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پودمان 3

توسعۀ مهارت های بیانی کودک 

صحبت کردن را با مطالعه یا حتی نگاه کردن نمی توان آموخت، بلکه 
باید آن را انجام داد و تمرین کرد.

زمان: 60 ساعت ) نظری24 ساعت +  عملی36 ساعت(
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استاندارد  عملکرد

توسعه مهارت های بیانی کودک از طریق توسعه شناخت مراحل سخن گویی، آماده کردن برای سخن گویی 
و کاربرد توانایی های گفتاری کودک در زندگی روزانه بر اساس منابع علمي و آموزشي و استانداردهای وزارت 

آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور

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

2  آماده کردن کودک برای سخن گویی

3  کاربرد توانایی های گفتاری در زندگی روزانۀ کودک

 شایستگی های غیر فنی مورد انتظار در واحدیادگیري: 
1  یادگیری

2  مهارت گوش کردن 

3  آموزش وکمك به فراگیري دیگران

واحد یادگیری 3 

توسعۀ مهارت های بیانی كودك
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هدف توانمندسازي 1ـ3: مراحل سخن گویی کودک را توضیح دهد.

صحبت كردن 

تعریف: سخن گفتن فرایندی است که بر شناخت و اندیشه مبتني است و از روي قصد و اراده براي بیان 
مفاهیم و خواسته هاي انسان به کار مي رود.

کودکاني که در زمینۀ مهارت هاي کالمي ضعیف هستند، در مدرسه با مشكالت خواندن روبه رو مي شوند. اما 
در هر حال کودک طبیعتاً زبان را مي آموزد.

در سال هاي اخیر بررسي زبان کودکان به طور قابل مالحظه اي گسترش یافته است که با همه تفاوت ها در دو 
نكته اتفاق نظر دارند.

1  کودکان نظام زباني خاص خود را دارند و صرفًا مقّلد نیستند. کودکان در هر مرحله قواعد دروني 

خود را دارند که با قواعد زبان بزرگسال متفاوت است. برای مثال، اداي کلمه »گوشتوایي« براي گوشت فروشي 
)قّصابي( که بر اساس کلمه نانوایي مي سازند.

2  شباهت در تکامل زبان کودکان: جدا از  اینكه در کدام کشور یا منطقه زندگي مي کنیم، کودکان در 

تكامل زبان شبیه هم هستند و از یك روند خاصی پیروی می کنند.

 اهمیت سخن گفتن 
فرایند سخن گفتن همیشه الهام بخش در زمینۀ آموزش است، از آنجا که پیش فرض مراحل رشد، از ساده به 
مشكل، از کم به زیاد، از کّمي به کیفي، از تقلیدي به خالق، از وابسته به مستقل است. فرایند رشد کالمي که 

در ادامۀ مبحث بیان مي شود، مي تواند نكات حائز اهمیتي را در  این زمینه آشكار سازد.

مراحل  شناخت  توسعۀ  برای  آموزشی  فعالیت های  توانمندسازي2ـ3:  هدف 
سخن گویی را  طراحی و اجرا کند.

مراحل رشد سخن گفتن
 گریه قابل ادراک ترین صدایي است که نوزاد تولید مي کند. تغییر در آهنگ گریه، خشم، درد، گرسنگي 
و غیره را نشان مي دهد. گریه هرچند اولین ابزار ارتباطي کودک است؛ اما واقعاً ارتباط کالمي  نیست )گریه 

زبان نیست(.

گفت      و  گو 
فعالیت1:کنید

در گروه های کالسی درباره عبارت زیر گفت وگو کنید.
»حرف بزنید تا شناخته شوید، زیرا انسان ها در زیر زبانشان پنهان هستند.« »نهج البالغه/ کلمات قصار 392«
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گریه  با صداهاي مختلفي  تولد  زمان  در  کودکان 
مي کنند و والدین گاهي مي توانند از گریۀ فرزندشان 
بفهمند که گرسنه است یا خسته و یا مشكلی دیگر 
دارند . البته در  این دوره بیشتر از نظر موقعیت آنها 
حدس مي زنند. اما در ماه هاي بعد مادر به درستي 
گریه ناشی از گرسنگی یا خواب را تشخیص مي دهد 

)شكل1(.

شکل1ـ گریه کودک

فعالیت 2: درگروه هاي کالسی صداي گریه چند نوزاد را ضبط کنید و در کالس پخش نمایید و به آن 
گوش دهید. آیا همۀ آنها یكسان است و یا تفاوت دارند؟ نتیجه را در کالس جمع بندی کنید.

تمرین     کنید

را  بیداري  زمان  ماهگي،   3 در حدود  کودک   
صرف ساختن و تولید صدا مي کند که بیشتر به 
بَغ بَغوی کبوتر شبیه است، اما تنوع دارد و به نظر 
کند  کنترل  را  مي تواند  این صداها  که  مي رسد 
)مرحله زمزمه کردن1(. او مي تواند صداي خود 
را کم و زیاد کند و یا با شنیدن صداي مزاحم آن 

را قطع نماید )شكل2(.

 کودک به مرور صداهاي تولید شده اش را با صداهایي شبیه به حروف صدادار و بي صدا درمي آمیزد و وقتي 
با او حرف مي زنیم،  این کار را ادامه مي دهد، حتي لبخند مي زند. بنابراین در  این مرحله هر کاري را که با 
لبخند و ارتباط چشمي  انجام مي دهید، باید با صداي بلند و واژگان صحیح بگویید. به خاطر داشته باشید او 

سخن گفتن را با شنیدن مي آموزد )شكل3(.
هر چند کودک صداي مادرش را از دیگر صداها بیشتر تشخیص مي دهد، ـ صدایي که از دوران جنیني در 

 Cooing ـ1

شکل2ـ کودک خودش به تولید صدا مي پردازد.
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رحم شنیده است و به آن خو کرده است1ـ اما به مرور مي آموزد که چگونه به صداي مادر گوش کند.
صداي شما باید آرام و با محبت و عشق باشد. در حین لباس پوشیدن، حمام کردن و یا غذا دادن فرصت هاي 
طالیي براي حرف زدن پیش مي آید. براي کودک مدام شرح دهید که مشغول چه کاري هستید. با تلفظ 
صحیح لغات و جمالت کامل  این فعالیت را ادامه دهید؛ »االن وقت شیر خوردن است«، »بگذار، بلوزت را از 

تنت بیرون بیاورم«.  این نكات را به کمك مربي هم گوشزد کنید.

شکل3ـ لبخند کودک به بزرگساالن

 کودک به مرور شروع به بَل بَل کردن2 )غان و غون( مي کند. به صداهاي اطراف گوش مي دهد و از گریه او 
کاسته می شود و مدام بین خواب و بیداري است.  این دوره از جهت گفتاري اهمیت خاص دارد، زیرا تقلیدي 
از ریتم و صداهاي محیط و صداي تولید شده خودش است. با، ما، دا و غیره او ممكن است، در اثر تكرار از  این 

حروف لذت ببرد و بعضي از حاالت هیجاني خود را با  این گونه صداها به ما نشان دهد.
 با گذر زمان، هجاهای ساده اي چون ال، دا، و صداهاي دو سیالبي مانند ماما و دادا آغاز مي شود.  این صداها 

ارتباط کالم با اعمال باعث گسترش خزانۀ لغات و درک بهتر کودک مي گردد.
نکته

 به صداهایي که در محیط زندگي اش وجود دارد، اشاره کنید؛ »این صداي زنگ تلفن است«، »این 
صدای زنگ در است«.

 اسم اشیاي در دیدرس او را بلند بگویید؛ »این شیشه شیر است«؛
 جمله ها را کامل، روشن و واضح بگویید؛ »این کاله است«.

پیشنهاد

1ـ جنین از شش ماهگی صدای مادر و ضربان قلب او را می شنود. پس از شش ماهگی صدای محیط را می تواند در درون رحم گوش دهد.
2ـ Babbling تقلیدی از ریتم صداهای محیط و صداهای شنیده شده کودک است. این مرحله همان غان و غون است. 
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را نمی توان کلمه دانست. کودک به خاطر خودش آنها را به وجود مي آورد و در واقع گفتار کودکانه1 است 
که از ترکیب صداهاي گوناگون تشكیل شده است؛ تك سیالبي ها به دو سیالبي تبدیل می شوند و آغازی براي 

رسیدن به کلمه است.
 پژواک کالمي2 در واقع، تكرار کلمات شنیده شده کودک است. بنابراین طبیعي است که کودک از کلمات 
بد هم تقلید کند. پس باید از الگوهاي صحیح کالمي  برخوردار باشد. گاهي بزرگ ترها به واسطه شیریني »گفتار 

کودکانه« نه فقط لغات او را تصحیح نمي کنند، بلكه با لبخند و واکنش خود، لغت اشتباه را تكرار مي کنند.

 Lalling ـ1
 Echoicstage ـ2

   ادغام رفتارهاي عملي و گفتاري »خداحافظي« یا دست تكان دادن
   عكس العمل با لبخند در قبال بیان کلمات کودک و تكرار آن به صورت صحیح

کودک را در مقابل آینه قرار دهید و  اجزاي بدن 
او را با نشان دادن نام ببرید )شكل4(.

پیشنهاد

پیشنهاد

فعالیت 3: در گروه های کالسی در صورت امكان، از لغاتي که در کودکي اشتباهاً مي گفتید و والدین شما 
آنها را به یاد دارند )حتي کلمات شنیده از دیگر کودکان( فهرستی تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

 کودک پس از  این مرحله، به دلیل آشنایي بیشتر با لغات کلیدي و کسب مهارت نسبت به تكرار، مي تواند 
معنـاي بسیاري از گفته ها و دستـورهای شفاهي را درک کند. با وجـود محـدودیت خزانه لغات از نظر بیان 
)3 تا 4 کلمه( مي تواند آن را در جاي درست و براي مقصودي درست استفاده کند. مانند »بغل« یعني مرا 

بغل کن، آب »یعني آب بده«. او یك کلمه را براي بیان یك جمله به کار مي برد.

شکل4ـ کودک و آینه

 کودک به مرور،   ایما و اشاره را به کالم خود مي افزاید و واژگان درکي او 5 برابر واژگان بیاني مي شود. یعني 
کودک ظاهراً 10 کلمه را بیان مي کند، اّما معناي 50 کلمه را مي فهمد. از طرفي او از یك کلمه مي تواند 
کتري  بخاري،  آتش  به  داغ  لغت  براي  را  »جیز«  کلمه  مثال  برای  کند،  استفاده  واژه  چند  معناي  به جاي 

تمرین     کنید
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آب  جوش، شمع و غیره اطالق مي کند یا »جوجو« را براي همه پرندگان، حتي هواپیما، به کار می برد.

 نکات کلیدي در صحبت کردن با کودک نوپا 
 کودک را به صحبت کردن تشویق کنید، به او نخندید و انتقاد نكنید.

 از جمالت کوتاه و یا پرسش هاي زیاد استفاده کنید.
 موقعي که صحبت مي کند، تمام توجه تان را به او معطوف کنید.

 به سؤاالت او با کلمات ساده پاسخ دهید.
 صبور و شكیبا باشید، چرا که او براي بیان آنچه مي خواهد بگوید، به زمان نیاز دارد.

کودکان به مرور با افزایش خزانه لغات، قادر به ساختن جمله هستند. هر چند جمالت آنها بیش از دو کلمه 
نیست؛ مثل بابا توپ، مامان سوپ. ترکیبات دو کلمه ای کودکان نوع خالصه شدۀ جمالت بزرگساالن است 

)فعل، اسم و صفت(؛ جمالتي تلگرافي، بدون حروف اضافه، ربط و یا تعریف.
اغلب نوپاها به طور ناگهاني کلمات تازۀ زیادي را به سرعت مي آموزند که گاهي به آن »مرحله جهش یا 
فوران کلمه« می گویند. رشد کالمي  تمامي کودکان از یك الگو پیروي مي کند که آنها را به ساختن جمالت 
کامل مي رساند؛ یعني جمالتي داراي اسم، فعل، حرف اضافه و غیره آنها تا  این مرحله که تنها چند جمله را 
مي توانستند بیان کنند، به زودي یاد مي گیرند کلمات را کنار هم بگذارند و ترکیب جدیدي را خلق و بیان 

کنند، حتي اگر آن را نشنیده باشند.

فعالیت4: فرصتي براي صحبت کردن با کودک نوپا پیدا کنید. نحوۀ صحبت کردن شما با روشي که 
معموالً با یك بزرگسال صحبت مي کنید، چه تفاوتي دارد؟ نتیجه آن را در کالس مطرح کنید.

فکر  کنید

کودک نوپا وقتي بهتر مي آموزد که مكالمات واقعي داشته باشد.
نکته

بگذارید کودک افكارش را به زبان آورد، جمالت او با الهام از آنچه در محیط اطرافش رخ مي دهد، از ساده به 
سمت پیچیده پیش مي رود. با  ایجاد شرایط مناسب به او فرصت تالش و جست وجو بدهید و بگذارید خود 
تجارب دست اول را آزمایش و بیان کند؛ اگر چه ممكن است او بخش هایي از جمله را حذف نماید، اما معاني 
کالم در آنها گسترش مي یابد. کودکان با استفاده از حروف اضافه، تعریف و به کارگیري حاالت مختلف فعل، 

جمالت پیچیده تري را به کار مي گیرند.
ویژگی های واژگان کالمي1 بر اساس سن در جدول 1 نشان داده شده است.

1ـ به جدول رشد کالمي  در کتاب همراه هنرجو مراجعه کنید.
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جدول1ـ ویژگی های واژگان کالمي

ویژگی های واژگان کالمي  بر    اساس سن

تعداد کلماتویژگي هاسن

1000جمالت ساده 3 سالگي

1500استفاده از خزانه لغوي بیشتر همراه با ضرب آهنگ کالم3 تا 4 سالگي

2500جمالت 3 تا 5 کلمه به همراه حروف اضافه4 تا 5 سالگي 

10000جمالت 6 تا 8 کلمه با حرف ربط5 تا 6 سالگي

30000 تا 40000جمالت کامل با رعایت قواعد6 تا 8 سالگي 

فعالیت 5 : مطالبي را که با عنوان مراحل رشد سخن گفتن مطرح شد، مرور کنید و جدول رشد سخن گویي 
را تهیه کنید.

تمرین     کنید

هدف توانمندسازي3ـ3: روش های آماده کردن کودک برای سخن گویی را توضیح  دهد.

