیازهای جامعه را فراهم می آورد. آموزش فناوری، 
کار و مهارت آموزی، باعث پیشرفت فردی، افزایش بهره وری، مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی، کاهش 
فقر، افزایش درآمد و توسعه یافتگی خواهد شد. برای رسیدن به این مهم، برنامه ریزی درسی حوزۀ دنیای کار و 
دنیای   آموزش بر مبنای نیازسنجی شغلی صورت گرفته است. درس های رشته های تحصیلی شاخۀ فنی و حرفه ای 
است.  کار  بازار  نیاز  مورد  فنی  شایستگی های  و  غیرفنی  شایستگی های  دروس  عمومی،  آموزش  دروس  شامل 
دروس دانش فنی از دروس شایستگی های فنی است که برای هر رشته در دو مرحله طراحی شده است. درس 
دانش فنی  پایه با هدف شناخت مفاهیم و کسب دانش فنی پایه در گروه و رشتۀ تحصیلی است که هنرجویان 
در پایۀ   دهم و در آغاز ورود به رشتۀ تحصیلی خود می بایست آن را آموزش ببینند و شایستگی های الزم را در 
ارتباط با دروس عملی و ادامۀ تحصیل در رشتۀ خود کسب نمایند. درس دانش فنی تخصصی که در پایۀ دوازدهم 
طراحی شده است، شایستگی هایی را شامل می شود که موجب ارتقاءِ دانش تخصصِی حرفه ای شده و زمینه را 

برای ادامۀ   تحصیل و توسعۀ حرفه ای هنرجویان در مقطع کاردانی پیوسته نیز فراهم می کند.
الزم به یادآوری است که کتاب دانش فنی پایه تئوری تفکیک شده دروس عملی کارگاه های 8 ساعته نیست بلکه 
در راستای شایستگی ها و مشاغل تعریف شده برای هر رشته تدوین شده است. در ضمن، آموزش این کتاب نیاز 
به پیش نیاز خاصی ندارد و براساس آموزش های قبلی تا پایۀ نهم به تحریر درآمده است. محتوای آموزشی کتاب 
دانش فنی پایه، آموزش های کارگاهی را عمق می بخشد و نیازهای هنرجویان را در راستای محتوای دانش نظری 

تأمین می کند.
تدریس کتاب در کالس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت می گیرد. 

    دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش



درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم، کسب دانِش فنی پایه در گروه بهداشت و سالمت و 
رشتۀ تحصیلی تربیت کودک برای شما هنرجویان عزیز طراحی و کتاب آن تألیف شده است.

ایجاد   انگیزش،  جهت  محتوا  رشته،  تاریخچۀ  مانند  موضوعاتی  دانش فنی پایه،  درس  تدوین  در 
مشاغل و هدف رشتۀ تحصیلی ، نقش رشتۀ شما در توسعۀ کشو ر،  مثال هایی از نوآوری، خالقیت و 
الهام از طبیعت  ،  اصول ،   مفاهیم ، قوانین ، نظریه ، فناوری ، عالئم، تعاریف کمیت ها، واحدها و یکاها، 
مستندسازی،  و  فنی  مؤثر  ارتباط  از  مصادیقی  کار ،  وسایل  و  دستگاه ها  فنی،   تعریف  فرمول های 
زبان  فنی، ایمنی و بهداشت فردی و    جمعی، پیشگیری از حوادث احتمالی شغلی و نمونه هایی از 

مهارت حل مسئله در بستر گروه تحصیلی   و    برای     رشتۀ   تحصیلی در   نظر  گرفته شده است.
می توانید در هنگام ارزشیابی این درس، از کتاب همراه هنرجوی خود استفاده نمایید. 

توصیه می شود در یادگیری این درس به دلیل کاربرد زیاد آن در درس های دیگر  رشته، کوشش 
الزم را داشته باشید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخنی با هنرجویان عزیز



مقدمه

درس دانش فنی پایه با هدف آشنایی با اصول و مبانی نظری رشتۀ تربیت کودک برنامه ریزی 
و تألیف شده است . ضرورت تألیف این درس به منظور ارائه اطالعات شغلی و حرفه ای است 
که هنرجویان را با وظایف شغلی و مشاغل مرتبط با رشته آشنا می سازد. لذا هنرجویان با 

آگاهی بیشتر قادر خواهند بود رشته مورد عالقه خود را انتخاب کنند.
محتوای تدوین شده شامل مؤلفه هایی می باشد که موجب انگیزش در رشته شده ،قلمرو 
برای  نیاز  مورد  پایه ای  و  زمینه  اطالعات  حاوی  عین حال  در  می کند.  را مشخص  دانش 

فراگیری بهتر واحدهای یادگیری دروس تخصصی رشته است.
باید توجه داشت کلیه اهداف توانمند ساز که محتوای تدوین شده بر اساس آن تهیه شده با 
در نظرگرفتن رشد همه جانبۀ کودک می باشد. در این درس سعی شده هنرجویان به این 

نکته اساسی در برنامه های پیش از دبستان توجه نمایند.
این درس در قالب سه واحد درسی به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجو به طور  

فعال تدریس می شود و شامل فصول زیر است :
  فصل اول کلیات : اهداف، اهمیت و ضرورت در آموزش و پرورش پیش از دبستان، تاریخچه 
و  ایران  در  دبستان  از  پیش  آموزشی  برنامه های  در  پیشگامان  تربیتی  نظریات  با  آشنایی 
جهان، انواع مراکز پیش از دبستان، وظایف مربیان و مشاغل قابل احراز در رابطه با رشته 

است.
  فصل دوم : اصول و قوانین برنامه های پیش از دبستان با توجه به رشد همه جانبه کودک 
با نحوه برنامه ریزی و اجرای آن در برنامه های  ارائه این فصل آشنایی  از  می باشد . هدف 
آموزشی پیش از دبستان است. در واقع هنرجو باید قادر باشد برای آموزش یک مفهوم به 

کودک برنامه ریزی کند.
  فصل سوم : کاربرد بازی، ورزش و هنر در اجرای برنامه های آموزش پیش از دبستان از 

طریق فعالیت های عملی در این زمینه ها است .
  فصل چهارم : سازماندهی منابع آموزشی در آموزش و پرورش پیش از دبستان است . هدف 
از ارائه این مبحث آشنایی هنرجویان با چگونگی سازماندهی منابع آموزشی و نیروی انسانی، 

فضا و تجهیزات مورد نیاز در این مراکز است .
  فصل پنجم : این فصل شامل مستند سازی برنامه های آموزش و پرورش پیش از دبستان 
است. هدف از این فصل آشنایی با روش های مستند سازی )نوشتاری، کارپوشه، مشاهده و 

رسانه های آموزشی( در برنامه های آموزشی پیش از دبستان است .
ارزشیابی کتاب به دو صورت فرایندی و پایانی صورت می گیرد و مبتنی بر شایستگی است .
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فصل اول: کلیات آموزش و پرورش پیش از دبستان 

فصل 1

کلیات آموزش وپرورش پیش از دبستان

شایستگی های فصل 
1 آشنایی با اهداف آموزش وپرورش پیش از دبستان 

از دبستان در جهان  با پیشگامان آموزش وپرورش پیش  آشنایی   ٢

ایران  و 
٣ تهیۀ فهرستی از انواع مراکز پیش از دبستان 

٤ تهیۀ فهرستی از عناوین و وظایف کارکنان مراکز پیش از دبستان
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آموزش و پرورش پیش از دبستان

در گروه های کالسیفعالیت 1
 تجربه ای از آموزش های دوران پیش از دبستان مانند شعر، قصه و... را بازگو کنید.

 دربارۀ اهمّیت آموزش   و پرورش پیش از دبستان گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

مختلف  مراکز  در  کودکان  يادگیري هاي  و  تجربه ها  به  معموالً  دبستان  از  پیش  پرورش  آموزش    و  تعریف: 
آموزش پیش از دبستان اطالق مي شود.

 اهمیت و ضرورت آموزش وپرورش در دورۀ پیش از دبستان 
از دبستان مرحله شكل گیري شخصیت کودك است. دورۀ سنی  سال هاي پیش 
با  را  اين سال ها  اول زندگی است. کودك  از تولد تا شش سال  از دبستان  پیش 
کنجكاوي و توجه نسبت به خود، اطرافیان و دنیاي پیرامونش سپري مي کند. در 
اين سال هاي طاليي چنانچه محیط و آموزش غني باشد هوش شكوفا مي شود و 
سال های  اين  در  کودکان  يادگیری  و  رشد  به  توجه  مي يابد.  پرورش  استعدادها 

حساس به داليل زير از ضرورت و اهمّیت فراوانی برخوردار است:
1 سرعت رشد در همۀ ابعاد آن در شش سال اّول زندگی نسبت به سال های ديگر 

بیشتر است. يادگیری کودکان در اين سال های حساس، سريع تر، آسان تر و عمیق تر صورت می گیرد.
٢ با توجه به وجود نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، کودکان خانواده های محروم نیاز به محیطی دارند که 

اين محرومیت ها را تاحدی جبران سازد که در مراکز پیش از دبستان، مربیان آگاه و آموزش ديده، اين وظیفه 
را برعهده دارند.

٣ تغییرات اقتصادی، اجتماعی و اشتغال مادران، ايجاد محیط های مناسب برای رشد و يادگیری کودکان را 

ضروری می سازد.
٤ براساس پژوهش های انجام شده، کودکان برخوردار از آموزش پیش از دبستان، توانمندی شناختی و رفتاری 

بیشتری نسبت به کودکان ديگر در مقطع ابتـدايی دارند. ساختـار اصلی، کنترل احساسات،  خـودتنظیمی و 
سازگاری اجتماعی در دوران اولیه کودکی شكل می گیرد.

و  مؤثر  با مداخلۀ  اولیۀ کودکی،  از مشكالت کودکان در جنبه های مختلف رشد، در سال های  بسیاری   ٥

به   موقع برطرف می گردد و اين درصورتی است که کودکان از آموزش های پیش از دبستان برخوردار شوند.
٦ آموزش پیش از دبستان، شوق يادگیری، نگرش مثبت و پذيرش کودك را نسبت به محیط مدرسه افزايش 

می دهد و در نتیجه میزان ترك تحصیل کودکان در مدرسه کاهش می يابد.
٧ يافته های پژوهشی نشان می دهد هزينۀ افت تحصیلی کودکان در مدرسه، بسیار بیشتر از هزينۀ آموزش 

آنها در مراکز پیش از دبستان است.
٨ والدين معموالً در ارتباط با نیازهای رشد کودکان، شناخت کافی ندارند. در مراکز پیش از دبستان، آموزش 

خانواده در کنار آموزش کودکان، به والدين در يادگیری شیوه های مناسب فرزندپروری کمک می کند.

حضرت علی )ع( : 
»العلم من الصغر 
کالنقش فی الحجر1«؛ 
يادگیری و آموزش 
در خردسالی، بسان 
کندن نقش روی 
سنگ، پايدار است.

1ـ بحاراالنوار، ج1، ص224
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 اهداف آموزش وپرورش پیش از دبستان 
1 ايجاد بستری مناسب در راستای رشد همۀ جانبۀ 

ابعاد عاطفی، اخالقی، شناختی،  بر  کودکان مشتمل 
اجتماعی و جسمی کودکان.

٢ پرورش درك و نگرش صحیح کودکان نسبت به 

و شكوفايی  اجتماعی  محیط  و  زندگی  محیط  وقايع 
استعدادهای کودکان در ابعاد مختلف.

٣ توسعه توانايی های کودکان در بیان انديشه و بروز 

احساسات و عواطف با استفاده از آموزش مهارت های 
زندگی، هنری، کالمی، بازی، شعر و نمايش.

٤ پرورش صفات اخالقی و رفتارهای اجتماعی مبتنی 

بر ارزش های اسالمی.
٥ انس با قرآن و عالقه به يادگیری آن.

٦ آموزش مفاهیم اجتماعی نظیر تعاون، نوع دوستی، 

در گروه های کالسیفعالیت ٢
 در مورد اهمیت آموزش وپرورش پیش از دبستان از ديدگاه اسالم گفت و گو کنید. 

 آيات يا احاديثی در اين زمینه در گروه ارائه دهید.

1ـ آئین نامه تأسیس و انحالل مهدکودك سازمان بهزيستی کشور
2ـ راهنمای برنامه و فعالیت های آموزشی و پرورشی دورۀ پیش دبستانیـ  سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشیـ  دفتر برنامه ريزی و کتب درسی.

3ـ از طرح سؤاالت مربوط به تاريخ رويدادها در ارزشیابی اين فصل خودداری شود.

گذشت، همكاری، ارزش های مطلوب زندگی و آموزش 
و  غیرمستقیم  آموزش  طريق  از  زندگی  مهارت های 

کسب تجارب گوناگون.
٧ کمک به والدين در مراقبت، نگهداری و پرورش 

کودکان و ايجاد ارتباط مؤثر دو جانبه بین کودك و 
والدين.

آموزش  نظام  به  ورود  برای  کودکان  آماده سازی   ٨

رسمی کشور1.
و  طبیعت  با  انس  و  عالقه  و  طبیعت  با  آشنايی   9

حفظ آن.
10 آشنايی و احترام گذاردن به فعالیت ها و آداب و 

رسوم دينی2.

پیشگامان آموزش     و   پرورش پیش از دبستان در جهان
آغاز شكل گیری رسمی  مهدکودك به عنوان يک مؤسسه اجتماعی جديد در قرن 20 شكل گرفته است. در جدول 

شماره1 به مهم ترين نظريات افرادی که در شكل گیری مراکز پیش از دبستان تأثیر داشته اند، اشاره شده است.

اين فصل پی بردن به چگونگی شكل گیری و روند تحول آموزش و  تاريخ رويدادها در  ارائه  از  هدف 
است3.  دبستان  از  پیش  پرورش 

نکته
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جدول 1ـ پیشگامان آموزش وپرورش پیش از دبستان درجهان

شرح حالنامردیف

1
فروبل 

)باغ کودکان ـ 
کودکستان(

فردريک فروبل1 آلمانی )1852ـ1782( با تأثیرپذيری از نظرات بزرگان تعلیم و تربیت، عقايد نوينی را 
دربارۀ آموزش وپرورش کودکان شكل داد و اولین مدرسه کودکان به نام باغچه کودکان2 يا کودکستان 
را در آلمان تأسیس کرد. علت نام گذاری او اين است که به مردم بفهماند که کودکان مانند نهال هايی 
هستند که نیاز به پرورش در باغچه دارند. وی توجه به بازی را جزء مهم ترين اهداف کودکستان و تعلیم 
و تربیت کودکان می دانست و به تأثیر بازی به رشد همه جانبه تأکید داشت. به نظر او از طريق بازی ها 
می توان به مشكالت رشدی و ناسازگاری های کودکان پی برد و به درمان اين مشكالت از طريق بازی 

پرداخت. برنامۀ درسی منظم و دقیقی را برای کودکان طراحی کرد که شامل موارد زير است:
»هدایا«3: شامل ده سری از مواد قابل دست ورزی مانند: توپ های پارچه ای و مكعب های چوبی بودند 
با آنها معماهايی درست می کردند. اين اسباب بازی های آموزشی امروزه به نام هديه های  که کودکان 

فروبل شناخته شده اند.
»مشغولیات4« : شامل فعالیت های مربوط به مهارت های ماهیچه ای کوچک مانند: نقاشی، خمیربازی، 

دوخت و دوز، رنگ آمیزی، بافتنی، تا  زدن کاغذ و چسباندن بود.
»بازی های مادر٥« : شامل مجموعه ای از آوازها و سرگرمی هايی بودند که با استفاده از »هدايا« به 

دقت طراحی شده بود.
»مطالعه طبیعت٦« : مشاهده گیاهان و حیوانات و بحث، دربارۀ آنها را شامل می شد. 

مونته سوری ٢
)خانۀ کودک(

ماريا مونته سوری7 برای برآورده کردن نیازهای فیزيكی کودکان خردسال، اقدام به تأسیس مدرسه ای 
در سال 1907 در سن لورنز8 و منطقه فقیرنشین شهر رم کشور ايتالیا کرد.

او ابتدا به عنوان يک پزشک کار خود را با کودکان عقب ماندۀ ذهنی آغاز کرد و به تشخیص و درمان 
و اصالح دشواری های آنها پرداخت و در به کارگیری اصول آموزش وپرورش کودکان و ضعف های آنان 
عالقه مند شد. سپس وسايل و ابزارهای جديد آموزشی برای آموزش وپرورش آنها ابداع کرد. برنامۀ 
آموزشی او برنامه ای فعال بود که پرورش حواس را با استفاده از وسايل خاص و استقالل در يادگیری 
مورد تشويق قرار می داد. بعد از موفقیت در آموزش کودکان عقب مانده، فرصتی يافت تا مدارسی را 
به نام خانه کودك9 برای کودکان 3 تا 7 ساله تأسیس نمايد. محیط آموزشی تدارك ديده شدۀ وی 
ـ  روانی آنها بود و احترام به کودك در اين  برای کودکان در رابطه با خصوصیات و ويژگی های جسمی 

رويكرد يک اصل است.
کودك در مراکز پیش از دبستان مونته سوری می توانست آزادانه عالئق خود را دنبال کند و مسائل خود را بدون 
دخالت مربی انجام دهد. شهرت مونته سوری به خاطر طرح پرورش حواس و روش خاص کار او با کودك است.

براساس پنج موضوع سازماندهی شده است که شامل  برنامه درسی مورد نظر مونته سوری  محتوای 
مهارت های زندگی، مهارت های حسی، مهارت های رياضی، فرهنگ و زبان است.

کالس های خانه کودك مونته سوری از گروه های سنی مختلف تشكیل شده است و کمک های ويژه برای 
کودکان کم توان در نظر گرفته شده است.

Children's garden ـFridrick Froebel 2 ـ1

Occupations ـGifts 4 ـ3

Mother ـ5
,
s Play 6ـ Nature Study

ـ  Maria Montessori 8 ـ7  Sanlorenzoh

Children ـ9
,
s House
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٣
خواهران 

مک میالن 
)مهدکودک(

تالش های خواهران مک میالن )راشل و مارگارت1( در زمینۀ آموزش وپرورش در دوران اولیه کودکی 
در سال 1910 با تأسیس اولین مهدکودك در محله های فقیرنشین در انگلستان و با پیروی از نظرات 
بزرگان تعلیم و تربیت چون جان الك، کمینیوس و فردريک فروبل آلمانی به ثمر نشست. اصطالح 
»مهدکودك2« به وسیله خواهران مک میالن معّرفی شد. مهدکودك مورد  نظر آنها محیطی را نشان می داد 
که عالوه  بر مراقبت و پرستاری کودکان، آموزش هايی به کودکان داده می شد. به نظر آنها مهدکودك 
به عنوان فوريتی برای جبران کمبودهای بهداشتی و ايمنی کودکان در دوران اولیه زندگی برای کودکان 
اين مراکز ضمن جبران فقر، کمبودها و غفلت ها، شست وشوی کودکان،  تا هفت ساله است. در  دو 
تدارك لباس تمیز، تغذيه کودکان، طراحی فضای عاطفی و تجربه های مناسب نیز ارائه می شد. همچنین 
برنامه هايی مانند تربیت ماهیچه های مختلف بدن برای کمک به رشد خواندن و نوشتن و مهارت های 
عددی، خمیربازی، رنگ آمیزی، نقاشی، بازی با مكعب ها و استفاده از ابزار برای تقويت زمینه های ادراکی 
ـ حرکتی، حرکات موزون، بازی های نمايشی، فعالیت های موسیقی، گسترش توانايی های فیزيكی و 

قدرت بیان و ابراز وجود و... انجام می شد. 

٤
رودلف اشتاینر

)الگوی 
والدورف(

رودلف اشتاينر3 )1925ـ1861( در سال 1919 در نزديكی کارخانه والدورف برای کودکان محروم اين 
منطقه اولین مدرسه والدورف را تأسیس کرد. او با چهار شرط مدرسه خود را بنا نهاد.

 مدرسه بايد به روی تمامی کودکان با هر پیشینۀ مذهبی، قومی، نژادی و اقتصادی باز باشد.
 مدرسه در جهت آموزش برای هر دو جنس فعالیت کند.

 مدرسه دارای يک انسجام و وحدت رويه در همه مقاطع سنی باشد.
 معلمان ضمن تماس دائم با دانش آموزان، بر برنامه آموزشی مدرسه مديريت دارند و دولت کمترين 

دخالت را در اين امر داشته باشد.
مهم ترين اهداف اشتاينر از تأسیس اين مدرسه،  پرورش قوای جسمانی، افزايش پشتكار و استقامت  

کودکان و پرورش قوۀ تخیل، انعطاف پذيری، اعتماد به نفس و تمرکز خالق بود.
برنامه او شامل علوم طبیعی، رياضیات و در راستای فعالیت های روزانه کودکان،  تربیت بدنی، پرورش 

حواس، رشد کالمی، بازی های خالق، انواع هنر و مهارت های زندگی بود.
اين برنامه ها را بیشتر از طريق بازی های آزاد به تخیلی و فعالیت های هنری اجرا می کرد.

 Margaret & Rachel Mac Millan ـ1

Nursery School ـ2

Rudolf steiner ـ3



6

٥
لوریس ماالگازی 

)الگوی رجیو 
امیلیا(

شهر  نزديک  دهكده ای  در  را  آموزشی  مرکز  اولین  ساختمان   1946 سال  در  ماالگازی1  لوريس 
رجیو  امیلیا آغاز کرد. در سال 1963 اولین مدرسه خود به نام رابینسون را برای کودکان 3 تا 6 سال 
و در سال 1970 اولین مرکز رجیو را برای کودکان زير 3 سال تأسیس و به عنوان بنیان گذار الگوی 

برنامه درسی رجیو امیلیا فعالیت خود را شروع کرد. 
در اين رويكرد، کودکان فعاالنه درگیر پروژه ها و فعالیت ها هستند. می آفرينند، طراحی می کنند و 
مربی از آنها حمايت می کند. مربیان اين رويكرد، کودکان را سازندگان کنجكاو علم می دانند که وقتی 
فعاالنه با وسايل و مواد موجود، محیط خود، کودکان ديگر و بزرگ ترها سرگرم می شوند،  بیشترين 

يادگیری را خواهند داشت. مشخصه های کلی اين رويكرد عبارت اند از:
ـ مشارکت والدين،  شهروندان، منابع فرهنگی و اجتماعی شهر با محوريت تمرکز بر کودکان با توجه 

به اهمیت ارتباط و تعامل در يادگیری.
ـ تشويق کودکان به ابراز عقايد و احساسات خود، مسئولیت پذيری و کنجكاوی.

ـ ساختن مكانی قابل اعتماد برای کودکان، با هدف تقويت حس هويت و تعلق در آنان و توجه به 
ابعاد رشد همه جانبه کودکان.

ـ پرورش خالقیت، از طريق فعالیت های هنری مانند نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی.
ـ رشد مهارت های پژوهشی با مشاهده، توصیف، سؤال سازی، طبقه بندی و ساير فعالیت ها.

محتوی برنامه درسی، ماالگازی شامل اجرای پروژه ها در حوزه های مختلف علوم تجربی، رياضیات، 
ادبیات، هنر، مطالعات اجتماعی و مهارت های کالمی می باشد.  

٦

دیوید ویکارت
)الگوی های

های اسکوپ یا
بینش  وسیع(

تكامل  و  رشد  مورد  در  پیاژه  نظريات  به  توجه  با  کودکان  تعلیم وتربیت  متخصص  ويكارت2  ديويد 
کودکان الگوی آموزشی »های اسكوپ« را در سال 1970 ارائه داد. روش های اين الگو براساس روش 
گام به گام يا رشدی شناختی در آموزش است. اين الگو بر اين باور است که يادگیری فعال براساس 
رشد و تكامل توانايی های نهفته انسان است. اين الگو در کودکان نگرش توانستن و انجام دادن ايجاد 

می کند و به منظور پرورش اعتماد به نفس و شايستگی اجتماعی کودکان طراحی شده است.
مهم ترين برنامه های های  اسكوپ، حمايت از برنامه رشد کودکان، پرورش اعتماد به نفس، مهارت حل 
مسئله،  استقالل فكری، انضباط فردی و يافتن اهداف شخصی برای به دست آوردن شايستگی های 
اجتماعی و برقراری روابط مناسب در زندگی است. محتوای اين برنامه شامل فعالیت های هنری و 
خالق، زبان و ادبیات، مهارت های جسمی ـ حرکتی، رشد عاطفی و اجتماعی برای سال های پیش از 

دبستان است.

Laris Malaguzzi ـ1

 Divid Vikart ـ2
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تاریخچۀ آموزش وپرورش پیش از دبستان در ایران

فعالیت ٣

فعالیت ٤

در گروه های کالسی، در مورد انديشمندان ديگری که در شكل گیری مراکز پیش از دبستان نقش داشته اند، 
از منابع علمی جست و جو کرده و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

در گروه های درسی در مورد فعالیت های جبار باغچه بان در زمینۀ آموزش وپرورش پیش از دبستان 
گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

در   تاريخچۀ آموزش و  پرورش پیش از دبستان در ايران 
اصطالحات مختلفی از جمله مهدکودك،  کودکستان، 
به کار  دبستان  از  پیش  يا  و  دبستان  از  قبل  آموزش 
رفته است. بیش از يک قرن پیش اولین کودکستان در 
منطقۀ جلفای اصفهان توسط ارامنه تأسیس شد. آنچه 
در ذيل می آيد، خالصه ای از تاريخچۀ آموزش وپرورش 

پیش از دبستان در ايران می باشد:
 باغچه بان در سال 1303 هجری شمسی در شهر تبريز 
اولین و در سال 1307 در شیراز، دومین کودکستان را به 
نام باغچه اطفال تأسیس کرد؛ البته کودکان خانواده های 
مرفه به خصوص کارمندان عالی رتبه به کودکستان مزبور 
تجربه  را  گروهی  مراقبت های  و  بازی ها  و  می رفتند 
می کردند. با استقبالی که از اين کودکستان ها به عمل 
آمد، طی مدت کوتاهی در تهران و پاره ای از شهرهای 
بزرگ از سوی بخش خصوصی، کودکستان هايی افتتاح 
شد که با برنامه های ساده ای از قبیل بازی های مرسوم، 
آموزش مقدماتی خواندن و نوشتن، نقاشی، عروسک بازی 

و… در جلب رضايت خانواده ها، تالش می کردند. 
 در سال 1303 شوراي عالي فرهنگ آئین نامه احداث 
مراکز آموزش پیش از دبستان در شهرستان تهران و 
در سال 1304 آئین نامه براي ساير شهرهاي کشور را 

تصويب کرد.  
 نخستین امتیاز تأسیس کودکستان توسط وزارت 

 1310 سال  در  مستظرفه  صنايع  و  اوقاف  و  معارف 
برای خانم برسابه هوسپیان صادر گرديد.

 سال1310 آغاز فصل جديدي در تاريخ آموزش پیش 
از دبستان ايران محسوب مي گردد. 

 نخستین آئین نامه ويژه کودکستان ها و مراکز آموزش 
پیش از دبستان درسال 1312 به تصويب شوراي عالي 
فرهنگ رسید. در ماده اول اين آئین نامه، سن کودکان 
جهت پذيرش در کودکستان ها 4 تا 7 سال قید شده بود. 
 در سال1334، ادارۀ مستقلي جهت رسیدگي و نظارت 
بر امور کودکستان ها تحت نظارت وزارت فرهنگ تأسیس 

گرديد.
 درسال 1335، آئین نـامـه جـديـدي جهت ادارۀ 
کودکستان ها به تصويب رسید که طي آن سن کودکان، 

3 تا 6 سال تعیین شده بود.
 در سال1340، ادارۀ امور کودکستان هاي کشور منحل 
شد و وظايف مربوط به اداره کل تعلیمات ابتدايي محول 
گرديد و آئین نامه دوره پیش دبستانی، در شورای عالی 

معارف و فرهنگ تصويب شد. 
 در سال 1341 شورای کتاب کودك تأسیس شد. اين 
شورا کتاب هايی مناسب برای کودکان پیش از دبستان 

ارائه داد.
 در سال 1343، آموزش پیش از دبستان عماًل به 

صورت نظام همگانی درآمد.
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و  کودکان  فكری  پرورش  کانون   1345 سال  در   
نوجوانان با هدف کوشش در راه بهبود کیفی کتاب های 

کودکان پیش از دبستان و دبستان تأسیس شد.
 در سال 1346 به منظور تربیت نیروی انسانی برای 
مراکز پیش از دبستان آموزشگاه های کودکیاری آغاز 

به کار کردند.
سال  در  که  کودکستان ها  آئین نامۀ  آخرين  طبق   
1349به تصويب شوراي عالي آموزش وپرورش رسید، 
ابتدايي  آموزش  ضمیمۀ  آمادگي  کالس هاي  تشكیل 
گرديد و سن کودکان کودکستاني 3 تا 6 سال تعیین 

گرديد. 
 در سال 1350 ادارۀ کل تعلیمات ابتدايی به دفتر

برنـامه ريزی آموزش ابتـدايی تغییر نـام داد و واحـد 
کودکستان ها مسئولیت طرح و برنامه ريزی آموزش و 

پرورش پیش از دبستان را عهده دار شدند.
 در سال 1352 در مدرسه عالی شمیران اولین رشته 

پیش دبستانی دائر شد.
 درسال 1353، وزارت آموزش وپرورش طبق انتشار 
بخشنامه اي به اعمال اصالحاتي در آئین نامۀ مذکور 
از  دسته  آن  تنها  تغییرات  اين  مطابق  کرد.  مبادرت 
از  بودند  برخوردار  تمام  از سن 5 سال  کودکاني که 
حق ثبت نام درکالس هاي آمادگي بهره مند گرديدند. 
 از سال1354، سازمان هاي دولتي موظف به تأسیس 
سازمان  سوي  از  آنها  ضوابط  و  شده  مهدهاي کودك 
زنان تنظیم گرديد. همچنین دفتر برنامه ريزی آموزش 
ابتدايی تغییر  ابتدايی به دفتر آموزش کودکستانی و 

نام داد.