آماده كردن كودك براي سخن گفتن 

با توجه به رشد زبانی پرشتاب کودک، همان گونه که اشاره شد، کودک سخن گفتن را در محیط مي آموزد.  این 
دلنشین  اصوات  گوناگون،  )افراد  باشد  داشته  مناسب وجود  موارد شنیداری  و  باشد  قدر غني تر  محیط هر 
و  غیره( طبیعي است که رشد زباني بهتر صورت مي گیرد. بنابراین در کنار فعالیت هاي روزمرۀ کودک، مي توان 
با تمرین و اجراي طرح هاي آموزشي زبان، بستر را براي توسعۀ آن ممكن ساخت. شاید بتوان راهكارهاي 
اجرایي را در سه بخش ارائه کرد که هر یك داراي شاخه هایي است که نهایتاً منجر به صحبت کردن بهتر 

کودک مي شود. سه راهكار اصلي آماده کردن کودک برای سخن گفتن طبق نمودار 1 عبارت اند از:

آماده کردن فضا برای 
انتقال پیام

تشویق کودک به صحبت کردن      
1ـ نام بردن و توصیف       

2ـ کامل کردن      
3ـ جمله آموزی

شناخت       
1ـ شناخت خود          

2ـ بیان احساسات

آماده کردن کودک 
برای سخن گفتن

نمودار 1ـ آماده کردن کودک برای سخن گفتن
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در این راستا فعالیت هایي طراحي شده است، تا به کودکان امكان سخن  گفتن را بدهد. در  اینجا تأکید در یاد 
دادن کلمات جدید نیست، بلكه تأکید بر مشارکت فعال کودک در مبادالت کالمي، زمان صحبت با بزرگ ترها و 
سایر کودکان است. بعضي از فعالیت ها شامل نام گذاري و نام بردن اشیا، اماکن و افراد است و بعضي به کودکان 

کمك مي کند که الگوهاي سخن گویي خود را از طریق توصیف و تشریح اشیا یا تجارب خود، توسعه دهند.

 آماده کردن فضا براي انتقال پیام )صحبت کردن( 

فعالیت 6: با مراجعه به فصل 4 کتاب دانش فني پایه سال دهم، ویژگي هاي فضاي کتابخانه و غیره را 
مرور کنید و با توجه به دانستني هاي خود فهرستي براي  این فضا تهیه کنید.

با عكس ها و پوسترهاي مناسب و متنوع، نام گذاری سبد های وسایل، کتاب، لوح فشرده و کارت های قصه گویی، 
کاغذ، مداد و غیره فضا را دلنشین و کارآمد کنید )شكل 5(.

 شناخت 
الف( شناخت خود )هویت(

شکل5  ـ طبقه بندی وسایل

گفت      و  گو 
کنید

فهرست 
تهیه کنید

فعالیت 7  : در گروه های کالسی، در مورد  بارزترین ویژگي خود گفت وگو کنید و نتیجه را جمع بندی 
نمایید. مانند: »ویژگی من احساساتي بودن است« و یا »زود گریه ام می گیرد«.

ترغیب کودک به صحبت کردن »واقعیت بخشیدن به خود«، یعني من کیستم؟ یكي از موارد مهم در بسترسازي 
ذهن او براي گفت وگو است.
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در مفهوم »من کیستم« )یعني شناخت خود(، سه جنبۀ اساسي وجود دارد:
1  شناخت خود با درک تفاوت ها و تشابهات مانند مقایسه رنگ مو یا چشم با دیگر دوستان؛

2  مرتبط کردن نقش خود با اجتماع مانند وظیفۀ من در مقابل مدیر یا والدین؛

3  کشف و پرورش استعداد خود مانند به نقاشی بیش از خواندن عالقه مند است.

با توجه به  این سه جنبه، نوع احساس ما دربارۀ خودمان و نحوۀ گوش دادن، صحبت کردن، دریافت ها و به 
خاطر سپردن ها اثر مي گذارد. آنچه حائز اهمیت است، ترتیب  این سه مرحله است:  

1 شناخت خود

2 مرتبط کردن نقش خود با اجتماع

3 کشف استعدادهای فردی   

فعالیت 8: در داستان هاي کودکان موارد بسیاري از شناخت خود یافت مي شود که در آن موجودي به دلیل 
نشناختن خود، دچار مشكل شده و یا ناراضي است. در  اینجا به دو نمونه کتاب اشاره مي شود )شكل 6(.

با مطالعه  این دو نمونه، خودشناسي را در دیگر کتب کودکان بررسي نمایید و به دوستانتان معرفي کنید.

تمرین     کنید

شکل6  ـ کتاب داستان برای شناخت خود

خالصه داستان اول1 : خرس درون غار به خواب زمستاني فرو مي رود، زماني که بیدار مي شود، بیرون غار 
جنگل نیست، بلكه کارخانه اي است. در کارخانه هیچ کس نمي پذیرد او خرس است و تبدیل به یك کارگر 
کارخانه اش مي کنند تا  اینكه پاییز فرا مي رسد و خستگي سراغ خرس مي آید و از کارخانه اخراج مي شود، خرس 
که باید مي خوابید، در راه پیدا کردن جایي براي خواب دوباره مي شنود که خرس است و به جنگل برمي گردد.

خالصه داستان دوم2: فرفري )گوسفند( به دنیا مي آید و برعكس همۀ گوسفندان بزرگ نمي شود. همه گوسفندان 
مسخره اش مي کردند. او کارهاي مختلفي مي کند تا بزرگ شود، اما اثر ندارد تا  اینكه گرگ به گله حمله مي کند و 

فرفري با استفاده از جّثۀ کوچكش به گله کمك مي کند و بعد از آن دیگر فرفري مسخره نمي شود.

2ـ رجوع شود به منبع 2 آخر فصل 3  1ـ رجوع شود به منبع 1 آخر فصل 3   
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ب( بیان احساسات

کودک عشق و تعلق داشتن و محبت را احساس و درک می کند. او احساس می کند که به جایی تعلق دارد و 
قادر است به دیگران محبت کند و به آنها بپیوندد.

از آن به عنوان وسیله ای برای درخواست استفاده  یا  با خنده احساساتش را بیان می کند و  با گریه و گاه  او 
می کند. احساس چیست؟ اصالً چیزی به نام احساس در وجودمان داریم؟ آیا نباید واژۀ احساس را از آنجا که 
با احساس می شناسیم. احساس ترس،  علمی نیست، به واژۀ هیجان تبدیل کنیم؟ واژه ای که در عام همیشه 
نفرت، خشم و عشق، در حالی که همه  اینها از هیجان ناشی می شود. هیجان ها بسیار پیچیده تر از آن هستند 
که ابتدا به چشم می خورند. در وهله اول تمام هیجان ها را به عنوان احساس می شناسیم چون بر اساس تجربیات 
روزمره ما هستند. اما احساسات جزیی از هیجان هستند که ما آن را به صورت عالئمی  مثل اخم کردن، شانه 

باال انداختن، گوش نكردن، در آغوش گرفتن، لبخند زدن و غیره نشان می دهیم )شكل 7(.
اثر  بر  که  هستند  رفتاری  حاالت  هیجان:   تعریف 
نوعی  به  را  فرد  و  می آیند  وجود  به  محرک خاصی 

کنش و واکنش وا می دارند. 
هیجان های اصلی: شامل خشم، ترس، نفرت، غم، شادی 
و عالقه است که عكس العمل هر یك از ما در تقابل با  این 

هیجان ها  می تواند متغیر باشد. 
اهداف هیجان عبارت اند از : 

 احساسات ما را به دیگران منتقل می کنند؛  
 بر نحوۀ تعامل دیگران بر ما تأثیر می گذارند؛ 

 به تعامل اجتماعی کمك می کند؛  
 روابط را  ایجاد، حفظ و قطع می کند. 

ضرورت و اهمیت: کودکان از طریق جلوه های هیجانی 
آنچه را که نمی توانند به صورت کالمی  بیان کنند، به صورت غیرکالمی  از طریق صورت، صدا و رفتار های هیجانی 
در کل انتقال می دهند. آنها بعد از تولد می توانند شادی، عالقه و نفرت را اجرا کنند؛ در 2 ماهگی غم و خشم را ابراز 
می کند؛ در 6 ماهگی ترس را ابراز می کنند. در طول دوران طفولیت، عالقه، شادی،  نفرت و خشم تقریباً به شكل 

صددرصد جلوه های صورت مبتنی بر هیجان را نشان می دهد. 
برای مثال وقتی کودکان بر سر تصاحب یك وسیلۀ بازی دعوا می کنند، کودکی که تأثرات خود را با خشمگین 

شدن و یا گریه کردن نشان می دهد، طبیعتاً می تواند اسباب بازی را تصاحب کند. 
جلوه های هیجانی به صورت غیرکالمی  به ما قدرت پیش بینی رفتار می دهد. نظر به اهمیت جلوه های هیجانی، 

مجموعه ای از پاسخ های غیرکالمی در تصویر صفحه بعد ارائه شده است.

گفت      و  گو 
فعالیت9: فرض کنید، در دنیاي کودکان 1+1 براي دوست داشتن کافي است. در دنیاي شما آن عدد کنید

چیست؟ نظر دوستان تان را بپرسید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

شکل 7ـ هیجان کودک
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ابراز  بدون  را  احساسی  هر یك چه  دهید  تشخیص  زیر  تصاویر  به  توجه  با  می توانید  فعالیت 10 : شما 
کلمه ای نشان می دهند، آن را یاد داشت کنید و در کالس ارائه دهید. 

شکل 8  ـ کارت های رفتار های غیرکالمی

تمرین     کنید
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 ابعاد هیجان 
هیجانات چند بعدی هستند و به صورت پدیده های ذهنی، زیستی، هدفمند و اجتماعی وجود دارند )شكل 9(. 

شکل9ـ چهار عنصر هیجان

ذهنی

هیجان

زیستی

هدفمنداجتماعی

برای مثال اغلب کودکان، جدایی از مادر را در روزهای اولیۀ ترک خانه در رفتن به مهدکودک و یا دبستان 
تجربه کرده اند و مادر و کودک از آن روز خاطرات ناخوشایندی دارند. غم حاصل از  این جدایی در چهار عنصر 

هیجان )ذهنی، زیستی، هدفمند و اجتماعی( کامالً قابل مشاهده است:
 زیستی: به واسطۀ غم جدایی از مادر واکنش بدنی کودک عبارت اند از کاهش ضربان قلب، بی تحرکی و غیره؛ 

 اجتماعی: به واسطۀ غم جدایی از مادر واکنش اجتماعی کودک عبارت اند از باالرفتن ابرو ها، پایین آمدن 
گوشه لب، گریه کردن و لرزیدن؛ 

 هدفمند: به واسطۀ غم جدایی از مادر واکنش های هدفمند کودک عبارت اند از پشت مادر پنهان شدن و 
فرار به سوی در مدرسه؛ 

 ذهنی: به واسطۀ غم جدایی از مادر واکنش ذهنی کودک عبارت اند از احساس ناخوشایند منفی، پریشانی 
و نگرانی از فردا. 

فعالیت 11 : جدول صفحه بعد 43 مورد گفتار غیرکالمی  را معرفی می کند. چند مورد را با دوستان یا 
برابر آینه اجرا نمایید و یا با دوربین ضبط کنید و از آثار خود نمایشگاهی برگزار کنید.

تمرین     کنید
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جدول 2ـ خزانه پاسخ های )رفتارهای( غیرکالمی

رفتار های غیرکالمی

قرار دادن انگشت روی باال کشیدن ابرو 
لب )روی نوک بینی( 

به عالمت سكوت

حرکت دادن دست به 
شكل دایره

ضرب گرفتن با انگشتان 
روی میز یا سكو

روی میز یا نیمكت خم 
شدن

حرکت دست به 
عالمت دور شدن

گوش راست کردن اخم کردن
)گوش تیز کردن؛ 
دست پشت گوش 

گذاشتن(

باال بردن دست ها به 
طوری که کف دست ها 

به سوی باال باشند

چپ نگاه کردن )با چشم 
نیمه باز نگاه کردن، لوچ 

کردن چشم ها(

کج و معوج کردن بینی 
)با انگشت(

با انگشت به کسی 
اشاره کردن

بازو گشودن به عالمت سرجنباندن
»کافی است«

اشاره کردن از شاگردی 
به شاگرد دیگر

با چشم اشاره کردن )چشم ها 
را بستن؛ چشمك زدن؛ با 

چشم فهماندن؛ با چشم 
اغماض کردن(

پا کوبیدندست ها را در جیب کردن

کف زدن

ضربه زدن با مداد غنچه کردن لب هالبخند زدن
یا قلم

کشیدن یكی از گوش ها و 
متفكرانه نگاه کردن

دست ها را به هم 
چسباندن )قفل کردن(

به زمین نگاه کردن

حرکت دست به 
عالمت جلو آمدن 

حالت متفكرانه  به 
خود گرفتن

چانه به دست گرفتن و 
متفكر شدن

دست ها را بیرون کشیدن به 
عالمت »  چرا؟«

نگاه کردن عمدی گاز گرفتن انگشت ها
آن طور که به 

دانش آموزی نگاه 
می کنید.

حرکت انگشت به 
عالمت جلو آمدن

سر تكان دادن به 
عالمت  »    نه«

لب پایین را گاز گرفتن بازو ها را گره کردنسر خاراندن
) لب گزیدن (

نمایش  ایستادن

حرکت انگشت به 
عالمت دور

حرکت از یك طرف 
کالس به طرف دیگر

سنگینی بدن را از 
روی یك پا به پای 

دیگری انداختن

نمایش نشستنبه سقف نگاه کردندست ها را به کمر گذاشتن

هدف توانمندسازي4ـ3: فعالیت های آموزشی را برای آماده کردن کودک برای 
سخن  گفتن طراحی و اجرا کند.

روش های تشویق به سخن گفتن 

یكی از راهكارهای اصلی برای آماده کردن کودک به سخن  گفتن تشویق او است که در نمودار 2 نشان داده 
شده است.
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 الف( نام بردن اشیا و شناخت و توصیف 
اولین گام در ارتباط با محیط، نام بردن اجزا است. کودک شاید ابتدا از لحاظ تلفظ اشیا را نادرست بیان کند 
و یا از یك نام برای چند شی استفاده کند، اما شما نام بردن را ابتدا از اشیای ملموس شروع کنید و سپس 

دامنۀ آن را توسعه دهید و به نكات  ایمنی توجه داشته باشید.
هدف از نام بردن و توصیف اشیا در نمودار 3 نشان داده شده است:

جمله آموزی

روش های تشویقی 
به سخن گفتن

نمودار2ـ روش های تشویق به سخن گفتن

نمودار 3ـ نام بردن و توصیف اشیا

 زمینه ساز 
مفاهیم آموزشی 

دیگر

آشنایی با تلفظ 
صحیح لغات

 نام بردن و 
توصیف اشیا

افزایش خزانه 
لغات

باال بردن دقت و 
توجه به محیط 





 با وجود اشتباهات گفتاری کودکان، آنها را به نامیدن و نام بردن تشویق کنید. 
 به آنها کمك کنید تا نام گذاری کنند و نام ها را تكرار نمایند، زیرا یكی از مهم ترین عوامل برای 

سخن گویی می باشد. 
برای شناخت  بهترین فرصت  را طرح می کنند،  یا سؤالی  آنها تحریك می شود و   وقتی کنجكاوی 
بیشتر و توصیف است؛ زیرا کودک پس از نام بردن الگوی سخن  گفتن خود را از طریق توصیف توسعه 

می دهد )شكل 10(.

نکته

کامل کردن نام بردن و 
توصیف
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ب( کامل کردن 
تصویر زیر را مشاهده کنید.

شکل10  ـ نام بردن اشیا توسط کودک

فعالیت 12 : در گروه های کالسی، کارت یا کاغذهایی در ابعاد 5 *10 سانتی متر تهیه کنید. سپس روی 
هر کارت نام یك شیء را بنویسید و تصویر آن را بكشید سپس مجموعه را در یك کیسه بگذارید. هر 
کدام از شما کاغذی را بردارید و با توصیف ویژگی ها، از هم کالسی های خود بخواهید حدس بزنند آن 

شیء چیست؟

تمرین کنید

شکل 11ـ شکل ناقص

فعالیت13: در تصویر باال اولین نكته ای که به ذهنتان می رسد، چیست؟ در  این باره بیندیشید و اقدام 
کنید.

فکر      کنید
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چرا تصویر 11 به نظر ناقص است؟ برای رفع  این نقص چه باید کرد؟ به اطرافتان نگاه کنید، آیا در محیط 
چیز هایی را می بینید که ناقص و به عبارتی نیمه تمام است؟ 

هر آنچه در اطرافمان می بینیم، از اجزایی تشكیل شده است و تا زمانی که همۀ اجزای آن کنار هم قرار نداشته 
باشند، کامل نیستند )شكل 12(. 

منظور از کامل کردن چیست؟ قرار گرفتن جزء یا اجزا در جای مناسب  خود 
حال با  این قطعه آیا تصویر شما کامل شده است )شكل 13(؟ 

ضرورت و اهمیت کامل کردن: باید به خاطر داشته باشیم که کل از 
اجزایی به وجود آمده است و خواص یا ویژگی هایی دارد که در اجزای 

تشكیل دهندۀ آن یافت نمی شود. 
برای مثال در یك بازی عروسكی، کودک می خواهد لباسی برای عروسكش 
آماده کند و آن را به مهمانی ببرد. اجزا عبارت اند از لباس عروسك )بلوز، 
شلوار، جوراب، گردنبند(، تزئینات و مجموعه ای که او برمی گزیند، برای 

کل یك عروسك است. 
در  این فرایند کودک با مكث الزم، دقت، تمرکز، روی مسئله و کوشش و انگیزه، نهایتاً برای عروسك لباس 

مناسب انتخاب می کند به یاد بیاورید که شما برای حل پازل نیز همین مراحل را طی کردید. 

شکل 12  ـ تصویر پل نیمه تمام

شکل 13ـ قطعه ای از پازل

مكث، دقت، تمرکز حواس روی مسئله، کوشش و انگیزه ضرورت کامل کردن است. 
نکته

فعالیت 14 : تعدادی تصویر روی مقوا بچسبانید؛ هر یك با برداشتن یك کارت تصویری باید برای آن 
تصویر جمله بسازید و آن را روی کارت زیر تصویر بنویسید. نهایتاً جمالت هم کالسی ها را روی تخته 
بچسبانید با پس و پیش کردن جمالت آیا می توانید قصه ای ارائه دهید که آغاز، میانه و پایان داشته باشد. 

تمرین     کنید
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ج( جمله آموزی 
اصلی ترین ویژگی ارتباطی انسان زبان است و بزرگ ترین واحد زبان، جمله است. در واقع با قراردادن کلمات در 
جمله خواسته هایمان را بیان می کنیم. هدف عمده از جمله سازی با کودکان در شكل زیر نشان داده شده است:

رعایت 
جمله بندی زبان 

معیار 

لذت بردن از 
ساختن و بیان 

جمله              

اهداف 
جمله آموزی        

آشنایی با 
جمله سازی 

شفاهی
نمودار 4ـ هدف جمله آموزی1

شکل 14ـ صحبت با کودک

 سعي کنید در آغاز، جمالت با کمترین واژه شروع شود و ظرفیت آن به مرور با توان فكري و زباني 
کودکان گسترده شود.

 در مناطق دو زبانه از جمله های کوتاه، صریح و شفاف استفاده شود.
 هر جمله با آهنگ خاص خود بیان شود؛ امري، سؤالي، خبري، عاطفي. 

 جمله ها با زندگي و تمایالت کودک رابطه مستقیم داشته باشد.
 محل تأکیدها در جمله دقیقاً رعایت شود؛ زیرا تأکید و سنگیني هر کلمه معنای جمله را تغییر می دهد.

نکته

چگونگی جمله آموزی:  در جمله آموزي معموالً سه راهكار زیر 
پیشنهاد مي شود:

1 قراردادن کودک در معرض شنیدن )دریافت پیام(؛

2 تشویق کودک در جهت حرف زدن براي تولید جمله )بیان(؛

3 ساختار جمله با قواعد دستور )نحو(.

1 قرار دادن کودک در معرض شنیدن )دریافت پیام(: در این راهكار، 

باید کودک را در معرض گوش کردن به رادیو، تلویزیون، لوح های 
فشرده2 قصه و خواندن کتاب قرار داد و با او صحبت کرد تا خزانۀ 

لغوي او افزایش یابد و با کاربرد لغات آشنا شود )شكل 14(.

1ـ زبان معیار همان زبان رسمی آموزش و پرورش است.
2ـ لوح فشرده همان CD است.
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شما با وزن دادن به هر یك از کلمات  جملۀ »من مي خواهم شربت را در لیوان بنوشم«، به یك نوع پاسخ 
رسیده اید. برای مثال، در پاسخ به سؤال »چي دوست داري در لیوان بنوشي؟« شما تأکیدتان روي کلمه 

شربت است.
» من مي خواهم شربت را در لیوان، بنوشم.«

یا در محاوره ساده شما با تأکید و وزن دادن به لیوان، عالقه مندي خود را به نوشیدن در لیوان نشان مي دهید.
»من مي خواهم شربت را در لیوان بنوشم.«

فعالیت  15  : جملۀ زیر را با وزین کردن هر کلمه بخوانید، و به چندین نوع سؤال که در ذهن ایجاد 
مي شود، توجه کنید:

»من در حالي که چمدان سنگیني را در دست داشتم با اتوبوس به منزل مادرم رفتم«،
 در مورد سؤال ها گفت وگو کنید.

2 تشویق کودک در جهت حرف زدن براي تولید جمله1: براي رسیدن به  این منظور باید موارد زیر را 

رعایت کنید.
 بچه ها جمله هاي شنیده را تكرار کنند. در تكرار نیز آهنگ و محل تكیه ها را در نظر بگیرید.

 در برابر اشتباهات واکنش آني نشان ندهید. خطاهاي گفتاري را با مالیمت اصالح کنید. به جاي اصالح 
مستقیم خطاها، خودمان شكل درست جمله را ادا کنیم.

 جمله ها را طي یك داستان پیوسته یا داستان هاي کوتاه به کار ببرید.
داستاني را براي کودک بخوانید2 )شكل 15( پس از خواندن کتاب دستورالعمل باال را اجرا کنید .مي توانید 

داستان دیگري را نیز تجربه کنید.

شکل 15ـ کتاب داستان

1ـ در مبحث شنیدن و صحبت کردن توضیحاتي در این راستا داده شده است.
2ـ رجوع شود به منبع 3 آخر فصل 3: جغد کوچكي در خواب از باالي النه به زمین مي افتد. او راه مي افتد که مادرش را پیدا کند. دوستش 
سنجاب از او می پرسد: مامانت چه شكلي است؟ جغد کوچك با دادن نشانه هایي به سنجاب سراغ مادرش را می گیرد. سنجاب او را پیش 

حیوانات مختلف مي برد، )خرس، خرگوش، قورباغه( تا اینكه باالخره قورباغه او را نزد مادر مي برد.

گفت      و  گو 
کنید
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3 ساختار جمله یا قواعد دستوري )نحو(: در نمودار 5 ساختار جمله نشان داده شده است.

قیدمفعول
فعل فاعل

 ساختار جمله

نمودار 5ـ ساختار جمله

چنانچه مي دانید، نوپا با گفتار تلگرافي و ترکیب دو کلمه جمله سازي خود را شروع کرده است. او با همان دو 
کلمه منظورش را بیان می کند؛ »مامان بغل«.

 اما براي کامل کردن جمالت کودک همانند دیگر فعالیت ها براي زبان آموزي باید با تمرین و تكرار زمینه 
را آماده سازید. در ساختار جمله به فعل، فاعل، مفعول، و قید نیاز داریم. طبیعي است که در جمله هاي 
دادن  با  ناقص.  شكل  به  اما  است،  مطرح  عنوان کننده  به  فعل  و  دارد  وجود  فاعل  بغل«  آغازین»  مامان 
فعالیت هایي در  این زمینه و صحبت های مداوم با کودک، الگوهاي مثبتي را در اختیارش قرار دهید. براي 

نیل به این منظور:
فاعل: در ابتدا سه جمله را براي کودک بخوانید و از او بخواهید که با دقت گوش کند: 

»  او به پارک رفت« ـ »علي به مهد کودک مي رود« ـ »او به خانه آمد«. حال از او بپرسید:
چه کسي به پارک رفت؟ چه کسي به مهد مي رود؟ کي به خانه آمد؟

مفعول: ابتدا چند جمله مي گوییم با دو شخصیت که بر هم اثر مي گذارند.
»   نوشین، خواهرش را انداخت« ـ »گربه موش را گرفت«

حال بپرسید: نوشین چه کسي را انداخت؟ گربه چه چیزي را گرفت؟
قید: به جمله تان مكان بدهید.

اشاره شد، قید مكان است  بدان  اماکني که  به سوراخ وارد شد«. در  اینجا  بازار رفت« ـ »  موش  به  »  مادر 
)سوراخ ، بازار و غیره(.

فعل: از افعال استفاده کنید.
استفاده از افعال صحیح در جاي جاي جمله با بیان داستان یا توصیف یك اتفاق: 

 داستان درختي که از صداي پرنده ها خوشش مي آمد و ... .
 داستان موشي که دوست داشت به مدرسه برود و ... .

»  خوش آمدن« و »  رفتن« فعل است.
بنابراین ساختن مجموعه اي از کارت های تصویری که افعالي مثل دویدن، خندیدن و پریدن را نشان مي دهد 
از جمله کامل زماني مؤثرتر است که کودکان،  استفاده  یادگیري  تأکید مي شود،  اما مجدداً  ضروري است. 

شانس شنیدن جمالت کامل را در مكالمات عادي روزانه بزرگسال داشته باشند.
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هدف توانمندسازي 5  ـ3: به کارگیری توانایی های گفتاری در زندگی روزانۀ کودک 
را توضیح دهد.

كاربرد توانایی های گفتاری در زندگی روزانۀ كودك
بهترین بستر  براي آنكه کودک درگیر موضوع شود و یك گوینده خوب باشد، فعالیت هاي روزانه است.

 در صحبت کردن از جمالت کامل استفاده کنید. به جاي » ناهار حاضره«، بگویید » ناهار حاضر است 
بیا غذا بخوریم«.

 به جای » دستتو بشور«، بگویید »  وقت غذاست، باید دستتو بشویی«  .
 کودک را براي جمله سازي آزاد بگذارید و مدام اشتباهات او را تصحیح نكنید.

 چنانچه جمالت کودک با هم ارتباط نداشت، خودتان ارتباط برقرار کنید؛ مثالً با تصویر موش او را 
به گفتن دعوت کنید و او مي گوید موش سفید بود. مي پرسید بعد چي؟ و او مي گوید گربۀ همسایه 
روي دیوار است. شما قصۀ او را به هم مرتبط مي کنید. موش سفید از دیدن گربۀ همسایه روي دیوار 

ترسید. بعد چي شد؟

نکته

گفت      و  گو 
فروشگاه کنید یك  در  یا  و  مي کند  گریه  و  مي خورد  زمین  پارک،  در  کودکی  کنید  فرض   : 16 فعالیت 

اسباب بازي به دلیل نخریدن اسباب بازي مورد عالقه اش جیغ و داد به راه مي اندازد.
 شما براي آرام کردن  این کودکان چه راهكاري پیشنهاد مي کنید؟

 با چه نوع کالمي  او را دعوت به آرامش می کنید؟
 پیشنهادهای خود را با سایر دوستان درمیان بگذارید.

فعالیت هاي روزانه و صحبت دربارۀ آن، فرصت مغتنمي  براي یك محاوره دو نفره بدون سر و صداي دیگران 
است که شنوندۀ شما )کودک( سراپا گوش است؛ بنابراین باید در موقعیت مناسب بتوانیم شرایط را با مكالمات 
متناسب و درست، به سمت و سوي یك محاورۀ موفق که نتیجه اش باال بردن توانایي گفتار است، سوق دهیم. 

پس باید:
 کاربرد کلمات و عبارات با موقعیت متناسب باشد.

 صحبت کردن بلند در حدي که فرد یا گروه شنونده آن را بشنود.
 به کارگیري صحیح کلمات به صورتي که به روشني بیانگر اندیشه باشد.

 نظم دادن به نظرات اصلي از جمله مواردي است که همۀ ما براي صحبت کردن به آن نیاز داریم؛ یعنی از 
شاخه ای به شاخۀ دیگر نپریدن و آنچه را می خواهیم بگوییم، مرتب و مرحله به مرحله باشد. 

کودک از طریق بازي با اسباب بازي، قصه سازي، وانمود کردن، نمایش خالق، و به طور کلي فعالیت روزمره 
مي تواند به این توانایي برسد )نمودار6(.
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قصه سازی

نمایش خالق
وانمود بازی قصه گویی

 اسباب بازی

کاربرد توانایی های 
گفتاری در زندگی 

روزانه کودکان

نمودار 6 ـ کاربرد توانایی های گفتاری کودک

 1ـ اسباب بازي 

فعالیت17: چه خاطره اي از عروسك بازي یا اسباب بازي هاي دوران کودکي خود دارید؟ در گرو ه های 
کالسی بیان کنید و نتیجه را جمع بندی کنید.

اسباب بازي ها وسایل مناسبي براي تمرین صحبت کردن هستند. عروسك ها، ماشین ها، تلفن و کتاب از جمله 
وسایلي هستند که در مجموعۀ اسباب بازي ها همیشه وجود دارند.