دولتي،  سازمان هاي  کل  بودجه  در  درسال1356،   
بودجه الزم جهت احداث مهدهاي کودك ويژۀ فرزندان 
زنان کارمند پیش بیني شده و سازمان زنان مسئولیت 

تشكیل و نظارت بر آنها را عهده دار گرديد. 
 پس از انقالب اسالمي، براساس تصمیم گیري هیئت 
رفاه  ملي  سازمان  زنان،  سازمان  انحالل  با  وزيران، 
خانواده، سازمان تربیتي شهرداري تهران و انجمن ملي 
حمايت از کودکان، اجازۀ تأسیس مهدهاي کودك به 
وزارت بهداري و بهزيستي و سپس به سازمان بهزيستي 

محول گرديد.
 در سال 1358 هیئت وزيران جمهوری اسالمی ايران 
هر کارخانه و کارگاهی را که زنان کارگر آن حداقل 
صاحب 10 کودك بودند، موظف به تأسیس مهدکودك 

در آن واحد کرد.
 در سال 1366 صدور مجوز و نظارت بر برنامه ريزی 
نظر  براساس  کلیۀ مهدهاي کودك دولتي و خصوصي 
شورای عالی انقالب فرهنگی، بر عهده سازمان بهزيستي 

گذاشته شد.
 در سال 1367 صدور مجوز و نظارت بر برنامه های 
براساس  مدرسه  از  قبل  سال  يک  کودکان  آموزشی 
مصوبۀ شورای عالی انقالب فرهنگی به آموزش وپرورش 

محول گرديد.
وزارت  در   1390 سال  در  بنیادين  تحول  سند   
راهنمای  به عنوان  که  شد  تدوين  آموزش    و  پرورش 
برنامه ها و فعالیت های پیش از دبستان مورد استفاده 

قرار می گیرد.

در گـروه های کالسی در مـورد نقش سازمـان بهزيستی و وزارت آموزش   و  پرورش در گسترش مراکـز فعالیت ٥
پیش  از  دبستان در ايران و وظايف آن، از منابع علمی جست وجو کرده و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
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فصل اول: کلیات آموزش و پرورش پیش از دبستان 

جدول ٢ ـ پیشگامان آموزش وپرورش پیش  از  دبستان در ایران

شرح حالنام

جبار 
باغچه بان

جبار باغچه بان فرزند عسگر از پیشگامان آموزش وپرورش نو در سال 1264 در ايروان به دنیا آمد. پدرش در شهر 
ايروان با شغل معماری و قنادی روزگار می گذراند. 

تحصیالت باغچه بان با اصول قديمی و در مساجد بود و در 15 سالگی مجبور به ترك تحصیل گرديد و به حرفه پدر 
روی آورد. پدرش عاشق قصه بود و شب ها با او پای نقالی می نشست. با سود جستن از قصه های کودکیش برای 
بچه ها نمايشنامه می نوشت. به واسطۀ روش ابتكاری او در تدريس، در سال 1299 به موجب حكم رياست فرهنگ 

تبريز، به آن شهر رفته و مشغول به کار شد. 
انديشۀ شیوه های نو در آموزش وپرورش کودکان پیش دبستانی که فروبل در چهارچوب يک برنامه مشخص به وجود 
نام  با  تبريز  در  ايرانی  کودکستان  اولین   1303 سال  در  فروبل،  ديدگاه  از  الهام  با  تا  واداشت  را  او  بود  آورده 
باغچه اطفال را تأسیس کند و از همان زمان نام فامیل خود را از عسگرزاده به باغچه بان تغییر داد و به مربیان نیز 

پیشنهاد کرد که خود را باغچه بان بنامند.
 سپس در سال 1306 در شیراز و در سال 1312 در تهران برنامه های بسیاری را برای پیش دبستانی تدارك ديده و 
اجرا کرد. او عالوه بر دوره های پیش دبستانی کار خود را با ناشنوايان آغاز کرد. باغچه بان در سال 1312 دستگاهی 
نام به  تكمیل شدن  از  اين دستگاه پس  به شنیدن می شدند.  قادر  آن  از  استفاده  با  اختراع کرد که کر   و   الل ها 

»تلفن گنگ« در ادارۀ ثبت اختراعات به تاريخ 22 بهمن 1312 به شماره 118 به ثبت رسید. در سال 1322 
تأسیس کرد.  را  از کودکان کر   و   الل  به نام جمعیت حمايت  خورشیدی جمعیتی 

سرود،  و  شعر  خواندن  تصوير،  با  همراه  قصه گويی  او  آموزشی  برنامه های  در 
اجرای نمايشنامه، نقاشی های گروهی، مجسمه سازی، آشنايی با رنگ ها و نام 
درختان و … گنجانده شد. باغچه بان طی سال ها تعلیم و تربیت به کودکان به 
روشی برای آموزش خواندن و نوشتن دست يافت که امروز آن را روش ترکیبی 
می گويند. باغچه بان در روز چهارم آذر ماه سال 1345 خورشیدی درگذشت. 

)شكل1(
از آثار او می توان به موارد زير اشاره کرد:

1ـ زندگی کودکان
2ـ بادکنک

3ـ عروسان کودك و درخت مرواريد
4ـ اصول تعلیم الفبا

5  ـ کتاب اول ابتدايی
6  ـ نمايشنامه گرگ و چوپان

7ـ نمايشنامه پیر و ترب
8  ـ نمايشنامه خانم خزوك

شکل 1ـ جبار باغچه بان

 مداد رنگی

مـداد سرخ رنگ مـن     رفیق شوخ و شنگ   من
بـه يـاری تـو دمبـدم     هزاران نـقشه می کشم
گل و بنـفشه و چمـن    درخت سیب     و يـاسمن
» جبار باغچه بان«
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توران 
میرهادی

توران میرهادی، در سال 1305در تهران به دنیا آمد. تجربه های او از دو استاد بزرگش يعنی جبار باغچه بان و 
دکتر هوشیار، سبب شد تا برای آموزش در زمینۀ علوم تربیتی و روان شناسی، در پايیز 1325 به پاريس برود. 
آشنايی او با نظريه های مربیان بزرگ تعلیم و تربیت کودکان، فرصتی نادر برای او فراهم آورد که اين ديدگاه ها را 
بیاموزد و در ايران به کار ببندد. نخستین کار او بعد از بازگشت به ايران در سال 1320، حضور در کودکستان بهار 
و دبیرستان نوربخش  و انتقال دانش و تجربه هايی بود که در اروپا آموخته بود. فعالیت متمرکز میرهادی در عرصۀ 
آموزش وپرورش از سال 1334 با پايه گذاری کودکستان فرهاد آغاز شد. او توانست از سال 1336 دبستان فرهاد را 
در کنار کودکستان پايه بگذارد. مدرسه راهنمايی فرهاد نیز از سال 1350 کارش را آغاز کرد. در بیشتر سال های 
درون  ديدگاه های  پیشرفته ترين  و  شد  تبديل  عمومی   تعلیمات  تجربی  واحد  به  فرهاد  مدرسۀ   50 و   40 دهه 
آموزش وپرورش ايران نخست در اين مجتمع بررسی و تجربه و در صورت کسب اعتبار در نظام آموزش وپرورش 
جاری می شد. ايشان در سال 1335 نخستین نمايشگاه کتاب کودك را در دانشكدۀ هنرهای زيبای دانشگاه تهران 
برگزار کردند. اين نمايشگاه از آن جهت اهمیت دارد که موضوع کمبود کتاب کودك و کتابخانه های ويژه کودکان را 
به جامعۀ فرهنگی آن روزگار يادآوری کرد. پس از اين کار بود که جنبشی در گسترش ادبیات کودکان راه افتاد که 
تا زمان پايه گذاری شورای کتاب کودك در سال 1341 به طور غیر رسمی و پراکنده ادامه يافت. راه اندازی شورای 
کتاب کودك در ايران به معنای رسمیت يافتن نهاد ادبیات کودکان در ايران است. توران میرهادی نقش برجسته ای 
را در هدايت و راهبری ادبیات کودکان ايران در عرصه ملی و بین المللی داشته است. او در سال های دهه 1960 
و 1970 در کنگره های بین المللی ادبیات کودکان و جايزه جهانی هانس کريستین آندرسن مشارکت داشته است.
ايده فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان در دومین سمینار ملی ادبیات کودکان که در سال 1346 در باشگاه معلمان 
برگزار شد، باز می گردد. همگی شرکت کنندگان در اين سمینار بر تدوين و تألیف فرهنگ نامه ای بومی که نیازهای 
کودکان و نوجوانان ايرانی را برآورده سازد، تأکید کردند. توران میرهادی اين ايده را همواره در ذهن داشت تا اينكه 

در سال 1358 حرکت اجرايی برای تألیف و تدوين اين اثر ملی را آغاز کرد. 
اصول آموزش وپرورش کودکان از نظر توران میرهادی به شرح زير است:

	 توجه به تفاوت های فردی 
	 توجه به ابعاد مختلف رشد انسان

	 ايجاد محیط جست وجوگری در مدرسه برای معلمان و کودکان
	 توجه به آموزش فردی و گروهی و مشارکتی به جای رقابت

	 برقراری ارتباط مناسب با کودکان و والدين
	 مشارکت فعال کودکان در برنامه ريزی ها و فعالیت ها

	 تأکید بر مسئولیت پذيری کودکان
	 تشويق کودکان با استفاده از انگیزه های درونی کودك نه عوامل بیرونی

از نظرات مربیان، معلمان و کودکان در تنظیم و  	 مديريت شورايی و استفاده 
برنامه ها اجرای 

	 انجام ارزشیابی کیفی از کودکان به جای ارزشیابی کمی
مهم ترين آثار به جا مانده از ايشان کتاب کار مربی کودك و جست وجو در 
راه ها و روش های تربیت است. توران میرهادی در 18 آبان 1395 چشم از 

شکل ٢ـ توران میرهادیجهان فرو بست. )شكل 2(
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فصل اول: کلیات آموزش و پرورش پیش از دبستان 

یحیی 
مافی

يحیی مافی، آموزگار، کارشناس و پژوهشگر مسائل آموزشی و تربیتی، و از پیشگامان آموزش وپرورش نوين در ايران 
و از بنیان گذاران شورای کتاب کودك، در سال 1302 در معلم کاليه »رودبار الموت« به دنیا آمد. در سال 1332 
کودکستان مهر را به صاحب امتیازی همسرش معصومه سهراب تأسیس کرد و در سال 1334 امتیاز مدرسه پسران 
مهر را گرفت. اين زوج از جمله پیشگامان گشايش مدرسه های ملی بودند. مجموعۀ آموزشی مهران، عضو انجمن 
از مدرسه های  بازديد  برنامه ريزی و  انجمن و  اين  ملی مدارس هماهنگ بود. تبادل تجربه مديران مدرسه ها در 
ديگر کشورها از سوی اين نهاد، در اداره مدرسه  و باال  بردن سطح آموزشی دانش  آموزان کارساز بود. مدرسۀ مهران، 
از پیشگامان تشويق و عادت دادن دانش آموزان به کتاب خوانی است. همه دانش آموزان هنگام نام نويسی در اين 
مجتمع آموزشی، يک فهرست کتاب دريافت می کردند و بايد يكی از کتاب ها را می خريدند تا بتوانند عضو کتابخانه 
شوند و کارت کتابخانه بگیرند. هنگام تغییر مديريت مدرسه در سال1357، کتابخانۀ اين مدرسه 11هزار جلد کتاب 

داشت؛ اما وقتی اين کتابخانه در سال 1336 باز شد، فقط 14 کتاب برای کودکان داشت. 
يحیی مافی در سال 1360 با همكاری همسرش انتشارات کتاب کودك و نوجوان را تأسیس کرد. ويژگی کتاب های 
تهیه شده توسط اين مؤسسه چاپ کتاب به زبان های کردی، ترکی و فارسی به صورت همزمان بود. کتاب ارزنده 
مورد  در  و همسرش  او  پرارزش  تجربیات  مدرسه داری« حاصل  »تجربه های  نام  به  آموزش وپرورش  در حوزۀ  او 
کودکستان و دبستان مهران است. اين کتاب حاوی برنامه های آموزشی کودکستان است که شامل آموزش مفاهیم 

)علوم، رياضی، اجتماعی( بازی ها، شعر، قصه، موسیقی، ورزش، گردش های علمی، نقاشی و کاردستی است.
يحیی مافی کار اجتماعی و فرهنگی خود را در گسترۀ ادبیات کودکان با حضور در هیئت مديره شورای کتاب 
کودك تا پايان عمر ادامه داده است و در پیشبرد نشر فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان نقش بسیار سازنده ای داشته 
است. طی سال های 1390ـ1366 عضو هیئت مديرۀ شرکت تهیه و نشر  فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان شد. او 
همچنین از جمله پايه گذاران انجمن پژوهش های آموزشی پويا و عضو هیئت مديره اين انجمن بوده است. يحیی 

مافی در بهمن سال 1392 چشم از جهان فرو بست. )شكل 3(

شکل ٣ـ یحیی مافی
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انواع مراکز پیش از دبستان

شکل ٤ـ فعالیت های مراکز پیش از دبستان

دوره پیش دبستانی يا دوره آمادگی در نظام آموزشی ايران، دوره ای است که کودکان در 1 يا 2 سال قبل از ورود به 
دبستان می گذرانند. اين دوره جهت آماده ساختن کودکان 5 ساله برای ورود به دبستان است و واحدهای مستقل 
يا ضمیمۀ دبستان ها تحت عنوان »آمادگی« تأسیس و توسعه يافته  است. در اين واحدها، کودکان 5 ساله به مدت 
يک سال طبق برنامۀ خاصی برای ورود به دورۀ بعد آماده می شوند. تعیین شاخص های آموزشی و پرورشی و تدوين 
محتوا و نظارت بر مهدکودك از حیث آموزشی و پرورشی با وزارت آموزش و پرورش و صدور مجوز و ارائه برنامه با 

سازمان بهزيستی کل کشور می باشد1.

1ـ قانون تأسیس و اداره مدارس و مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی 1395/10/8 

در گروه های کالسی تصاوير باال را با دقت مشاهده کنید )شكل 4( به سؤاالت زير پاسخ دهید و نتیجه فعالیت ٦
را در کالس ارائه دهید.

 تصاوير چه موضوعی را نشان می دهند؟
 هر تصوير بیانگر چه نوع فعالیتی است؟
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فصل اول: کلیات آموزش و پرورش پیش از دبستان 

از نظر شناسايی بخش های مختلف آموزش وپرورش پیش از دبستان اسامی  و عناوين مختلفی را به خود اختصاص 
می دهند و آشنايی با اين اسامی و عناوين می تواند مربی را در وظايف و مسئولیت های خود ياری دهد. براساس 

آئین نامه های بهزيستی انواع مراکز پیش از دبستان در جدول 3 آمده است.

جدول٣ـ عناوین و تعاریف مراکز پیش از دبستان

توصیفعنوانردیف

مهدکودک1

به مرکزی اطالق می گردد که مسئولیت مراقبت و فرايند ياددهی، يادگیری کودکان 
با فراهم کردن فرصت ها و  ابعاد زيستی، روانی و اجتماعی را عهده دار است و  در 
تجارب يادگیری متنوع برای يادگیری کودکان از سن 6 ماه تا قبل از سن ورود به 

دبستان تحقق اين امر را میسر می سازد. 

ابعاد مهد قرآنی ٢ در  پرورش کودکان  و  مراقبت  انجام مسئولیت  که عالوه بر  است  مهدکودکی 
نیز می پردازد. به کودکان  امر آموزش قرآن و مفاهیم دينی  به  مختلف رشد، 

مهدکودکی است که با استفاده از امكانات و فضای فیزيكی مساجد برای ارائه خدمات مهد مساجد٣
فرهنگی، آموزشی به کودکان منطقه و نمازگزاران تأسیس می گردد. 

مهدکودکی است که در روزهای جمعه از ساعت 10 لغايت 14 جهت ارائه خدمات آدینه مهد٤
مهدهای کودك به کودکانی که والدين آنها در نماز جمعه حضور دارند، تشكیل می گردد.

روستا مهد٥
مهدکودکی است که توسط اشخاص حقیقی و يا حقوقی و با همكاری شورای اسالمی  و 
تحت نظارت سازمان بهزيستی تأسیس می گردد و مسئولیت مراقبت و پرورش کودکان 

روستايی در ابعاد مختلف رشد از آغاز 3 سالگی تا 6 سالگی را عهده دار است. 

کودکستان٦
)پیش دبستانی(

به  برای ورود  به منظور آمادگی  برای کودکان 5 ساله  برنامه های آموزشی  تدارك 
است.  مدرسه 

عناوین و وظایف کارکنان مراکز  پیش از دبستان

شکل ٥  ـ کارکنان در حال انجام وظیفه در مراکز پیش از دبستان
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 عناوین کارکنان در مراکز پیش از دبستان 
در کشور جمهوری اسالمی ايران آموزش وپرورش پیش  از  دبستان برای کودکان 3 ماهه تا 4 ساله تحت نظارت 

سازمان بهزيستی و برای کودکان 4ـ6 ساله برعهدۀ وزارت آموزش وپرورش است.

در گروه های کالسی شكل 5 را با دقت مشاهده کنید؛ هر تصوير بیانگر چه نوع خدماتی در مرکز پیش  از  دبستان فعالیت ٧
است؟ نتیجه را در کالس ارائه دهید.

جدول ٤ـ عناوین کارکنان و تعاریف در مراکز پیش  از  دبستان1

توصیفعنوانردیف

مؤسس1
به شخص حقیقی يا حقوقی اطالق می گردد که پس از طی مراحل پیش بینی شده موفق به دريافت موافقت 

اصولی و سپس پروانه فعالیت می گردد.

مسئول فنی٢
فرد مؤنث واجد شرايطی است که از طرف مؤسس )حقیقی يا حقوقی(، به سازمان بهزيستی استان معرفی 
تا پس از تأيید کمیسیون استان برای آن فرد پروانه مسئول فنی صادر و در مهدکودك مربوط مطابق با 

اين دستورالعمل انجام وظیفه کند.

مدیر داخلی٣
فردی است که مسئولیت حسن انجام و اجرای برنامه های مرکز پیش از دبستان و هماهنگ کنندۀ فعالیت های 

کارکنان مرکز را براساس اصول و قوانین مربوط برعهده دارد.

مربی ٤
فردی است که مسئول طرح ريزی، هدايت برنامه های آموزشی و رشدی مناسب، و نظارت بر فعالیت های 
ارايۀ خدمات و مراقبت بر کودکان خردسال را در مهد  کودك و مراکز  مربی يار و مراقب کودك در نحوه 

دارد.  بر عهده  پیش دبستانی 

مربی یار٥

فردی است که تحت نظارت و راهنمايی مربی اصلی و متخصص در هدايت برنامه آموزشی مناسب برای 
يک کالس يا يک گروه از کودکان کار می کند. آنها می توانند بسیاری از زمینه های فنی تدريس را تحت 
راهنمايی و نظارت مربی انجام دهند و قابلیت و توانايی کار مؤثر و سودمند با کودکان را دارند. معموالً 

دارای ديپلم هستند.

فردی است که تحت نظارت مربی به نگهداری کودکان شیرخوار، رفع نیازهای به موقع آنان، تعويض ملحفه و مراقب٦
لباس و پوشک کودکان و شست وشوی کودکان با رعايت اصول بهداشتی و مراقبت های الزم فعالیت می کند.

فردی است که در زمینۀ ارزشیابی کودکان از طريق مشاهده و يا انجام آزمون ها و تدارك اطالعات ضروری روان شناس٧
يا توصیه و پیشنهاد استفاده از منابع ديگر در کنار مربی به تأمین سالمت روانی کودك کمک می کند.

کارکنان ٨
بهداشت

پزشكان، دندان پزشكان و پرستاران که به نوعی در برنامه های سالمت کودکان در مرکز پیش از دبستان 
فعالیت دارند و معاينات دوره ای کودکان و ثبت نتیجه در پرونده سالمت را برعهده دارند. 

کارشناس 9
تغذیه

فردی است که با دارا بودن تخصص در زمینه دانش تغذيه ای، بر تنظیم، خريد و تهیه موادغذايی، طبخ 
بهداشتی موادغذايی و اجرای برنامه های غذايی کودکان با توجه به حساسیت های غذايی کودکان، در مرکز 

پیش از دبستان نظارت دارد.

سرایدار10
فردی است که به صورت شبانه روزی در محل مرکز پیش از دبستان مراقب ايمنی و تأمین خدمات بهداشتی 

محیط مرکز پیش از دبستان و ساير خدمات مورد نیاز را عهده دار است.

1ـ اطالعات جدول 4 با استفاده از آئین نامه های سازمان بهزيستی کشور تهیه شده است.
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فصل اول: کلیات آموزش و پرورش پیش از دبستان 

 وظایف کارکنان در مراکز پیش از دبستان1 
به منظور آشنايی و تأکید بیشتر در اين قسمت به شرح و معرفی وظايف مربی، مربی يار و مراقب پرداخته 

شده است. 

 مهم ترین وظایف مربی 
1 حضور منظم در مهدکودك و مراقبت، پرورش و آموزش کودکان در طی ساعات کار تعیین شده.

٢ برنامه ريزی و اجرای فعالیت های مناسب رشدی برای پاسخ گويی به نیازهای اجتماعی، عاطفی، جسمی ـ  حرکتی، 

شناختی و کالمی کودکان.
٣ توجه به حضور و غیاب کودکان، و اعالم غیبت آنها به مسئول فنی مهدکودك.

٤ جدا کردن کودك بیمار از ساير کودکان و اطالع موضوع به مسئول فنی در صورت مشاهدۀ کودك بیمار.

٥ اجرای صحیح برنامه تغذيه کودکان تحت مسئولیت و حضور در تمام ساعات صرف غذای کودکان.

٦ نظارت بر چگونگی بهداشت فردی کودکان.

٧ تأمین محیطی ايمن و مطمئن برای کودکان و اطمینان از بهداشت و ايمنی تجهیزات و امكانات.

٨ نظارت بر خواب و استراحت کودکان و کنترل شرايط الزم. 

9 طرح مسائل و مشكالت کودکان با مدير مهدکودك همراه با پیگیری آنها.

10 اجتناب از هر نوع تنبیه کودکان.

11 گزارش فوری به مدير مهدکودك در صورت احتمال وقوع کودك آزاری و مورد قصور و غفلت قرار  گرفتن 

کودك.
1٢ کنترل وضع اتاق، وسايل و تجهیزات مربوط، هنگام بروز حوادث غیرمترقبه و اطالع فوری به مسئول فنی 

مهدکودك و مراکز امدادی برحسب مورد.
1٣ حضور در دوره های آموزشی مرتبط با حوزۀ فعالیت به تشخیص مسئول فنی مهدکودك.

1٤ مراقبت از سالمت جسم و روان کودك. 

وظایف مربی یار و مراقب
1 کمک به مربی در امر آموزش کودکان.

٢ نگهداری و زيرنظر گرفتن کودکان به منظور رفع نیازهای آنان با هماهنگی مربی مربوط.

٣ تعويض ملحفه و لباس و پوشک کودکان و شست وشوی کودکان با رعايت اصول بهداشتی و مراقبت های الزم.

٤ کمک در اجرای صحیح برنامه تغذيه کودکان با نظارت مربی و دادن غذا به کودکان شیرخوار و نوپا.

٥ هدايت کودکان به توالت و دست شويی و شست وشوی آنان با دستكش يكبار مصرف جداگانه در هر نوبت 

تعويض يا شست وشوی هر کودك.

٦ رعايت بهداشت فردی کودکان.

٧ کنترل کامل وضع اتاق و وسايل خواب و بازی کودکان از لحاظ ايمنی و بهداشتی زير نظر مربی.

٨ ارائه گزارش به مربی مربوط در صورت مشاهده  هرگونه تغییرات خاص عاطفی و جسمی در کودك.

1ـ وظايف مربیان و کارکنان از آئین نامه تأسیس و انحالل مهدکودك های بهزيستی استخراج و شرح کامل آن در کتاب همراه هنرجو درس 
مراقبت از سالمت کودك آورده شده است.

1
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9 همكاری با مربی در حفظ و نگهداری وسايل و تجهیزات مهدکودك و آماده نگهداشتن آنها برای فعالیت های 

مربوط.
10 همكاری با مربی در امر پذيرش و ترخیص کودکان.

11 نظافت اتاق ها، وسايل و مسیر تردد کودکان زير نظر مربی مربوط. 

1٢ اجرای دستورات محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظايف کاری.

فعالیت ٨

فعالیت 9

با هماهنگی هنرآموز خود از يک مهدکودك بازديد کنید و فعالیت های زير را انجام دهید: 
 فهرستی از عناوين کارکنان در مرکز تهیه کنید.

 گزارشی از شرح وظايف شغل های موجود در آن مرکز ارائه دهید.

در گروه های کالسی، با توجه به گزارش های بازديد خود در فعالیت 8 و با توجه به رشتۀ تحصیلی 
خود، در مورد مشاغلی که بعد از فراغت از تحصیل می توانید انجام دهید، گفت و گو کنید و نتیجه را 

در کالس ارائه دهید.

وظیفۀ مهم مربیان آماده کردن کودکان برای ورود به دبستان است و به طور کلی اهداف آموزش وپرورش 
در کانون های آموزش قبل از دبستان بر محور آموزش هايی چون امور بهداشتی، آشنايی با طبیعت و 
محیط کودك، زبان آموزی، نقاشی، کارهای دستی، قصه گويی، آموزش موسیقی و پرورش ذوق هنری 

و بازی، ايجاد عادات مفید اجتماعی و فردی و نظم بخشی به رفتار کودکان استوار است. 

مشاغل مرتبط با رشتۀ تربیت کودک

1 به عنوان مربی يار در مراکز پیش از دبستان فعالیت 

کند. 
٢ مربی يار پس از 3 سال کار تجربی به عنوان مربی 

فعالیت کند.
می توانند  کارآفرين  گروه های  صورت  به  مربیان   ٣

زمینه های  در  خدماتی  و  کرده  تأسیس  را  مراکزی 
قصه گويی، نمايش خالق، مهارت کالمی، خودآگاهی 

کودك، ارتباط و مشارکت، اجرای انواع بازی ها و… 
به مراکز پیش از دبستان ارائه دهند.

٤ مربیان به صورت گروهی، می توانند مرکز پیش از 

دبستان تأسیس کنند.
٥ به عنوان پرستار کودك در منزل می توانند خدمات 

خود را ارائه دهند.

نکته

در گروه های کالسی بروشوری از مشاغل مرتبط با رشته تربیت کودك تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.فعالیت 10



17

فصل اول: کلیات آموزش و پرورش پیش از دبستان 

ارزشیابی پایانی فصل اول

1 اهمیت آموزش وپرورش پیش از دبستان را توضیح دهید.

٢ فهرستی از اهداف آموزش وپرورش پیش از دبستان تهیه کنید.

٣ فهرستی از پیشگامان آموزش و پرورش در ايران ارائه دهید.

٤ فهرستی از پیشگامان آموزش و پرورش در جهان ارائه دهید.

٥ عناصر برنامه درسی فروبل را شرح دهید.

٦ باغچه بان در رشد آموزش وپرورش پیش از دبستان در ايران، چه نقشی داشت؟ توضیح دهید.

٧ خدمات توران میرهادی به آموزش وپرورش پیش از دبستان در ايران را فهرست کنید.

٨   جدول زير را کامل کنید.

روشنام الگونام اندیشمند

....................................................................................................................................................مونته سوری

......................................................................................................................والدورف..............................

پروژه محور، اکتشافی و مشارکتی............................................................

......................................................................................................................های اسكوپ..............................

9 فهرستی از عناوين مراکز پیش از دبستان در ايران تهیه کنید.

10 فهرستی از وظايف مربی در مراکز پیش از دبستان تهیه کنید.

11 وظايف مربی و مربی يار را با هم مقايسه کنید و نتیجه را به صورت خالصه در چهار سطر بنويسید.
1٢ بعد از فارغ التحصیل شدن به عنوان يک مربی يار، در چه مشاغلی می توانید خدمت کنید؟  فهرست کنید.1
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ارزشیابی شایستگی کلیات آموزش و پرورش پیش از دبستان )فصل 1(

تکالیف عملکردی عنوان فصل 1
)شایستگی ها( 

استاندارد عملکرد 
استاندارد )شاخص ها، داوری، نتایج )کیفیت( 

نمره نمره دهی( 

کلیات آموزش 
و پرورش پیش 

از دبستان 

تحلیل آموزش و 
پرورش پیش از 

دبستان 
تحلیل کلیات 

آموزش و پرورش 
پیش از دبستان با 
استفاده از منابع 
علمی و آموزشی 

معتبر، آیین نامه ها، 
دستورالعمل های 
وزارت آموزش و 
پرورش و سازمان 
بهزیستی کشور 

باالتر از حد 
انتظار 

1ـ تحلیل اهمیت و ضرورت آموزش و 
پرورش پیش از دبستان 

پرورش  و  آموزش  اهداف  کاربرد  ٢ـ 
فعالیت های  در  دبستان  از  پیش 

آموزشی 
٣ـ مقایسه تاریخچۀ آموزش و پرورش 

پیش از دبستان در ایران و جهان 
٤ـ مقایسه انواع مراکز پیش از دبستان 

با یکدیگر 
٥ـ تهیه فهرست وظایف کارکنان مراکز 

پیش از دبستان 
٦ـ تعیین تشابهات و تفاوت های نظرات 
پیشگامان آموزش پیش از دبستان در 

جهان و ایران 

٣

تحلیل عناوین و 
وظایف کارکنان 
مراکز پیش از 

دبستان 

درحد انتظار 

1ـ تحلیل اهمیت و ضرورت آموزش و 
پرورش پیش از دبستان

پرورش  و  آموزش  اهداف  کاربرد  ٢ـ 
فعالیت های  در  دبستان  از  پیش 

آموزشی 
٣ـ مقایسه تاریخچه آموزش و پرورش 

پیش از دبستان در ایران و جهان 
٤ـ تهیه فهرست وظایف کارکنان مراکز 

پیش از دبستان 

٢

پایین تر از 
انتظار 

توانایی انجام دو شاخص از شاخص های 
درحد انتظار 

1

نمره مستمر از ٥

نمره شایستگی پودمان از ٣

نمره پودمان از ٢٠
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فصل 2

اصول و مفاهیم آموزش وپرورش پیش از دبستان

شایستگی های فصل 
1 به کارگیري اصول و مفاهیم حاکم بر برنامه ها در اجراي فعالیت هاي 

آموزشي پیش از دبستان
٢ طراحی واحد کار برای آموزش مفاهیم پیش از دبستان

آموزشي  فعالیت هاي  اجراي  در  مختلف  روش های  به کارگیري   ٣

پیش از دبستان

فعالیت
ریاضی

فعالیت
علمی

آموزش یک 
مفهوم

گردش
علمی

مفاهیم 
اخالقی

مفاهیم 
اجتماعی

بازی های 
فکری

بهداشت 
و تغذیه

فعالیت
کالمی

حرکات 
جسمانی

فعالیت
هنری
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0اصول و ویژگی های برنامه های آموزشی دورۀ پیش از دبستان

 در گروه های کالسی در مورد موضوع زير گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.فعالیت 1
مربی برای آموزش يک مفهوم به کودکان به چه نكاتی بايد توجه کند؟

 برای برنامه ريزی مناسب کودکان در سنین پیش از دبستان اصول و ويژگی هايی وجود دارد که مهم ترين آنها 
در نمودار1 نمايش داده شده است.