کتاب  ظاهري  ساختار  چند  هر  است،  کودک  با  ارتباط  کردن  برقرار  براي  مناسب  وسیلۀ  یك  الف(کتاب 
گاهی  این شبهه را  ایجاد می کند که وسیلۀ بازی نیست. امروزه در کتاب های تولید شده نمونه هایی وجود دارد 
که به  این نكته توجه دارند و ساختار و جنس آن متفاوت است. در  این نمونه از کتاب ها، کودک با لمس کردن، 
جویدن، کشیدن و حتي تكان دادن آنها، کتاب را کشف و زمینه را براي صحبت کردن و برقراري ارتباط با 
محیط میسر مي سازد.  این کتاب ها تنوع بسیار دارند که در  اینجا به چند نمونه اشاره مي شود؛ پالستیكي، 

پارچه اي، مقوایي، موزیكال و غیره .
 براي کودک زیر 6 ماه کتاب هاي پالستیکي )براي استفاده در حمام( بهترین است. کودک مي تواند آنها را 

به دهان ببرد، خم کند و شست وشو دهد )شكل 16(.

شکل 16ـ کتاب پالستیکی

گفت      و  گو 
کنید
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 کتاب هاي پارچه اي نمونۀ دیگري از کتاب ها براي  این گروه 
داشتن  و  واضح  تصاویر  ارائۀ  عالوه بر  کتاب ها  این  است.   سني 
رنگ هاي درخشان، به کودک فرصت مي دهد از طریق المسه و 
بینایي  این کتاب ها را تجربه کند. در حین استفاده از  این نوع 

کتب در مورد تصاویر با او صحبت کنید )شكل 17(. 
کتاب هاي پارچه اي مي تواند در انواع گوناگون، کودک را به خود 
اضافه مي شود  یا  و  از کتاب جدا  قسمت هایي  جلب کند. مثالً 

)شكل 18( .
 کتاب مقوایي کلفت که به صورت پازل از درون کتاب خارج 

شده و یا در جاي مناسب قرار مي گیرد )شكل19ـ الف( .
 کتاب هاي مقوایي کلفت که گاهي آهنگین است یعني با 
دکمه اي آهنگ پخش مي کند و یا با توجه به شخصیت هاي قصه 

صداي آنها شنیده مي شود )شكل19ـ ب( .
شکل 17ـ کتاب پارچه ای

شکل 18ـ کتاب پارچه ای )با قطعات جدا شونده(

شکل 19ـ انواع کتاب کودک
بالف
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کتاب هاي تصویري1، با نشان دادن  اشیا و پدیده هاي آشنا به کودک، فرصت بازشناسي واژه ها و سخن گفتن 
دربارۀ آنها را  ایجاد مي کند و جزء اولین کتاب هایي است که ضمن ارائه اطالعات مفید به کودک، نگرش او 
را نسبت به محیط افزایش می دهد و زماني که کودک توانایی سخن گفتن را پیدا کرد، سریع تر مي تواند بر 
صحبت کردن خود مسلّط باشد و واژه هایي را که در هنگام شنیدن و دیدن تصویر ذخیره کرده است، استفاده 

کند.
نکات  ایمني و بهداشتي کتاب های پالستیکی: از آنجا که کودکان معموالً  این کتاب ها را به دهان مي برند، 

باید موارد بهداشتی و  ایمنی زیر رعایت شوند:
1 قابل شست وشو باشند و مرتباً شسته شود؛

2 از رنگ هاي غیرسمي  استفاده گردد؛

3 لبه هاي کتاب هاي پالستیكي تیز و برنده نباشد.

فعالیت 18: 
1  با استفاده از رومیزي هاي گلدار پالستیكي و بریدن آنها و درست کردن یك کتابچۀ تصویري، یك 

کتاب ساده پالستیكي تهیه کنید.
2  با بریدن و چسباندن عكس به صورت تكه دوزي )اپلیكه( یك کتاب پارچه اي تهیه کنید.

3  با استفاده از پارچه هاي رنگي نقش دار از جنس های گوناگون کتاب درست کنید.

تمرین     کنید

ب( آینه هاي نشکن: اکثر کودکان در 6 ماهگي 
کار  مي برند،  این  لذت  آینه  در  کردن  نگاه  از 
باعث مي شود که متوجه لب و دهان خود شوند 
و با حرکت دادن آنها صدا تولید کند. آینه هاي 
بازیچۀ مناسبي براي  آموزشي نشكن مي تواند 
صحبت کردن کودک باشد. نگاه کردن در آینه 
و صحبت با خود حتي در سنین باالتر نیز ادامه 
آینه  در  نقش  به  ایفاي  گاهي  کودک  دارد. 

مي پردازد )شكل 20(.

شکل20  ـ آینه های آموزشی

ج( تلفن: استفاده از تلفن هاي اسباب بازي در یك سالگي، از جمله وسایلی است که او را به صحبت کردن 
وا  می دارد. کودک روزانه بارها و بارها به وسیلۀ تلفن ثابت یا همراه با دوستان خیالي اش صحبت مي کند و یا 

طرز صحبت کردن را از بزرگ ترها تقلید مي کند )شكل 21(.

1ـ در پودمان 4 همین کتاب برای کتاب های تصویری توضیحات کامل آورده شده است.
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د( عروسك هاي انگشتی: استفاده از عروسك هاي انگشتي ساده با شخصیت هاي شناخته شده یكي دیگر 
از مواردي است که در صحبت کردن با کودک مي تواند بسیار مفید و ضروري باشد.  این عروسك هاي انگشتي 

مي تواند توسط شما و بر  اساس داستان هاي مورد عالقه کودکان تهیه شود )شكل 22(.
گاهي با استفاده از عروسك هاي پارچه ای و گذاشتن آن در گوشه و کنار اتاق، فرصت براي صحبت کردن در 
مورد آن را  ایجاد کنید.  این عروسك هاي پارچه ای توپر به کودک فرصت مي دهد که با آنها صحبت کرده و یا 
خود را به جاي آنها بگذارد.  این مكالمه کوتاه در نهایت فرصت مناسبي براي رد و بدل لغات و افزایش خزانه 

لغات آنها است )شكل 23(.

شکل 21ـ تقلید کودک در استفاده از تلفن همراه

شکل 23ـ عروسك پارچه ایشکل 22ـ عروسك انگشتی
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گاهي پرنده هاي پارچه اي، حتي حیوانات پالستیكي قابل شست وشو، هم مي توانند به کودک فرصت صحبت 
کردن با واژه هاي جدید را بدهند و یا وسیله اي تشویقي براي بیان موقعیت و فضاي موجود باشند )شكل 24(.
نکات ایمني و بهداشتي: عروسك هاي پارچه ای از اسباب بازي هاي مورد عالقه و محبوب کودکان هستند.  این 
عروسك ها گاه به عنوان یك ابزار بازي و گاه به عنوان وسیله اي براي نمایش عروسكي و یا داستان گویي و 
داستان سازي مورد استفاده کودکان قرار مي گیرند؛ لذا باید به نكاتي در راستاي بهداشت و  ایمن بودن آنها 

توجه شود.
 این عروسك ها پارچه اي هستند، لذا چندان قابل شست وشو نیستند و نمي توانند براي مدت زیادي مورد 

استفاده قرار گیرند.
 بعضي از نمونه ها از پارچه هاي پرزدار ساخته شده اند، لذا در آغوش گرفتن و احیاناً به خواب رفتن کودک 
در کنار آنها مي تواند مشكل زا شود، زیرا پرزهاي پارچه جدا می شود و از راه تنفس وارد ریه کودک مي گردد 

و مي تواند عوارضي را باقي بگذارد.
 معموالً در  این عروسك ها از دکمه یا چشم هاي پالستیكي استفاده مي شود که چون از چسب استفاده 

شده، به آساني کنده مي شود و کودک با بلعیدن و یا فرو کردن آن در گوش و بینی به خود صدمه مي زند.
 عروسك هاي پارچه اي معموالً با موادی پرشده اند که ممكن است بهداشتي نباشند. تكه پنبه و خورده پارچه 

و یا تكه هاي ابر که در مجاورت شعله به سرعت مشتعل مي شوند.

شکل 24ـ پرندۀ پارچه ای

فعالیت 19 : با انتخاب یك کتاب مناسب براي گروه سني الف، شخصیت ها را به صورت عروسك انگشتي 
تهیه کنید و داستان را در کالس براي سایر دوستانتان اجرا کنید.

نمایش اجرا 
کنید



93

پودمان سوم: توسعۀ مهارت های بیانی کودک

هـ( خانه عروسکي: خانه عروسكي یكي از ابزارهاي مناسب 
است.  شنیدن(  و  کردن  )صحبت  کالمي  رشد  تقویت  براي 
جداسازي فضا براي کودکان ـ خواه به صورت نصب یك پرده 
یا ساختار مشخص خانه عروسكي که در کتاب دانش فني  و 
پایه پیرامون آن صحبت شده ـ یكي از بهترین مكان ها براي 
تقابل کالمي کودکان است. کودکان در  این فضا که معموالً در 
بزرگ ترها  رفتار  تقلید  به  مي گیرد،  شكل  کوچك  گروه هاي 
کردن  درست  است، ضرورت  مهم  در  اینجا  مي پردازند.  آنچه 
خانۀ عروسكی توسط کودک است، حاال با هرچه باشد )متكا، 
بستن چادر و ملحفه( و هر کجا قرار گیرد )زیر میز، پشت در، 

پشت مبل و غیره ()شكل 25(.

شکل 25ـ خانه عروسکی

همراهي والدین یا مربیان با کودک در  اینجا ضروري 
است؛ زیرا فرصتي است تا کودک گفتار را بشنود و با 
تكرار آن، با قواعد صحبت کردن )مكث ها، تأکیدات 
پایین بردن صدا(  باال و  کالمي، تلفظ صحیح کلمه، 

آشنا شود )شكل 26(.

شکل 26ـ همراهی با کودک در بازی

 2ـ قصه گویي
قصه گویي یكي از فنون رایج در انتقال مفاهیم است و براي تمام گروه هاي سني گیرایي خاصي دارد. قصه گو، 
مجموعه اي از مفاهیم پیچیده را به مخاطب منتقل مي کند بدون آنكه سن یادگیرنده، موضوع آموزشي یا 

سطح یادگیري، کاربرد آن را محدود سازد.

باید به خاطر داشته باشیم که همراهي در  این فعالیت ها ضروري و زیبا است، اما نباید مانع خالقیت، نوآوري 
و ساختار بازي آنها بشویم. در واقع همراهي به معناي سد راه شدن نیست.

نکته
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از آنجا كه قصه به معناي حکایت و سرگذشت است و به آثاري اطالق مي شود كه در آنها تأكيد برحوادث 
خارق العاده بيشتر از تحول و تکوین آدم ها و شخصيت ها است.

نقش مهم در  ایفاي  و عالوه بر  آشنا مي كند  غيره  و  مکان ها  نام ها،  اصطالحات،  واژ گان،  با  را  قصه ها كودك 
زبان آموزي، فرصت خوبي براي اصالح لغزش ها، اشتباهات و اشکاالت زباني  ایجاد مي كند.

ضرورت و اهميت قصه گویی
 كمك به پرورش قدرت بيان و افکار كودك

 تقویت و پرورش نيروي تخيل كودك
 تحریك قّوه ابتکار و ابداع

 رشد اعتماد به نفس و تجارب جدید
پيام ها  دریافت  براي  عاطفي  نيازهاي  برآوردن   

)شکل 27(

شکل27ـ قصه گویی

یك معلم یا مربي خوب باید قصه گوي خوبي باشد و از طریق داستان، عالوه بر جذاب كردن موضوع 
تدریس، تمركز كودكان را افزایش دهد و در نهایت یادگيري را ساده تر كند.

نکته

نکات مهم برای اجرای قصه:
الف( انتخاب قصه با توجه به سن شنونده و موقعيت خاص: از آنجا كه مدت تمركز كودكان محدود است ، 
قصه باید از نظر طول زمان و محتوا با سن شنونده هماهنگ باشد. شما می توانيد در بازنگري كارت كتاب قصه1 

مناسب آن موقعيت را انتخاب كنيد؛ مثالً در یك روز باراني كتاب مهمان هاي ناخوانده مناسب است.
ب( انتخاب محل نشستن: كودكان دوست دارند روي زمين بنشينند به قصه گوش دهند. زیرانداز تميز 
و راحت و استفاده از چند بالش مي تواند فضا را دلنشين كند، اما نکتۀ مهم  این است كه آنها بتوانند شما را 

ببينند.
ج( استفاده از ابزار مناسب براي قصه گویي: گاهي اشيای مربوط به قصه مثالً یك شال، روسري، كت 
قرمز یا یك قلم مو مي تواند در قصه گویي شما اثرگذار باشد. گاه یك عروسك یا عروسك هاي انگشتي بهترین 

همراه شما در قصه گویي است. 
د( كارت  قصه گویي: یکي دیگر از وسایل در اجراي قصه است كه مي توانيد با چسباندن تصاویر كتاب هاي 
پاره شده روي مقواهاي مختلف مجدداً قصه را بازسازي نمایيد و براي كودكان تعریف كنيد؛ سپس از آنها 

بخواهيد براساس تصاویر و یا با استفاده از كارت هاي قصه گویي آماده2  قصه را بيان كنند )شکل 28(.

1ـ طرز تهيه آن در مبحث مجموعه كتاب آمده است. 
2ـ نظر به اهميت قصه گویی ناشران اقدام به تهيه كارت قصه گویی كرده اند. كه می توانيد از آنها استفاده كنيد و از دستورالعمل های اجرایی 

آنها بهره مند شوید. 
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ـ  ( مجموعه کتاب )تهیه کارت کتاب(: مجموعه اي از کتاب هاي داستاني کودک را برحسب سن انتخاب  ه
کنید )معموالً گروه الف و در بعضي موارد گروه الف ـ ب( و پس از مطالعه، براي هر یك از آنها کارت کتاب تهیه 

کنید. براي  این منظور یك کاغذ A4 را تا کنید و هر کدام از صفحات را به روش زیر انجام دهید )شكل 29(:
صفحه اول: مشخصات ظاهري کتاب، نام کتاب، نام نویسنده، تصویرگر، مترجم، ناشر سال چاپ را در  این صفحه 

بنویسید.
صفحه دوم: خالصه ای از کتاب را به منظور انتخاب سریع تر و مناسب با موقعیت ها و مناسبت ها در  این صفحه 

بنویسید.
صفحه سوم: مشخص کردن لغات سخت و کلیدي و نكاتي که باید قبل از خواندن به آن اشاره شود. در واقع 

زمینه ذهني کودک را براي پذیرا شدن داستان آماده مي کند. 
صفحه چهارم: با طرح سؤاالت پایاني )سؤاالت اختتامیه( مثل جرقه زدن است که  ایده هاي بهتري در ذهن 
به وجود مي آورد و راهي برای مشارکت کودک می شود و افكارش را با موضوع ارتباط دهد. از  این رو، تكرار 

اطالعات و بیان آن با لغات شخصي معلوم مي کند که چقدر از سخنان را دریافت کرده است.

1ـ به منبع شماره 4 و 5 آخر فصل 3 رجوع شود.

شکل 28ـ کارت های قصه گویی 1

 نام کتاب 
نام نویسنده، تصویرگر، 

مترجم، ناشر
سال چاپ 

ص 1

خالصه داستان:  قصه بچه جغدي 
و  مي افتد  بیرون  النه اش  از  که 
مادر،  یافتن  دنبال  به  جنگل  در 
حیوانات  به  او  از  نشانه هایي 
مختلف مي دهد و آنها حیواناتي 
با همان مشخصه را به او معرفی 
می کنند که همگي اشتباه است، 

اما باالخره مادر را مي یابد.

ص 2

سؤاالت اولیه
صحبت پیرامون ویژگي جغد ـ 

خرگوش ـ خرس ـ سنجاب
کار  چه  شوید،  گم  شما  اگر 

مي کنید؟

ص 3

طرح پرسش اختتامیه
النه اش  از  کوچولو  جغد  چرا  ـ 

بیرون افتاد؟
ـ در برخورد با سنجاب به او چه 

گفت؟
ـ براي پیدا کردن مادر، جغد چه 

نشانه اي داد؟
ـ مامان جغد چگونه از حیوانات 

تشکر کرد؟
ص 4

شکل 29 ـ نمونه کارت های کتاب تهیه شده توسط هنرجویان
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به  این ترتیب شما مي توانید آرشیو خوبي از کتاب هاي کودکان تهیه کنید تا در کوتاه ترین زمان بتوانید به 
مجموعه تان که مي تواند در یك جعبۀ کفش جاي گرفته باشد، دسترسي داشته باشید و در موقعیت هاي 

خاص با مراجعه به آن کتاب مورد نظر را انتخاب کنید. 
در شكل 30 چند نمونه از کارت های کتاب تهیه شده توسط هنرجویان ارائه شده است:

شکل 30 ـ الف ـ نمونه کارت های کتاب

نویسنده:
تصویرگر:

مترجم:
ناشر:

سال چاپ:
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شکل 30 ـ ب ـ نمونه کارت های کتاب

شکل30ـ ج ـ نمونه کارت های کتاب

نویسنده:
تصویرگر:

مترجم:
ناشر:

سال چاپ:

نویسنده:
تصویرگر:

مترجم:
ناشر:

سال چاپ:
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به  را  کودکان  مي توانید  قصه گویي  از  پس  قصه گویی:  از  بعد   ... نقاشی،  کاردستی،  کردن  و( درست 
درست کردن کاردستي یا وانمود کردن بعضي از رفتارها تشویق کنید.

در قصه گویي آنچه مهم است، دوست داشتن قصه است. باید قصه را دوست داشته باشید.
نکته

 3ـ وانمود بازي
طبیعت  از  بخشی  بازي،  »وانمود 
نوعي  حقیقت  در  است؛  کودکي 
کردن  زندگي  براي  مقدماتي  آموزش 

مانند یك بزرگسال«1. 
با صحبت کردن هاي  مرور  به  کودک 
مكرر و استفاده از لغات و تكرار آنها، 
واژۀ  یك  از  بیش  مفهومی  لغات  از 
ساده برداشت مي کند و در قبال  این 
معنا  درک  کالمي  به  آموخته هاي 

مي رسد. 
خوانده  کتاب  زیاد  برایش  که  کودکي 
و یا قصه گفته اند،  این بار دوست دارد 
باشد.  کتاب  و  قصه  گوینده  خود  که 
یا  خودش  براي  خواندن  به  اغلب  او 

عروسك هایش وانمود مي کند )شكل 31(.
در  این مرحله او گاه با لغات خود ساخته در رابطه با تصاویر قصه را بیان مي کند و یا از حفظ به دوباره گویي قصه 
مي پردازد. در  این حالت نشان       دهید که از خواندن او لذت مي برید و باید تمام قواعد یك شنونده خوب را رعایت 
کنید. حتي به او پیشنهاد کنید زماني که مشغول فعالیت هستید، بر اساس تصاویر یك کتاب قصه بگوید. پس از 

پایان کتاب ضمن تشویق او مي توانید با طرح یك سري سؤال، مشوق خوبي براي خواننده شدن او باشید.
 در  این تصویر چه اتفاقي افتاد؟

 من تعجب مي کنم چرا خرگوش فرارکرد؟
 فكر مي کني اگر فرار نمي کرد، چه مي شد؟

 اریك اریكسون    Erike Erikson ـ1

فعالیت20: حداقل سه کارت کتاب تهیه کنید و مراحل آن را بر  اساس مثال در کارت کتاب بنویسید.
تمرین     کنید

شکل 31ـ وانمود بازی کودک
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 فكر مي کني خرگوش ترسیده بود؟
 کدام قسمت کتاب را بیشتر دوست داشتي؟

بگذارید، جمالت، لغات و آنچه در آن زمینه وانمود و یا بیان می کند، از آن خودش باشد. همراهی و تشویق 
شما حتی به صورت لبخند می تواند راهگشای کالمی  او باشد )شكل32(.

 4ـ نمایش خالق1 
کودکان در دومین سال زندگی با تخیالتشان به بازی وسعت می بخشند و در  این بازی ها مقدار زیادی تقلید 
یا وانمود می کنند. نمایش خالق یك نوع وانمود بازی است که از تخیل سرچشمه می گیرد و فرد با توجه به 

آگاهی های خود به اجرای آن می پردازد.
نمایش خالق: نمایش خالق یعنی انجام تمرین نمایشی بدون مراعات رسمی  نمایش و پانتومیم. شكلی از 

وانمود بازی که با دقت طراحی شده و به اجرا در می آید.
هدف نمایش خالق بیشتر توجه به رشد و پرورش کالمی کودک است و ارتباطی به سرگرم شدن تماشاچی 

ندارد )برعكس نمایش(. 
ضرورت و اهمیت: ضرورت و اهمیت نمایش خالق در نمودار 7  ذکر شده  است:

شکل 32ـ وانمود بازی کودکان

بگذار که وانمود 
کنم که دارم ...

فعالیت21: برای هر یك از تصاویر باال جمله ای که گویای تصویر باشد، بنویسید و در کالس ارائه دهید.
تمرین     کنید

Creative Dramatic ـ1
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كسب مهارت 
گوش كردن

همکاری 
گروهی

توانایی تجزیه 
و تحليل

لذت از اجرا

درک رفتار 
دیگران

پرورش مهارت 
سخن گویی

 افزایش 
تخيالت خالق

تبدیل یک امر 
ذهنی به واقعيت

اهميت نمایش 
خالق

كودكان به وسيلۀ نمایش خالق، صحنه، رویداد، مشکل یا واقعه برخاسته از قصه را با هدایت مربی خلق یا 
بازآفرینی می كنند.

نمودار  7ـ اهميت نمایش خالق

 نمایش خالق فعاليت نمایشی سازمان یافته ای است كه در آن بيشتر مراحل انجام دادن مهم است.
 نيازی به دكور و صحنه ندارد.

 دیدگاه اجراكنندگان مورد نظر است نه تماشاچی
و  طراحی  مربی،  مسئوليت  و  است  یادگيری  برای  شده  برنامه ریزی  تمرین  یك  خالق  نمایش   

سازمان دهی تمرین ها است.
 هدف مربی راهنمایی كودك به سمتی است كه منجر به پرورش قوه ابتکار كودك شود.

به گونه ای است كه مهارت های بسياری را درهم می آميزد، پس می توان در   شيوۀ نمایش خالق 
موضوعات متنوع از آن استفاده كرد.

نکته

هدف توانمندسازي6  ـ3: فعاليت های آموزشی را برای به كارگيری توانایی های 
گفتاری در زندگی روزانه كودک طراحی و اجراكند.

 مراحل اجرای نمایش خالق 
 داستانی را برای كودك انتخاب كنيد و بخوانيد.

 از كودكان سؤال شود كه دوست دارند كل داستان و یا قسمتی از آن را نمایش دهند.
 با توجه به شخصيت های داستان چند كودك را انتخاب كنيد.
 به دیگر كودكان اطمينان بدهيد كه نوبت آنها نيز خواهد شد.
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 حال کودکان به دو قسمت بازیگران و تماشاچیان تقسیم شده اند.
 به تماشاچیان گوشزد کنید که سكوت کنند و به روش اجرای دوستانشان توجه کنند.

 با یك عالمت از پیش تعیین شده )سوت، زنگ( اجرا را شروع کنید.
 پس از اتمام از تماشاچیان بپرسید، اجرا چگونه بود؟

 در گروه کودکان تماشاچی می توانید سؤاالتی را در رابطه با اجرا بپرسید.
 »آیا مثل خرگوش راه رفت؟ آیا غذا را تند تند خورده؟ و غیره«

 پس از اجرای گروه اول، از گروه دوم دعوت کنید، مجدداً اجرا کنند.

1  در نمایش خالق با کودکان، مهم قدرت تجّسم شنیده ها و بیان آن با لغات ساده خودشان است.

2  طبیعی است که در گروه های سنی پایین کتاب های ساده با شخصیت های شناخته شده و حوادث 

محدود برای نمایش خالق استفاده می شود.

نکته

فعالیت22: با توجه به تصویر زیر و گفتن »دو تا خرس بودند ...«، قصه را آغاز کنید.
قصه را با دو تا خرس ادامه دهید و حوادثی برای آنها  ایجاد کنید. )زمین خوردن، فرار، ترسیدن و غیره(

سپس قصه را به صورت نمایش خالق اجرا کنید.

تمرین     کنید

شکل33ـ خرس جهت قصه گویی

کنید،  دنبال  را  آن  دوستانتان  با  می گویم،  من  را  اول  بسازیم. جملۀ  قصه  هم  با  بیایید  فعالیت23: 
بنویسید و کتاب بسازید. نام کتاب فراموش نشود. »روزی یك سوسك سیاهی از النه اش بیرون آمد«.

تمرین     کنید

 5  ـ قصه  سازی 
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با توجه به فعالیت های روزمرۀ زندگی که کودک را برای سخن گفتن آماده می سازد، می توانید مجموعه ای از 
آنها را در هم بیامیزید و کودک را به سمت قصه سازی و قصه گویی سوق دهید.

»سوسك وقتی از النه اش بیرون آمد، پرنده ای را دید. او به محض دیدن پرنده، دوباره به النه برگشت«.
آیا سوسك از ترس خورده شدن باید تا آخر عمر در النه بماند و از گرسنگی بمیرد؟

کودکان ما تا اشتباه نكنند، یاد نمی گیرند. باید به آنها فرصت دهید حرف بزنند و همیشه آنها را وادار به 
سكوت نكنید، بلكه به پاسخ دادن تشویق کنید. مانند: »من تعجب می کنم که تو چگونه  این را کشیدی؟«

»میل دارم در  این زمینه بیشتر صحبت کنی.«
»میل داری قصه خرس گرسنه را بگویم؟«  »قصه را به یاد داری؟«

و نهایتاً با توجه به  اینكه کودکان یك فراگیر منفعل نیستند و در طی بازی، کلمات را در ذهن خود مرور می نمایند 
و از الگوهای بزرگساالن تقلید می کنند، بنابراین می توانیم آنها را به سمت قصه سازی سوق دهیم )شكل34(.

برای نیل به  این هدف شما می توانید در چهار گام کودک را به ساخت قصه تشویق کنید. 
هر چند ساختن قصه در ابتدا سخت به نظر می رسد اما کودکان از  این کار لذت می برند.

 مراحل ساخت قصه 
مراحل ساخت قصه شامل موارد زیر است )نمودار 8(  :

شکل34ـ تقلید از بزرگسال

مراحل ساخت 
قصه

 2ـ جمع آوری 
اطالعات

 3ـ توجه به فضا

1ـ انتخاب موضوع    4ـ آغازگرها

نمودار8  ـ مراحل ساخت قصه
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1  انتخاب موضوع: بر  اساس تصویر یا مفاهیمی که شما تعیین می کنید، موضوع تعیین می شود. از او بپرسید 

که در چه زمینه ای می خواهد قصه بگوید؛ مثالً در مورد عروسكش یا گربه و یا خورشید و غیره1.
2  جمع آوری اطالعات: پس از مشخص شدن موضوع باید اطالعاتی در آن زمینه داشته باشد و یا توسط 

شما بیان شود.
مثالً  »  گربه چه شكلی است؟« چی می خورد؟ و ... ، »  عروسك او چه لباسی می خواهد بپوشد؟ و یا به کجا 

می رود؟« و یا »خورشید چه رنگی است؟ و شب ها کجا می رود؟«
3  توجه به فضا: با توجه به موضوع قصه مشخص می شود که در فضای باز یا بسته اتفاق می افتد. طبیعی 

است که محل زندگی گربه، فضای داستان را مشخص می کند و یا خورشید در آسمان است، عروسك در خانه 
یا در جعبه عروسك قرار دارد.

4  آغازگرها: شروع یك قصه باید با موضوع همخوانی داشته باشد؛ برای نمونه:

 در یك روز برفی بچه ها می خواستند آدم برفی بسازند پس ...
 در خانه سوراخی پیدا کردیم که مال موش بود ...

 حیوانی را دیدم که ...
 یك روز گربه از منزل بیرون آمد، یا عروسك گم شده بود و یا در یك روز ابری خورشید ...

1ـ در بخش فعالیت های »  به کار ببندید ـ تجربه کنید« نمونه هایی ارائه شده است.
2ـ به فصل 4 دانش فنی برای فضای خانه عروسكی و نمایش رجوع شود.

عالوه بر توجه به نكات فوق، فعالیت هایی که کودک را به تعامل کالمی  می کشاند، بسیار مهم است. هر 
حرکت و فعالیتی باید از جایی شروع شود و نهایتاً به پایان برسد. اول چی، بعد چی؟

روند و تسلسل یك اتفاق از جمله مواردی است که او قبالً بارها و بارها در شنیدن، صحبت کردن و 
غیره با آن روبه رو شده است.

نکته

فعالیت24: شكل 35 نشان دهنده فضایی برای 
بازی های  برای  وسایل  کلیه  با  کردن،  وانمود 

نمایشی است2.
با توجه به آنچه تاکنون آموخته اید، به نظرتان 
چه  محل  در  این  ساله   6 و   5 کودک  چند 
نمایشی را اجرا می کنند و تا چه حد امكانات 

فضا، بر نوع گفت وگوی آنها اثر می گذارد.
مكالمات را بنویسید.

تمرین     کنید

شکل35ـ داستان تصویری
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با توجه به آنچه در این پودمان آموختید، جمع آوری اطالعات طبیعتاً آگاهی شما را افزایش می دهد، اما داشتن 
اطالعات کافی نیست، زیرا تا زمانی که اطالعات به دست آمده از محتوا را عمالً به کار نبندید و تجربه کسب 

نكنید، نمی توانید در امر آموزش موفق باشید.
از طرفی، با توجه به مراحل رشد که به مرور صورت می گیرد، آموزش نیز باید گام به گام باشد و  این همان 

چیزی است که شما به آموخته هایتان در عمل انجام می دهید.