با پیشرفت دانش 
و مهارت های روز 

تناسب داشته باشد.

بر رشد 
همه جانبه تمرکز 

داشته باشد.

 اصول و ویژگی های 
برنامه های آموزشی 

دورۀ پیش از دبستان 

منظم، 
انعطاف پذیر و 
متنوع باشد.

براساس 
اهداف مشخص 

طراحی شود.

به سن 
کودکان توجه 
داشته باشد.

با سطح توانایی 
کودک تناسب 

داشته باشد.

بازی محور 
باشد.

به کودکان حق 
انتخاب دهد.

از ساده به 
دشوار تنظیم 

شود.

نمودار1ـ اصول و ویژگی های برنامه های آموزشی دورۀ پیش از دبستان

1 برنامۀ آموزشی با سن کودکان تناسب داشته 
باشد: برنامۀ آموزشی با توجه به سن خاصی طراحی 
و  کند  تعیین  مربی  برای  را  کار  مسیر  تا  می شود 

برنامه های آموزشی خود را براساس آن تنظیم کند.
مشخص  هدف های  بر  اساس  آموزشی  برنامه   ٢
طراحی شود: برنامه آموزشی به طور لحظه ای تدارك 
ديده نمی شوند، بلكه بر اساس هدف های کلی و مشخص 
شكل می گیرند و تضمین کنندۀ میزان موفقیت مربی در 

آموزش به کودکان است.

متنوع  و  انعطاف پذیر  منظم،  آموزشی  برنامۀ   ٣
باشد: مربی با تنظیم برنامه براساس نیاز کودکان و با 
توجه به عالقه و خستگی پذيری آنان، برنامه ای منظم 
به  منظم  برنامه های  می کند.  طراحی  انعطاف پذير  و 
کودکان احساس ايمنی و امنیت می دهد، انعطاف پذيری 
برنامه ها تفاوت های فردی آنها را درنظر می گیرد و تنوع 
برنامه ها، باعث برانگیختن عالقه و انگیزه در آنها می شود 
و فرصتی برای کسب تجربه های گوناگون توسط آنها را 

فراهم می کند.
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٤ برنامۀ آموزشی رشد همه جانبه تمرکز داشته 
باشد: کودك موجودی يكپارچه و دارای ابعاد مختلف 
اجتماعی، شناختی و خالق است؛  جسمانی، عاطفی، 
ابعاد  همه  با  متناسب  آموزشی  برنامۀ  يک  بنا بر اين 
وجودی او بايد باشد. پرداختن به جهات مختلف رشد، 
نقش  دوران  اين  در  کودك  شخصیت  شكل دهی  در 

مهمی دارد.
٥ برنامۀ آموزشی با سطح توانایی های کودکان 
کودکان  يادگیری  و  آموزش  باشد:  داشته  تناسب 
شروع  کودکان  مهارت  و  چیرگی  سطح  به  توجه  با 
می شود. بنابراين هنگام تنظیم برنامه و تعیین محتوا 
برای کودکان پیش از دبستان میزان رشد و پیشرفت 
يعنی حد شروع و نهايت قابلیت ها و توانايی آنها را بايد 

مشخص کرد.
٦ برنامۀ آموزشی »بـازی« را محور قرار دهد: 

در گروه های کالسی در مورد موضوع زير گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.فعالیت ٢
با توجه به اصول برنامه های آموزشی، کدام اصل تأثیر بیشتری بر برنامه های آموزشی دارد؟

 نکات ضروری در طراحی برنامه های آموزشی کودکان 

تحقیقات نشان می دهد که يادگیری کودکان از طريق 
رويكردهای عینی و بازی محور به مؤثرترين وجه میسر 

است.
٧ برنامۀ آموزشی حق انتخاب به کودکان دهد: 
دادن حق انتخاب در فعالیت ها و امور مختلف باعث 
و  مسئولیت پذيری  اعتماد به نفس،  استقالل،  پرورش 

خودسازی کودکان می شود.
٨ برنامۀ آموزشی از ساده به دشوار تنظیم شود: 
تنظیم برنامۀ آموزشی از ساده به دشوار، باعث می شود 
که کودك با کسب موفقیت در انجام فعالیت های ساده 

به تدريج بتواند فعالیت های دشوار را انجام دهد.
9 برنامۀ آموزشی با پیشرفت دانش و مهارت های 
روز تناسب داشته باشد: محتوی برنامه های آموزشی 

بايد با دانش و تكنولوژی نوين هماهنگی داشته باشد.

توجه به نكات زير در طرح ريزی برنامه های پیش از 
دبستان مورد تأکید است:

1 رشد، نتیجه یادگیری و رسش است: يادگیری 
رشدی  نظر  از  کودکان  که  می گیرد  صورت  زمانی 
آموزش وپرورش  برنامۀ  يعنی  باشند.  داشته  آمادگی 
بايد آمادگی های رشدی و  از دبستان  کودکان پیش 

پیشینۀ تجربی کودك را مورد توجه قرار دهد.
با  نیازها  توانایی ها، عالئق و  از نظر  ٢ کودکان 
همه  در  رشد  روند  هرچند  دارند:  تفاوت  یکدیگر 
کودکان مراحل يكسانی را دنبال می کند؛ اما کودکان 
شرايط  ارثی،  عوامل  خانواده،  چون  عواملی  به دلیل 
اقتصادیـ  اجتماعی، تفـاوت های شهریـ  روستـايی، 
آداب و رسوم و … با يكديگر از نظر رشد همه جانبه 

حتی در گروه های سنی مشابه با هم تفاوت دارند.

٣ کودکان به طور ذاتی کنجکاوند: بهترين يادگیری 
زمانی صورت می گیرد که انگیزۀ الزم در کودك به وجود 
آيد؛ بنابراين بايد در ايجاد انگیزه و پرورش کنجكاوی 

کودکان در برنامه ريزی، طرح هايی تنظیم کرد.
٤ یادگیری کودکان در ارتباط با یکدیگر افزایش 
می یابـد: کودکان همۀ مفـاهیم شنـاختی، اجتمـاعی، 
عاطفی و… را در جريان تعامل با يكديگر، با بزرگترها 
و بـرخورد بـا محیط پیـرامون خـود کسب می کنند. 
بنابراين در برنامه ريزی به طراحی فعالیت های گروهی 

بايد توجه کرد.
٥ دوران اولیه کودکی دوره ای حساس برای رشد 
شایستگی های ارتباطی کودکان است: شايستگی 
در ابراز وجود خود، شناخت و درك ديگران از طريق 
تدارك فعالیت های ارتباطی و گفت و گوهای فعال در 
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کودکان تقويت می شود.
٦ یادگیری کودکان بیشتر از طریق پژوهش فعال 
و  بازی  می گیرد:  صورت  محیط  در  دست ورزی  و 
يادگیری  راه  بهترين  و…  هنری  جسمانی،  فعالیت 

پايه  بر  آموزشی  برنامه های  بهترين  است.  کودکان 
بازی های متنوع و شرکت دادن کودکان و استفاده از 
انرژی و روحیه فعال کودکان در سنین پیش از دبستان 

صورت می گیرد.

فعالیت ٣

فعالیت ٤

در گروه های کالسی در مورد تأثیر هرکدام از نكات ضروری در طراحی برنامه های آموزشی کودکان 
گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

در گروه های کالسی در موارد زير گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
 برنامه ريزی، در انجام فعالیت ها چه نقشی دارد ؟

 برای يک برنامه ريزی موفق، به چه عواملی بايد توجه شود؟

برنامه ریزی فعالیت های آموزشی

تكامل  و  رشد  به  کمک  برنامه ريزی  از  هدف  تعریف: 
يكپارچه کودك است. برنامه ريزی فعالیت های آموزشی، 
تحت  کودکان  که  است  فعالیت هايی  کلیه  پیش بینی 
هدايت و راهنمايی مربی در محیط آموزشی برای رسیدن 
توجه  با  برنامه ريزی  دهند.  انجام  بايد  معین  اهداف  به 
به هدف، شامل برنامه ريزی بلندمدت و کوتاه مدت است. 
برنامه ریزی بلندمدت: در اين برنامه ريزی، فعالیت های 
کالسی به گونه ای سازماندهی می شود که کودکان را به 
اهداف آموزشی مورد  نظر در دراز مدت مثاًل يک سال يا 

پايان يک دوره آموزشی برساند. به طور مثال آموزش 
منظور  دراز مدت  برنامه ريزی  در  حیوانات  و  گیاهان 

می شود. 
برنـامه ریزی کوتـاه مـدت: در ايـن برنـامه ريزی، 
فعـالیت های کالسی به گونه ای سازمانـدهی می شونـد 
که کودکان را بـه اهداف آموزشی مورد  نظر در کوتـاه 
مدت )يک روز يـا پايان يک ساعت آموزشی( برسانـد؛ 
مثالً در يک روز در مـورد بهداشت دهـان و دنـدان با 

کودکان گفت و گو می شود.

اهمیت و ضرورت ارائه یک برنامه ریزی آموزشی برای کودکان پیش از دبستان 

برنامۀ آموزشی برای کودکان پیش از دبستان به داليل 
زير يک ضرورت است:

1 بهترين سن يادگیری، دوره پیش از دبستان است.

٢ کودکان در دوره پیش از دبستان میل شديدی به   
يادگیری دارند.

٣ آموزش پذيری کودکان در يک محیط مناسب و با 

برنامه های تدوين شده براساس رشد همه جانبه افزايش 
می يابد.

٤ تغییر رفتار کودك با رعايت اصول يادگیری، طراحی   
برنامه آموزشی مناسب، اجرای برنامه و ارزشیابی آن 

امكان پذير است.
برای ارائه بهتر و مؤثرتر درس، به يک طراحی منظم 
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آموزشی نیاز است تا براساس آن به یادگیری پایدارتر 
و اثربخش تر فراگیرنده کمک کند و زمینه های رشد 
او را فراهم سازد. در واقع فرایند یادگیری به عوامل 

مختلفی نیاز دارد، که مهم ترین آنها برنامۀ آموزشی 
تشکیل  خاصی  عناصر  از  نیز  آموزشی  برنامه  است. 

شده است.

عناصر تشکیل دهندۀ  برنامۀ آموزشی
عناصر تشکیل دهنده برنامه آموزشی شامل موارد زیر است:

  اهداف
 محتوی

 روش های یاددهی ـ یادگیری
 زمان بندی

 مواد و رسانۀ آموزشی
 فضای یادگیری

 ارزشیابی

فضای
مواد و رسانه  یادگیری

آموزشی زمان
روش های 
ـ   یاددهی  

یادگیری    

محتوی
ارزشیابیاهداف

عناصر 
برنامه درسی

ارتباط متقابل با هم درنظر گرفته  سیستم و در  یک  به صورت  عناصر  این  برنامه ریزی آموزشی،  در فرایند 
می شوند.

نمودار2ـ عناصر برنامۀ درسی

 1ـ اهداف آموزشی در دوره های پیش از دبستان
به منظور اجرای برنامه های آموزشی باید هدف های بنیادین آموزشی و راه های رسیدن به آنها را شناخت. 
و  راه  کردن  مشخص  پرورشی،  و  آموزشی  فّعالیت های  و  برنامه ها  ساختن  هماهنگ  و  تعیین  در  هدف ها 

روش های آموزش، ارزشیابی برنامه ها، کار و کوشش معلم و شاگرد و میزان پیشرفت، نقش اساسی دارند. 
مهم ترین اهدافی که در زمینۀ آموزش کودکان در دوره های پیش از دبستان باید درنظر گرفت در نمودار ٣ 

نمایش داده شده است. 
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ـ    محتوای آموزشی در دوره های پیش از دبستان ٢ 
محتوا دانش سازمان يافته ای است که با توجه به اهداف 
و موضوع آموزش تهیه می شود. به عبارت ديگر، محتوا 
توصیفی است از آنچه که بايد آموزش داده شود، لذا 

نمودار٣ـ اهداف آموزش به کودکان پیش از دبستان

اهداف آموزش 
پیش از دبستان

بیان احساس افکار از 
طریق بازی هنر و …

کسب تجارب 
دست اول

پرورش 
خودآگاهی

پیوند آموزش پیش 
دبستانی و دبستان

تقویت زبان آموزی و 
خزانۀ لغات

پرورش هماهنگی 
عضالت

فرصت برای کسب 
اطالعات جدید

تقویت و به کارگیری 
حواس پنج گانه

توجه به نیازهای 
فردی و گروهی

تشویق کودک به 
فکر کردن

تشویق به فعالیت 
گروهی

تشخیص و حل 
مسئله

تقویت ماهیچه های 
بزرگ و کوچک

برنامه های آموزشی با توجه به سن کودکان و تفاوت های فردی آنها، نیازها و عالئق فردی و گروهی 
آنها، امكانات و تجهیزات، توانايی های مربی، رشد همه جانبه … براساس سال، ماه، هفته و روز تنظیم 

و اجرا می شود. آموخته های روزانه کودك با آموخته های قبلی او ارتباط دارد ) نمودار 3( .

نکته

فعالیت ٥

فعالیت ٦

در گروه های کالسی، در مورد اهداف پیش از دبستان و نقش آنها در برنامه ريزی آموزشی گفت و گو کنید 
و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

در گروه های کالسی، در مورد تعیین محتوی برنامه های آموزشی پیش از دبستان و نقش آنها در آموزش 
کودکان گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

انتخاب محتوای مناسب نه تنها موجب تحقق اهداف 
توانايی ها،  رشد  باعث  بلكه  می شود  آموزشی  برنامه 

مهارت ها و نگرش های فراگیرنده خواهد شد.
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 ٣ـ روش های یاددهی ـ یادگیری
برای يادگیری مؤثر توجه به اصول زير ضروری است:

1 ایجاد انگیزه : مربی برای موفقیت در اجرای برنامه 
آموزشی بايد در کودکان انگیزه ايجاد کند. بدون انگیزه، 

فراگیرنده برای يادگیری آمادگی ندارد.           
٢ یادگیری فعال: معلم با ارائه تكالیف و تمرينات 
تحريک  عمیق تر  يادگیری  برای  را  فراگیران  متنوع 

می نمايد.
امروز،  آموزش وپرورش  در  نظارت:  و  راهنمائی   ٣
مربی در مقام مشاور، راهنما و هدايت گر ايفای نقش 
می نمايد و زمینه را برای آموزش بهتر فراهم می سازد.  
٤ مواد آموزشی مناسب: مواد آموزشی بايد متناسب 
و  اثرگذار  همچنین  باشد.  فراگیران  ويژگی های  با 
سودمند باشند تا فراگیران با اين مواد آموزشی و با انجام 
بتوانند اطالعات بیشتری کسب  فعالیت های گوناگون 

کنند.
با  مناسب  فرصت  ايجاد  آموزشی:  زمان بندی   ٥
توجه به محتوی آموزشی بسیار ضروری است. هرچه 
حاصل  باشد  بیشتر  سنجش  و  تكرار  تمرين،  فرصت 

يادگیری بیشتر خواهد بود.
روش  آموزشی  محتوای  هر  آموزش:  روش های   ٦
از روش هـای  بايـد  بنابـراين  آمـوزشی خـاصی دارد. 
گوناگونی مانند بازی، پرسش وپاسخ، روش ديداری، روش 
شنیداری، تمرين و تكرار، اجرای نقش، شبیه سازی، ... با 
توجه به محتوی آموزشی استفاده کرد تا اجرای فعالیت 

را در قالب واحد کار يا ارائه پروژه تسهیل کرد.
کار  دقت  با  بايد  مربی  درست:  رفتار  تقویت   ٧
فراگیران را دنبال کند و آنها را ارزيابی و درستی آنها را 
اعالم نمايد و با توجه به شناخت فراگیران آنها را تقويت 

کند. نوع تقويت به تفاوت های فردی بستگی دارد.

با برنامه ريزی درست و با اختیار گذاشتن امكانات و مواد آموزشی مناسب و با استفاده از فعالیت های 
بدنی، ذهنی، اجتماعی و عاطفی به کودك فرصت داده می شود تا ببیند، بشنود، بپرسد، جست و جو 

کند و استدالل کند، عمل کند پاسخ خود را بدست آورد و آموزش ببیند.

٨ معیار عملکرد: تهیه کننده مواد آموزشی با توجه 
داشته  معیاری  بايد  دارد  انتظار  فراگیران  از  آنچه  به 
آن  در  را  آموخته هايش  میزان  بتواند  فراگیر  تا  باشد 
برای  را  خود  تالش  میزان  و  کند  ارزيابی  چهارچوب 

رسیدن در حّد مطلوب مشخص کند. 
بايد دارای ويژگی های  روش های ياددهی ـ يادگیری 

زير باشد:
فضای  و  محیط  در  کودك  يعنی  بوده  اکتشافی   1

فعالیت ها به جست وجو بپردازد.
توانايی  بايد  باشد، کودك  نیاز  با سن و  ٢ متناسب 

درك و اجرای فعالیت ها را داشته باشد.
٣ متناسب با اهداف آموزشی باشد، گاه در مواردی 

به سمت  را  موقعیت های خاص ذهن  و  عالقه مندی 
موضوعی خاص می کشاند. 

از  پیش  آموزشی  فعالیت های  اجرای  روش های  از 
دبستان دو روش زير معرفی می شود:

الف( واحدکار: واحد کار يكی از روش های آموزش 
کودکان پیش از دبستان است و در بیشتر مراکز پیش 
از دبستان در کشور ما مورد استفاده قرار می گیرد. در 
اين روش يک موضوع برای کار با کودکان برای يک 
فعالیت های  و  می شود  انتخاب  مشخص  زمانی  دوره 
با آن موضوع  ارتباط  زير توسط کودکان و مربی در 

انجام می گیرد:
 پرسش و پاسخ بین مربی و کودکان

 نقاشی به صورت گروهی و فردی
 کاردستی به صورت گروهی و فردی

 قصه گويی توسط کودك و مربی
 شعر و سرود

 بازی های فردی و گروهی 

نکته
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 چیستان و معما
 آموزش مفاهیم علوم

 آموزش مفاهیم رياضی
 آموزش مفاهیم اجتماعی و اخالقی
 آموزش مفاهیم عاطفی ـ اجتماعی

 تصويرخوانی
 زبان آموزی )يادگیری کلمات مرتبط با واحد کار(
 گردش علمی  و بازديد از مراکز مرتبط با موضوع

در اجرای روش واحد کار الزم است به نکات زیر 
توجه شود:

1 انتخاب موضوع واحد کار در مراکز پیش از دبستان 

نیاز های  و  عالئق  به  توجه  با  مربی  طرف  از  معموالً 
در  نیز  والدين  است  الزم  می گیرد،  صورت  کودکان 

انتخاب موضوعات واحد کار مشارکت داده شوند.
٢ در انتخاب موضوعات واحد کار، سن کودکان بايد 

درنظر گرفته شود. از اين روش معموالً برای کودکان 
باالی 3 سال استفاده می شود.

دو  به  کار  واحد  اجرا، موضوعات  و  زمانی  نظر  از   ٣

گروه تقسیم می شوند:
 موضوعات گسترده مانند فصول که آموزش آن حدود 

دو ماه طول می کشد.
 موضوعات کوتاه مدت مانند درخت که آموزش آن 

حدود يک هفته زمان الزم است.
٤ موضوع واحد کار، چه گسترده و چه کوتاه مدت، 

به والدين اطالع داده می شود تا در زمان اجرای واحد 
کار والدين همراهی و همكاری الزم را داشته باشند.

و  کودکان  مشارکت  به  کار،  واحد  اجرای  در   ٥

فعالیت های گروهی آنان تأکید می شود.
برای گروه های سنی متنوع  ٦ موضوعات واحد کار 

بوده و تكراری نباشد.

ارائه یک برنامۀ آموزشی 
ارائه يک برنامه صحیح آموزشی در پیش دبستان با توجه 
به اصول، ويژگي های برنامه و رشد همه جانبۀ کودك 
بايد شامل تجارب گوناگونی مانند: پرورش مهارت های 
طبیعت،  و  محیط  کشف  حواس،  پرورش  جسمانی، 
پرورش هوش استعداد و توانايي ها و زبان آموزی  باشد. 
اين مفاهیم در قالب فعالیت هايي برای افزايش يادگیری 
ارائه می شود.  کامل تر  و  بهتر  معنای  دادن  و  کودکان 

نمودار 4    اين فعالیت ها را نشان می دهد.

فعالیت
ریاضی

فعالیت
علمی گردش

علمی

مفاهیم 
اخالقی

مفاهیم 
اجتماعی

بازی های 
فکری

بهداشت 
و تغذیه

فعالیت
کالمی

حرکات 
جسمانی

فعالیت
هنری

نمودار ٤  ـ آموزش یک موضوع

آموزش یک 
موضوع
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جدول1ـ نمونۀ واحد کار 1

نمونۀ واحد کار 
موضوع آموزش: حمل و نقل

هدف: معرفی وسايل نقلیه به کودکان و شناخت 
عالئم ايمنی برای آنها

 هنر
کوالژ از تصاوير ماشین های مختلف

استفاده از الستیک ماشین اسباب بازی برای چاپ
رنگ کردن عكس ماشین

 زبان آموزی 
وانت،  وسايل حمل و نقل )ماشین،  انواع  بردن  نام 

کامیون(
گفتن مشخصات ماشین و حدس زدن نام آنها

خواندن کتاب
 علوم

ابزار ماشین )چرخ، دنده و …(
فّعالیت های آهن ربا

شناخت قسمت های مختلف ماشین
 ریاضیات

اندازۀ ماشین ها
اندازۀ الستیک ها

شمردن ماشین ها و تعداد پارکینگ ها
میزان گنجايش کامیون ها و اندازه گیری

 سالمت و ایمنی
عالئم راهنمايی و رانندگی

چهارراه ها و چراغ ها

 اجتماعی
شناخت محدوده های وسايل نقلیه

درست کردن جاده و استفاده از عالئم
درست کردن جـاده روی میـز شن بازی و رعـايت 

نكات راهنمايی
نكات مهم در حمل و نقل عمومی

 حرکات جسمانی
وانمود کردن برای رانندگی

وانمود کردن حرکت ماشین ها
وانمود کردن به عنوان چراغ راهنمايی )قرمز، سبز 

و زرد(
ماشین بازی خیالی

نوار صدای وسايل نقلیه و حدس زدن
 فّعالیت های گروهی

فّعالیت گروهی برای حمل وسايل با واگن های بازی
)بازی واگن: دو گروه که هريک به عنوان يک واگن 

گروه دوم را می کشد(
 شناخت عالئم ايمنی

کار وسايل نقلیۀ عمومی
 تصاویر کالسی

عالئم رانندگی
ماشین های گوناگون

راننده
تعمیرکار

در گروه های کالسی، به نمودار 4 با دقت نگاه کنید و به سؤاالت زير پاسخ دهید و نتیجه را در کالس فعالیت ٧
ارائه دهید.

 فعالیت آموزشی چه نقشی در آموزش کودکان پیش از دبستان دارد؟ 
 برای آموزش يک مفهوم به کودکان چه مراحلی الزم است، انجام شود؟
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جدول 2ـ نمونه واحد کار 2

موضوع انتخابی: سیب
هدف آموزش: کودک بتواند سیب را ببیند و طعم 

و بوی آن را تشخیص دهد.
ابزار مورد نیاز: چند نمونه گوناگون سیب، تصویر 

یک درخت سیب، شکر، آب، چاقو، رنگ گواش
 هنر

نقاشی سیب
چاپ با استفاده از سیب

کوالژ سیب
 زبان آموزی 

انتخاب یک شعر یا قصه در مورد میوه ها، سیب و 
میوه فروش

 علوم
چگونگی رشد گیاه

چگونگی رشد درخت سیب
 ریاضیات

عددآموزی
اندازه سیب

شمردن سیب
 نکات اخالقی

شکرگزاری از خداوند

مراقبت از درختان میوه
 نکات اجتماعی

تشکر کردن
تمیز غذا خوردن

تعارف کردن
 نکات بهداشتی و تغذیه

توجه به نکات ایمنی
استفاده از چاقو

شستن میوه و درست کردن کمپوت سیب
 فعالیت های جسمانی

شعرخوانی همراه با حرکات بدنی
 گردش علمی

بردن کودکان به پارک یا مزرعه سیب یا گلدان درخت 
سیب

 فّعالیت های گروهی
نقاشی گروهی
نمایش گروهی

بازی گروهی با سیب
 تصاویر کالسی

انواع سیب در رنگ های مختلف
مراحل رشد درخت سیب

در گروه های کالسی، با انتخاب یکی از موضوعات زیر، واحد کار آن را طراحی کنید و در کالس ارائه دهید.فعالیت 8
 میوه های فصل

 غذای سالم

جدول 2ـ نمونه واحد کار 2

هنر: 
زبان آموزی: 

لوم: 
ریاضیات: 

 :
 :

فعالیت گروهی: 
تصاویر کالسی: 

ب( پروژه: پروژه، یک روش اکتشافی است، که زمینۀ 
گستردگی ذهن کودک را برای رشد اجتماعی، علمی، 
را  او  نگاه  و  می سازد  ممکن  هنری  و  اخالقی  ادبی، 

نسبت به موضوع وسعت می بخشد.
مشخصات پروژه

بازی ها،  مشاهده  کودکان،  عالئق  بر   اساس   عنوان 

پرسش ها، نیازها از طریق شنیدن مکالمات داستان های 
بازگو شده و رویدادهایی که در محیط رخ می دهد تعیین 

می شود.
ویژگی های  به  باید  پروژه  هر  موضوع  انتخاب  در   

زیر توجه کرد:
1 به اندازۀ کافی، عالقه و کنجکاوی را برمی انگیزد و 
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نمودار ٥  ـ پروژه میوه ها

میوه ها

مسائل بهداشتی 
و سالمتی

شستنخامسمی

نیاز گیاه

آبنورخاک

دانه ها

ریز
غیرخوراکی

درشت

خوراکی

خوراکی

کاربرد

مکان 
گلدانرشد

باغ و باغچه

پرتقالمرکبات

نارنگی
نارنج

انجیر نام

انگور
گیالس انار

آلبالو

سیب یاقوتی

نارنجی

انواع

سبز

یخ زده

طعم

بی دانه

زرد

پخته

رنگ

خشک

ترش

ریش بابا

قرمز

خام

اندازه

نحوه استفاده

شیرین

ذهن را درگیر می کند؟
٢ آيا امكان ايجاد فعالیت های متنوع را دارد؟  

٣ اين پروژه چقدر برای کودکان آشناست؟

٤ دسترسی به منابع امكان پذير است؟

٥ با زمینه های فرهنگی، جغرافیايی تا چه حد همخوانی   
دارد؟

 … ٦

 در اجرای پروژه بچه ها به صورت گروهی روی موضوع 
کار می کنند، هر گروه 2 تا 5 نفر کودك با توانايی ها 
را  نتیجه  و  می دهند  ادامه  را  کار  مشترك  عالئق  و 
به صورت نقاشی، کاردستی، بازی نمايشی، شعر و… 

در معرض نمايش می گذارند.
 مدت زمان متغیر است، نوع موضوع، شكل و شیوۀ 
پروژه  اجرای  زمان  تعیین کننده  عوامل  از  و…  ارائه 

است.
پروژه در سه مرحله صورت می گیرد:

 مرحله1 چگونگی آغاز پروژه
 مرحله2 تحقیق و جست وجو به منظور يافتن پاسخ 

پرسش ها و جمع آوری اطالعات و دسته بندی آنها
 مرحله3 نتیجه گیری نهايی )و به نمايش گذاشتن 
مستندات و آنچه کودکان به چند زبان ارائه داده اند.(
نقش مربی به عنوان يک محقق همراه با کودکان است 
که به ضبط گفتار، رفتار و تولیدات می پردازد. او بین 
والدين و کودکان ارتباط برقرار می کند و بدون تعصب 
اکتشاف،  امر  به کودکان در  به عنوان يک تسهیل گر 

سؤال سازی، ساختن فرضیه کمک می کنند.
نمونه پروژه

 انتخاب موضوع )میوه ها(
میوه ها از چند جهت )انواع، نحوۀ استفاده، نام( قابل 

بررسی هستند؟
در  موضوع  اين  برای  می توانید  را  نكاتی  چه  شما 

نمودار 5 اضافه کنید؟
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با  را  )کار  کنید  کامل تر  کودکان  کمک  با  را  نمودار 
رنگ های مختلف نشان دهید(. بگذاريد کودکان تمام 
مواردی را که درخصوص میوه در ذهن دارند، به طرح 

اولیه شما اضافه کنند.
مفاهیمی را که نهايتاً کودکان از اين موضوع )میوه ها( 
خواهند آموخت، بنويسید. اين مفاهیم هدف آموزشی ای

خواهد بود که با توجه به ويژگی های سن مورد  نظر، 
تنظیم می شود.

 اهداف
نام میوه، انواع، کاربرد، نحوۀ ارائه / نیاز گیاهان، محل رشد 
گیاه / مراقبت های خاص )شستن میوه، خام نخوردن، 

پوست کندن( 
مسائل  به  می تواند  برنامه ريزی  اهداف،  به  توجه  با 
خاص اختصاص يابد، در واقع مفاهیمی که کودکان 

ياد خواهند گرفت.
میوه های گوناگونی وجود دارد. اغلب آنها توسط دانه 
بدون  را  بعضی  و  پوست  با  را  بعضی  می شوند.  زياد 

پوست می خوريم.
بعضی خام و بعضی پخته مصرف می شوند.

از کودکان بخواهید همچنین مواردی را برای آموزش 
اضافه کنند.