 پیشنهادهایی برای طراحی فعالیت 
 کمك کنید تا کودک در مورد حوادث روزانه صحبت کند. برای مثال، در یك روز بارانی از او بپرسید برای 

بیرون رفتن نیاز به پوشیدن چه چیزهایی است؟
 طرح سؤاالتی مثل امروز کجا رفتیم یا چه کسانی را دیدیم و غیره، ساختن قصه خوب بر   اساس همان روز. 

شروع قصه باید با شما باشد.
 صحبت پیرامون عكس های خانوادگی، معرفی، نام بردن افراد )استفاده از آلبوم خانوادگی(. در مورد حوادث 

مربوط به آنها نیز گفت وگو کنید.
 با عكس های بریده شده از مجله و روزنامه به همراه کودک کتاب درست کنید.

 خواندن ترانه و سرودهای کودکان گام مثبت در آموختن لغات جدید و جمله است. کودکان دوست دارند 
که بارها و بارها آنها را تكرار کنند.

 به کودکان فرصت دهید تا با همساالن صحبت کنند و در بازی های نقش، با هم همكاری نمایند؛ دکتر بازی، 
خانۀ عروسكی و غیره.  این فعالیت های گروهی برای تكامل زبان و گذر از مرحلۀ خودمداری به زبان اجتماعی 
مناسب است. با تهیه ابزار مناسب )لباس و وسایل( و همراه شدن با آنها، کودک را به سمت اجتماعی شدن سوق 

دهید.
 تلویزیون می تواند برای افزایش خزانۀ لغات کودک مفید باشد. اما باید برنامه هایی انتخاب کنید که مناسب 

اوست و در دیدن برنامه ها برای توضیح لغات و یا اعمال همراه او باشید.
 با انتخاب و نام بردن شخصیت های کتاب، بگذارید توصیف ظاهری آنها توسط کودکان انجام شود.

 با بیان یك جمله مانند »خرگوش از گرگ ترسید و فرار کرد«، از کودک درخواست کنید  به صورت کند، 
تند و آهسته آن را تكرار کند. 

 قصه را بگویید، سپس تصاویری را به آنها نشان دهید و از آنها بخواهید تصویری را که با قصه ارتباط دارد ، 
پیدا کند و ارتباطش را بگوید.

با کودکان تجربه کنید. شما  را  یاد گرفته اید و فعالیت طراحی کرده اید، حال آموخته هایتان  بر   اساس آنچه 

فعالیت25 : با مراجعه به کتاب همراه هنرجو دو اصطالح انگلیسی مربوط به پودمان 3 را انتخاب کنید و 
تصاویر مرتبط با آنها را از منابع معتبر جستجو یا نقاشی کنید و در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

تجربه کنیدبه کار ببندید
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با راهنمایی هنرآموز و با توجه به عالیق و نیاز های خود از هر مبحث حداقل یك یا دو فعالیت انجام دهید 
)نمودار 9(.

جدول 3ـ فعالیت های آماده کردن کودک برای سخن گفتن

شناخت

هویت

ـ شناخت ویژگی های خود
ـ من می توانم، آنها می توانند

ماسك سازی با کودکـ آشنایی با خود    
ماسك سازی برای کودک

احساس
 ـ توصیف احساس
 ـ شناخت احساس

ـ وانمود کردن احساس

تشویق کودک به 
صحبت کردن

نام بردن

ـ نام بردن اشیا                   ـ نام بردن اشیای موجود در کالس
ـ شناخت رنگ                     ـ یادآوری اجزای یك گروه از اشیا

ـ طبقه بندی غذا                  ـ توصیف اشیای مفرد و جمع
ـ شناخت و توصیف یك شئ        ـ توصیف یك تصویر

کامل کردن

کامل کردن یك تصویر
کامل کردن با انتخاب وسایل

شناخت اعضای صورت با کامل کردن تصویر
کامل کردن اجزای بدن و توصیف عملكرد آنها

جمله آموزی
جمله آموزی با یك کلمه

جمله آموزی با تصویر
استفاده از جملۀ کامل

آماده کردن کودک 
برای سخن گفتن  

تشویق کودک 
به صحبت  

ج( جمله آموزی الف( نام بردنالف( هویت

شناخت

ب( کامل کردنب( احساس

نمودار 9ـ آماده کردن کودک برای سخن گفتن
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نمونه فعالیت های شناخت

الف( هویت
1ـ شناخت ویژگی های خود

هدف: شناخت ویژگی ها و آگاهی از منحصر به فرد بودن خود
وسایل الزم: عكس، استامپ و زیراکس فرم نمونه به تعداد الزم، ذره بین

روش اجرا:
1  فرم نمونه را پس از پر کردن نام و تاریخ بین کودکان توزیع کنید. 

2  از هر کودک بخواهید عكس خود را در سمت راست باالی صفحه بچسباند.

3  انگشت شست خود را به استامپ بزنند و در کادر مربع سمت چپ فشار دهند.

4  از یكا یك کودکان سؤال کنید و پاسخ را مشخصاً یادداشت نمایید و برای کودک بلند بخوانید.

در ادامه فعالیت کودکان باید اثر انگشت خود و سایرین را با ذره بین نگاه کنند و در  این مورد گفت وگو کنند.
 وقتی اثر انگشت خود را با اثر انگشت هم کالسی تان مقایسه کردید، چه دیدید؟ اثر انگشت شما و دوست تان 

چه تفاوت هایی داشت؟
و  خودتان  پاسخ های  بین  شباهت هایی  شنیدید، چه  را  نمونه  ورقۀ  سؤاالت  به  دیگران  پاسخ های  وقتی   

پاسخ های آنها دیدید؟ چه تفاوت هایی بین آنها وجود داشت؟

نمونه کاربرگ

نام: .........                                                                                     تاریخ: .....

محل چسباندن عكس                                                               اثر انگشت من

می توانم به خانواده ام کمك کنم:

می توانم به معلمم کمك کنم:

کاری که می توانم آن را به خوبی انجام بدهم:

2ـ من می توانم، آنها می توانند
اهداف: هرکس نقاط قوت و ضعفی دارد و آدم ها به رغم نقاط ضعف شان، ارزشمند هستند.

وسایل الزم: تخته سیاه، دو مكعب یا آجر، میز کوتاهی که کودک زیر آن بخزد، وسیلۀ سنگینی مثل یك 
سطل پر از شن که فقط یك کودک قوی تر می تواند آن را بردارد.
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روش اجرا:
1  قبل از اجرای فعالیت، اتاق را به شكل زیر آماده کنید:

 مكعب ها یا آجرها را روی یك قفسه بگذارید، طوری که فقط دست یك بچۀ بلند قد به آن برسد.
 میز را در یك فضای کوچك قرار دهید تا فقط یك بچۀ کوتاه قد بتواند زیر آن بخزد.

 سایر وسایل را نیز در دسترس بگذارید.
2  از بچه ها بپرسید هر کس که کارهای زیر را می تواند انجام بدهد، دستش را بلند کند.

 راه رفتن روی آب
 پرواز مثل پرندگان

 سریع دویدن
 تلفظ کلمات

 مهربانی با دیگران
 باال رفتن از کوه

3  تأکید کنید که بعضی از کارها را همه می توانند انجام بدهند، بعضی از کارها را هیچ کس نمی تواند انجام 

بدهد و بعضی از کارها را برخی آدم ها می توانند انجام بدهند. از بین بچه ها چند داوطلب پیدا کنید تا در 
اجرای تكالیف به شما کمك کنند.  این تكالیف نشان می دهند آدم ها نقاط قوتی دارند و برخی از کارها را 

می توانند انجام بدهند و نقاط ضعفی دارند و برخی از کارها را نمی توانند انجام بدهند1.
4  در تكلیف اول از بچۀ کوتاه قد و بلندقدی بخواهید دستش را دراز کند و مكعب ها یا آجرها را بردارد. سپس 

از بچه ها بخواهید ببینند چه اتفاقی می افتد. قبل از اجرای تكلیف دوم، دربارۀ نتایج حاصل کمی  بحث کنید.
در تكلیف دوم از یك بچه الغر  و یك بچه چاق بخواهید زیر میز بخزند. در تكلیف سوم از یك بچۀ الغر و 

یك بچۀ چاق بخواهید شئ سنگینی را بردارند.
با طرح  این سؤاالت کودک را به صحبت کردن  تشویق کنید:

1  وقتی دو کودک دست شان را به طرف مكعب ها یا آجرها دراز کردند، چه اتفاقی افتاد؟ آیا  این کار برای هر 

دو نفر آنها به یك اندازه آسان بود؟ اگر نبود، چرا؟
2  وقتی دو کودک زیر میز خزیدند، چه اتفاقی افتاد؟ آیا  این کار برای هر دو نفر آنها به یك اندازه آسان 

بود؟ چرا؟
3  وقتی دو کودک، شئ سنگین را بلند کردند، چه اتفاقی افتاد؟ آیا  این کار برای آنها آسان بود یا سخت؟ 

چرا؟

3ـ آشنایی با خود 
هدف: آشنایی با خود

لوازم مورد نیاز: تعدادی کاغذ، مداد و کش
مراحل اجرا: 

به هر کودک یك کاغذ سفید می دهیم که روی آن باید چشم، دهان، ابرو و مانند آن بكشد. سپس آن نقاب 
را با کش برای فعالیت آماده کند.  این نقاب جدید در واقع نمادی از خود کودک است. حال باید خود را در 

1ـ پس از انجام فعالیت، تأکید کنید که هرکس توانایی های خاص دارد و این توانایی در هر فردی متفاوت است. 
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پس  این نقاب معرفی کند.
 من کیستم؟       

 چه دوست دارم؟   
 کجا هستم؟ و ...

در مراحل بعد یك ماسك آماده به کودک بدهید 
تا او بر  اساس ماسك وانمود کند و همان سؤاالت را 
پاسخ دهد و یا به تهیۀ ماسك بپردازد )شكل 36(. 

ماسك سازی با کودک
یكی از هیجان انگیزترین بازی ها، بازی های تقلیدی و تخیلی است. برای  این منظور استفاده از ماسك ها بسیار 
مناسب به نظر می رسند. کودکان از  این نوع بازی ها لّذت می برند و انجام  این فعالیت ها، قّوۀ تخیل آنها را 

تحریك و تقویت می کنند.
ماسك هایی که توسط کودکان می تواند تهیه شود. معموالً از جنس کاغذ، مقوا و یا ترکیبی از آن است )شكل 37(.

1 ساخت ماسك ها با استفاده از پاکت های کاغذی: ساختن  این ماسك ها بسیار آسان است. پاکت را 

روی سر کودک بگذارید. محل چشم ها، بینی و دهان آنها را با مداد بر روی پاکت مشخص کنید. حاال آن را 
از سر کودک خارج کرده، چشم ها را قیچی کنید و به هر شكلی که کودک دوست دارد، آن را تزئین کنید.

2 ساخت ماسك با استفاده از جعبه های مقوایی: برای ساختن  این نوع ماسك ها می توان از جعبه های 

کفش، شیرینی، قوطی کبریت، انواع قوطی های خالی کوچك و بزرگ، شانۀ تخم مرغ و غیره استفاده کرد. 
جعبه، در حكم قالب است. در یك طرف از سطوح کوچك تر که می تواند به جای گردن باشد، یك نیم دایره 

ببرید. حاال محل چشم ها، دهان، بینی را روی سطح جعبه 
سایر  از  استفاده  با  ببرید.  را  آن  و  کنید  مشخص  مداد  با 
بزنید  رنگ  و  کنید  تزئین  را  آن  روی  کوچك  قوطی های 

)شكل 38(.

شکل36ـ نقاب

شکل37ـ ماسك مقوایی
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ماسك سازی برای کودک
با وسایل ساده نقاب بسازیم.

مواد الزم: سریش، روزنامه، آبرنگ یا گواش، کمی مقوا، قیچی، کاتر )تیغ موکت بری(، سمباده.
با استفاده از فن پاپیه ماشه )پوششی از روزنامۀ تكه تكه شده و سریش( می توانیم نقاب هایی زیبا در طرح های 

مختلف بسازیم.
برای ساخت  این نقاب ها یك قالب اصلی در اختیار داریم که با کمی تغییر در قسمت هایی از آن می توانیم 
نقاب های گوناگون بسازیم. برای ساخت نقاب های مختلف الزم است بعضی از قسمت های صورت برجسته تر 
شود. برای برجسته کردن  این قسمت ها، هم می توانیم از روزنامۀ خیس استفاده کنیم و هم از خمیر روزنامه. 
با  این تفاوت که وقتی از روزنامۀ خیس استفاده کنیم، می توانیم بعداً آن را از نقاب جدا کنیم. در  این صورت 

نقاب سبك تری خواهیم داشت. در  اینجا برای نمونه، روش ساخت نقاب یك روباه را ذکر می کنیم.
روش ساخت:

1 چند ورق روزنامه را در اندازه های مختلف می بریم.

نقاب  تا روی سطح  در آب حل شود  باید دقت کنیم که سریش کامالً  2 کمی  سریش در آب حل می کنیم. 

برآمدگی به وجود نیاورد )شكل 39(.
برای  قالب می گذاریم. همان طور که می بینید،  را مثل شكل 40 روی  روزنامۀ خیس  یا  روزنامه  3 خمیر 

ساخت نقاب روباه باید بینی برجسته شود و کناره های صورت پهن تر.

شکل 38ـ ماسك جعبه ای

جا تخم مرغ

لیوان بستنی

لیوان بستنی

 قوطی کرم 
یا     خمیر دندان

قوطی کبریت

محل گردن

 قوطی 
خمیر دندان

شکل40ـ مرحله 3شکل39ـ مرحله2
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که  طوری  می چسبانیم،  نقاب  به  را  روزنامه  تكه های   4

تكرار  دیگر  بار  یك  را  کار  بپوشاند.  این  را  نقاب  سطح 
می کنیم و بعد می گذاریم خشك شود )شكل41(.

پس از خشك شدن، نقاب را از روزنامه و سریش با حرکت 
دادن کناره های آن جدا می کنیم )شكل42(. 

5 در  این مرحله می توانیم از پشت نقاب خمیر روزنامه را 

بیرون آوریم و نقاب را سبك کنیم )شكل 43(.

6 قسمت های اضافی نقاب را جدا می کنیم، یعنی قسمت های 

زیر کنارۀ نقاب را که پهن کرده ایم و قسمت زیر پوزۀ روباه را 
که با برجسته کردن بینی ساخته ایم، می بریم. در  این مرحله 

متوجه تغییر شكل نقاب می شویم )شكل 44(.