اهداف،  به  توجه  با  میوه،  مفهوم  آموزش  برای   1

فعالیت علمی  انجام دهند، مثل:
نشان دادن انواع میوه ها و نام بردن و طبقه بندی کردن 
آنها / بريدن میوه و خوردن )طعم و مزه و بو( / کاشتن 

دانه ها / شناخت میوه های فصول مختلف
بخواهید  کودکان  از  مفهوم  همین  آموزش  برای   ٢

فّعالیت های هنری انجام دهند مثل:
کوالژ تصاوير میوه ها / کوالژ دانه ها / استفاده از فیبر

کودکان را تشويق کنید فّعالیت های هنری بیشتری 
پیشنهاد کنند.

٣ از کودکان بخواهید چندين فّعالیت برای استفاده 

به طور  دهند؛  انجام  بزرگترها  با  میوه ها  از  کاربردی 
مثال:

درست کردن کمپوت / درست کردن مربا

٤    از کودکان بخواهید در خصوص سالمتی و بهداشت 

فّعالیتی را انجام دهند به طور مثال:
طرز خوردن میوه / شستن آن و پوست کندن / پرورش 

حواس
نمايش  يا  کتاب  از  می توانند  فّعالیت ها  نوع  اين  در 

خاّلق نیز استفاده کنند.
در  بخواهید  کودکان  از  پروژه  همین  راستای  در   ٥

خصوص مسائل اجتماعی و اخالقی نیز فّعالیتی را 
اجرا کنند، به طور مثال:

صحبت صاحبـان مشاغل )راننـده کامیـون، بـاغ دار، 
نـانوايی،  )قصابی،  مغـازه دار هـا  صحبـت  کشاورز(/ 

میوه فروشی( / بازديد از يک مرکز يا …
نقش آفرينش / شكرگزاری و اسراف نكردن

٦ در راستای همین پروژه چند فعالیت برای مفاهیم 

ریاضی اجرا کنند، به طور مثال:
ترسیم و شكل میوه )اشكال هندسی( / طبقه بندی 

براساس رنگ، فرم، شكل 
٧ ارائه کتاب های پیشنهادی برای اين پروژه، همچنین 

شعر و سرود
گفت وگوی درختان / درخت بخشنده

٨ طراحی بازی و حرکت براساس همین پروژه

میوه ها  بردن  نام   / هستم؟  میوه ای  چه  بزن  حدس 
براساس عروسک میله ای از میوه ها / پازل يا دومینوی 

میوه ها.
به اين ترتیب کودك گام به گام می تواند به هدف کلی، 
که نگاه  همه جانبه به مفهوم میوه است، برسد. درواقع 
پیامد حاصل از آموزش، که با توجه به هدف طراحی 
مورد  در  گوناگونی  مفاهیم  با  کودکان  است،  شده 
میوه ها آشنا شده اند )شكل، رنگ، مزه، کاربرد و…(. 
و  کاربردشان  میوه ها،  شناخت  مورد  در  مهارت  آنها 
حتی تهیه بعضی از آنها را ياد گرفته اند )از طريق شعر، 

کاردستی، کسب تجارب دست اول، دست ورزيده(
خزانه لغات : خاك، نور، آب، پختن، خشک کردن، 

ريشه، ساقه، میوه، باغبان و …
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 ٤ـ زمان بندی
يكی از عناصر مهم برنامه ريزی آموزشی درنظر گرفتن 
زمان آموزش است. زمان بندی به توالی منطقی زمان 
و  فّعالیت ها  اجرای  برای  و  می شود  اطالق  محتوا  و 
تجارب يادگیری بايد به فراگیران، فرصت کافی داده 

برنامه ريزی فعالیت 10 آنها در  برنامه آموزشی و نقش  در گروه های کالسی در مورد زمان بندی و روش اجرای 
آموزشی گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

اجرای يک برنامۀ آموزشی مؤثر نیاز به خالقیت مربی دارد و بیش از هر چیز اهمیت کار مربیان را در 
آموزش کودکان روشن می کند.

نکته

شود. سازماندهی زمان فّعالیت های آموزشی با عوامل 
مهمی از جمله هدف، محتوا، شرايط رشدی فراگیران، 
رويكـردهـای آمـوزشی، روش تـدريس، مـواد و ابـزار 

آموزشی ارتباط دارد. 

 ٥ ـ مواد و ابزار آموزشی
در هر طرح درس مواد و ابزار آموزشی نیز از عناصر 
تأثیرگذار در تنظیم برنامه ريزی است. با ابزار انتخابی  
)تخته، سی دی، فیـلم ...، بـازی، تـابلوهـای آمـوزشی، 
کتـاب های مـرتبط، کارت هـای قصه، وسايـل انجـام 
فعالیت هـای هنری، وسايل عملی و...( برنامه آموزشی 

مؤثرتر اجرا می شود.

 ٦ـ فضای یادگیری
فضا و محیط، معلم سوم است. فضا پیام مهمی  را القا 
می کند، درواقع حرف می زند و به ما می گويد که در 
اينجا می توان سخن گفت يا سكوت کرد، می توان پريد 

يا نشست. فضا، نور و دمای کالس هريک به گونه ای 
غیرمستقیم در يادگیری کودکان و به طورکلی بر افرادی 

که زير پوشش آنها قرار دارند تأثیر می گذارند.
عالوه بر فضای فیزيكی، ايجاد فضای عاطفی در مراکز 
پیش از دبستان ضرورت دارد. اين فضا شامل چگونگی 
رفتار مربی و ساير کارکنان با کودکان است که باعث 
ايجاد احساس امنیت عاطفی در کودکان می شود. )برای 
کسب اطالعات بیشتر در مورد فضای آموزشی به فصل 

4 مراجعه نمايید(

 ٧ـ ارزشیابی
ارزشیابی عبارت از جمع آوری اطالعات از آموخته های 

در گروه های کالسی، با انتخاب يكی از موضوعات زير، پروژه طراحی کنید و در کالس ارائه دهید.فعالیت 9
 حیوانات
 گیاهان

تفاوت پروژه با واحد کار
ويژگی های زير، پروژه را از واحد کار جدا می کند:

1 گستردگی موضوع در پروژه

٢ پراکندگی مطالب مربوط

٣ جمع آوری مطالب در مدت زمان طوالنی تر

٤ همراهی کودکان با توجه به عالئق فوری

٥ اجرای گروهی پروژه
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فراگیران و قضاوت در مورد حدود آن آموخته ها با توجه 
جزء  آموزشی  فّعالیت  اين  است.  آموزشی  اهداف  به 
مهارت های آموزشِی بعد از تدريس مربی است و ابزاری 
است که به وسیلۀ آن، مربی میزان موفقیت و شكست 
خود را شناسايی می کند و متوجه می شود در فرايند 
ياددهی ـ يادگیری شرايط آموزشی ايجاد شده مطلوب 
بوده است يا نه؟ آيا کودکان با کسب تجارب و انجام 
آموزشی   هدف های  به  شده  تعیین  فعالیت های  دادن 
رسیده اند يا نه و دانش آموزان به چه کمكی نیازمند 
هستند. ارزشیابی مستمر از فرايند تدريس در يادگیری 
امری ضروری است و نحوه ارزشیابی بايد براساس نوع 

هدف، شرايط فعالیت های انجام شده تعیین گردد.
بعد از برنامه ريزی آموزشی که با توجه به موضوع، هدف، 
رشد همه جانبه، توانايی شناختی و … تنظیم شد و با 
از  اطمینان  برای  بايد  گرديد  اجرا  مختلف  روش های 

رسیدن به نتیجه مؤثر به سؤاالت زير پاسخ داد:
	 در مورد کودکان

 کدام يک از فعالیت ها بیشترين توجه کودکان را به 
خود جلب کرد؟

 کدام يک از کودکان عالقه بیشتری به فعالیت داشتند؟
 کدام يک از کودکان بیشتر سؤال کرده و اظهار نظر 

کردند؟
 کدام يک از کودکان در برنامه های گروهی شرکت 

نكردند؟
 چه بخش هايی از فرايند آموزش بیشتر مورد توجه 

قرار گرفت؟
يا  بیشتر  اطالع  موضوع  از  کودکان  از  کدام يک   

کمتری داشتند؟
	 در مورد اجرای برنامه

 چه قسمت هايی از برنامه نیاز به تصاوير يا محتوای 
آموزشی بیشتری داشت؟

پاسخ  نتوانستید  را  کودکان  سؤاالت  از  کدام يک   
دهید؟

 چه مدت زمان صرف بحث های خارج از برنامه شد؟
و  مهارت  تكمیل  به  نیاز  فعالیت  کدام  اجرای  در   

اطالعات داريد؟
 تا چه حد به هدف کلی برنامه رسیديد؟

 چگونه يادگیری کودکان را ارزيابی کرديد؟ 

برای  برنامه ريزی  اين گروه سنی،  ويژگی های  و  دبستان  از  پیش  آموزش وپرورش  اهداف  به  توجه  با 
آموزش آنان الزم است. در اين برنامه به سؤاالت زير بايد پاسخ داد:

 چه می خواهید ياد دهید؟
 چرا اين موضوع را برای آموزش انتخاب کرده ايد؟

 آيا به استعداد و توانايی ذهنی گروه کودکان توجه نموده ايد؟
 کودکان در حال حاضر از اين موضوع چه می دانند؟
 اطالعاتی که منتقل خواهید کرد تا چه حدی است؟

 چه روشی برای آموزش اين موضوع مناسب است؟
 به چه ابزار و تجهیزاتی برای آموزش موضوع نیاز داريد؟

 آيا اين ابزار شما را به هدفتان می رساند؟
 آيا اطالعات جمع آوری شده در سطح درك کودکان اين گروه سنی است؟

 چه فعالیت هايی را برای آموزش اين موضوع در نظر گرفته ايد؟
 در برنامه ريزی به خواست ها و عالئق کودکان توجه نموده ايد؟

 آيا فضا را با توجه به موضوع و محتوای آموزشی آن انتخاب و طراحی کرده ايد؟

نکته
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فعالیت 1٢

فعالیت 11

با هماهنگی مربی، خود ضمن بازديد از يک مرکز پیش از دبستان، برنامه آموزشی يک روز در آن مرکز 
را مشاهده کنید و با توجه به آنچه در مورد برنامه ريزی آموخته ايد آن را بررسی کنید و نتیجه را در 

کالس گزارش دهید.

در گروه های کالسی با توجه به سؤاالت کلیدی برای برنامه ريزی، واحد کار و پروژه طراحی شده گروه 
خود را بررسی کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
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1 فهرستی از اصول و ويژگی های برنامه های آموزشی پیش از دبستان را با يک نمودار نمايش دهید.  
٢ در  مورد نكات ضروری در طراحی برنامه درسی پیش از دبستان، گزارشی تهیه کنید.  

٣ اهمیت برنامه ريزی فعالیت های آموزشی پیش از دبستان را با بیان داليلی توضیح دهید.  
٤ عناصر برنامه درسی را فهرست کنید.

٥ فهرستی از اهداف آموزش و پرورش پیش از دبستان ارائه دهید.

ـ يادگیری آموزش پیش از دبستان ارائه دهید. ٦ فهرستی از روش های ياددهی   
٧ اصول يادگیری در برنامه ريزی آموزشی را توضیح دهید.  

٨ يک واحد کار با موضوع دلخواه تهیه کنید و در کالس ارائه نمايید.  
9 آموزش يک موضوع را با استفاده از روش پروژه طراحی کنید.

10 آموزش يک مفهوم را با رسم يک نمودار نمايش دهید.

ارزشیابی پایانی فصل دوم
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ارزشیابی شایستگی اصول و مفاهیم آموزش و پرورش پیش از دبستان )فصل 2(

تکالیف عملکردی عنوان فصل 2
)شایستگی ها( 

استاندارد 
استاندارد )شاخص ها، داوری، نتایج عملکرد )کیفیت( 

نمره نمره دهی( 

اصول و مفاهیم 
آموزش و 

پرورش پیش از 
دبستان 

تحلیل اصول 
و ویژگی های 

برنامه های آموزشی 
دورۀ پیش از 

دبستان 
تحلیل اصول و 

مفاهیم آموزش و 
پرورش پیش از 

دبستان با استفاده 
از منابع علمی و 
آموزشی معتبر، 
آیین نامه ها، 

دستورالعمل های 
وزارت آموزش و 
پرورش و سازمان 
بهزیستی کشور 

باالتر از 
حد انتظار 

مفاهیم حاکم  و  اصول  به کارگیری  1ـ 
فعالیت های  اجرای  در  برنامه ها  بر 

آموزشی پیش از دبستان 
آموزش  برای  کار  واحد  طراحی  ٢ـ 

مفاهیم پیش از دبستان  
در  مختلف  روش های  به کارگیری  ٣ـ 
از  پیش  آموزشی  فعالیت های  اجرای 

دبستان
٤ـ تحلیل عناصر تشکیل دهندۀ برنامۀ 

آموزشی 

٣

برنامه ریزی 
فعالیت های 

آموزشی

درحد 
انتظار 

1ـ به کارگیری اصول و مفاهیم حاکم بر 
برنامه ها در اجرای فعالیت های آموزشی 

پیش از دبستان 
آموزش  برای  کار  واحد  طراحی  ٢ـ 

مفاهیم پیش از دبستان 
در  مختلف  روش های  به کارگیری  ٣ـ 
از  پیش  آموزشی  فعالیت های  اجرای 

دبستان  

٢

پایین تر از 
انتظار 

توانایی انجام یک شاخص از شاخص های 
1درحد انتظار 

نمره مستمر از ٥

نمره شایستگی پودمان از ٣

نمره پودمان از ٢٠
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فصل سوم: کاربرد بازی، اسباب بازی، فعالیت های هنری ... 

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

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

٢ استفاده از ورزش در آموزش مفاهیم پیش از دبستان

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

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

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

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

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

 اهداف بازی
 تأثیرات بازی بر رشد همه جانبۀ  کودک

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

برنامه های پیش دبستانی بر این اساس بنا شده اند.

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

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

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

 تأثیرات این بازی ها را بر رشد جسمانی بیان کنید.

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

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

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

است)شکل1(.

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

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

٢ ارزش اجتماعی بازی

شکل1ـ بازی جسمانی

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

فرهنگ ها  آموزش داده می شود. 

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

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

شکل٢ـ بازی اجتماعی
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٣ ارزش اخالقی بازی

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

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

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

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

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

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

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

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

تعاون و.... را می آموزند )شکل3(.

شکل٣ـ بازی گروهی

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

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

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

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

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

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

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

می دهند )شکل4(.

شکل٤ـ ارزش عاطفی بازی

٥ ارزش شناختی بازی

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

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

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

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

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

در حل مشکالت توانمند باشد )شکل5(.

شکل٥  ـ ارزش شناختی بازی

تحول بازی های کودکان

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

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

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

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

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

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

 نمونۀ فعالیت برای آموزش یک بازی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مفاهیم و دنیای پیرامون آشنا می سازند.

فّعالیت 8

فّعالیت 9

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

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

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

 
            ویژگی ها

همخوانی ایمنیشکل و رنگجنساسباب بازی
با فرهنگ

نزدیکی با 
واقعیت

آفرینندگی 
كاربرد)خالقیت(

جغجغه

توپ

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

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

را نشان می دهد.

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

تجسمی  و فکریتقلیدی و اجتماعیحسی وحركتیسن

تولد تا 
18 ماهگی

جغجغه، زنگوله، دایره های 
زنگی

حلقه های پالستیکی
اسباب بازی های فشاری صدادار

اشیای شناور برای آب جاری
وسایل کشیدنی و هل دادنی

روروئک، توپ پارچه ای

عروسک پارچه ای
جانوران پالستیکی یا 

پارچه ای
تلفن کوچک

وسایل نقلیه برای حمل بار

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

کتاب پارچه ای یا مقوایی

18ماهگی 
تا 

٣سالگی

ماسه، سطل، بیلچه و الک
پیچ و مهرۀ پالستیکی

چکش و میخ پالستیکی
سه چرخه

توپ های بزرگ و کوچک
وسایل کششی و هل دادنی

عروسک های قابل شست و  شو
عروسک های پارچه ای

حمام و وسایل شستن 
عروسک 

جانوران پالستیکی
وسایل خانۀ عروسکی

وسایل نقلیۀ چوبی

انواع تصویر های تقسیم شده به 
چند قطعه برای بازسازی تصویر 

)پازل( 3 تا5 قطعه
مکعب های درشت چوبی و 

پالستیکی برای ساختمان سازی
وسایل نقاشی

کتاب تصویری با ورق های ضخیم

٣  تا ٥ 
سالگی

االکلنگ
سرسره

تاب
نردبان های فلزی

وسایل کششی و هل دادنی
وسایل باغبانی ساده

توپ در اندازه های مختلف
وسایل ساده خیاطی

سه چرخه

عروسک با همۀ لوازم 
)تختخواب، خانه، ظرف و 

مانند آنها(
جانوران گوناگون پالستیکی 

و پارچه ای 
وسایل نقلیه گوناگون 

)تراکتور، ماشین آتش نشانی 
و مانند آنها(

انواع لباس های تقلیدی 
)لباس پرستار، پزشک، پلیس 

و مانند آنها(

انواع تصویر های تقسیم شده به 
چند قطعه برای بازسازی تصویر 

)پازل( 9 تا15 قطعه
وسایل نقاشی و خمیرسازی 

دومینو
مکعب های ساختمانی در 
اندازه های بزرگ و متوسط

کتاب تصویری 

٥ تا 8 
سالگی

طناب
توپ

وسایل خیاطی
وسایل پیچ و مهره

دوچرخه کوچک

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

آن(
عروسک و همۀ لوازم مربوط 

به آن
انواع وسایل نقلیه و لوازم 

مربوط به آن 
وسایل نمایش عروسکی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

را به همراه دارد. 

نکته

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

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

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

٢ نام بازی: تاب تاب خمیر

٣ تعداد بازیکنان: حداقل3 و حداکثر6 نفر و یک مربی

٤ سن بازیکنان: 3 تا 5 سال

٥ وسایل بازی: ندارد

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

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

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

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

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

بازی پر تحرک
1 نوع بازی: پرتحرک

٢ نام بازی: دستش ده

٣ تعداد بازیکنان: دو دسته 10 نفری و یک مربی

٤ سن بازیکنان: 3 تا 5 سال

٥ وسایل بازی: توپ

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

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

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

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

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

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

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

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

ضرورت استفاده از هنر برای آموزش

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

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

گرفته می شود.

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

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

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

نقاشی نکنند.
 محل منـاسبی را بـرای فّعالیت های هنـری کودک 

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

فّعالیت های هنری

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

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

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

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

کنند.

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

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

نمایند.
 به تفاوت های فردی و خستگی کودکان در انجام 

فّعالیت های هنری توجه نمایند.

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

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

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

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

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

غیر شیمیایی و بهداشتی توجه کنند. 

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

در جدول 2 نشان داده می شود.

جدول ٢ـ مراحل رشد هنری كودكان

شرحمرحله

حركات عضالنی 
و اثرگذاری

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

مرحلۀ 
خط خطی

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

مرحلۀ 
طرح ریزی

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

کشیده است.

شکل سازی یا 
تصویرگری

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

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

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

 1ـ ترسیمی
الف( نقاشی

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

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

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

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

می کشد1 )شکل7(. 

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

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

شکل7ـ نقاشی با انگشت

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

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

شکل8 ـ نقاشی با لکه

شکل9ـ نقاشی با فوتک

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

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

شکل10ـ نقاشی حركتی

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

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

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

بکشید )شکل12(.

شکل1٢ـ نقاشی با شن

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

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

شکل1٣ـ نقاشی با قطره چکان

8 نقاشی با گلوله های كاغذی: دستمال کاغذی را به 

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

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

شکل1٤ـ نقاشی با گلوله های كاغذی

شکل1٥ـ نقاشی با حباب

شکل1٦ـ نقاشی با خط و نقطه

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

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

آنها را از طناب آویزان کنید )شکل15(.

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

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

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

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

شکل17ـ نقاشی با خط و نقطه

شیرجه زدن

دویدنراه رفتن

باالپریدن

عبادت كردن

پرخاش

ترس

خشم گریه غصه

قهقهه خنده ی عادی  لبخند شادمانی

ناراحتی 

ناراحتی  لبخند خنده  عصبانیت ترس

لبخند عادی

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

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

شکل18ـ نقاشی دیواری گروهی
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فّعالیت های زیر را انجام دهید:فّعالیت 1٤
1 با استفاده از انواع شکل ها و نقاشی های ساده یک پیام آموزش را طراحی کنید.

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

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

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

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

شکل٢0ـ نقاشی با شانهشکل19ـ افشانگری

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

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

شکل٢1ـ چاپ با نخ و پر

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

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

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

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

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

شکل٢٣ـ چاپ با شابلن

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

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

شکل٢٤ـ چاپ با قوطی كبریت
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شکل٢٥ـ چاپ با غلتک

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

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

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

فشار دهید )شکل26(.

شکل٢٦ـ چاپ با برگ

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

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

شکل٢7ـ چاپ با پوست درخت
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 ٢ـ كاردستی
الف( كوالژ

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

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

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

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

شکل٢9ـ كوالژ پارچهشکل ٢8ـ كوالژ حبوبات

شکل٣0ـ كار با خمیر

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

2/5 فنجان آرد
1 فنجان نمک

1 فنجان آب
1 قاشق غذاخوری روغن مایع خوراکی

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

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

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

خواهند گرفت )شکل32(.

شکل٣1ـ خمیر بازی

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

یا ترکیبی از آنها است )شکل33(.

شکل٣٣ـ ماسک ها و شکل سازی

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

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

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

2ـ دستکشی
3ـ میله ای

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

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

را هدایت کند.)شکل 34(.

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

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

شکل ٣٤ـ عروسک های انگشتی

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

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

شکل ٣٦ـ عروسک های میله ای

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

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

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

شکل ٣7

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

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

موضوع فّعالیت: انواع رنگ
هدف: آشنایی با انواع رنگ                

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

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

زمان: یک هفته
سن: 4 ساله

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

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

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

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

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

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

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

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

ارزشیابی پایانی فصل سوم

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

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

٣ فهرستی از ارزش های بازی تهیه کنید.

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

٥ جدول زیر را کامل کنید.

هدف بازیسن كودکویژگی بازینام بازی

تولد تا دو سالگیبرای لذت بردن از حواس استفاده می شود

سهیم شدن، رعایت نوبت و ...با قاعده

ـ  5 سالگیرمزی   2

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

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

سن كودکویژگی مرحلهنام مرحله

1 سالگی

خط خطی

3 سالگی به بعد

تصاویر شباهت با واقعیت دارندشکل سازی

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

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

10 با عروسک های نمایشی یک نمایش با موضوع بهداشت فردی اجرا کنید.
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ارزشیابی شایستگی کاربرد بازی، اسباب بازی، فعالیت های هنری و ورزشی در 
برنامه های آموزشی پیش از دبستان )فصل 3(

تکالیف عملکردی عنوان فصل 3
)شایستگی ها( 

استاندارد 
استاندارد )شاخص ها، داوری، نتایج عملکرد )کیفیت( 

نمره نمره دهی( 

کاربرد بازی، 
اسباب بازی، 
فعالیت های 

هنری و ورزشی 
در برنامه های 

آموزشی پیش از 
دبستان

کاربرد بازی و 
اسباب بازی در 

برنامه های آموزشی 
پیش از دبستان

کاربرد بازی، 
اسباب بازی، 

فعالیت های هنری 
و ورزشی در 

برنامه های آموزشی 
پیش از دبستان با 
استفاده از منابع 
علمی و آموزشی 

معتبر، آیین نامه ها، 
دستورالعمل های 
وزارت آموزش و 
پرورش و سازمان 

بهزیستی کشور

باالتر از حد 
انتظار 

١ـ طراحی بازی های آموزشی برای 
کودکان پیش از دبستان 

٢ـ طراحی فعالیت های هنری برای 
کودکان پیش از دبستان 

انجـام  بـرای  کاردستی  ساخت  ٣ـ 
فعالیت های هنری کودکان 

4ـ طراحی فّعالیت های ورزشی برای 
کودکان پیش از دبستان  

٣

کاربرد فّعالیت های 
هنری و ورزشی در 
برنامه های آموزشی 

پیش از دبستان

درحد انتظار 

ی برای  ای آموزش ی بازی ه ١ـ طراح
کودکان پیش از دبستان 

٢ـ طراحی فعالیت های هنری برای 
کودکان پیش از دبستان 

٣ـ طراحی فّعالیت های ورزشی برای 
کودکان پیش از دبستان

٢

پایین تر از 
انتظار 

از  ص  اخـ یک ش ام  انجـ ی  تـوانـای
١شاخص های درحد انتظار 

نمره مستمر از ٥

نمره شایستگی پودمان از ٣

نمره پودمان از ٢٠

ـــ

ــاــ
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فصل چهارم: سازماندهی منابع آموزشی ... 

فصل 4
سازماندهی منابع آموزشی )انسانی، فضا، 
مواد و تجهیزات(

شایستگی های فصل 
1 سازماندهی نیروی انسانی مورد نیاز در مراکز پیش از دبستان

٢ سازماندهی فضا و تجهیزات آموزشی مورد نیاز در مراکز پیش از دبستان
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سازماندهی نیروی انسانی مورد نیاز

فعالیت 1

فعالیت ٢

فعالیت 3

در گروه های کالسی در مورد نسبت هنرآموز به تعداد هنرجویان کالس، بر اساس تجربیات تحصیلی 
خود گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

در گروه های کالسی، گروه های سنی زیر 3 سال در یک مهد کودک فرضی که شامل 5 کودک شیرخوار، 
15 کودک نوپاست را در نظر بگیرید و تعداد نیروی مورد نیاز آن )مربی، کمک مربی( را محاسبه کنید.

در گروه های کالسی درباره موارد زیر گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
 تأثیر فضاهای آموزشی بر یادگیری کودکان

 ویژگی های فضای آموزشی 

با گسترش آموزش و پرورش در دوران اولیه کودکی، کارکنان و افراد تعلیم یافته بسیاری برای کار با کودکان 
در مراکز پیش از دبستان سازماندهی شده اند و سیاست هایی در تقسیم بندی وظایف و مسئولیت های آنها در 

همه کشورها صورت گرفته است.
این نوع سازماندهی تفاوت هایی را بین مراکز پیش از دبستان و مراکز دبستانی و دوره های باالتر به وجود می آورد. 

 ترکیب و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز مهدکودک 
1 یک نفر مسئول فنی به عنوان مدیر. 

٢ یک نفـر مربی مهدکودک بـه ازای هـر 10 کودک 

شیرخوار، 15 کودک نوپا، یا 15 کودک نوباوه.
3 یک نفـر کمک مـربی مهـدکودک بـه ازای هر 10 

کودک شیرخوار، 15 کودک نوپا، یا 15 کودک نوباوه.

٤ به ازای هـر 10 کودک شیرخـوار یک نفر مراقب.

٥ یک نفر خدمتگزار به ازای هر50 کودک. 

٦ یک نفـر آشپز بـرای مهدهـای کودک تمام وقت، 

شبانه، شبانه روزی و … .
٧ یک نفر کمک آشپز برای مهدهای کودک تمام وقت، 

شبانه، و شبانه روزی با ظرفیت بیش از 100 کودک. 
٨ روانشناس و کارشناس بهداشت به صورت پاره وقت 

یک بار در ماه.

در مهدکودک در صورت وجود کودکان محروم با نیاز ویژه1، ممکن است دو مربی و دو کمک مربی برای 
یک گروه 15 نفره کودکان خدمت نماید. در کودکستان در صورت وجود کودکان محروم با نیاز ویژه، 

تعداد کودکان کمتر شده و افراد کمکی، بیشتر می شوند.

نکته

سازماندهی فضا و تجهیزات آموزشی مورد نیاز

1ـ کودکان محروم با نیاز ویژه، کودکانی هستند که در یک یا چند جنبه از رشد نسبت به گروه همسن، همانند معلوالن جسمیـ  حرکتی، ناشنوا، 
نابینا، عقب ماندگان ذهنی و غیره، رشد کندتری دارند.
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فصل چهارم: سازماندهی منابع آموزشی ... 

یک  آموزش  ارتباطات،  علوم  دستاوردهای  به  توجه  با 
سایر  و  کودکان  نگرش  این  با  است  اطالع رسانی  نوع 
آموزش گیرندگان تنها تحت تأثیر »کالم« معلم نیستند، 
بلکه عناصر متعددی در این انتقال پیام نقش دارند و 
چه بسا آموزش های غیرکالمی و رفتارهای غیربیانی بیش 
از سایر عوامل در این انتقال پیام نقش داشته باشند. 
برهمین اساس »ادوارد تی هال«1 در نظریۀ مهم خود 
»زبان صامت« معتقد است: »فضا سخن می گوید و زمان 

حرف می زند«. 
حامل  کتاب  و  معلم  مثل  آموزشی  فضاهای  بنابراین 
می زنند.  حرف  فراگیران  و  کودکان  با  و  هستند  پیام 
دیوارهای بلند و خاکستری، راهروهای تاریک، اتاق های 
بدون پنجره و... فراگیر را به اسارت می گیرند و بالعکس 
فضاهای روشن و راهروهای پهن شادی آفرین هستند. از 
این رو فضا را معلم سوم بعد از والدین و مربیان می دانند.٢

نکاتی را که بایـد در طراحی فضاهای آمـوزشی مراکز 
پیش از دبستان رعایت کرد عبارت اند از: 

الف( شرایط استقرار یا محل مرکز  آموزشی پیش از دبستان 
ب( ویژگی های مکانی )معماری داخلی(

ج( تقسیم بندی فضا و تجهیزات بر اساس فعالیت ها. 
هرکدام از موارد در این قسمت توضیح داده می شود.

 الف( شرایط استقرار یا محل مرکز آموزشی 
مطلوبیت فضا یکی از اصول استقرار یک مرکز آموزشی 

مي باشد. این مطلوبیت فضا از دو جهت مهم است:
 وضعیت جغرافیایی3

 شرایط اقلیمی 
سازگاری  میزان  یعنی  جغرافیایی  وضعیت  از  منظور 

محل با کاربری آن. 
حریم  سیل،  فصلی،  رودخانه های  ی  مسیرها بنابراین 
گسل، زلزله، محل آالینده های محیطی مانند فاضالب ها، 
کشتارگاه ها، دامداری، انباشت زباله، آالینده های صوتی 
مانند فرودگاه ها، راه آهن و جایگاه های سوخت گیری و 
کارخانه های صنعتی و شیمیایی با احداث چنین مراکزی 

سازگاری ندارند.
منظور از شرایط اقلیمی برخورداری محل از نظر تابش 

نور آفتاب و بادهای مزاحم و... است4.