شکل 41 ـ مرحله 4

شکل 42ـ مرحله 4

شکل 43ـ مرحله 5

شکل 44ـ مرحله 6
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7 محل چشم ها را با کاتر سوراخ می کنیم و به لبه های آن 

سریش می زنیم تا از هم جدا نشوند )شكل 45(.

8 دو تكه مقوا را به شكل مثلث متساوی الساقین می بریم 

و دو زاویۀ پایین آن را کمی  انحنا می دهیم. قاعدۀ مثلث را 
چند برش کوتاه می دهیم و تا می کنیم )شكل 46(.

9 با چسب نواری گوش ها را با چهار سانتی متر فاصله از 

سریش  و  روزنامه  با  را  آنها  و  می چسبانیم  نقاب  روی  هم 
می پوشانیم تا هم استحكام بیشتری پیدا کنند و هم با نقاب 

یكی شوند.
بود،  دسترس  در  سفید  گواش  یا  پالستیك  رنگ  اگر   10

سطح نقاب را رنگ می کنیم تا رنگ های بعدی، نقاب را بهتر 
بپوشاند )شكل 47(.

11 بعد از خشك شدن، رنگ های دلخواه را انتخاب می کنیم 

و سطح نقاب را نقاشی می کنیم.
12 برای استفاده از  این نقاب در نمایش ها، یك تكه کش 

تا  نقاب می چسبانیم  به کناره های  به طول 20 سانتی متر 
راحت روی صورت جا بگیرد.

13 برای  اینكه سطح داخلی نقاب به صورت آسیب نرساند، 

نقاب  نو داخل  یا یك حولۀ  نرم  پارچۀ  تكه  می توانیم یك 
بچسبانیم )شكل 48(. 

شکل 45ـ مرحله 7

شکل 46ـ مرحله 8

شکل 47ـ مرحله 10

شکل 48ـ مرحله 13
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 ب( احساس 
1ـ توصیف احساس 

هدف: توصیف احساس بر  اساس ظاهر
وسایل الزم: مقوا، قیچی، مداد، چوب بستنی

مراحل اجرا: چند دایره روی کاغذی ترسیم کنید. آن را به کودکان بدهید تا با چند خط ساده مترسك ها 
را شاد و غمگین و حالت های دیگر ترسیم کنند. در مراحل اولیه خودتان می توانید  این مترسك ها را بكشید 

روی یك چوب وصل کنید.
سپس آنها را بین کودکان تقسیم کنید و از آنها بخواهید با توجه به تصویرشان جمله ای مبتنی بر احساس 

تصویر بگویند )شكل 49(.

شکل49ـ احساس

2ـ شناخت احساس 
هدف: شناخت احساس بر  اساس تصاویر

شکل 50  ـ کارت های احساس کودکان

وسایل الزم: کارت های تصویری )شكل 50(
مراحل اجرا: با نشان دادن تصاویر از کودک بپرسید، در هر یك کودک چه احساسی دارد؟

عنوان  به  پوشه ای  در  را  آن  و  دهید  افزایش  را  احساسی خود  تصویری  کارت های  مرور  به  می توانید  شما 
»مجموعۀ احساس« بایگانی کنید.
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3ـ وانمود کردن احساس
هدف: وانمود کردن احساس پس از خواندن کتاب

وسایل الزم: کتاب کودک مناسب )شكل 51(
مراحل اجرا: می توانید کتابی را انتخاب کنید و بعد از خواندن آن، از کودک بخواهید احساس مطرح شده در 

کتاب را نشان دهد؛ در واقع به نوعی حاالت قهرمان را وانمود کند. 
 خرگوشی که از دویدن خسته شده است.

 دخترکی با دیدن گرگ ترسیده است.
 از شدت وزش باد به خود می پیچد.

 از افتادن روی زمین دردش گرفته است.
در  اینجا نمونه هایی از کتاب های احساس های تو1 برای تمرین و آگاهی شما معرفی می شوند.

1ـ رجوع شود به منبع 6 آخر فصل 3

شکل 51  ـ نمونه هایی از کتاب های احساس های تو
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نمونه فعالیت های تشویق كودك به صحبت كردن
تشویق کودک به صحبت کردن، شامل نام بردن، کامل کردن و جمله آموزی است.

 الف( نام بردن 
1ـ نام بردن اشیا

هدف: نام بردن اشیا
وسایل الزم: تعدادی اشیا که درون کیسه ای قرار دارد.

مراحل اجرا:
1 روبه روی کودکان بنشینید، سپس با درآوردن تك تك اشیا، نام آنها را از کودک بپرسید.

2 با تغییر و افزایش مواد درون کیسه، فعالیت را گسترش دهید.

2ـ نام بردن اشیای موجود در کالس
هدف: نام بردن اشیای موجود در کالس

وسایل الزم: کلیۀ وسایل موجود در کالس و بخش های مختلف
مراحل اجرا: در تمام مدتی که با کودکان مشغول فعالیت های گوناگون در بخش های مختلف )خانه عروسكی ، 

هنر، کتابخانه و غیره( و حتی موقع صرف غذا هستید، می توانید وسایل و اشیا را نام ببرید.

3ـ شناخت رنگ 
هدف: شناخت رنگ و یادگیری اسم رنگ ها

وسایل الزم: کاغذ روغنی در سه رنگ قرمز، آبی و زرد که به صورت نوارهایی با ابعاد 3 * 15 سانتی متر بریده 
شده باشد، چسب مایع، قلم مو باریك، ظروف پالستیكی برای ریختن چسب.

مراحل اجرا:
1 به هر کودک تعداد 10 نوار از رنگ های مختلف بدهید.

2 به کودک بیاموزید که چگونه با  این کاغذها زنجیر درست کند.

حلقه ای   10 زنجیرهای  شدن  آماده  از  پس   3

کودکان، تمرین برای اسم رنگ ها را شروع کنید.
نشان  با  و  کنید  انتخاب  قرمز  مثالً  نوار  یك   4

دادن آن به کودکان از آنها بخواهید تا حلقۀ قرمز 
خودشان را پیدا کنند. 

5 اسم رنگ را دوباره بگویید و از کودکان بخواهید 

نام رنگ را تكرار کنند.
6 نوار دیگری با رنگ قرمز بردارید و از کودکان 

بخواهید نام آن را بگویند.
7 این فعالیت را با سایر رنگ ها ادامه دهید.

شکل 52  ـ نوار های رنگی



115

پودمان سوم: توسعۀ مهارت های بیانی کودک

8 از بچه ها بخواهید تعداد رنگ های قرمز یا آبی زنجیر خود را بشمارند.

9 با دادن نوارهای دیگر، می توانید آنها را به ساخت زنجیر تك رنگ و یا دو رنگ تشویق کنید )شكل 52(.

4ـ یادآوری اجزای یك گروه از اشیا
هدف: یادآوری اجزای یك گروه از اشیا به وسیلۀ رنگ

وسایل الزم: تعدادی قاشق  پالستیكی به رنگ های مختلف
مراحل اجرا:

1 چهار قاشق از چهار رنگ را به کودکان نشان دهید.

2 مروری بر رنگ ها داشته باشید.

3 یكی از قاشق ها را پنهان کنید و از بچه ها بپرسید چه رنگی غیب شده است.

4 کودکان را تشویق کنید که به جای یك کلمه )رنگ مورد نظر( با استفاده از یك جمله کامل پاسخ دهند. 

شما قاشق قرمز را پنهان کرده اید.
5 وقتی کودکی جواب درست می دهد، قاشق را به او بدهید.

6 وقتی بازی را یاد گرفتند، کودکان می توانند آن را ادامه دهند.

7 می توانید از اشیای رنگی دیگر نیز استفاده کنید.

 وقتی با کودکی صحبت می کنید، خود را تا حدی خم کنید تا در حد چشم های کودک قرار گیرید.
 به نوع  ایستادن یا نشستن خود توجه کنید. حالت شما می تواند رابطۀ شما را با کودکان مستحكم تر 

کند و یا از بین ببرد.
    وقتی با کودک صحبت می کنید، می توانید دست هایتان را روی شانه او قرار دهید. حتماً تماس چشمی 

را  نیز داشته باشید.

نکته

5  ـ طبقه بندی مواد غذایی
هدف: تشخیص و طبقه بندی غذا و نام بردن آنها

وسایل الزم: تصاویر از غذاهای مختلف و در صورت امكان نمونه هایی از آنها
سبزیجات )لوبیا، نخود، هویج، کاهو، کدو و غیره(
میوه جات )سیب، پرتقال، لیمو، گوجه و گیالس (

گوشت )گوشت مرغ، ماهی، گوسفند و غیره (
حبوبات و غالت )برنج، ماش، نخود، لوبیا، نان، ماکارونی و غیره(

لبنیات )پنیر، شیر، بستنی و غیره(
5 عدد مقوای بزرگ، چسب و قیچی

مراحل اجرا:
1 با کودکان در مورد غذاهایی که در خانه می خورند و غذاهایی که با خود به مهدکودک می آورند، صحبت کنید.

2 بحث را با یك گروه از غذاها، مثالً میوه ها، ادامه دهید. در صورت امكان و با توجه به میوه های فصل میوه ای 

را به کالس بیاورید و از بچه ها بپرسید که نام آن میوه چیست؟
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3 میوه را به دو بخش تقسیم کنید و ضمن نشان دادن به کودکان، توجه آنان را به داخل آن جلب کنید.

4 در مورد مزۀ آنها )ترش، شیرین و غیره( با تقسیم کردن میوه ها به قطعات کوچك و مزه کردن آنها توسط 

کودکان، صحبت کنید.
5 در مورد ویژگی میوه ها از کودکان سؤال کنید.

6 بحث خود را در مورد غذاهایی که می توان از میوه ها تهیه کرد و یا نحوۀ خوردن آنها ادامه دهید.

7 با توجه به آگاهی کودکان، میوه های شبیه و یا میوه های یك فصل را روی مقوای میوه ها بچسبانید.

8 همین فعالیت را برای سایر مواد غذایی، خصوصیات و ویژگی هایشان ادامه دهید و تصاویر مربوط به آن را 

روی مقوای خود بچسبانید.

 این گفت وگو در ساعات تغذیه و غذا خوردن می تواند ادامه داشته باشد. در ضمن می توانید موارد  
استفاده آنها را بیان کنید. کیك ـ مربا ـ آب میوه ـ کمپوت

 تصاویر را می توان در طول سال با نمونه های جدید کامل کرد.
 در صورت امكان برای کودکان بازدیدی از فروشگاه های مربوط تدارک ببینید.

 این فعالیت را می توانید با تصاویر حیوانات، وسایل نقلیه، انواع پوشاک و غیره انجام دهید.

نکته

وقتی کودکان تا حدودی با انواع مختلف غذا آشنا شدند، آنها را تشویق کنید در کالس یك مغازه درست کنند. 
با جعبه های مقوایی و تعدادی لوازم مثل قوطی و سینی از آنها بخواهید شكل انواع میوه ها، حبوبات، گوشت 
و غیره را نقاشی کنند. پس از رنگ آمیزی آنها را بر   اساس میوه، گوشت، سبزیجات و غیره طبقه بندی کنند 

و در مغازه شان روی سینی ها بگذارند.

6  ـ توصیف اشیای مفرد و جمع
هدف: نام گذاری و توصیف اشیای مفرد و جمع

وسایل الزم: تعدادی تصویر )وسایل نقلیه، حیوانات، اشیا( که بعضی بیش از یك عدد و بعضی تنها تصویر 
یك چیز است. مقداری گیره کاغذ، یك چوب بلند، مقداری نخ، یك قطعه آهنربا و یك تشت کوچك.

مراحل اجرا:
1 تصاویر گوناگون را که روی مقوا چسبیده و بریده شده است، به کودکان بدهید تا رنگ کنند.

2 گیره ها را به تصاویر وصل کنید.

3 نخ را به چوب وصل کنید و آهن ربا را به سر دیگر نخ ببندید.

4 تصاویر را درون ظرف قرار دهید، در حالی که گیره به آن وصل شده است.

5 به کودک فرصت دهید تا »عكس گیری« کنند.

6 به کودک فرصت دهید ضمن تشخیص تصویری که از درون ظرف انتخاب کرده است بگوید که تعداد آن 

شئ در تصویر مفرد است یا جمع.
7 دقت کنید که او متوجه مفرد و جمع بشود و با گفتن »   این ......... است«، »   اینها ......... هستند«، در بیان 

باید روی  این نكته توجه شود.
8 موقعی که کودک توانست با  این دو مفهوم آشنا شود، می توانید بازی را گسترده تر کنید و با افزودن ویژگی های 

دیدن تصویر، بازی را ادامه دهید.  این یك ماشین است و چهار چرخ دارد. من یك ماهی قرمز دارم.
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7ـ شناخت و توصیف یك شئ
هدف: شناخت و توصیف یك شئ 

لوازم مورد نیاز: تصویر اشیا را روی مقواهای چهارگوش بچسبانید )شكل 53(.
تصویر حیوانات، مبلمان، وسایل نقلیه، انواع غذاها وسبزیجات، اسباب بازی و نظیر آنها.

 اشیای مفرد و جمع را در کالس به کودکان نشان دهید.
 در مورد اعضای مفرد و جمع بدن صحبت کنید. )دست ها، پاها، چشم ها، بینی، دهان و سایر اعضا (

نکته

شکل 53  ـ انواع کارت تصویر

مراحل اجرا:
1 فعالیت را به صورت بازی شروع کنید. »من یك چیز مرموز دارم.«

2 تصویر را نشان ندهید.

3 در مورد تصویری که هنوز به آنها نشان نداده اید، توصیفاتی داشته باشید.

مثالً از نظر فیزیكی چگونه است در چه گروهی قرار دارد، کجا یافت می شود و چگونه استفاده می شود.
4 بگذارید آنها با توجه به سر نخ هایی که می دهید، حدس بزنند.

5 چنانچه حدس زد، عكس را به او بدهید.

دیگران  از  و  بگیرند  باال  را  تصویر  بخواهید  آنها  از تك تك  تقسیم شد،  بچه ها  بین  وقتی همه عكس ها   6

بخواهید نام عكس را بگویند.
در همین راستا می توان فعالیت دیگری را نیز ارائه داد.

1 کودکان را تشویق کنید که خودشان شئ را توصیف کنند و دیگران حدس بزنند.

2 کودکان را تشویق کنید صدای حیوانی را تقلید کنند تا دیگران حدس بزنند.

8 ـ توصیف یك تصویر
هدف: توصیف یك تصویر بر اساس آنچه می بینید.

وسایل الزم: تهیۀ تعدادی تصویر واضح و روشن در موضوعات مختلف )خرید در فروشگاه، بازدید از پارک،  ایستگاه 
اتوبوس و غیره(
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مراحل اجرا:
1 تصاویر را به کودکان نشان دهید و از آنها بپرسید که در تصویر چه می بینند؟

2 ضمن تكرار دیده های آنها، از دیگر کودکان بخواهید تا گفته ها را تكمیل کنند.