1ـ  Edward T.Hall کارشناس علوم ارتباطات
٢ـ لوریس ماالگاتزی ـ رئیس مرکز آموزشی رجیو امیلیا

Topology 3ـ
4ـ سازمان نوسازی و تجهیزات مدارس ـ اصول و مهارت های فضاهای آموزشی و پرورشی، بهرام قاضی زاده، چاپ اول تابستان 80

5ـ کف پوش پالستیکی

در گروه های کالسی، در مورد ویژگی های کف و دیوار ها و سقف ساختمان یک مهد کودک گفت و گو فعالیت ٤
کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

 ب( ویژگی های مکان 
دیـوارها، سقف، کف، در و پنجره و راهـروها فضاهایی 
هستنـد که در کل مکان زنـدگی ما را شکل می دهنـد. 
بـا شناخت هر چه بیشتر نیازهای کودکان و با در نظر 
گرفتن انـدازه های مناسب برایشان می توان با تغییراتی 
فضا را برای کودک دلنشین کرد تا بتوانـد جدایی از خانه 

را راحت تر بپذیرد و ساعات خوشی را بگذراند. 

1 کف ها

کف، مهم تـرین قسمت از فضای یک مرکـز پیش از 
دبستان را تشکیل می دهد و دارای مشخصات زیر است:
 جنس کف پوش ها در فضای بسته می توانند سنگ، 
فضای  در  و  موکت  مکالئوم5،  چوب،  سرامیک،  آجر، 
باز، سنگ ریزه، شن و سیمان یا پالستیک های فشردۀ 

مخصوص )فوم( باشد. 
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 در مهدهای کودک بـا توجه به نـوع فعالیت هـا، از 
پوشش هـای گونـاگون استفاده می شود: مثاًل  در بخش 
نـوزاد و نوپا، کف پوش های نـرم چسباندنی )موکت های 
نرم( استفاده می شونـد. در بخش هایی از کف پوش های 
غیرچسباندنی برای روی آن استفاده می شود که قـابل 

شستشو و تعویض باشند.
 کف پوش های کتابخانه های کودکان قسمتی مکالئوم 
است و بخشی از آن بـا موکت پوشانـده می شونـد تا 
کودک بـه راحتی روی آن بنشیند و یـا بالشتک هـای 

خود را روی آن قرار دهد. 
 برای فضاهای هنری باید از کف پوش های قابل شستشو 

استفاده نمود.
 کف پوش های سطوح شیب دار عالوه بر اینکه نباید 
لغزنده باشند، نباید زیاد ناهموار بوده یا با سنگ ریزه های 
بزرگ مفروش شود، زیرا چرخ های صندلی های چرخدار 
)ویلچر( یا کالسکه و یا سه چرخه کودکان در فضای باز 

نمی توانند به راحتی از آن عبور کنند.
تعیین رنگ ایـن پوشش ها نیـز اهمیت خاصی دارد و 
عالوه  بر داشتن هماهنگی با رنگ دیوار و قفسه ها، بهتر 
است کمی طرح دار باشد تا لکه ها و رنگ های ریخته شده 
کمتـر بـه چشم بخـورد. رنگ هـای مالیم سرد بهتـر از 

رنگ های تند گرم هستند.
٢ سقف

سقف اتاق ها و کالس بسیار اهمیت دارد و کاربردش 
همراه با کف معنا پیدا می کند و از آنجا که قابل جابه جا 
شدن نیست و دور از دسترس است، آن را به مکانی 
برای گچ کاری، نقاشی، کاشی کاری و… بدل ساخته اند:
 به محکم بودن آجرهای سقف و چکه نکردن آن که 

موجب ریختن سقف می شود توجه شود1. 
 محل اتصال چراغ های سقفی و خطر سقوط آویزها 
که هر یک به نوبۀ خـود می توانند خطـرآفرین باشند، 

کنترل شود.
 در مراکز آموزشی هرگز نباید از گلدان های آویز سقفی 

استفاده کرد، زیرا تجمع آب زیرگلدان خطر افتادن و 
کنده شدن از سقف را دارد. 

 معموالً رنگ سقف را سفید مات انتخاب می کنند، که 
انعکاس نور کمتر است. 

 از گذاشتن وسایل بی مصرف روی بام و راه پله هایی که 
به پشت بام متصل می شوند )خر پشته( باید اجتناب کرد 
زیرا در مواقع بحران می توانند خطرآفرین باشند. )زلزله، 

آتش سوزی و...( 
3 دیوارها 

دیوارها  برای تحمل وزن سقف، جداسازی، محصور کردن، 
مرزبندی و حفاظت می باشند که وجودشان در یک مرکز 
پیش از دبستان ضروری است. دیوارها حرکت ما را هدایت 
می کنند و با تغییر جای آن می توان فضا را بزرگ تر و یا 

کوچک تر کرد. 
دیوارها  فضا،  به وضعیت  توجه  با  آموزشی  مراکز  در 

می توانند کاربردهای گوناگون داشته باشند:
 به عنوان صداگیر مانع نفوذ صدا از کالسی به کالس 

دیگر شوند.
 با استفاده از دیوارهای غیر ثابت٢ فضای داخلی کالس 
را بر اساس فعالیت ها جداسازی می کنند. در این صورت 
پایه دیوارهای غیرثابت باید به زمین اتصال داشته یا به 

دیوار محکم شده باشند.
 فضای مناسبی برای تزئین یا نمایش فعالیت کودکان 
و یا ارائه اطالعات استفاده می شود. در نصب تابلوها به 
دیوار عالوه بر عدم استفاده از سوزن و پونز باید محل 
آویختن استحکام داشته و در سطح زاویه دید کودکان 
باشد. عالوه بر آن هدف تابلوها و مفید بودن آن برای 

کودکان باید در نظر گرفته شود. 
 در شکل 1، هیچ گونه تصویری به دیوارها آویخته نشده 
است، بنابراین کودک چیزی برای نگاه کردن و فکر کردن 

به آن ندارد و دیوار بدون استفاده است. 
کالژها  و  تصاویر  پوسترها،  از  استفاده  با  شکل٢،  در 
فصل پاییز را به نمایش گذاشته، چنانچه کالس برای 

1ـ به چکه کردن کولرهای آبی که روی پشت بام قرار دارند، توجه شود.
Partition ـ٢



69

فصل چهارم: سازماندهی منابع آموزشی ... 

شکل1ـ دیوار خالی مهد کودک

گروه های 3 ساله  باشد، مفهوم ارائه شده )ویژگی های 
فصل، ماه و...( برایشان چندان قابل درک نیست. در 
گروه های  برای  اما  آموزش  نه  است  تزئین  فقط  واقع 
برای  می تواند  دیوار  روی  تصاویر  همین  باالتر  سنی 

آموزش مفهوم فصل پاییز بسیار مناسب باشد.
 از آنجا که کلیدهای برق روی دیوار نصب می شوند، 

ارتفاع  این مورد ضروری است.  ایمنی در  لذا رعایت 
و  سانتی متر  تا 1٢5  اتاق 115  کف  از  پریز  و  کلید 

حتماً باید از حفاظ استفاده شود. 
 رنگ های روشن دیوار، فضا را بزرگ تر و رنگ های 

تیره، فضا را کوچک تر می کنند.

شکل٢ـ دیوار با پوستر
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٤ پنجره ها

یکی دیگر از عنـاصری که در ساختمان مـراکز آموزشی 
تأثیرگذار است، پنجره ها می باشند. که عالوه بـر توری 
باید از حفاظ محکمی برخوردار باشند و در موقع بحران 

از داخل امکان باز شدن آنها وجود داشته باشد.
٥ فضاهای ارتباطی

منظور از فضای ارتباطی یعنی فضاهای عبور و حرکت 
و فضاهای توقف پاگردها، که عناصر یک ساختمان را 

به هم پیوند می دهد. 
فضاهای ارتباطی به دو دسته تقسیم می شوند: 

 دستـرسی های عمـودی شامـل راه پلـه هـا و سطوح 
شیب دار1

* راه پله ها: به عنوان یک عنصر ارتباطی عمودی نقش 
مهمی  دارند. در موقع پایین و باال رفتن از پله ها، نقطۀ دید 
ما نسبت به فضا دائماً تغییر می کند و این حرکت باعث 

پدید آمدن نوعی کنجکاوی می شود.
حد فاصل نرده ها باید کم باشد و با حصیر و یا طناب 

فاصله ها پر شوند.
استفاده از رنگ های سرد و مالیم )آبی و سبز کم  رنگ( 

شکل3ـ ویژگی های مکانی )سقف، کف، دیوار ...(

Ramp ـ1

٢ـ صفحاتی که در داخل دیوار و سقف ساختمان به عنوان صداگیر استفاده می شود.

باعث آرامش در این سطوح پرتحرک )پله ها( می شوند. 
برای جذابیت فضا می توانید از رنگ های تندتر و روشن تر 

در سطوح کمتر )نرده ها( استفاده کنید. 
* سطح شیب دار:       از سطوح شیب دار به عنوان جایگزینی 
برای پله ها این امکان را می دهد که فرد با حرکات نرم تر 
از سطحی بـه سطح دیگـر بـرود. از سطوح شیب دار در 

داخل فضا و فضای باز استفاده می شود.
 دسترسی های افقی شامل راهروهاـ  درب ورود و خروج 
* راهروها: در مراکز یادگیری یکی دیگر از فضاهای 
ارتباطی راهـروها هستند که عالوه بـر یادگیـری هـای 
غیر رسمی، ارتباطات اجتماعی بین کودکان را افزایش 
می دهند. نصب کارهای کودکان، روزنامه های دیواری، 
عالوه بر جذابیت، می تواند به نمایشگاهی از کار کودکان 
تبـدیل شود. استفـاده از صفحـات آکوستیک٢ در بدنۀ 
دیوارها باعث کـاهش صدا می شود. در بعضی مـراکز از 
راهروهـای عبـوری به عنـوان مکانی بـرای گـذاشتن 
قفسه ها و کمـد استفاده می کنند. تیزی لبـه های ایـن 

کمدها باید با ابر پوشانده شود تا خطری ایجاد نکند.
* درب های ورود و خروج: درب ورودی به عنوان اولین 
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چند منبع نوری استفاده نمود.
 استفاده از دستگاه کم و زیاد کنندۀ نور )Dimer( در 
بخش نوپا و شیرخوار و به طور کلی اتاق خواب، مناسب 

است.
کودکان  چشم  به  مستقیم  نباید  نور  منبع  تابش   

بتابد )به خصوص برای شیرخواران(.
 تابش نور باید از سمت چپ باشد، به خصوص در 

مواقع نوشتن و فعالیت های هنری.
 چنانچه تابش نور شدید باشد باید از پرده استفاده 

کرد. 
 بـا توجه بـه شرایط جوی ایـران، کالس هـا بایـد 

ـ   جنوبی باشند. شمالی   
٨ صدا 

شنیدن درست یکی از عناصر در طراحی فضای آموزشی 
است. زیرا فراگیران در صورت وجود سرو صدا و آلودگی 

صوتی نمی توانند به خوبی تمرکز کنند. 
صورت  زیاد  سروصدای  زمینۀ  در  بسیاری  تحقیقات 

گرفته و تغییر و آثاری را به جا گذشته اند: 
افزایش فشار خون  به  فیزیولوژیک که منجر  آثار   
و ضربان قلب و بی حالی برای مدت طوالنی می شود.

 آثار انگیزشی که منجر به ناتوانی در آموختن، تمایل 
کمتر بـه حل مسئله و درگیـری ذهنی )حل پـازل( و 

دیرانگیختگی می شوند.
 آثار شناختی سروصدا مانع تمرکز می شود. در بلند مدت 
توانایی حذف صدای اصلی را از صدای غیر  اصلی ندارد. 

برای حل مشکل صدا، موارد زیر پیشنهاد می شود:
)آکوستیک کردن دیوارها، استفاده از پنجره های دوجداره، 
کاشت درختان دور ساختمان، خاکریزها کف پوش های 

ضد صدا( 
9 تهویه 

عالوه بر نور و صوت عامل دیگری که در راحتی کودکان 
در فضاهای داخلی اثر می گذارد، شرایط مناسب حرارتی 
است که بستگی به اقلیم، حرارت، رطوبت، باد و تشعشع 

خورشید دارد. 

بخش در ساختمان مراکز آموزشی است. که ارتباط ـ 
دهندۀ فضای شهری با مهدکودک است. این ورودی 
اولین مکانی است که کودک هنگام ورود با آن برخورد 
کرده، از خانواده جدا می شود و نهایتاً  هنگام خروج از 

مهد از آن می گذرد. 
 درب ورودی باید به اندازۀ کافی بزرگ باشد.

 قفل و دستگیره داشته و پشت در وسایل بی مصرف 
گذاشته نشود. 

 درب ورودی در مواقع بحران )آتش سوزی، آمبوالنس( 
باید به آسانی قابل باز شدن باشد، اما نباید مستقیماً به 

بزرگ راه ها، چهارراه ها و یا میدان ها باز شود.
 در رنگ آمیزی درب ورودی باید از رنگ های شاد و 
جذاب استفاده کرد. کشیدن تصاویر کارتونی شاید برای 
مدتی خوشایند باشد ولی زود برای کودک خسته کننده 

خواهد شد. 
 داشتن سایه بان و بـاران گیر برای درب های ورودی 

بسیار ضروری است. 
 در درب ورودی، می تـوان از تابلوهای اعالنـات برای 
اطالع رسانی به والدین استفاده کرد. بریدۀ جراید، معرفی 
کتاب و نمایشگاه ها بـرای کودکان، پیام های بهداشتی و 
قوانین مهد کودک از جمله موارد قابل نصب، در تابلوها 

هستند.
٦ نور

نور یکی از مهم ترین عنـاصر در طراحی فضا و تأمین 
آسایش است.1 مقدار و سطح نورپردازی برای برخی از 
فعالیت ها ضروری است. کودکان به طور کلی نور زیاد، 
طبیعی و شفاف را دوست دارند و در فضاهای کم نور 

و تاریک نگران می شوند.
در مراکـز آموزشی معموالً از نـور طبیعی و مصنوعی 

توأمان استفاده می شود.
نکاتی که در رابطه با نور باید به آن توجه نمود عبارت اند 

از:
 در بخش کتابخانـه نباید از چراغ های رومیزی استفاده کرد.

 به جای استفاده از یک منبع نـوری قـوی بایـد از 
1ـ به کتاب کنترل بهداشت و ایمنی محیط مراکز پیش از دبستان قسمت نور مراجعه شود.
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 کمبود هوای مناسب و اکسیژن در فضای آموزشی 
منجر به کاهش حافظه و یادگیری و تمرکز می شود. 

و  نشاط  تازه  هوای  جریان  و  هوا  مناسب  تهویۀ   
سر زندگی می دهد. 

 هوای داخل اتاق ها حدود ٢ الی 3 بار در ساعت )با 
باز کردن پنجره ها( تعویض شود. 

 درجه حرارت مناسب 18 درجه سانتی گراد و حداکثر 
٢5 درجه سانتی گراد است. 

فعالیت ٥

فعالیت ٦

از ویژگی های مکان های مختلف هنرستان خود )کف، دیوار، سقف و  در گروه های کالسی، گزارشی 
غیره( تهیه کنید.

در گروه های کالسی در مورد ویژگی مکان های مختلف یک مرکز پیش از دبستان از منابع علمی جست وجو 
کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

 ج( تقسیم بندی فضا و تجهیزات براساس فعالیت های آموزشی 
به تصویر زیر با دقت نگاه کنید.

شکل٤
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فضای یک مرکز پیش از دبستان باید به گونه ای تنظیم 
شود که در آن امکان انجام تمامی فعالیت های آموزشی 
وجود داشته باشد. این فضا با توجه به تجهیزاتی که در 

آن قرار می گیرد شامل مراکز یادگیری زیر است:
1 مرکز ساختمان سازی

آجرهای ساختمان سازی از جمله وسایلی هستند که 
کودکان بر اساس سن، عالقه و توانایی هایشان از آنها 
استفاده می کنند. به طور مثال کودک ٢ ساله آنها را دور 
خودش می چیند و یا با روی هم قرار دادن برج می سازد 
و از فرو ریختن آنها لذت می برد، در حالی که کودکان 
بزرگ تر ساختمان های بزرگ تر و پیچیده تر می سازند. 

این آجرک ها از نظر اندازه، فرم و جنس متفاوت هستند 
و شامل دو نوع مکعب های اسفنجی و فوم های کوچک 
که روی میز می توانند از آنها استفاده کنند و مکعب های 
بزرگ چوبی و پالستیکی خشک که در فضای باز از آنها 

بهره می گیرند.

از طریق بازی با این مکعب ها، کودک به تجارب مفیدی 
در زمینۀ مفاهیم )سبک و سنگین، بزرگ و کوچک، 
بلند و کوتاه( و فرم های هندسی )سه گوش، چهارگوش، 
گرد و ... ( طبقه بندی، جور کردن، تعادل و تقارن و       ... 

دست می یابند:
 بازی با آجرک ها به صورت انفرادی و گروهی است، 
بـه ساختمـان سازی  بـا هم  هیچ وقت همـۀ کودکان 
نمی پردازند و معموالً  در گروه هـای ٢ و حداکثـر 3 نفره 
است. در نتیجه فضای زیـادی برای بازی نیاز ندارند و 
مدت بازی طوالنی نیست و حدود 30 دقیقه می باشد. 

)شکل5(  
 با توجه به اندازه و فرم های مختلف تعداد آجرک ها 
بـرای کودکـان بستگی بـه سن و تجربـه شان دارد. در 
سنین پایین تر به تعداد و اشکال محدودتری نیاز دارند، 
در حالی که در سنین باالتر عالوه بر تعداد بیشتر، اشکال 
گوناگونی مثل مستطیل، مربع، استوانه، دایره، نیم دایره 

شکل٥ ـ بازی با آجرک ها به صورت انفرادی و گروهی

در گروه های کالسی با توجه به تصویر صفحه قبل در موارد زیر گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.فعالیت ٧
 فضای آموزشی به چه قسمت هایی تقسیم شده است؟

 هر قسمت از این فضا چه ویژگی هایی دارد؟
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و... مورد استفاده قرار می گیرد)شکل 6(.
 محل استفاده از این آجرک ها عالوه بر تمیز بودن 

باید مفروش باشد و محل رفت وآمد نباشد. 

انواع  و  به جنس  توجه  با  وسایل ساختمان سازی   
آن باید در قفسه های جداگانه ای طبقه بندی شوند تا 
دسترسی به آن آسان بوده و نیازی به برهم زدن همۀ 

آنها نباشد.
 کودکان بـرای تجسم فضـای ساختمانشان نیـاز به 
حتـی  و  آدمک هـا  پالستیکی،  حیوانـات  از  استفـاده 
ماشین های کوچک دارند. لذا می توان در کنار قفسه های 
ساختمان سازی قفسه ای از این وسایل را قـرار داد، تا 
مجبور نشوند از سایر قفسه ها وسایل مورد نیـاز خود را 

بردارند. 
 باید کودکان را ترغیب کرد که بعد از بازی وسایل را 

جمع کرده و در قفسۀ مخصوص آن قرار دهند. 
 کـودک تمایلی بـه خـراب کردن ساختمانش نـدارد. 
می توانید با عکس گرفتن به او اطمینان بدهید که اثرش 

ماندگار خواهد ماند. 
 برگزاری نمایشگاهی از سازه های کودکان می تواند 

بسیار جالب باشد.
٢ مرکز فعالیت های هنری 

هنر وسیله ای است که کودکان از طریق آن احساسات 
و یادگیری هایشان را به نمایش می گذارند. سازمان دهی 
این مرکـز در الهام بخشیدن، بیـان خـود و نوآوری و 

خالقیت بسیار اهمیت دارد. 

نکاتی که باید در فعالیت های هنری کودکان بدان توجه 
شود در فصل 3 به تفصیل بیان شده است. با وجود این 

یادآوری چند نکته در اینجا ضروری است: 
 محوطـه ای که ایـن فعـالیت در آن انجـام می شود 
حتماً بایـد قابل شست و شو باشد تـا نگرانی از ریختن 

رنگ، چسب و... وجود نداشته باشد.
 محل کار باید نزدیک سینک دستشویی قرار بگیرد 

تا کودک به آسانی بتواند دست هایش را بشوید.
 ارتفاع میـز کار در حالت ایستـاده کودک بایـد 60 

سانتی متر باشد.
 سطح میز باید صیقل باشد، در غیر این صورت باید 

از رومیزی پالستیکی استفاده شود.
 سه پایۀ نقاشی بـرای کار در اختیار کـودک قرار گیرد 

)شکل 7(.
درصورت عدم دسترسی به سه پایه می توانید با استفاده 
از مقوای ضخیم و چهار پایه، مقوا را به دیوار تکیه بدهید. 
از سه پایه ها می توان به عنوان دیواره ای برای جداسازی 

فضا نیز استفاده کرد.
 پوشیدن روپوش کار برای کودکان الزامی است. این 
روپوش می تواند از لباس های والدین که آستینش کوتاه 
شده باشد و یا از کیسۀ بزرگ زباله که در فاصله گردن 

برش خورده استفاده شود. 

شکل ٦  ـ شکل های گوناگون آجرک ها

قفسه  بین چند  یا  و  در  مثل  ارتباطی  مسیرهای   
که برای فعالیت های دیگر منظور شده اند مانند قفسۀ 

کتاب نمی  تواند برای این فعالیت مناسب باشد.
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 نور مناسب و کافی از جمله مواردی است که باید به آن دقت شود، بهتر است این قسمت کنار پنجره باشد 
تا کودک عالوه بر نور طبیعی، بتواند آسمان، درختان و... را مشاهده کند. 

 قفسه های مرکز هنر باید قفسه های کوتاه و بدون درب باشند و کلیۀ ابزارها به صورت جداگانه، در معرض دید 
کودک قرار گیرند. کودکان موظف هستند 
اتمام کار، وسایل را در جای خود  از  پس 
قرار دهند، تا فضای کافی برای فعالیت های 

دیگر وجود داشته باشد )شکل8(. 
 مربیـان می تواننـد سایـر ابـزارهـا را در 
قفسه هایی دور از دسترس کودک قرار دهند 
و در صورت لزوم برای تجارب جدید و یا رفع 

کمبود به کودکان ارائه دهند. 
ابزار مورد نیاز در این بخش با توجه به نوع 

کار شامل موارد زیر است:
 نقاشی: مـداد، مـداد رنگی، گچ رنـگی، 
یا تخته سیاه، کاغذ، قلم موی  تخته سفید1 
گرد cm ٢/5 برای کودکان، قلم موی مسطح 
و گرد برای کودکان بزرگ تر، قلم موی بلند 
برای کار روی سه پایه، رنگ برای نقاشی با 

شکل٧ ـ سه پایۀ نقاشی

شکل٨ ـ قفسه

White board ـ1
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انگشتان، آبرنگ، مداد شمعی و غیره. 
 کاردستی: قیچی، کاردک های گوناگون، قالب، وردنه 

و انواع خمیر )خمیربازی، گل رس، خمیر روزنامه و...(
مجموعه ای از تکه های کاغذ، پارچه، کاغذ دیواری، کاموا، 
تور، پر، گیرۀ کاغذ، بند کفش، خالل دندان، بشقاب های 
)فندق،  مغـزها  تیرۀ  دانه های  حبوبات،  دانۀ  کاغذی، 
گردو، بلوط(، هستۀ میوه ها و انواع چسب برای کوالژ 

بطری،  درهای  مانند  بی مصرف  وسایل  جمع آوری  و 
جعبه های مقوایی، کارتن های خالی، دستمال کاغذی و 
روزنامه ها که می توانند به عنوان ابزار مفید در این مرکز 

مورد استفاده قرار گیرند )شکل 9(.
 به نمـایش گـذاشتن کار کـودکان و نصب آنها بـر 
دیوارها و یا آویختن آنها، خـود نوعی آموزش است که 

بسیار مفید است )شکل 10(.

شکل 9ـ کاردستی با وسایل بی مصرف

پاکیزگی، نظم، مراقبت از ابزار، طرز استفادۀ درست و بی خطر بودن آنها بسیار اهمیت دارد. به طور مثال 
قیچی از جمله ابزاری است که باید استفاده از آن را به کودک آموزش داد. استفاده از قیچی های کوچک و 
نوک گرد مناسب می باشد. مربیان باید قیچی های بزرگ تر را جزو ابزار دور از دسترس کودکان قرار دهند 
و یا در خمیرهای بازی از مواد رنگی صنعتی که خطرناک است استفاده نکنند و یا گواش  برای رنگ آمیزی 

و یا چسب ها و... از جمله مواردی است که باید به رعایت نکات ایمنی و بهداشتی آنها توجه شود.

نکته

با همکاری همه گروه های کالسی، مرکزی برای انجام فعالیت هنری در کارگاه رشته هنرستان خود طراحی کنید.فعالیت ٨
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شکل 10ـ نمایش کار کودکان روی دیوار

3 مرکز ادبیات )کتاب و کتابخوانی و قصه گویی(

کمک به کودکان بـرای نزدیکی به کتاب و لذت بردن 
از آن گام اولیه برای آشنا شدن و توسعۀ ادبیات است. 
این اصل یکی از اهداف مهم برنامه های پیش از دبستان 
است که کودک را برای بلندمدت در طول زندگی به 

کتاب و استفاده از آن آماده می سازد.
برای رسیدن بـه این هدف بایـد به ایـن نکته توجه 
به عنوان  صرفاً  کتابخانه  فضا،  طراحی  در  که  داشت 
فضایی برای نگهداری کتاب نیست، بلکه به عنوان یک 
منبع آموزشی برای جست وجو، پی گیری، ورق زدن، 

دیدن، شنیدن باید در نظر گرفته شود. 
بنابراین باید اصولی را در آن منظور داشت:

قرار  و  کتابخوانی  برای  که  محیطی  آرام:  فضای   
به  باید  انتخاب می کنید،  کتابخانه  در  دادن کتاب ها 

دور از رفت وآمد باشد. 
 نور کافی و مناسب: زیر پله ها، پشت در و نور نامناسب 
از عوامل بازدارنده است، لذا محلی را باید انتخاب کنید 

که نور کافی و مناسب داشته باشد.
 رنگ آمیزی و تهویۀ مطبوع: استفاده از رنگ های 
گرم و روشن و تهویۀ مطبوع از دیگر عوامل سازنده 

در مرکز ادبیات است. 
 کف پوش ها: از آنجا که کودک بسیاری از اوقات برای 
باید بنشیند،  یا گوش کردن به کتاب  شنیدن قصه و 
از  استفـاده  و  قسمت  آن  مفروش کردن  بـا  می تـوان 

شکل 11 ـ فضایی برای قصه گویی
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تا  داد  به کودک فرصت  رنگارنگ  و  نرم  بالشتک های 
بنشیند، کتابی را ورق بزنـد، تصاویر را نگاه کند و به 

قصه گوش دهـد )شکل11(.
وسایل مرکز ادبیات:

وسایل الزم برای این مرکز شامل موارد زیر است:

دستگاه ضبط صوت و نوارهای قصه گویی، عروسک های 
آماده و دست ساز، تخته ماهوتی برای قصه گویی، کاغذ 
و تصاویر مجالت و روزنامه ها، قیچی، چسب، قفسه ها 

و کتابخانه.

شکل1٢ـ قفسۀ مخصوص کتاب

قفسه ها و کتابخانه: معموالً  در این بخش از قفسه های 
مخصوص استفاده می شود )شکل 1٢( تا کودکان بتوانند 
به آسانی به کتاب دسترسی داشته و جلـد کتـاب ها را 
ببینند و کتاب مورد عالقه را انتخاب کنند. در صورتی 
که امکان دستـرسی بـه کتـابخانـه های خـاص نبـاشد 
می توانید با چند سبد و طنابی که به دیوار نصب شده 
و کتاب ها به آن آویخته می شوند یک کتـابخانه درست 
کنید. نیازی نیست که همۀ کتاب هـا هم زمان آویخته 
شوند، شما می توانید بـا توجه به محتـوای آموزشی و 
موادی که هدف برنامه های آموزشی شما است، کتاب ها 

را به طور چرخشی در معرض دید قرار دهید.
 تنوع کتاب ها: در انتخاب کتاب برای این مرکز با توجه به 

سن کودکان، باید کتاب ها متنوع باشند. قصه های فانتزی، 
داستان واقعی، کتاب در مورد زندگی حیوانات )زیستگاه، 
النه، غذا و...( حواس پنجگانه، بدن انسان، مردمان گوناگون، 
مسابقات و باالخره کتب صرفاً تصویری و ساخت اشیای 
دور و بـرمان )میز و صندلی، عینک، لیوان و پارچ آب، 
درست کردن نان و...( آموزش اعداد و اشکال و غیره از 

جمله این کتاب ها می باشد.
شما باید فهرستی از تمامی کتـاب ها داشته باشیـد تا 
در صورت لـزوم انتخاب از لیست و یا افزایش کتاب ها 

به این فهرست آسان باشد.
 چه وقت کتاب بخوانیم و یا قصه بگوییم؟ درست 
است که در برنامۀ هفتگی زمانی را برای این فعالیت 

در فضای باز نیز می توان موکتی را روی زمین پهن کرد تا بچه ها روی آن بنشینند، بعضی از مربیان 
با گچ، خطی دور بچه ها می کشند تا فضای کتابخوانی و قصه گویی را از سایر قسمت ها جدا کنند.

نکته
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اختصاص داده اید، اما مهم این است که کودک تمایل 
برای شنیدن داشته باشد. شما می توانید در زمان بازی 
آزاد، موقع خوابیدن، یا زمانی که احساس کنید شرایط 
مناسب است، خواندن برای همۀ گروه های کودکان را 

شروع کنید. 
تشویق والدین به خواندن کتاب: در جلسات با والدین، 
آنها را به خواندن کتاب برای کودکانشان تشویق کنید و 
حتی فهرستی از کتاب های مناسب را در جعبۀ تابلوی 

اعالنات نصب کنید. گاهی یک کتاب کوچک می تواند 
مشکل رفتاری کودکی را حل نماید.

 تشویق کودک برای درست کردن کتاب یا پوستر: 
تشویق  را  کودکان  قصه،  گفتن  یا  و  خواندن  از  پس 
کنید آنچه را که دوست دارند، کشیده پس از بریدن 
روی یک تابلو نصب کنند. برداشت ها و ایده های آنان 

بسیار زیباست.

شکل13ـ فضای شن بازی

با مشارکت همۀ گروه های کالسی، یک مرکز ادبیات کودکان در کارگاه ایجاد کنید.فعالیت 9

٤ مرکز شن و آب بازی

یکی از فعالیت های محبوب کودکان شن و آب بازی 
است که فعالیت های گروهی کودکان را فراهم می کند. 
این فعالیت عالوه بر رشد جسمانی، رشد شناختی آنها 
را در زمینۀ طبقه بندی، مقایسه، سنجش و اندازه گیری 

توسعه می دهد.
این فعالیت در فضای بسته و فضای باز قابل استفاده 
است. در این زمینه نکات زیر را باید مورد توجه قرار 

داد: 
نگران خیس شدن  که  بپوشند  را  لباسی  کودکان   

نباشند و یا از پیش بند استفاده کنند.
 معموالً ظروف آب و یـا شن را روی زمیـن و یـا 
معموالً  زمین  از  پایه  ارتفاع  می دهند.  قرار  پایه  روی 

تا ٢0  برای آب 15  60 سانتی متر است. عمق ظرف 
سانتی متر و برای شن ٢0 تا 30 سانتی متر که دو سوم 

آن با شن پر می شود.
چنانچه کودکان از آب و شن در فضای بسته استفاده 
می کنند، بایـد کف اتاق مکالئوم بـوده تا بـه آسانی 
خشک و تمیـز شود و در صورت استفـاده از آن در 

فضای بـاز باید به چند نکتۀ اساسی توجه شود: 
1 شن قبل از استفاده شسته شود.

قرار  محلی  در  آب  و  شن  ظروف  باز  فضای  در   ٢

گرفته باشند که زیر تابش مستقیم نور خورشید قرار 
نگیرند، در غیر این صورت از سایه بان استفاده کنند.

3 پس از بازی برای جلوگیری از آلودگی روی ظروف 

پوشیده شود. 
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وسایل مورد نیاز برای آب بازی عبارت اند از:
آب پاش، قیف، لیوان های اندازه گیری، آبکش، شیلنگ های 
پالستیکی، الک، چـوب پنـبه، سکه، میخ، کاغـذ، بطـری 
)برای آموزش اجسام شناور(، صابون، پودر صابون، مواد 
رنگی خوراکی )برای آموزش حالل ها( عروسک، اسفنج، 
در  قاشق  بیلچه،  بیل،  حیوانات،  پالستیکی،  اشیای 
قالب های  کوچک،  نقلیۀ  وسایل  گوناگون،  اندازه های 

مختلف الک، حیوانات پالستیکی و سطل.
با آب می توانند تجارب مفیدی  بازی  کودکان ضمن 
در زمینۀ اجسام شناور، حل شدن اجسام، فشار آب و 

بازگشت پذیری، درست کردن حباب و... را بیاموزند.
کودکان در حین بازی با شن می توانند با شکل پذیری، 

چسبندگی، مفاهیم اندازه گیری و هندسی آشنا شوند.

1٥0×90cm 90×1٢٥، اندازه برای بخش کودکستانیcm شکل 1٤ـ نمونه ای از خانۀ عروسکی دست ساز. اندازه برای بخش نوپا

 از آنجا که شن خشک به راحتی در هوا پراکنده می شود باید به طور مکرر به کودکان تذکر داد که شن 
را به هوا پرتاب نکنند و دست های شنی خود را به چشمانشان نمالند )شکل 1٢(. دست های کودکان 

پس از آب و شن بازی حتماً باید شسته شود.

نکته

٥ مرکز بازی های نمایشی

بازی های نمایشی فعالیتی است که عالوه بر تمرین مهارت های 
کالسی، مهارت های اجتماعی اش را نیز توسعه می دهد.

او چه تنها باشد چه با یک هم بازی، در وانمودها از ایده ها 
و برداشت ها نیز می گوید، در نتیجه قابلیت سازگاری با 

محیط را نشان می دهد.
کودکان معموالً دوست دارند که این بازی ها را به دور از 
چشم دیگران و در گوشه ای خلوت انجام دهند، به همین 
جهت در نظر گرفتن محلی به نام خانۀ عروسکی بسیار 

جالب است.
برای ایجاد محلی به نام خانۀ عروسکی که نمادی از 
زندگی واقعی است می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

 با تهیۀ کارتن های بزرگ که خود کودکان روی آن 
نقاشی کرده اند و افزودن در و پنجره روی آن با کمک 

مربی، خانۀ عروسکی درست کرد. 
 می توان با استفاده از دیوارک  های چوبی پیش ساخته 
که سه یا چهار دیواره و در و پنجره دارد برای بخش نوپا 

و کودکستانی، خانۀ عروسکی ایجاد کرد )شکل 14(.
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 در بعضی از مراکز از چادرهای آماده برای نیل به این هدف استفاده می شود. این چادرها به علت فضای 
کم، امکان تعامل راحتی برای دو کودک ایجاد نمی کند )شکل 15(. 

شکل 1٥ـ خانۀ عروسکی درون چادر

برای ایجاد مرکز بازی نمایشی به موارد زیر باید توجه کرد:
 پوشش کف باید حتماً با موکت مفروش شود تا کودکان 

به راحتی روی آن بنشینند.
 تجهیزات خانۀ عروسکی الهام گرفته از وسایل منزل 
است. مثل استفاده از عروسک در اندازۀ متفاوت، میز و 
صندلی کوچک، یخچال، اتُو و میز آن، ظروف آشپزی و 

غذاخوری، لباس، کالسکه عروسک و غیره از جمله این 
موارد است. )شکل 16(

همچنین از یک آینه نشکن بزرگ به اضافۀ لباس بزرگساالن، 
کاله، کیف، کمربند وسایل زمینی، چادر، روسری و... نیز 
استفاده شود تا کودک بتواند با استفاده از آنها به بازی نقش 

بپردازد )شکل 17(.

شکل1٦ـ وسایل خانۀ عروسکی
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تأکید می شود بین مربی و کودک راه ارتباطی باید وجود 
داشته باشد به طور مثال در شکل 18، این کودک در 
مرکز بین سایر وسایل قرار گرفته و مربی می تواند ناظر 

بر اجرا باشد، از طرفی کودک نیز می تواند به بازی دلخواه 
خود، حتی به تنهایی بپردازد. 

شکل1٨ـ محل خانۀ عروسکی شکل1٧ـ کف پوش و آینۀ خانۀ عروسکی

 تنوع وسایل: چنانچه تنوع وسایل کم و فضا محدود 
به  فعالیت  و  ایده ها  بیان  برای  کمتری  امکان  باشد، 
وجود می آید و بازی محدودتر و حیطه وانمود کردن، 

بسته تر می شود )شکل19(.
 سایر فعالیت ها: در ایـن مرکـز کودکان می تـوانند 
فعالیت هـای دیگری مثـل مغـازه بـازی، مرکز پـزشکی، 
رستوران، دامپـروری، کشاورزی، رفتن به سینما و ... را 
انجام دهند و این در صورتی است که مربی با تهیۀ لوازم 

هر یک از این فعالیت ها او را تشویق به اجرا نماید.

شکل19ـ بازی با کمبود جا

یک فعالیت 10 کالسی،  گـروه هـای  همۀ  مشارکت  بـا 
ایجاد  کارگاه  در  نمایشی  فعالیت های  مـرکـز 
انواع عروسک ها و ماسک هایی  کنید و در آن 

که درست کرده اید را قرار دهید.
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٦ مرکز اکتشافات و علوم

کودکان ذاتاً کنجکاو هستند و دوست دارند شخصاً هر چیزی 
را تجربه کنند، هر چند گاهی این رفتار مانند نوشیدن نفت، 
سوزاندن دست، بریدن و غیره برای آنها خطرناک است. 
از  این رو می توان در مراکز پیش از دبستان امکاناتی را فراهم 
ساخت تا کودک زیر نظر مربی به تجارب دست اولی برسد 
که عالوه بر رفع کنجکاوی از آنها به صورت مفید در زندگی 

روزمره استفاده کند. 
 آمـوزش شنـاخت محیط اطـراف از طـریـق حـواس 

پنجگانه
 آموزش زمین و محیط زیست )خاک، سنگ، آب و 

شکل٢0ـ محل انجام فعالیت های علوم

هوا، فصول، روز و شب(
 آموزش علم فیزیک )آهن ربا، حرکت، گرما و سرما و...(

 آموزش علوم زیستی )گیاهان، حیوانات، بدن انسان 
و...(

کودکان در این بخش عالوه بر کسب تجربه می توانند در 
زمینۀ درک مفاهیم، طبقه بندی روابط علت و معلولی 
و کاربرد وسایل واقعی، آموزش دیده و آگاه شوند. برای 

طراحی این مرکز می توان به نکات زیر توجه کرد:
 محل مناسب: در این بخش فعالیت های گوناگون صورت 
می گیرد لذا فضای بیشتری را باید به آن اختصاص داد تا 

کودکان به راحتی کار کنند )شکل ٢0(.

 منبع نور طبیعی: از آنجا که بسیاری از آزمایشات 
در زمینۀ کاشتن و مراقبت از گیاهان به نور طبیعی 
احتیاج دارد، بهتر است گلدان ها نزدیک پنجره قرار 

گیرد   )شکل ٢1(.

شکل ٢1ـ قرار گرفتن گل و گیاه با توجه به منبع نور
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علت  به  مرکز  این  کف پوش  مناسب:  کف پوش   
ریختن مواد و یا خیس شدن زمین، باید قابل شست  و شو 
آب  و  به سینک دستشویی  باشد. همچنین دسترسی 

ممکن باشد. 
برای جذاب  جانشین کردن مواد و تجهیزات:   
بودن آزمایشات بهتر است پس از مدتی آنها را جابه جا 

و یا تغییر دهید. 
 میز بزرگ با پایه های بلند و چند قفسۀ کوتاه رو باز، 

که تجهیزات پس از طبقه بندی در آنها قرار گیرند.
 سینی های کوچک برای برداشتن و گذاشتن مواد 

ضروری است.
 مواد مورد نیاز 

 برای علوم زیستی موادی مانند بذر و دانۀ گیاهان و 
حبوبات، پیاز گل ها، گلدان های گلی، سفالی، پالستیکی 
برای کاشت گیاه، النۀ پرندگان، انواع چوب، برگ، صدف، 

تخم پرندگان، حیوانات پالستیکی و غیره.
 برای زمین و محیط زیست موادی مانند انواع سنگ، 
و  کاج  درختان  خشک  میوۀ  گوش  ماهی،  انواع  شن، 

بلوط.
 برای علوم فیزیک موادی مانند ذره بین، آینه، آهن ربا، 
برادۀ آهن، میکروسکوپ، چرخ دنده های کوچک و بزرگ، 

وزنه های متفاوت و گوی مانند تیله و غیره.

 برای شناخت محیط از طریق حواس موادی مانند 
شیشه های یکسان برای مایعات، زنگوله های متفاوت 
و پوسترهای مناسب برای نشان دادن دگردیسی های 
قورباغه، کرم ابریشم و غیره کتاب های مناسب در این 

زمینه و موالژهای سادۀ بدن انسان.
برای اکتشاف و آگاهی، کلیۀ فعالیت ها می توانند فضایی 

برای کسب تجربه، آموزش و یادآوری مجدد باشند.
٧ مرکز ریاضیات

با علم ریاضی آشنا شوند، در  اینکه  از  کودکان قبل 
خالل روز طوطی وار اعداد را می شمارند. شما را »دوتا« 
دوست دارند و از شما نوشابه بیشتر می خواهند. آنها 
ماشین های بازی شان را براساس اندازه مرتب می کنند 
دگمه های  از  را  چهارسوراخه  دگمه های  می توانند  و 

دو سوراخه جدا کنند.
مانند  و مفاهیم ریاضی،  اعداد  به  عالقه مندی کودکان 
الگو برداری  ها،  تفاوت  و  ها  شباهت  درک  طبقه بندی، 
و غیره در خالل تجاربشان حاصل می شود بنابراین تا 
رسیدن به مفاهیم ذهنی قابل درک با ایجاد فرصت هایی 
برای کسب تجارب دست اول می توان به آنها کمک کرد.
آموزش ریاضی به کودکان شامل شمارش، اندازه گیری، 
شناخت اشکال و مقایسه مواردی است که به کودک 

برای نوشتن کمک می کند )شکل٢٢(.

شکل ٢٢ـ مرکز فعالیت های ریاضی
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وسایل و ابزارها: وسایل و ابزار آموزش ریـاضی شامل 
اشکال،  پـازل  دوکفه ای،  و  ساده  تـرازوی  مانند  وسایلی 
کتـاب،  طولی،  استوانه های  چرتکه،  متـر،  خط کش، 
لیوان های اندازه گیری، دو میز، آجرک هـا، ساعت، کتاب، 
مهره، استوانه هـای حجمی  و ده ها مـورد دیگر است که 
کودکان طی آن می توانند مفاهیم ریاضی را تمرین کنند.

٨ مرکز بازی در فضای باز

از  پیش  مراکز  اصلی  فضاهای  از  یکی  بازی  فضای 
دبستان است که فرصت های متعددی برای یادگیری 
فرایندی  بازی  زیرا  می دهد،  قرار  کودک  اختیار  در 
تعامل  به  جهان  با  آن،  طریق  از  کودک  که  است 
می پردازد و در خالل آن خود را کشف می کند و به 

لذت و شادی می رسد.
بازی کودکان معموالً در دو محیط بسته و باز صورت 
بازی هایی  به  می گیرد. کودکان در محیط های بسته 
بازی های  با آجرک ها، خانۀ عروسکی،  بازی  قبیل  از 
بازی  و  آموزشی  بازی های  نمادین،  بازی های  نقش، 

آزاد می پردازند. 
به صورت  فعالیت ها  مرکز  در  یک  هر  بازی ها  این 

انفرادی و گروهی صورت می گیرد.1 
شرایط بازی، فضا و وسایل بازی در محیط باز ویژگی های 

خاصی دارد که در طراحی باید مورد توجه قرار گیرد: 
 برای طراحی زمین بازی در مراکز پیش از دبستان 
به ازای هر کودک حداقل 4 مترمربع زمین در نظر 

گرفته شود.
 زمین های بازی بسته به تعداد کودکان دارای 30 
بازی( است  )بدون وسایل  بـاز  تـا 50 درصد فضای 
و وقتی تعداد کودکـان بیشتر بـاشد فضای اختصاص 

یافته بیشتر است.

ریاضی مسئله ای است که در کلیۀ فعالیت ها جریان دارد و کودکان در طی روز چندین بار از آن استفاده 
می کنند. بنابراین مربی می تواند در هر فعالیتی برای مفاهیم ریاضی وسایل الزم را در اختیارشان بگذارد 

و توجه آنها را به آن جلب کند. 

نکته

 در انتخاب کف پوش بایـد شرایط اقلیمی در نظـر 
گرفته شود. به طور مثال مسیرهای عبوری و راه های 
ارتباطی وسایل چرخ دار باید از بتن و سنگ باشد و 
پوشیده  از چمن  است  بهتر  بازی  لوازم  بین  سطوح 
شود. در بعضی از مراکـز از پوشش های جاذب ضربه 
می شود،  استفاده  نیز  و...  چوب  بـرادۀ  شن،  مانند 
به خصوص اگـر ارتفاع سقوط از وسیلۀ بازی بیش از 

60 سانتی متر باشد.
 زمین هـای شیب دار، فضای جالبی بـرای بازی های 
کودکان است. سطح این زمین ها نباید لغزنده باشد. 

شیب باید حداکثر 30 درجه باشد.
 مرزبندی فضا: یک فضای بازی مناسب باید دارای 
ایـن  باشد،  با مرزبنـدی همـراه  امـا  مناطق مختلف 
مرزبندی می توانـد به صورت استفاده از حصار بـاشد. 
یا  و  تـور  بـا  است که  تا 1/40  ارتفـاع حصار ٢0/1 
طلق های پالستیکی و یـا کاشت درختچه یا نرده های 

چوبی جدا می شود.
 کاشت گیاهان برای ایجاد فضایی زیبا و رفع آلودگی 
هوا بسیار مؤثر است. همچنین در برنامه های آموزشی 
کودکان به عنوان ابزاری برای توجه به موجودات زنده 
و گیاهان است، بنابراین کاشت گیاهان می تواند برای 

نیل به اهداف گوناگون باشد. 
در مورد کاشت گیاهان و محل آن باید به نکات زیر 

توجه کرد:
 خودداری از کاشت گیاهان سمی، تیغ دار و شیره دار. 
 خودداری از کاشت گیاهان و گل های حساسیت زا 

)عرعر و صنوبر و کاج(.
شاخه های  با  بزرگ  درختان  کاشت  از  خودداری   

آویزان در مسیر راه ها و فضای بازی شن و آب.

1ـ در مناطق سردسیر و یا روزهای بارانی باید فضای داخلی برای فعالیت های ورزشی چیده شود.
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 خودداری از کاشت گیاهان و گل های جاذب زنبور عسل.
 استفاده از جعبه های گل متناسب با تغییر فصل. 

توسط  سبزیجات  کاشت  برای  زمینی  اختصاص   
کودکان.

 وسایل بازی در فضای باز
باز  فضای  در  وسایل  متداول ترین  از  یکی  تاب:  1ـ 
ارتفاع  بازی وجود دارد.  اکثر زمین های  است که در 
تاب )از محل آویز تا زمین حداکثر ٢00 سانتی متر 
است و ارتفاع محل نشستن تا کف زمین حداقل 40 
 35 حداقل  نشستن  محل  عرض  است.  سانتی متر 
سانتی متر است( نوع پوشش سطح زیر تاب باید قابل 
ارتجاع باشد. محل نشستن و محل آویزها باید مدام 
مورد بررسی قرار گیرد. در اطراف تاب نباید درختان 
با شاخه های بلند وجود داشته باشد. محل اتصال به 

زمین باید در بلوک سیمانی قرار داشته باشد.
٢ـ سرسره: یکی دیگر از اسباب بازی های مورد عالقۀ 

کودکان سرسره است که به اشکال گوناگون از جنس 
متوسط  به طور  می شود.  دیده  فایبرگالس  یا  و  فلز 
و  درجه   40 سرسره  شیب دار  سطح  انحنای  زاویۀ 
قسمت باال و پایین آن مسطح است. زیر سرسره باید 

چمن یا فوم باشد.
به  رو  سرسره  گرفتن  قرار  طرز  سردسیر  مناطق  در 
جنوب است تا حداکثر حرارت خورشید را جذب کند. 
در حالی که در مناطق گرمسیر، سطح فلزی سرسره 

رو به سمت شمال باید باشد. 
3ـ چرخ فلک: یکی دیگـر از وسایل بـازی کـودکان 
چرخ فلک است که بـه اشکال گونـاگون تک نفـره و 
چند  نفره وجود دارد. پوشش زمین، چمن یا فوم است 
و بایـد به زمیـن متصل باشد. سطح گذاشتن پا بایـد 
بسته بـاشد تا پـای بچه ها در آن گیـر نکند. تـرکیب 
چرخ فلک، بـا تاب، سرسره و االکلنگ در کنـار هم و 

بدون رعایت فاصله خطرناک است 1 )شکل٢3(.

1ـ به طور کلی نباید در فضا تعداد تاب، سرسره و .... زیاد باشد.

شکل٢3ـ نامناسب بودن کف پوش و محل استقرار سرسره و چرخ فلک

٤ـ آب و شن: آب و شن دو بازی محبوب کودک است 
که در فضای بسته نیز مورد استفاده قرار می گیرند. 
معرض  در  نباید  شن  به خصوص  فعالیت  این  محل 
خورشید  نور  مستقیم  تابش  زیر  و  باشد  باد  جریان 
استفاده  سایه بان  از  می توان  باشد حتی  نگرفته  قرار 

کرد. بعد از بازی روی آن باید پوشانده شود. چنانچه 
کنید،  فراهم  بازی  این  برای  بخواهید  را  حوضچه ای 
آن  لبۀ  و  سانتی متر   30 حداقل  باید  حوضچه  عمق 
حداقل 30 سانتی متر از سطح شن باید باالتر باشد. 
محل ماسه ها باید به گونه ای باشد تا قبل از ورود به 
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مرکز ماسه از لباس و کفش جدا شود. 
٥ـ باالرونده ها: باالرونده ها معموالً از جنس چوب یا 
طناب هستند. فاصلۀ باالرونده ها باید از 1٢0 سانتی متر 

بیشتر نبوده و سطح زیر آن از مواد قابل ارتجاع باشد.
تخته های  مختلف،  توپ های  مثل  وسایل:  سایر  ٦ـ 

چوبی برای تعادل، الستیک و...
 راه های ارتباطی: در فضای باز بسیار اهمیت دارد. 
زیـرا دسترسی آسان و در دیـد قـرار گرفتـن وسایل 
بسیار مهم است. همیشه بایـد مقـداری فضای خالی 
برای دویدن، پریدن، استفاده از آجرک ها و غیره وجود 
داشته باشد. همان گونـه که بین تاب، سرسره و... باید 
فـواصل ایمنی بـرای جلوگیـری از بـرخـورد را در نظر 

داشت.
تمیزی، نظافت و آموزش به کودکان در رابطه با استفاده 
از وسایل جدید و کمک به آنها برای رشد روابط اجتماعی 
)مشارکت دوستانه، منتظر نوبت بودن( از جمله مواردی 

است که توسط مربی باید به طور مداوم صورت گیرد.
9 سالن های چند منظوره

در بعضی از مراکز پیش از دبستان، فضای بزرگی برای 
کلیۀ فعالیت های آموزشی اختصاص می یـابد. در این 
فضا کودکان به فعالیت های گونـاگون بـرای آمـوزش، 
تجربه آمـوزی و یـادگیری می پـردازند که بـه آن سالن 
چند منظوره می گویند. تجهیزات این مرکز، وسایل و 
ابزار مناسب بـرای انجام فعالیت های گونـاگون است. 
)شکل ٢4( برای استفادۀ مناسب از این فضا به نکات 

زیر باید توجه کرد: 
باشد که یک  باید به گونه ای  چیدمان: فعالیت ها   
و  آرام  فعالیت های  نشود.  دیگر  فعالیت  مانع  فعالیت 
فعالیت های شلوغ و پر سرو صدا به گونه ای قرار گیرند 
ایجاد  مسئله ای  دیگر  گروه  برای  گروه  یک  کار  که 
نکند. مثاًل مرکز کتابخانه کنار مرکز آجرک ها یا خانۀ 

عروسکی نباشد. 

شکل ٢٤ـ سالن چند منظوره

 راه های ارتباطی: راه های دسترسی به فعالیت ها برای 
کودکان آسان باشد و مربی بتواند عالوه بر دسترسی 
به آنها، ناظر فعالیت و گفت وگوها باشد و به آسانی بین 
مراکز حرکت کند. این مسئله برای کودکان نیز صادق 
است، زیرا مربی و کودک نمی توانند به راحتی در فضا 

حرکت کنند و مربی امکان دیدن کودکان را ندارد. 
 چیدمان قفسه ها: چیدمان ابزار در قفسه ها برای 

هر فعالیتی باید از نظم و ترتیب خاصی پیروی کند.
یک قفسۀ نامرتب و روی هم قرار گرفتن ابزار، کار را 
برای کودک دشوار می سازد و باعث می شود او برای 

پیدا کردن یک وسیله تمام قفسه را به هم بریزد.
در حالی که یک قفسه با تجهیزات مرتب به کودک این 
فرصت را می دهد که وسایل را به راحتی انتخاب کند و 

مورد استفاده قرار دهد )شکل ٢5(.
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 شروع فعالیت ها: فعالیت هـا گاهی تـوسط مـربی از 
قبل روی میزها مشخص می شوند. او با گذاشتن رنگ 
و کاغذ در بخش هنر یا قرار دادن چند کتاب روی میز 
و غیره می تواند کودکان را ترغیب به انجام یک فعالیت 
نماید. معموالً همۀ کودکان به یک فعالیت نمی پردازند، 
آنها می توانند آزادانه فعالیتی را آغاز و پس از انجام آن، 
به فعـالیت دیگـری مشغول شونـد. نکتۀ مهم در اینجـا 
اعتمـادی است که بیـن مـربی و کـودک وجـود دارد و 

کودک می داند که نوبت او هم خواهد شد.
به کودکان بیاموزید که پس از هر فعالیت، باید ابزار 
را  نظم  و  دهند  قرار  در جای خود  را  استفاده  مورد 
رعایت کنند. تمیز نگاه داشتن فضا از جمله مواردی 

است که مدام باید گوشزد شود.
یک سالن چند منظوره با چیدمان درست و قفسه های 
مرتب، فضای دلچسبی است که کودک و مربی توأمان 

از آن لذت خواهند برد.

در گروه های کالسی، با هماهنگی هنرآموز خود از یک مهد کودک بازدید نمایید و موارد زیر را انجام دهید: فعالیت 11
فهرستی از تجهیزات موجود در مرکز تهیه کنید.

گزارشی از وضعیت فضاهای موجود در آن مرکز ارائه دهید.

شکل ٢٥ـ نمونه هایی از قفسه های کوتاه مرتب
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فصل چهارم: سازماندهی منابع آموزشی ... 

ارزشیابی پایانی فصل چهارم

1 ترکیب و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز در یک مهدکودک را فهرست کنید.

٢ نکاتی را که باید در طراحی فضاهای آموزشی مراکز پیش از دبستان رعایت شوند، نام ببرید.

3 کف پوش های مناسب مراکز پیش از دبستان را نام ببرید.

٤ هدف مراکز اکتشاف در یک مرکز پیش از دبستان را توضیح دهید.

٥ فعالیت هایی را که در مراکز اکتشاف علوم می توان برنامه ریزی کرد، توضیح دهید.

٦ مواردی را که در چیدمان یک کتابخانه باید در نظر گرفته شود، نام ببرید.

٧  با تهیۀ یک فهرست وارسی، گزارشی از وضعیت کف، دیوار و سقف یک مرکز پیش از دبستان ارائه دهید.

٨  با تهیۀ یک فهرست وارسی، گزارشی از مرکز یادگیری در یک کالس پیش از دبستان ارائه دهید.

9  فهرستی از وسایل و ابزار مراکز یادگیری تهیه کنید.
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ارزشیابی شایستگی سازمان دهی منابع آموزشی )انسانی، فضا، مواد و تجهیزات(

تکالیف عملکردی عنوان فصل ٤
)شایستگی ها( 

استاندارد 
استاندارد )شاخص ها، داوری، نتایج عملکرد )کیفیت( 

نمره نمره دهی( 

سازماندهی 
منابع آموزشی 

)انسانی، 
فضا، مواد و 
تجهیزات( 

سازماندهی نیروی 
انسانی مورد نیاز

سازماندهی منابع 
آموزشی )انسان، فضا، 

مواد و تجهیزات( 
براساس منابع 

علمی و آموزشی 
معتبر، آیین نامه ها، 
دستورالعمل های 
وزارت آموزش و 
پرورش و سازمان 
بهزیستی کشور 

باالتر از حد 
انتظار 

مورد  انسانی  نیروی  سازماندهی  ١ـ 
نیاز در مراکز پیش از دبستان 

محل  یا  استقرار  شرایط  تحلیل  ٢ـ 
مرکز آموزشی برای انجام فعالیت های 

آموزشی
مرکز  مکانی  ویژگی های  تحلیل  ٣ـ 
پیش از دبستان برای انجام فعالیت های 

آموزشی 
مورد  آموزشی  فضای  سازماندهی  ٤ـ 

نیاز در مراکز پیش از دبستان 
آموزشی  تجهیزات  سازماندهی  ٥ـ 

مورد نیاز در مراکز پیش از دبستان  

٣

سازماندهی فضا و 
تجهیزات آموزشی 

مورد نیاز 

درحد انتظار 

مورد  انسانی  نیروی  سازماندهی  ١ـ 
نیاز در مراکز پیش از دبستان 

مورد  آموزشی  فضای  سازماندهی  ٢ـ 
نیاز در مراکز پیش از دبستان 

مرکز  مکانی  ویژگی های  تحلیل  ٣ـ 
پیش از دبستان برای انجام فعالیت های 

آموزشی
آموزشی  تجهیزات  سازماندهی  ٤ـ 

مورد نیاز در مراکز پیش از دبستان  

٢

پایین تر از 
انتظار 

توانایی انجام یک شاخص از شاخص های 
١درحد انتظار 

نمره مستمر از ٥

نمره شایستگی پودمان از ٣

نمره پودمان از ٢0
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فصل 5

مستندسازی

شایستگی های فصل 
1 تهیۀ گزارش از فعالیت های آموزشی پیش از دبستان

٢ کاربرد انواع روش های ثبت مشاهده از فعالیت های آموزشی پیش از دبستان

٣ کاربرد انواع رسانه در مستندسازی فعالیت های آموزشی پیش از دبستان

٤ تهیۀ کارپوشه از مجموعۀ فعالیت های آموزشی

٥ مستندسازی از فعالیت های آموزشی پیش از دبستان
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تعریف مستندسازی

مستندسازی تهیۀ مجموعۀ اسناد و مدارکی است که انجام یک فعالیت، از شروع تا خاتمه آن و چگونگی 
بهره برداری و نگهداری را با تحلیل و ارزیابی مربوط نشان می دهد. 

 ضرورت و اهمیت مستندسازی 
ثبت تجربیات یادگیری بسیار اهمیت دارد. ضرورت آن به طور خالصه شامل موارد زیر است:

 نگهداری سوابق فعالیت های انجام شده
 حفظ منابع اطالعاتی استفاده شده در فعالیت ها

 جلوگیری از پراکندگی و تکرار فعالیت ها
 آشکار کردن نقص ها و نیاز ها و برنامه ریزی براساس نیازها

 تحلیل علمی  تجارب یادگیری
 امکان بازخوانی تجربیات

 ابزاری برای الگوبرداری از تجربیات علمی

فعالیت 1

فعالیت ٢

فعالیت ٣

در گروه های کالسی در مورد سؤاالت زیر گفت و گو کنید:
 تا به حال مجموعه ای از عکس های مورد عالقۀ خود یا فیلم های مشاهده شده و... را تهیه کرده اید؟

 مزایای تهیۀ این مجموعه را فهرست کنید؟

در گروه های کالسی از کارگاه های آموزشی سایر رشته های هنرستان خود بازدید کنید و مستندات آنها 
را از فعالیت های آموزشی فهرست کنید و در کالس ارائه دهید.

با مرور فهرست مستند های تهیه شده از کارگاه ها، در مورد روش های تهیه آنها با هم گروهی های خود 
گفت و گو و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

 ویژگی های مستندسازی 

برای مستندسازی تجربیات یادگیری ویژگی های زیر 
الزم است: 

 داشتن هدف
 رعایت ساختار صحیح

 ذکر جزئیات رفتار و تصمیمات
 استفاده از جداول، نمودارها، اعداد و ارقام برای نشان 

دادن واقعیت
 خودداری از قضاوت ذهنی

 ایجاد فرصت های یادگیری در مستندات تهیه شده
 جذاب بودن کار و ایجاد انگیزه

 نوآوری و خالقیت در کار
 قابل ارزشیابی بودن مستندات
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روش های مستند سازی        

     
 

مشاهده

رسانه های کارپوشه
آموزشی

نوشتاری

روش های 
مستندسازی

نمودار 1ـ روش های مستند سازی

مستندسازی را با استفاده از روش های زیر انجام می دهند:
1 نوشتاری مانند گزارش نویسی

٢ کارپوشه مانند تهیۀ مجموعه ای از فعالیت های عملی

٣ مشاهده مانند ثبت رفتار مشاهده شدۀ یک کودک

٤ رسانه های آموزشی

شکل 1ـ نمایشگاه در مرکز پیش از دبستان

در گروه های کالسی به تصاویر باال با دقت نگاه کنید و در مورد روش مستند سازی آنها گفت وگو کنید فعالیت ٤
و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
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 1ـ نوشتاري: گزارش نویسی
تعریف: گزارش نویسی عبارت از شرح، تفسیر و تحلیل 
منطقی و متوالی حقایق، علل و مسائل برای رسیدن 
به راه حل صحیح است که بر دو اصل ساده نویسی و 

سالم نویسی استوار مي باشد.
هدف از گزارش نویسی: ارائۀ گزارش و رساندن پیام 
با سرعت، درستي و روشنی است. نویسندۀ گزارش قادر 
است تصویري روشن از فکر و هدف خود را در ذهن 

تجسم نموده و آن را ارائه دهد.
گزارش نویسي شامل چهار  مراحل گزارش نویسی: 

مرحله زیر است:
1 برنامه ریزی: برنامه ریزي براي تهیۀ گزارش برحسب 

نوع آن متفـاوت است. در مـواردي مي توان تمام رونـد 
برنامه ریـزي را در ذهن خود آمـاده و متمرکز کرد. در 

واقع اکثر گزارش ها مختصر و توضیحي است.
٢ تنظیم و سازماندهی گزارش )موضوع، مقدمه، بدنه 

و پایان(: نحوه تنظیم گزارش، عاملي مهم در پذیرش 
گزارش است. ساختار و سازمان هر گزارش به طور کلي 
بر چهار اصل موضوع، مقدمه، بدنۀ اصلي )متن( و پایان 

قرار دارد.
٣ نگارش: در نگارش به چند نکته باید توجه نمود:

 مرتبط بودن: گزارش در رابطه با موضوع باشد.
 قابل فهم بودن: براي خواننده قابل فهم و با معني 

باشد.

 جذابیت: در خواننده عالقه ایجاد کند.
 خالصه نویسی: نوشتن یک متن در قالبی کوتاه تر 
شود.  وارد  آن  محتوای  به  خللی  آنکه  بدون  است 
خالصه نویسی بیان مقصود با کوتاه ترین عبارت است 

که منظور اصلی نویسنده آشکار شود.
خالصه نویسی به دالیل زیر مهم است:

1ـ کمک در به خاطر سپردن و از یاد نرفتن مطالب
2ـ صرفه جویی در زمان

3ـ کمک به تمرکز فکر و یادگیری بهتر
4ـ تقویت بینش و رشد فکری

5  ـ بهره گیری از یادداشت خالصه در مراجعات بعدی
مراحل خالصه نویسی:

مراحل خالصه نویسی شامل پنج مرحله زیر است:
1ـ بررسی موضوع اولیه

2ـ مطالعۀ پاراگراف به پاراگراف
3ـ یادداشت از برداشت های شخصی
4ـ مقایسه یادداشت ها با متن اصلی

روش خالصه کردن کتاب
خالصه کردن بر اساس مراحل زیر انجام می شود:

1ـ اعالم منبع کامل کتاب )نام مؤلف، نام کتاب، سال 
انتشار، محل انتشار، نام ناشر، تعداد صفحات کتاب(

کتاب،  اهمیت  کلی،  )موضوع  کتاب  کلی  معرفی  2ـ 
تعداد فصل ها و بخش ها(

3ـ خالصۀ هر فصل به صورت جداگانه

در رابطه با کودکان خالصه کردن با دو هدف زیر انجام می شود:
  تهیۀ خالصه ای از کتاب های کودکان )تهیۀ کارت کتاب(

  آموزش خالصه کردن به کودکان

نکته

 پایان گزارش: در پایان گزارش نتیجه گیري، ارائه 
پیشنهادات و راه حل ها همراه با خالصۀ نکات عمده 

آورده شود.
این  در  نهایی:  متن  تهیۀ  و  اصالح  تجدیدنظر،   ٤

تجدیدنظر  و  بررسي  مورد  تهیه شده  گزارش  مرحله، 
قرار مي گیرد و در صورت لزوم اصالح و متن نهایي 

تهیه مي شود. 



95

فصل پنجم: مستندسازی 

 ٢ـ کارپوشه1 
تعریف: کلیۀ شواهد و مدارک مربوط به فعالیت هایی 
را که در رابطه با موضوع یادگیری است جمع آوری 
و به صورت مجموعۀ کارها یا کارپوشه ارائه می شود. 
کارپوشه به دو صورت در مراکز پیش از دبستان مورد 

استفاده قرار می گیرد:
1 کارپوشۀ مربی: شامل مدارک مربوط به فعالیت های 

آموزشي انجام شده توسط مربی در رابطه با موضوع یادگیری 
به کودک است.

٢ کارپوشۀ کودک: کارپوشه هـا، حـاوی مجموعه ای 

از کارهای انجام شده به وسیلۀ کودک است که نشان 
می دهد او چه کارهایی توانسته انجام دهد. کارهای انجام 
شده به وسیله کودکان منعکس کنندۀ اهداف یادگیری 
است که برای هر کودک مقرر شده است. کارهای کودکان 

                                                                    Portfolio ـ1

   در گروه های کالسی موارد زیر را انجام دهید و نتیجه را در کالس ارائه دهید:فعالیت ٥
   در مورد بهداشت هنرستان خود گزارش تهیه کنید.

  در مورد گزارش گروه ها گفت و گو کنید.
  گزارش ها را با هم مقایسه کنید.

همچون نقاشی ها، عکس ها و صداهای ضبط شده از کودک 
در حالی که داستانی را تعریف می کند، را می توان در طول 
زمان جمع آوری و در یک کالسور، زونکن، جعبه، پوشه 
یـا روی یک لوح فشرده ذخیـره کرد تـا مـورد ارزشیابی 

قرار گیرد.
ضرورت و اهمیت تهیۀ کارپوشه

 در واقع این روش مجموعه ای از اسناد و مدارک مربوط 
به روند یادگیری است.

 مربی می تواند به وسیلۀ کارپوشه فعالیت های آموزشی 
خـود و کودک را ارزشیـابی کنـد و دربـارۀ نـواقص و 

اشکاالت کار اظهارنظر کرده و در رفع آن بکوشد.
 تهیۀ کارپوشه در ایجاد عالقه و انگیزه نسبت به انجام 

کارها تأثیر مثبت داشته باشد.

کلیۀ فعالیت های یک واحد یادگیری خود را در کارپوشه جمع آوری کرده و در کالس ارائه دهید.فعالیت 6

رهنمودهایی برای ایجاد کارپوشه
 نام و مشخصات خود را روی پوشه بنویسید.

 فعالیت هایی را که معرف هدف یادگیری است با ذکر 
نام فعالیت و تاریخ انجام آن و موضوع موردنظر را در 

طی سال در پوشه قرار دهید.
 با ارزشیـابی کارپوشۀ خود و کودک، نقـاط قوت و 

ضعف آن را مشخص نمایید.

در گروه هاي کالسي:فعالیت 7
  نمایشگاهی از کلیۀ کارپوشه ها در کالس برگزار کنید.

  کارپوشه ها را با هم مقایسه کنید.
  از کارپوشه ها گزارش تصویری تهیه نمایید و در کالس ارائه دهید.
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Check list ـ1

 ٣ـ مشاهده
دیدن دقیق پدیده های مختلف و ثبت آنها به منظور تعبیر 
و تفسیر آنها برای دستیابی به  هدف اولین گام در انجام 
مشاهده است، زیرا اهداف مشاهده برحسب جهت گیری 
مشاهده گر متفاوت است. مشاهدۀ یک کشاورز، پزشک، 
مربی، کودک، براساس اهدافشان با هم متفاوت می باشند. 
برای مشاهده گر ضروری است که به طور دقیق منظور 
خود را از رویدادها، موضوعات و یا رفتارهای مورد مطالعه 

تعریف نماید.
ضرورت و اهمیت مشاهده 

 یکي از مطمئن ترین روش هاي جمع آوري اطالعات 
در مورد افراد است.

 به شناخت دقیق و بیشتر رفتار فرد کمک مي کند.
 به تدارک راه هاي حمایتي و تقویتي براي کنترل 

رفتار فرد کمک مي کند.
 به کاهش دشواري هاي رفتاري فرد در خانه و اجتماع 

کمک مي کند.

انواع مشاهده
مشاهده را می توان به دو نوع زیر تقسیم کرد:

 مشاهدۀ آزاد و کنترل نشده: این مشاهده به صورت 
کامالً آزاد و کنترل نشده انجام می گیرد. مانند مشاهده 

بازی کودکان. 
 مشاهدۀ کنترل شده: در این مشاهده هم مشاهده کننده 
و هم مشاهده شونـده، تحت کنترل قـرار دارنـد مانند 
کارآموزانی که با تهیۀ پرسشنامه به مشاهده می پردازند.

روش های ثبت مشاهده
معروف ترین روش های ثبت مشاهده شامل فهرست 

وارسی، مقیاس درجه بندی و واقعه نگاری است.
1 روش فهرست وارسی1: این روش یک شیوۀ نظام دار 

برای گزارش قضاوت های مشاهده گر یا مشاهده گران 
است. با این روش می توان معلوم نمود که ویژگی های 
موردنظر در عملکرد شخِص مورد مشاهده موجودند یا 
نه. در این روش تنها بود و نبود و کمّیت ویژگِی مورد 

نظر، ثبت می شود.

نمونه فهرست وارسی یا چک لیست

بررسی رشد اجتماعی کودک نوپا ٣6ـ٢٤ ماهه

نام و نام خانوادگی کودک ...............        مکان: ...............                               تاریخ: ...............
سن کودک: ...............

خیربلیخصوصیات
1ـ کودک ساکت می نشیند و به فعالیت های گروه توجه می کند.

2ـ کودک با کودکان دیگر همکاری می کند.
3ـ کودک محدودیت ها را می پذیرد و برنامه های روزمره را دنبال می کند.

4ـ کودک قوانین خانه را رعایت می کند
5  ـ کودک قوانین مهدکودک را رعایت می کند.

6  ـ کودک از وسایل و اسباب بازی ها به طور مناسب استفاده می کند.
7ـ کودک به محیط اطراف خود عالقه نشان می دهد.

8  ـ کودک با دیگران سهیم می شود.

نام و نام خانوادگی تنظیم کننده: ...............              سمت تنظیم کننده: ...............
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٢ روش مقیاس درجه بندی:  در مقیاس درجه بندی با مشاهدۀ رفتار موردنظر، به ارزشیابی آن بین 2 تا 5 

درجه مي پردازند. در مقیاس درجه بندی، کیفیت، مورد ارزشیابی قرار می گیرد.

نمونه مقیاس درجه بندي

اکثر اوقاتزیادمعموالًخیلی کمبه ندرت

1ـ می تواند یک دستورالعمل شفاهی را دنبال کند.
2ـ می تواند دو دستورالعمل شفاهی را دنبال کند.

3ـ می تواند دو صدا را به طور مشابه تکرار کند.
4ـ می تواند آهنگ یا کلمات مربوط به یک شعر را به خاطر بسپارد.
5ـ می تواند مفاهیم اساسی داستان خوانده شده را به خاطر بسپارد.
6ـ می تواند اعداد )  5  ـ1(، )3ـ  9ـ6( و )7ـ1ـ  8  ـ4( را تکرار کند.

٣ روش واقعه نگاری: روش واقعه نگاری یا ثبت رویداد به توصیف های واقعی از رویدادها و اتفاقات معنی داری 

که مشاهده گر در نتیجه مشاهده از فراگیرنده به دست می آورد، گفته می شود. در این روش مشاهده گر باید هر 
اتفاق یا رویدادی را که هنگام مشاهده رخ می دهد بالفاصله بعد از وقوع ثبت کند. توصیف رویداد را می توان 

در دفتر یادداشت یا در کارت های مخصوص مانند نمونه های زیر وارد کرد.

نمونه 1

نام مشاهده شونده ...............             زمان: از ...............تا ...............            
مکان ...............                        

شرح واقعهمشاهده کنندهتاریخ
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نمونه ٢

نام: مینا                                                      زمان: 9 صبح
سن: ٤ سال                                                 موقعیت: کالس شن بازی

مینا با مریم مشغول شن بازی است. او با بیلچه خود، مقداری شن برمی دارد و 
به طرف مریم پرت می کند.

اطراف پرت  به  بیشتر  را  بیلچه، شن ها  با  و  او می خندد  با دیدن گریه مریم، 
می کند. با شنیدن صدای مربی، متوجه شن های ریخته شده روی زمین و گریه 

مریم می شود و آنها را نگاه می کند.

به  همراه  هنرآموز خود در بازدیدی از یک مرکز پیش از دبستان انواع روش های مشاهده را انجام دهید فعالیت 8
و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

 ٤ـ رسانه های آموزشی

شکل ٢ـ رسانه ها

رهنمودهایي براي واقعه نگاري
 تعیین نوع رفتارهایي که باید مشاهده شود.

 موقعیتي که رفتار را معني دار مي کند باید مورد مشاهده 
قرار گیرد.

 ثبت رفتار مشاهده شده بالفاصله پس از مشاهدۀ 

واقعه یا رویداد انجام شود.
 شرح واقعه باید به سادگي و مختصر انجام شود.

 موارد مثبت و منفي رفتار ثبت گردد.
 رفتار مشاهده شده بدون قضاوت و نتیجه گیري ثبت 

شود.
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در گروه های کالسی خود در مورد پیام شکل 2 گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.فعالیت 9

استفاده از رسانه های مختلف برای اجرا و بیان فعالیت های 
پروژکتور،  ویدئو  رایانه،  است،  و ضروری  آموزشی الزم 
روزنامه و مجالت، دوربین و فیلم و... رسانه های گوناگونی 

هستند که پیام ها را به اطالع دیگران می رسانند.
تعریف رسانه: به  هر وسیلۀ انتقال دهنده پیام یا رمز، 

رسانه مي گویند. 
رسانه های آموزشی: به  هرگونه ابزار، وسیله یا انسانی 
که بـرقراری ارتبـاط آموزشی و یادگیـری را آسان کنـد، 
رسانه های آموزشی یا رسانه یادگیری گفته می شود؛ مانند 
معلم، تخته سیاه یا وایت برد، پوستر، نقشه، تلویزیون، 

رادیو، عکس، رایانه، تابلوهای آموزشی، کتاب و... . 
انـواع رسانه هـای آمـوزشی را می توان به چهار گـروه 

تقسیم کرد:

1 رسانه های دیداری )کتـاب، مجالت، روزنـامه ها، چارت ها، 

نمودارها، پوستر، انواع تابلوها، روزنامه دیواری و...(
٢ رسانه های شنیداری )مجموعه ای از صدا ها، نوارها، 

ضبط صوت، تلفن، کالم مربی، رادیو و...(
٣ رسانه های دیداری ـ شنیداری )تلویزیون، ویدئو، 

رایانه، دوربین فیلم برداری و...(
٤ رسانه های چندحسی )اشیای واقعی، ماکت ها، تئاتر 

عروسکی، گردش علمی، بسته های آموزشی و...(استفاده 
از هریک از این رسانه ها می تواند در آموزش مفید و مؤثر 
باشد. با توجه به نوع فعالیت ها و امکانات موجود در مراکز 
پیش از دبستان بیشتر به رسانه های دیداریـ  شنیداری 
توجه می شود چرا که ساخت و تهیۀ آن توسط مربی و 

حتی با همکاری کودکان امکان پذیر است.

در گروه های کالسی، با مشاهده محیط اطراف، جدول زیر را کامل کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.فعالیت 10

نوع رسانهنام رسانه

رادیو

تلفن همراه

تابلوی تبلیغاتی

چیدمان و طراحی فضا مانند آویختن آیینه ها، آویزها، 
پرده های رنگین، نصب تابلوها به منظور آگاهی و زیبایی، 
نمونه هایی از کار کودکان یا برپایی نمایشگاه های گوناگون 
از جمله مواردی است که در مراکز پیش از دبستان باید 

به آن توجه کرد.
این مسئله به نوعی تشویق کودک به بحث و گفت و گو، 
بررسی عکس العمل آنها به آنچه می بینند و آنچه که انجام 

داده اند و یا انجام خواهند داد، می باشد. عالوه بر این نوعی 
ارتباط و آشنایی با دیگر کودکان است و فرصتی برای 

والدین که شاهد کار کودک باشند.
برای طراحی این اهداف ابتدا به شناخت رئوس اصلی کار 
که شامل رنگ، خط، بافت، وزن و نقطه کانونی است، باید 

توجه شود.

دانستنی های اصلی در طراحی
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 رنگ 
همیشه باید به قدرت و اهمیت رنگ توجه کنید. آیا 

دوست دارید پنیر آبی بخورید یا گوشت سبز؟
روان شناسان بـه خوبی می داننـد کـه بعضی از رنگ هـا 

در گروه های کالسی در مورد ویژگی های مؤثرترین روش ارائه فعالیت های کودکان گفت و گو کنید و نتیجه فعالیت 11
را درکالس ارائه دهید.

شکل٣ـ چرخۀ رنگ

آرام بخش، بعضی فرد را عصبی و یا غمگین می کنند. در 
مراکز پیش از دبستان و برای نشان دادن کار کودکان نیز 

وضع به  همین ترتیب است.

نمودار رنگ نیوتن

رنگ های اصلی درجه دوم

رنگ های اصلی درجه سوم

رنگ های اصلی درجه اّول

در تصویر صفحۀ قبل، به چرخۀ رنگ توجه کنید. رنگ ها 
به دو نوع زیر تقسیم می شوند:

1  رنگ گرم: شامل قرمز، نارنجی، زرد است و محرکی 

برای جلب توجه بیننده است.
٢  رنگ سرد: شامل سبز و بنفش و آبی است. این رنگ 

برعکس رنگ گرم عمل می کند.
از این رو وقتی شما از رنگ های گرم استفاده می کنید، 
ناخـودآگاه تـوجه کودکان را بـه آنهـا جلب می کنید. 
استفاده از رنگ های شفاف قرمز، زرد و نارنجی در یک 
اثر هنـری یا یک تابلو بـه مثابـۀ آن است که رنگ بـه 
شما می گوید: »به من« به اینجا توجه کن. بدین ترتیب 
شما بـه  هدفتان یعنی جلب تـوجه کودک یا بـزرگسال 

رسیده اید.

به  همین جهت در عناوین نشریات، روزنامه های دیواری، 
عالئم راهنمایی، عالمت خطر یا ایستگاه ها از این رنگ ها 
استفـاده می شود. رنگ هـای سرد یـادآور جنگل و آب 
است. این رنگ هـا مثـل سبز روشن و آبی معموالً در 
بیمارستـان ها و امـاکنی که شخص را به آرامش دعوت 

می کند استفاده می شود.
به شکل چرخۀ رنگ مجدداً توجه کنید )رنگ های اصلی زرد، 
قرمز و آبی در وسط به صورت مثلث های متساوی االضالع 
هستند. چنـانچه دو رنگ اصلی را به نسبت های خاصی با 
هم ترکیب کنیم رنگ های ثانویه به وجود می آیند )نارنجی، 
سبز و بنفش( و از ترکیب رنگ هـای اصلی و ثـانویه به 
رنگ هـای درجـه سوم می رسیم. ایـن رنگ هـا بـراساس 
رنگین کمان و طیف نـور است. رنگ های قطری روبه روی 
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هم را رنگ های مکمل می نامند. )زرد و بنفش ـ آبی و قرمز 
ـ آبی و نارنجی ـ آبی متمایل به سبز و نارنجی متمایل به 

قرمز و...(
رنگ هـای اصلی بسیار درخشان و پررنگ هستند و 
چشم را درگیر می کنند. از ایـن رو نبایـد بیش از حد 
از آنها استفاده شود. می تـوان با افـزودن رنگ سفید و 

خاکستری )سیاه و سفید( از شدت آنها کاست. 
رنگ های خنثی مثل سفید و قهوه ای روشن متمایل به 
خـاکستری )بـژ( رنگ شنـ  یخی مایل به خـاکستری، 
بسیار دوست داشتنی و آرام بخش هستند. با ترکیب این 

رنگ ها می توانید رنگ های زیبایی را به وجود آورید.
به طور کلی باید از همه رنگ ها استفاده کنید. بنابراین:

 در تجهیزات مراکز پیش از دبستان چنانچه دوست 
دارید کودکان آرام باشند از رنگ سرد می توانید استفاده 
کنید و از رنگ قرمـز، بـرای دیـوارها و یـا انتخاب رنگ 
تجهیزات در طیف قرمز و زرد اجتناب کنید و به جای آن 

از چوب های خودرنگ استفاده کنید.
  رنگ های سرد برای پس زمینه جالب هستند و در 
کادر تابلو ها یا حاشیۀ نقاشی ها می توانند مورد استفاده 
قرار گیرند. )بنفش کم رنگ، کاغذ دیواری آبی کم رنگ(

  از سبز روشن به عنوان رومیزی و پوشاندن میز هایی 
که محل قرار گرفتن اسباب بازی های ساختمان سازی 

هستند، می توان استفاده کرد.

روی کاغذ با استفاده از سه رنگ قرمز، آبی و زرد )آبرنگ یا رنگ گواش( و ترکیب اندازه های مناسبی فعالیت 1٢
از آنها، انواع رنگ ها را نشان دهید.

  خط
خط نیز مثل رنگ برای جلب توجه از اهمیت زیادی 
برخوردار است. بعضی از خط ها ممتد، منقطع، راست، 

کج و غیره هستند.

فواید استفاده از خط
1 تقسیم فضا )شکل 4(

٢ راهنمایی چشم برای دیدن یک محل خاص یا یک 

موضوع خاص )شکل 5(

شکل ٤ ـ تقسیم محتوا بر اساس مفاهیم



102

شکل٥ ـ استفاده از نوار کاغذی پیچ خورده و ساده برای معرفی افراد حاضر در یک کالس 

مریم

محسن

علی

حمید زینب

حسنفاطمه

سینا

عسل تینا

 برای نشان دادن افق ها، یک نوع آرامش به تابلو می دهد )شکل6( .
 برای تزیین و زیباسازی )شکل 7(.

شکل7ـ استفاده از خط برای زیباسازیشکل6 ـ خط و افق 

 بافت
بافت از جذابیت خاصی برخوردار است. بافت، بیننده را 
دعوت می کند که با چشم و دست به اکتشاف بپردازد، 
امتحان کند و نگاهش را به دیدن با دقت تبدیل کند.

استفاده از بافت های گوناگون مثل رنگ می تواند در 
نمایش کار مؤثر باشد. انواع بافت ها شامل موارد زیر 

است:
 ساتن و مخمل

انواع خط ها را با توجه به ویژگی موردنظر آنها روی کاغذ هایی نمایش دهید و در کالس ارائه دهید.فعالیت 1٣

 تورهای پارچه ای
 کاغذ سمباده

 کرباس
 پارچه کرکی

 پشم
از بافت ها می توان برای زمینه یا پس زمینه در قابکردن 

تابلوها، میز های نمایشی و غیره استفاده کرد.
توری  پارچه های  یا  متقال  مالیدن کمی گچ روی  با 
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شکل8ـ پارچه و گچ 

می توان زمینه را برای نشان دادن کاردستی یا کار با خمیر کودکان مهیا کرد )شکل8( .

با استفاده از انواع بافت ها برای زمینه یا پس زمینه در قاب کردن عکس ها، فعالیتی را در کالس ارائه فعالیت 1٤
دهید و از کارهای انجام شده نمایشگاهی برگزار کنید.

 ترکیب عناصر
چیدمان موضوعات، روی تابلوها و میزها یکی از 
موارد مهم در نمایش و ارائۀ کار است. ترکیب 

عناصر شامل موارد زیر است:
 هماهنگی و تعادل

اگر نمونه ها در یک ردیف باشند، مثاًل قرار دادن 
چند شیء کنار هم، در واقع خشک و بی روح 
است. در چیدمان باید هماهنگی و تقارن وجود 
داشته باشد. این تعادل و تقارن به کار ارزش 

می دهد )شکل9(  . 
شکل9ـ ترکیب عناصر

اما گاهی چیدمان از یک تعادل برخوردار نیست، یعنی چنانچه خطی عمودی روی طرح بکشیم دو نیمه شبیه  هم 
نیستند. اما از یک هماهنگی برخوردار است که به آن هم تقارن گویند   )شکل10(  .

پارچه های ابریشمی  یا مخمل برای چسباندن عکس و یا کاغذ های سمباده ای برای ارائه کار و نقاشی بچه ها 
مناسب است.
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شکل10ـ تقارن 

 فضا
استفاده از فضا در ارائه کار مهم است. آیا دوست دارید 
بین تـابلو های اعالنات شما فضاهای خـالی باشد، یـا 
فشردگی اشیاء با تصاویر را ترجیح می دهید؟ طبیعی 
است که شلوغی بیش از حد فضا را سنگین می کند و 

به  همان اندازه فضای خالی خسته کننده است.
 وزن

برای خوشایند شدن و زیبایی، هنرمند اشکال، رنگ ها 
و الگوها را به صورت موزون به نمایش می گذارد. گاهی 
تکرار بر زیبایی کار می افزاید. مثاًل تکرار چند درخت 

دور خانه یا یک رنگ یا شکل در تزیین تابلوها، آن را 
کامل تر نشان می دهد.

 نقطۀ کانونی
قبل از آنکه شما چیدمان را انجام دهید، باید مشخص 
کنید هدف شما تمرکز روی چیست؟ چه چیزهایی برای 
شما مهم است که بیننده به آن توجه کند؟ می خواهید 
چه چیزی را یاد بگیرند؟ پیدا کردن نقطه کانونی، هدف 
اصلی کار یا نقطۀ اوج آموزش شما است. چه قسمت هایی 

ارزش کمتر و بیشتری دارد؟ 

روش های ارائۀ کار

روش های ارائۀ کار عبارت اند از: 
1 قاب کردن   

٢ تابلوهای اعالنات

٣ زیباسازی فضا  

٤ آویختنی ها

٥ کارت های آموزشی

 قاب کردن 
دوربندی یا قاب کردن بعضی از کارها برای کودک و 

والدینش به این معنا است که آن کار ارزشمند است. 
بنابراین قاب کردن:

 کار را برای بازدیدکننده جذاب می کند.
 کار را ارزشمند می نماید.

 از کار کودک می توان به عنوان هدیه به دوستان، 
فامیل و کادر مهدکودک استفاده کرد. 

مربی آگاه به این مسئله باید از رنگ، بافت و اندازه برای 
زیباسازی قاب ها استفاده کند.



105

فصل پنجم: مستندسازی 

زیر  وسایل  از  اصلی  کادر  برای ساخت  اصلی:  کادر   1

استفاده می شود:
 کاغذهای رنگی طراحی

 ورقه های بزرگ کاغذی که طرح ها و بافت زمینۀ 
مختلف دارند.

 کاغذهای دیواری
 بشقاب های کاغذی
 جعبه های گوناگون

٢ رنگ

انتخاب رنگ برای قاب، می تواند بیننده را به خود جلب 
کند. به طور مثال چنانچه در نقاشی کودک رنگ های 
تند و قرمز به کار رفته باشد کادر باید از رنگ های قرمز 
روشن انتخاب شود. یا رنگی همرنگ یکی از رنگ های 

نقاشی اما روشن تر و یا تیره تر انتخاب شود.
٣ بافت و ساخت

بافت های گوناگون کار کودک را جالب و جذاب می کند:
 تور یا پارچه: استفاده از تور یا پارچه با بافت های 
درشت )گونـی( برای نشان دادن مـوالژ موضوع هـای 
طبیعی مثل دانه ها، شاخه ها، برگ ها، دانه های بلوط، 

فندق و غیره مناسب است )شکل11ـ الف(.
 چلوار: یک قطعه چلوار با رنگ روشن یا زمینه های 
چاپی دیگر می تواند جذابیت نقاشی یا رنگ آمیزی کار 

کودک را برای خانواده بیفزاید.
 ساتن یا ابریشم: یک ساتن نرم یا ابریشم ممکن 
است نقاشی های مربوط به گل ها را برجسته یا بارزتر 

کند )شکل11ـ ب(  .

)ب( 

٤ اندازه

اندازۀ قاب ها بستگی به کار کودک دارد. برای یک کار 
با ابعاد 12/5 * 7/5 سانتی متر یک قاب به ابعاد 45* 30 
سانتی متر به آن قدرت می بخشد. نقاشی های بزرگ تر 
به کادرهای بزرگ تری نیاز دارند. قاب سازهای حرفه ای 
متوجه شدند که حاشیۀ باال و پایین کادر باید به یک 
اندازه و پهن تر از حاشیه دو طرف کادر باشند که آنها 

هم در یک اندازه هستند )شکل12(   .
شکل1٢ـ اندازه

شکل11ـ انواع بافت

)الف(
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تزیین کادر یا قاب
تزیین کادر می تواند به صورت های زیر توسط مربی یا 

کودک انجام گیرد:
 کشیدن نقاشی

 رنگ آمیزی
 دوختن یا چسباندن دگمه

 کوالژ تکه های چوب، صدف
 نوشتن حروف

 کوالژ تکه های کاغذ
 برگ و گل خشک

درست کردن کادر یا قاب 
1 درست کردن کادر با کاغذ های سادۀ نقاشی: می توانید 

قطعاتی از کاغذهای رنگی که کودکان روی آن نقاشی و 

یا رنگ آمیزی می کنند را استفاده کنید. از برچسب های 
کوچک بـرای چسباندن به گوشه هـای نقاشی کـودک 
می توان استفاده کرد. سپس نقاشی را روی برگۀ رنگی به 
گونه ای بچسبانید که دور آن حاشیه داشته باشد. حاشیه 

پایین باید از سه حاشیه دیگر پهن تر باشد. 
گاهی اوقات می توانید قسمتی از نقاشی کودکان 2 و 3 
ساله را که در مرحلۀ آغازین خط خطی و نقاشی هستند، 
انتخاب کنید و پس از بریدن، آن قسمت را روی کاغذ 
ساده بچسبانید. نمایشگاه کار این دسته از کودکان بسیار 
زیبا است به خصوص زمانی که از رنگ های نقاشی کودک، 
رنگ روشنی را انتخاب کنید و کادر را با آن به وجود آورید 

)شکل13(.

که  هستند  کادرهایی  رنگ:  دو  کادرهای   ٢

دو رنگ کاغذ در آن به کار گرفته شده است. 
ابتدا بـر  اساس کار کودک، 2 نـوار در اندازه های 
عرض نقاشی و 2 نوار، برای طول نقاشی ببرید. 
سپس نـوارها را دور نقـاشی بچسبانید. پس از 
آن نقاشی کادر شده را روی کاغذ نقاشی بزرگ 
بچسبانید و بگذارید کاماًل خشک شود. استفاده 
از رنگ هـای منـاسب را بـرای کادر اول و زمینه 

دوم به یاد داشته باشید )شکل14(  .

شکل1٤ـ کادر دو رنگ 

شکل1٣ـ کادر
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٣ کادرهای نواری: کاغذ های نواری بهتر است از کاغذ رنگی کلفت تر انتخاب شود. به یاد داشته باشید که نوار 

زیر باید عریض تر از سه طرف آن باشد )شکل15(  .

شکل1٥ـ کادرهای نواری

شکل16ـ قاب های سری

شکل17ـ قاب های جعبه ای

٤ قاب های ِسری: با انتخاب چند نمونه از کار کودک می توانید قاب های ِسری تهیه کنید. نقاشی ها را در یک 

اندازه بریده و روی یک کاغذ با فاصله بچسبانید. این نمونه قاب را می توانید به صورت تاشونده، تا کنید و روی 
میز قرار دهید )شکل 16(  .

٥ قاب های جعبه ای: نمونه ای دیگر از 

قاب ها که با استفاده از جعبه ها تزیین 
شده اند در شکل روبه رو نشان داده شده 

است )شکل17( .
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بـا تهیۀ کـادر اولیـه به کودکان فرصت بدهیـد تا بـا 
چسبانـدن، کشیدن، و غیـره کادرهای دلخواه خـود را 

درست کنند. 
قاب های دیگر که می توانند توسط کودکان تهیه شوند 

عبارت اند از:

 کوالژ
 سکه

 صدف و گوش ماهی
 حروف
 نقاشی

شکل18ـ قاب های کودکان 

فعالیت 1٥

فعالیت 16

نتخاب چند نقاشی از کودکان یا هم کالسی های خودتان آنها را با انواع قاب ها تزیین کنید و در  با ا
کالس ارائه دهید.

در گروه های کالسی در مورد تأثیر تابلوها، نوشته ها و تزیینات در فضای مهد در کودکان و بزرگساالن 
گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

 تابلو های اعالنات 

تابلو های اعالنات یکی از ملزومات کالس های کودکان 
است، زیرا که نکات مهم و حائز اهمیت و پرمعنا را به 
نمایش می گذارد. تابلو های اعالنات و نقاشی های دیواری 
که کودکان آن را می کشند. باید کاماًل در سطح دید 
کودکان قـرار گیرند تـا کودکان بـه سهولت آن را ببینند، 
حس کنند و در موردش صحبت کنند و یا تجاربشان 
را نشان دهند. عالوه بر این برای کودکان بسیار مفید و 
ارزشمند است زیرا که تجارب آنها را وسعت می بخشد و 

شکوفا می کند.
نقاشی هـای دیـواری و تابلـوهـای اعالنـات، قسمتـی از 
فعالیت های گروهی است که  هر روز توسط کودکان تهیه 

می شود و به کادر آموزشی و کارکنان مربوط نمی شود.
بنابراین:

 سندی است از کار کودکان که با دیگران ارتباط پیدا 
می کند.

 به کودکان فرصت می دهد که تجاربشان را منعکس کنند.

کودکان با استفاده از وسایل گوناگون می توانند کادرهای زیبایی را به وجود آورند )شکل 18(  . نکته
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 به زیبایی فضای کالس می افزاید.
 دربرگیرندۀ  همۀ کودکان در یک کار خالقه است.

خلق تابلو های جذاب و زیبا: طـراحی تابلو هـا، باید 
برای کودک و بزرگسال جذاب باشد. بنابراین زمینه ها، 
بافت ها، حاشیه ها و قوانین جاری در طراحی به زیبایی 

محیط و تأیید کودک و بزرگسال منجر می شود.
ـ زمینه ها

زمینه ها، تأمین کننده، زیباساز، و تکمیل کنندۀ بینندۀ 
تـابلو است و چنانچه بـا دقت انتخـاب نشود، می توانـد 
بیننده را نه تنها به دیدن تشویق نکند بلکه از آن دور 

کند.
ـ بافت

در بافت زمینه تابلوهای اعالنات از مواد زیر استفاده 
می شود:

 تور
 فوتر

 ساتن
 کاغذ های دیواری

 خرده کاغذ
 متقال و کرباس

 چوب پنبۀ نازک
 فویل

 مخمل یا دیگر پارچه ها
 پارچه های تکه تکه شدۀ روکش مبل

ـ رنگ 
در انتخاب رنگ نیـز بایـد دقت بسیار نمود. رنگ هـای 
اولیه )آبی، زرد، قرمز( نمی توانند مناسب باشند. به طور 
مثال کاغذ نقاشی نارنجی هدف و پیام را در خود پنهان 

می کنند و بیننده را دور می کند.
رنگ های مالیم، بسیار بهتر از رنگ های قوی پررنگ و 
یا خیلی گرم و رنگ هایی که با موضوع همخوانی نداشته 

باشد، می توانند عمل کند.
ـ حاشیه 

حاشیه تمرکز ذهن کودک و بزرگسال را به آنچه می خواهید 
به نمایش بگذارید بیشتر می کند. هرچند تابلو ها الزاماً نیاز 
به حاشیه نـدارند و فرم های چوبی بـرای استفادۀ مفید و 
مداوم می تواند مؤثر باشد. مربی در عمل با توجه به محتوا، 
حاشیه ای روی بـافت اصلی می تواند بگـذارد. مثالً بـرای 
آموزش عنکبوت، می توانید با استفاده از تور به جای تار، 

عنکبوت های پالستیکی را روی آن قرار دهید )شکل19(.

برای آموزش جنگل می توان از پارچه توری یا پارچه با بافت درشت برای زمینه و روی آن از برگ های خشک، 
سرشاخه ها، چوب، پوسته درخت و غیره استفاده کرد )شکل20(  .

شکل19ـ تابلوی اعالنات 
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ـ قوانین طراحی
معموالً تابلو ها به طراحی کمتری نیاز دارند. زیرا تابلوهای 
اعالنات شلوغ و درهم، کمتر می تواند با تماشاگر ارتباط 

برقرار کند. بنابراین باید به نکات زیر توجه کرد:
 هدف تابلو 

 تعداد عکس و نقاشی ها از کودکان 
 چیدمان محتوای تابلو

هدف: هدف و منظور شما از این تابلو چیست و چه 
پیامی  را می خواهید در تابلو اعالم کنید؟

پاسخ شما می تواند در انتخاب تصویر و عکس، نمونه 
کار کودک، حکایت و روایت این ارائه کار و نام آن را 

معلوم کند.
عکس یا نمونه کار کودک: هیچ وقت اجباری در ارائه 
کار همه کودکان روی تابلو ندارید و از آنجا که باید 
کار همه بچه ها دیده شود، می توانید از سایر فضاهای 

کالس برای نمایش استفاده کنید.
چیدمان محتوای تابلو: در طراحی می توانید از سایۀ 
یک رنگ یا خود آن رنگ به صورت نامتقارن استفاده 
کنید. بـرای پیاده کردن محتوا روی تابلـو، ابتدا آن را 
روی زمینه ای که انتخاب کرده اید قرار دهید، سپس 
چنـد قدم از آن دور شویـد و از یک فاصله کارتـان را 
مشاهده کنید. پس از آنکه محل مناسب را پیدا کردید 

شکل٢0ـ تابلو اعالنات با برگ خشک و چوب

پس از تغییرات، آن را روی تابلو نصب نمایید.
توانید در آموزش علوم،  اعالنات می  تابلوهای  این  از 
مطالعـات اجتماعی، طرح سفر، رشد گیـاهان، انـواع 

حیوانات و غیره استفاده کرد. 
تابلو های نمایشی، وسیله ای مناسب برای تزیین اتاق 

کودک و نشان دادن موارد زیر است:
 طبیعت مانند برگ ها، صدف ها، گوش ماهی و سنگ

 هنـر مانند چاپ کار نقاشان مشهور یـا عکس هـایی 
از کودکان در حال بازی و کار

 پارچه و کاغذ )تکه هایی از پارچه با جنس های مختلف(
 تزیین اتاق کودک

 تزیین راهرو
  ارائۀ اطالعات به والدین

چگونه با کودکان تابلو بسازیم
 بـا قـرار دادن یک تابلـو روی سه پـایه در ایستگاه 
یادگیری1، به کودکان کمک کنید تا ایده هایشان را 
پس از شنیدن یک قصه یـا انجـام فعالیت بـا ماژیک 

روی آن بکشند )شکل21(.
 با نصب یک پارچۀ ماهوتی روی تابلو به کودک فرصت 
دهید تصاویر داستانی را که بریده اید روی آن بچسباند و 
بدین ترتیب مراحل یک قصه را تمرین کند )شکل22(.

 1ـ منظور از ایستگاه یادگیری مکان هایی برای فعالیت های کودکان به صورت غیرثابت است.  

کار چوب



111

فصل پنجم: مستندسازی 

 نقاشی های دیواری یکی دیگر از فعالیت هایی است که 
دیده ها، تفکرات و آموخته های او را به نمایش می گذارد.

با نصب یک مقوای بزرگ یا پارچه متقال در سطح دید 
و دست کودک روی دیوار، به کودک فرصت دهید، 
آموخته هایش را بعد از یک واحد کار یا شنیده هایش 
را بعد از قصه، روی آن بکشد و یا با بریدن و چسباندن 
عکس حیوانات و گیاهان، یک کار هنری به وجود آورد. 
با دادن یک قطعه اسفنج و یک کاسه رنگ آبی، آسمان 
خلق کند و با رنگ سبـز علف و سبـزه بکشد. سپس 
آنچه  را که در آسمان و زمیـن حدس می زنـد وجـود 
دارد به تصویر بکشد. مثاًل کشیدن یک روز ابری، پرواز 

بادبادک ها و غیره مثال هایی از این نقاشی ها است.

شکل٢٢ـ تابلوی داستانیشکل٢1ـ تابلوی ایستاده

 زیباسازی فضا برای آموزش و نمایشگاه 
محلی که کودکان در آن آمـوزش می بینند بایـد زیبـا 
باشد. به همین جهت عالوه بر نظافت و ایمنی می تـوان 
از گیاهـان سبـز و آکواریوم، اشیـای طبیعی )صدف، 
گوش ماهی، برگ، دانه ها و سنگ ها( استفاده کرد و آنها 

را در سبد، گلـدان و جعبه ها قرار داد. 

 آویختنی ها 
می تـوانید بـا استفـاده از یک شاخۀ طبیعی درخت و 
آویختن اشیای دست ساختۀ کودک که بـا مقوا یا خمیر 
تهیه شده انـد و یا بـا بریدن مقواهـای رنگی به اشکال 

گوناگون، آویختنی درست کنید )شکل23(.
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 انواع آویختنی1
از یک  استفاده  بـا  1 استفاده از چوب رختی ساده: 

چوب رختی ساده و آویختن آینه های کوچک و اشیای 
براق آویز های زیبایی با کمک کودکان بسازید )شکل 

 .)24
٢ استفاده از زنگ و زنگوله ها: طنین زیبای زنگوله ها 

برای کودکان دلنشین است. شما به آسانی می توانید با 
همکاری کودکان و با استفاده از اشیای صدادار اقدام به 

ساختن آنها کنید: 
استفاده از قاشق و چنگال ها در اندازه های مختلف 

)شکل های 24 و 25(.

شکل٢٥ ـ آویز صدادارشکل٢٤ـ آویز چوب رختی

شکل٢٣ـ آویختنی

Mobile ـ1
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 استفاده از چوب های نی )بامبویی( در اندازه های مختلف )شکل٢6(

شکل٢7ـ آویز گلدان کوچک

شکل٢8ـ آویز طنابی

 استفاده از گلدان های کوچک گلی و آویختن آنها )شکل٢7(

نکتۀ مهم در این آویختنی ها برای به صدا در آوردنشان 
این است که قرار گرفتن آنها به گونه ای باشد که در اثر 

تکان دادن یا وزش باد به یکدیگر برخورد کنند.
٣ استفاده از طنـاب: عالوه بـر استفاده از تابلو هـا 

می توانیـد با اتصال یک طناب در عرض اتـاق یا راهروها 
کارهای نقاشی کودکان را با جارختی آویزان کنید. به یاد 
داشته باشید که در کالس ها نقاشی ها باید در سطح دید 
کودکان باشند. به این ترتیب فضای مراکز شما همیشه 
جـذاب می باشد و بـا تعویض ابـزار می توانید جـذابیت و 

زیبایی را حفظ کنید )شکل 28(.

شکل٢6ـ آویز چوب نی
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 کارت های آموزشی: 
 انواع کارت های خطی و تصویری 

1ـ کارت های سادۀ خطی: کارت ها را به ابعاد 17/5*12/5 سانتی متر ببرید و متناسب با کاربرد موردنظر، حروف 
یا اعداد مورد نیاز را با قلم نی یا ماژیک روی مقوا بنویسید. می توانید از حروف بریده های روزنامه یا انواع حروف 

کامپیوتری بهره بگیرید )شکل29(.

شکل٢9ـ کارت خطی

17/٥ cm

1٢/٥ cm

از این کارت ها در ابعاد متناسب به دو شکل زیر استفاده 
می شود:

الف( پوستر 
ب( روزنامۀ دیواری

الف( پوستر
پوستر، یکی از رسانه های آموزشی دیداری است که 
در ابعاد 50   *70 یا ابعاد موردنیاز با توجه به موضوع 
انتخاب می شود. در تهیه پوستر از طرح، رنگ، عکس 
و نّقـاشی استفاده می شود. بهتـرین پوستـر، پوستری 
است که بتواند در حداقل زمان برای رساندن یک پیام 

ارتباط الزم را برقرار کند.
اصول تهیۀ پوسترها: در نظر گرفتن اصول ذیل به کارایي 

پوستر کمک شایانی می کند:
1 از عالئمي  استفاده کنید که حتي براي افراد بي سواد 

نیز قابل فهم باشند.
٢ فقط یک پیام در پوستر گنجانده شود. ایده هاي بیش از 

حد، باعث سردرگمي  فراگیران و شلوغي پوستر مي شود.
٣ پوستر بایـد خالصه باشد، به این معني که بتـوان 

آن را در مدت کوتاهي مطالعه نمود. بنابراین حروف 
به کاررفته باید خوانا و درشت باشند به طوري که بتوان 
آن را از فاصلۀ نسبتاً دور خوانـد؛ براي رعـایت ایـن 

نکته بهتـر است که مطلب را در یک جمله خالصه 
نمـود. بعضي از متخصصین معتقدند که کلمات به کار 
 رفتـه شده در پوستـر نبایـد از 8 کلمه تجاوز نماید.
٤ پوستـرهاي خوب داراي تصاویر زیـادي نیستند و 

تنها شامـل طرح هـایي هستند که منظـور را بیـان 
مي کنند و در حقیقت پوسترها باید ساده تهیه شوند.

٥ پوسترها بایستي بدیع، جالب و نو باشند. این مطلب 

شامل تمامی جنبه هاي مربوط به تهیۀ آن نظیر کلمات 
و جمالت، طرح ها و روابط بین عناصر تشکیل دهندۀ آنها 
مي شود. تهیه کننده باید در فکر پیدا کردن موضوعی 

باشد که تا آن لحظه به فکر کسي نرسیده باشد.
6 پوسترها را مي توان تنها به یک نوشته و یا تیتر خالصه 

نمود؛ این گونه نوشته ها مدت زیادي در خاطر فراگیران 
از تصاویري استفاده نمود که براي  اید  ب باقي مي ماند. 
بینندگان سریعاً قابل درک باشد و طرح و شعار پوستر 

بایستي با فرهنگ جامعه سازگار باشد
7 رنگ ها همیشه نشان دهنده ایده ها و احساسات هستند 

و چنانچه به طرز صحیحي از آنها استفاده شود، مي توانند 
تأثیر بسزایي بر روي بیننده باقي بگذارند بنابراین نباید از 

رنگ ها به عنوان تزیین استفاده نمود )شکل 30(.
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ویژگي هاي یک پوستر خوب 
1 سادگي 

٢ گویایي

٣ جذابیت رنگي

٤ کادر مناسب

٥ ترکیب بندي مناسب فرم و رنگ

6 وحدت در پوستر

7 خالقیت در پوستر

ب( روزنامه دیواری
روزنـامه دیـواري، ترکیبي از مطـالب جمع آوري شده 
یا  ها  رسانه  کتاب،  طریق  از  که  مي بـاشد  هنرجویان 
آثـار قلمي  تهیه مي شود و در روي یک صفحۀ بـزرگ 

کاغذي یا مقوایي، چیده، نوشته و یا طراحي مي شود.
برای ساختن روزنامه دیواری از یک مقوای بزرگ، بـه 
ابعاد   70× 50 تا 100 ×70 سانتی متـر، استفـاده می شود. 
روی این صفحه مقوایی می توان چندین عکس بزرگ و 
کوچک را چسباند و مطالب الزم را زیر عکس ها نوشت. 

شکل٣0ـ نمونه هایی از پوستر

روزنامه دیـواری رسانـۀ منـاسبی بـرای معـرفی اشخـاص 
مشهور، اخبـار مدرسه، داستان های مصور و غیره است.

 نکات قابل توجه برای تهیۀ روزنامه دیواری: 
1 روزنامه دیواری معموالً یک کارگروهی است.1 

٢ مطالب هر بخش مانند تصاویر، از قبل روی کاغذهای 

جداگانه نوشته می شوند و سپس، روی مقوا چسبانده 
می شوند.

٣ سعی کنید نوشته ها کوتـاه و خوانـا باشند. از نوشتن 

با حروف ریز و مطالب طوالنی و پیچیده اجتناب کنید.

با استفاده از ویژگی های یک پوستر خوب، پوستری با موضوع سالمت کودک تهیه کنید و آنها را در فعالیت 17
کالس نمایش دهید.

1ـ منظور از گروه، جمعي از دانش آموزان است که حداقل 3 دانش آموز و حداکثر 5 دانش آموز حضور داشته باشند.
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٢ـ کارت های سادۀ دورویۀ خطی: برای درست کردن 
کارت های دو رویه، از دو طرف همان کارت ساده خطی 

استفاده کنید.
٣ـ کارت های زنجیره ای خطی: بـرای این کارت یک 
قطعـه مقـوا را به ابعـاد      70     * 12/5 سانتی متـر یا بـه 
ابعاد موردنیاز ببرید و به چهار قسمت مساوی یا چند 

 شکل٣1ـ روزنامۀ دیواری

با هم گروه های خودتان یک روزنامه دیواری با موضوع ایمنی در کارگاه های آموزشی تهیه کنید و آن را فعالیت 18
در تابلوی اعالنات مدرسه خود نصب کنید.

قسمت موردنیاز موضوع تقسیم کنید. به کمک قیچی 
یا خط کش، نقاط تقسیم را خط بیندازید و سپس تا 
کنید. در هر قسمت شکل ها یا حروف موردنظر را قرار 
دهید. این کارت ها را به عنوان بروشور1 هم می توانید 

استفاده کنید )شکل 32(.

٤ مطـالب و تصاویـر روزنـامه دیـواری بایـد جـذاب، 

سرگرم کننده و درعین حال آموزنده باشند.
٥ محل چسباندن تصاویر و نوشته باید طوری تنظیم 

شود که برای چشم خوشایند و زیبا باشد. پس از اینکه 
نتیجۀ دلخواه به دست آمـد و نقاط مـوردنظر بـا عالئم 

»] [« مشخص شد، اجزای روزنامه دیواری روی مقوا 
چسبانده می شود.

6 در بین عکس ها و مطالب مختلف به اندازۀ کافی 

فضای خالی بگذارید. مطالب فشرده و درهم، به شدت 
از تأثیر پیام می کاهند.

زندگی پروین اعتصامی
کودکی

جوانی

تصویر اووفات

نمونه ای اشعار

اخبار مدرسه معما

سر مقاله 
بدون شرح جدول

)ب()الف(

)د()ج(

Pamphlet ـ1
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شکل٣٢ـ کارت زنجیره ای خطی

12/5

17/5

70

12/5

17/5

70

سانتی متر

سانتی متر

سانتی متر

تهیۀ بروشور )تاشو( 
 A4 بروشور نوعي رسانۀ آموزشي است. در ابعاد کاغذ
تهیه مي شود و به طور معمول به سه قسمت تقسیم 
مي گردد. این رسانه مي تواند آموزشي، هشداردهنده 
و یا تبلیغاتي باشد. موضوعات عمدۀ مورد بررسي در 

این رسانه عبارت است از:
1 بیماري های کودکان

٢ معرفي کتاب ها و اسباب بازی های کودکان

٣ رفتار هاي کودکان مانند پرخاشگری، دروغگویی 

و غیره
اصول کلي جهت تهیۀ بروشور:

 منطبق بودن مطالب و تصاویر با شرایط فرهنگی
 استفاده از تصاویر و رنگ هاي جالب 

 برخـورداري از زبـان ساده و قـابل فهم بـراي گـروه  
هدف موردنظر 

 داشتن پیام هایي کوتاه و مرتبط با موضوع
 ذکر آدرسي جهت پاسخگویي به سؤاالتي که ممکن 

است به دنبال مطالعۀ بروشور براي مخاطب پیش بیاید.
بروشور از سه قسمت تشکیل مي شود.

1 روي جلد 

٢ صفحات داخلي 

٣ صفحۀ پشت جلد 

مطالبی که روی صفحۀ جلد آورده می شود: 
 نام و نشانی سازمان تهیه کننده 

 عنوان 
 تصویر متناسب با موضوع 

 نام فرد، واحد یا مرکز تهیه کننده 
 گروه  هدف 

مطالبی که برای صفحات داخلي آورده می شود: 
 آغاز با نام خدا 

 مقدمه )اهمیت موضوع(
 استفاده از تصاویر مناسب با فرهنگ 

 استفاده از تنوع رنگ 
 ساده و قابل فهم بودن محتوا
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 پیام ها کوتاه بوده متناسب با گروه  هدف 
مثال: اگـر موضوع، بـررسي یک نـوع بیمـاري کودک 

باشد موارد زیر رعایت مي شود: 
 معرفي کلي بیماري کودک

 راه هاي سرایت یا ابتال به بیماري
 پیشگیري و درمان بیماري

مطالبی که روی صفحۀ پشت جلد آورده می شود: 
 در صورت نیاز از هشدار یا شعار، آیه، روایت یا نقل قول 

)یکي یا چند مورد( استفاده مي شود.
 نشاني و شمارۀ تماس جهت پاسخگویي به سؤاالت 

قید مي شود. )شکل 33(.

شکل٣٣ـ بروشور

٤ـ کارت های طوماری 
مواد الزم: یک قطعه کاغذ یا پارچه به عرض 15 سانتی متر 
و طول 1 متر و دو قطعه چوب باریک به طول 25 سانتی متر 
تهیه کنید. سپس دو سر مقوا یا پارچه را به اندازۀ 2 تا 3 
سانتی متر، روی هم گذاشته دوخته یا بچسبانید و دو قطعه 

چوب را داخل آنها بگذارید )شکل 34(.

با توجه به کارت های تاشو، زنجیره ای از یک بروشور برای آگاهی والدین در زمینه های زیر با استفاده فعالیت 19
از منابع علمی تهیه کنید:

1 معرفی رشته  

٢ ابعاد رشد کودک 

٣ مراحل رشد هنری کودک

شکل٣٤ـ کارت طوماری
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٥ ـ کارت های تاشو برای دو قسمتی کردن عکس: مقوا را به ابعاد 20*8 سانتی متر به صورت زیر خط کشی 
کرده و تا بزنید )شکل35(.

شکل٣٥ـ کارت تاشو برای دو قسمتی کردن عکس

6ـ  کارت های مصور: کارت های مقوایی به ابعاد 12 * 15 ببرید. سپس عکس هایی مرتبط با موضوع خود از مجالت 
باطله یا نقاشی شده تهیه کنید. اطراف عکس ها را با دقت قیچی کنید و با چسب روی مقوا بچسبانید )شکل36(. 

شکل٣6ـ کارت مصور

20

7

5 510

8

7ـ کارت های چرخان
از مقوا دو دایرۀ ضخیم به شعاع 24 سانتی متر یا متناسب 
با کار خاص بریده و شعاع ها را به تناسب تقسیم کنید. 

سپس تصاویـر را روی شعاع هـای دایـره بچسبانید و از 
دایرۀ دوم بر اساس شعاع ها یک مثلث ببرید. در پایان دو 

دایره را با میخ به هم متصل کنید )شکل37(.
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شکل٣7ـ کارت های چرخان

60

محل شعاع 
بریده شده

پشت دایرۀ الف

محل شعاع 
بریده شده

ب

ب

مقوای 
دستگیره

فعالیت ٢0

فعالیت ٢1

فعالیت ٢٢

در گروه های کالسی از انواع کارت های خطی و تصویری، نمونۀ فعالیتی انجام دهید و نتیجه را در کالس 
به صورت نمایشگاهی ارائه دهید.

در سطح شهر تابلو های تبلیغاتی متعددی وجود دارد، از یکی از آنها عکس بگیرید و در مورد آن گفت و گو 
کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

در گروه های کالسی، برای معرفی یک اسباب بازی پوستر تهیه کنید. آنها را در تابلوی اعالنات کارگاه 
نصب کنید. 

1

2

3

45

6

7

8

1

2

3

45

6

7

8

1

2

3

45

6

7

8

الف

هـج د
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ارزشیابی پایانی فصل پنجم

1 فهرستی از روش مستندسازی را با نمودار ارائه دهید.

٢ گزارشی از اجرای فعالیت های هنری در کالس تهیه کنید.

٣ کارپوشه ای از فعالیت های هنری، تهیه کنید.

٤ با مشاهدۀ بهداشت فردی در کارگاه آموزشی خود:

الف( یک فهرست وارسی تهیه کنید.
ب( یک مقیاس درجه بندی تهیه کنید.

ج( گزارش واقعه نگاری آن را ارائه دهید.
٥ دانستنی های اصلی در طراحی را نام ببرید.

6 چرخۀ رنگ را تهیه کنید.

7 چهار نمونه فعالیت با استفاده از »خط« تهیه کنید.

8 ترکیب عناصر را شرح دهید.

9 انواع قاب ها را فهرست کنید.

10 یک کوالژ با موضوع بهار درست کنید. برای کوالژ یک قاب تهیه کنید.

11 با استفاده از چوب و برگ خشک، یک تابلوی اعالنات درست کنید.

1٢ یک تابلوی اعالنات داستانی درست کنید.

1٣ انواع آویختنی ها را با استفاده از مواد مختلف، بسازید.

1٤ نمونه هایی از کارت های آموزشی برای ارائۀ موضوع موردنظر، تهیه کنید. 

1٥ یک پوستر آموزشی با موضوع »احترام به محیط زیست« تهیه کنید.

16 بروشوری با موضوع »ایمنی در کارگاه تربیت کودک« تهیه کنید.

17 کارت طوماری با موضوع »ایمنی کودک در فضای باز« تهیه کنید.

18 کارت های مصوری با موضوع »  بهداشت در فضای بسته یک مرکز پیش از دبستان« درست کنید.

19 یک کارت چرخان با موضوع »فصل ها )بهار، تابستان، پاییز، زمستان(« تهیه کنید.

فصل پنجم: مستندسازی 



122

ارزشیابی شایستگی مستندسازی

تکالیف عملکردی عنوان فصل ٥
)شایستگی ها( 

استاندارد 
استاندارد )شاخص ها، داوری، نتایج عملکرد )کیفیت( 

نمره نمره دهی( 

مستندسازی

تحلیل روش های 
مستندسازی

مستندسازی 
براساس منابع 

علمی و آموزشی 
معتبر، آیین نامه ها، 
دستورالعمل های 
وزارت آموزش و 
پرورش و سازمان 

بهزیستی کشور

باالتر از حد 
انتظار 

1ـ مقایسه روش های مستندسازی 
در  اصلی  دانستنی های  تحلیل  2ـ 

چیدمان و طراحی فضای آموزشی 
٣ـ تهیه گزارش از فعالیت های آموزشی 

پیش از دبستان 
٤ـ کاربرد انواع روش های ثبت مشاهده 
از فعالیت های آموزشی پیش از دبستان 
٥ـ کاربرد انواع رسانه در مستندسازی 
فعالیت های آموزشی پیش از دبستان 

٦ـ تهیه کارپوشه از مجموعه فعالیت های 
آموزشی 

٧ـ مستندسازی از فعالیت های آموزشی 
پیش از دبستان  

٣

کاربرد مستندسازی 
در آموزش و 

پرورش پیش از 
دبستان 

درحد 
انتظار 

1ـ تهیه گزارش از فعالیت های آموزشی 
پیش از دبستان 

2ـ کاربرد انواع روش های ثبت مشاهده 
از فعالیت های آموزشی پیش از دبستان 
٣ـ کاربرد انواع رسانه در مستندسازی 
فعالیت های آموزشی پیش از دبستان 

٤ـ تهیه کارپوشه از مجموعه فعالیت های 
آموزشی 

٥ـ مستندسازی از فعالیت های آموزشی 
پیش از دبستان   

2

پایین تر از 
انتظار 

توانایی انجام دو شاخص از شاخص های 
1درحد انتظار 

نمره مستمر از ٥

نمره شایستگی پودمان از ٣

نمره پودمان از 2٠
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