3 در مراحل بعدی با طرح سؤاالت جدید، تخیالت آنها را برانگیزید. مثالً »در فروشگاه چه چیزهایی می توان 

خرید؟« و یا »اگر ماشین در پارک حرکت کند چه می شود؟« و نظیر آنها.

 مجموعۀ تصاویرتان را افزایش دهید.
 پس از بحث دربارۀ تصاویر، می توانید کودکان را به قصه گویی تشویق کنید.

 می توانید از کودکان بخواهید که وانمود کنند در فروشگاه و یا پارک هستند و آنچه را در خیال 
می بینند، بیان کنند.

نکته

 ب( کامل کردن 
1ـ کامل کردن یك تصویر

هدف: کامل کردن تصاویر
وسایل مورد نیاز: مجموعه ای عكس تهیه کنید و قسمتی از هر یك را حذف کنید )شكل 54(.

مراحل اجرا:
1 تصاویر را به کودک بدهید و بخواهید قسمت حذف شده را حدس بزند.

2 تصاویر کامل شده را به کودکان نشان دهید و از آنها بخواهید مجدداً بگویند چه قسمتی از تصویر ناقص 

بوده است.

2ـ کامل کردن با انتخاب وسایل )شکل 55(
هدف: کامل کردن با انتخاب وسایل و کاربرد صحیح آنها

شکل 55  ـ کامل کردن با انتخاب وسایلشکل 54  ـ کارت شکل های ناقص
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3ـ شناخت اعضای صورت با کامل کردن تصویر
هدف: شناخت اعضای صورت با کامل کردن تصویر و بیان آن

آیا می توانی چهرۀ خودت را نقاشی کنی؟ )شكل 56(

4ـ کامل کردن اجزای  بدن و توصیف عملکرد آنها
هدف: کامل کردن اجزای بدن و صحبت پیرامون عملكرد هر جزء

وسایل مورد نیاز: مقوا، قیچی، چسب، داشتن الگو، مداد رنگی
مراحل اجرا: 

1 الگو به بچه ها داده می شود )شكل 57(.

2 بچه ها طبق الگو اجزاء را می چینند.

3 اجزای بدن را روی مقوا می چسبانند.

4 آدمك را رنگ آمیزی کنند.

5 نامی  برایش برگزینند1.

شکل 57  ـ کامل کردن اعضای بدنشکل 56  ـ کامل کردن تصویر اعضای صورت

 ج( جمله آموزی 
1ـ جمله آموزی با یك کلمه

هدف: جمله آموزی با یك کلمه )آغاز قصه گویی کودکان(

1ـ برای درست کردن عروسك متحرک به پودمان 3 دانش فنی پایه دهم مراجعه شود.
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مراحل اجرا:
1 یك کلمۀ مورد عالقه کودکان را انتخاب کنید مثالً »توپ«.

2 ابتدا خودتان با کلمۀ »توپ« یك جمله بسازید: »من یك توپ آبی دارم«.

3 از بچه ها بخواهید هر یك، جمله ای به جملۀ اول بیفزایند: »توپ من یك روز پاره شد.« بعد چی شد؟ 

»مادر برای من یك توپ سبز خرید.«
4 می توانید جمله های کودکان را بنویسید. سپس جمالت آنها را بخوانید و تشویق شان کنید آن را نقاشی 

کنند.

2ـ جمله آموزی با تصویر
هدف: جمله آموزی با چند تصویر مرتبط )شكل 58(

شکل 58  ـ کارت های تصاویر مرتبط

مراحل اجرا :
1 تصاویر را به کودکان نشان دهید.

2 اجازه دهید در مورد تصاویر صحبت کنند.

3 از آنها بخواهید کار خرگوش را به ترتیب بر  اساس تصاویر تعریف کنند.

4 قصۀ خرگوش کودکان را بنویسید.

5 از آنها بخواهید برای قصه نامی  انتخاب کنند.

3ـ استفاده از جملۀ کامل
هدف: استفاده از جملۀ کامل برای موضوعات گوناگون

وسایل الزم: تعدادی تصویر مثل » کودکی که گریه می کند«، »  اسبی می دود« و غیره انتخاب کنید.
مراحل کار:

1 با نشان دادن یك تصویر به کودکان، جمله ای بگویید؛ »  مثالً این تصویر یك پسر است«.

2 با نشان دادن تصویر، از کودکان بخواهید آن را توصیف کنند )شكل 59(.
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معلم: در این تصویر چه می بینید؟
کودکان:  این یك پسر  است که دارد گریه می کند.

3 همین سؤال را در مورد سایر تصاویر بپرسید. 

4 وقتی کودکان با روش پاسخ گویی آشنا شدند، تعداد سؤاالت توصیفی را زیاد کنید. »  مثالً چرا پسر دارد 

گریه می کند؟«
5 این فعالیت را می توانید با همكاری سایر کودکان ادامه دهید. هر یك از آنها می توانند جمله ای بیفزایند.

»پسر گریه می کند چون گرسنه است، برای اینكه مادرش را گم کرده و ... و بعد از پیدا شدن مادر می خندد«.
6 تأکید شما باید روی کامل گفتن جمله باشد.

7 چنانچه جمالت در رابطه با موضوع اول ربط نداشت، خودتان ارتباط برقرار کنید.

8 بر  اساس تنظیم تصاویر حتی می توانید متضادها و یا مفاهیم را در جمله وارد کنید و بگویید )شكل60(.

شکل 59ـ شکل برای توصیف

مفاهیممتضادها

شکل60 ـ کارت تصویر متضادها و مفاهیم
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كاربرد توانایی های گفتار در زندگی روزانه
بر  اساس آنچه یاد گرفته اید و فعالیت هایی که طراحی کرده اید، آموخته هایتان را با کودکان تجربه کنید. شما 
با راهنمایی هنرآموز  و با توجه به عالیق و نیاز های خود از هر مبحث حداقل یك یا دو فعالیت انجام دهید 

)نمودار 10(.

نمودار 10ـ کاربرد توانایی های گفتار در زندگی روزانه

کاربرد توانایی های 
گفتار در زندگی روزانه 

قصه سازینمایش خالق قصه گویی وانمود بازیاسباب بازی

جدول4 ـ فعالیت های کاربرد توانایی های گفتار در زندگی روزانه

عروسكاسباب بازی

قصه گویی

بیان قصه بر  اساس یك تصویر

قصه گویی بر  اساس مرتب کردن تصاویر

تمرین قصه گویی در برابر جمع

توصیف یك تصویر و وانمود کردن آنوانمود بازی

نمایش خالق
استفاده از نمایش خالق در صحبت کردن

اجرای یك نمایش خالق با بازی و شعر

ساختن کتاب توسط کودکانقصه سازی
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شکل63 ـ عروسك ها

 الف( اسباب بازی 
عروسك: تا زمانی که شما به عروسك ها زندگی نبخشیده اید، آنها تنها یك شئ )عروسك( هستند. اما به 
کمك شما جان می گیرند و می توانند بپرند، حرف بزنند، بدوند و در نهایت کاری کنند که شما می خواهید. 
در  این مرحله آنها دیگر عروسك بی جان نیستند و به عنوان عروسك های نمایشی1 برای کلیه فعالیت های 
کالمی از نام بردن، توصیف، قصه و غیره و حتی پیام های اخالقی و آموزشی توسط مربیان و یا کودکان استفاده 

می شوند.
هدف: استفاده از عروسك ها برای صحبت کردن

وسایل الزم: صحنه برای نمایش، عروسك های نمایشی
مراحل اجرا:

1 تهیۀ یك صحنه نمایش 

الف( اتصال پرده میان چهارچوب در )درگاهی( )شكل 61( .

ب( استفاده از یك کارتون بزرگ که رویش را کودکان نقاشی کرده اند و پنجره باز 
شده است )شكل 62(.

و گفتن  انتخابی  یا قصۀ  به محتوای کتاب  توجه  با  از عروسك ها  استفاده    2

قصه از زبان عروسك ها )شكل 63(.

 Puppet ـ1

شکل 61 ـ درگاهی

شکل 62 ـ طراحی 
پنجره روی کارتون
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 ب( قصه گویی 
1ـ بیان قصه بر اساس یك تصویر

هدف: بیان قصه و برخورد با حیوانات در جنگل
کمك کنید تا موش به خانه اش برسد. بر  اساس حیواناتی که سر راه موش قرار دارند، می توانید قصه ای بگویید 

)شكل64(.

شکل64 ـ تصویر برای قصه گویی
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2ـ قصه گویی بر  اساس مرتب کردن تصاویر
هدف: قصه گویی بر  اساس تصاویر

وسایل مورد نیاز: تهیۀ تصاویری برای قصه سازی )شكل 65(
مراحل اجرا: از کودک بخواهید ابتدا تصاویر را نگاه کند و ضمن مرتب کردن مراحل آن، از او بخواهید مراحل 
درست کردن آدم برفی را تعریف کند. سپس از او بپرسید در یك روز آفتابی تصویر چه شكلی می شود. از 
او بخواهید آن را بگوید و بكشد، سپس، قصه آدم برفی را تعریف کند و برای آن نامی  انتخاب کند و عاقبت 

آدم برفی را بگوید.

شکل 65  ـ قصه گویی بر اساس تصاویر
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3ـ تمرین قصه گویی در برابر جمع
هدف: تمرین برای قصه گویی در برابر جمع

وسایل الزم: یك جعبه مقوایی بزرگ )شكل 66(
مراحل اجرا:

را  جعبه  و  کنید  ایجاد  مقوایي   جعبۀ  وسط  بزرگي  سوراخ   1

شبیه صفحه تلویزیون درآورید.
2 کنار و یا پایین جعبه چند دکمه )خاموش و روشن کردن ـ 

تغییر صدا و کانال( بچسبانید.
3 جعبه را روي میز قرار دهید و سطح پشت آن را ببرید.

4 از کودکان بخواهید هر یك غذاي مورد عالقه خود را از پشت 

جعبۀ مقوایی نام ببرد و تعریف کند.
5 از بچه ها بخواهید از پشت جعبه قصه ای را تعریف کنند.

6 به همۀ کودکان فرصت دهید تا  این فعالیت را انجام دهند.

 ج( وانمود کردن
هدف: توصیف یك تصویر و وانمود کردن آن 

لوازم مورد نیاز: تعدادي تصویر که هر یك فعالیتي را نشان مي دهد.
خندیدن، ازکوه باال رفتن، سرخوردن روي برف

مراحل اجرا:
1 هر تصویر را روي مقوایي بچسبانید. زیر هر مقوا فضا براي جمالت توصیفي کودکان وجود داشته باشد.

2 تصویر را به کودکان نشان دهید و از تك تك آنها بپرسید که در عكس چه اتفاقي دارد مي افتد؟

3 آنها را تشویق کنید که با به کار بردن یك جمله اتفاق را تعریف کنند.

4 جمالت آنها را بنویسید.

5 با تكرار جمالت آنها و نشان دادن تصویر از آنها بخواهید آن را وانمود کنند.

شکل66 ـ جعبۀ مقوایی

 تصاویر باید بزرگ باشند تا همه کودکان بتوانند ببینند.
 تصاویر را در ارتفاع مناسبي قرار دهید تا کودکان ناچار نباشند دیگران را هل دهند و یا به دلیل 

ندیدن، از فعالیت دلسرد شوند.
 تصاویر باید متناسب با تعداد کودکان باشد.

 اتفاقات تصویر شده باید با سن کودک و شناخت شان همخواني داشته باشد.

نکته

 د( نمایش خالق
1ـ استفاده از نمایش خالق در صحبت کردن

هدف: استفاده از نمایش خالق براي مهارت کالمي
عكس العمل خود را با بیان جمالت نشان دهید.
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پرتاب  باغچه  به  را  لوبیاها  و  لوبیا می گیرد، مادر عصبانی می شود  دانه  گاو چند  فروش  قبال  1 پسرک در 

می کند )واکنش حرکتی(.
2 فكر کنید که روزنامه نام شما را به عنوان برنده یك مسابقه اعالم کرده است. کالم و عكس العمل تان را 

اجرا کنید )واکنش هاي هیجاني(  .
چه  نشده اید.  کفش تان  لنگه  یك  یافتن  به  موفق  شما  اما  است،  شده  دیرتان  مهماني  به  رفتن  براي   3

مي گویید؟ )دور خود چرخیدن و گشتن( 
4 در یك جعبه را باز مي کنید، ناگهان یك موش در آن مي بینید و فریاد مي زنید )واکنش کالمي(. حرکت 

را نشان دهید.
در مراحل بعدی، کتاب های خوانده را به صورت نمایش خالق با کودکان اجرا کنید.

2ـ اجرای نمایش خالق با بازی و شعر
هدف: اجرای نمایش خالق با شعر و بازی

مراحل اجرا: ابتدا باید در مورد حیوانات و زندگي آنها صحبت شود. سپس ریتم ابتدایي را که مكرراً تكرار 
مي شود، با کودکان تجربه کنید. سپس حیوانات را یك به یك وارد داستان کنید و در مورد محل زندگي آنها 

از کودکان بپرسید.
نام شعر: دس ـ دس، نخود و عدس1

اون درو وا کن سلیمون ـ این درو وا کن سلیمون 
اومده باز یه مهمون 

بز وارد مي شود.
پشت سرم ُدم دارم ـ ببین که من ُسم دارم 

بزغاله ام عزیزه شاخم بلند و تیزه 
کجاس؟ زمین یا آسمون؟ حاال بگو جاي من 

یا توي آب هاي روون؟                           
بچه ها جواب مي دهند: زمین.

***********                              
اون درو وا کن سلیمون ـ این درو وا کن سلیمون 

اومده باز یه مهمون 
کالغ وارد مي شود.

ـ ببین که من بال دارم                           یك دل خوشحال دارم
منقار من درازه بالم سیاه و نازه                                  

کجاس؟ زمین یا آسمون؟ حاال بگو که جاي من                             
یا توي آبهاي َروون؟ 

بچه ها جواب مي دهند: آسمون.
***********                             

1ـ شاعر افسانه شعبان نژاد
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اون درو وا کن سلیمون ـ این درو واکن سلیمون 
اومده باز یه مهمون 

مرغ وارد مي شود1.
از  این و از اون مي خوام ـ ببین که من دون مي خوام                   

خروسه هم با هامه قدقدقدا صدامه                                    
کجاس؟ زمین یا آسمون؟ حاال بگو که جاي من 

بچه ها جواب مي دهند: زمین
اون درو وا کن سلیمون ـ این درو وا کن سلیمون 

اومده باز یه مهمون 
ماهي وارد مي شود.

به رنگ غنچه، رنگم ـ ببین که من قشنگم 
نه  هاي و هوي، صدایي نه دست دارم نه پایي 

کجاس؟ زمین یا آسمون؟ حاال بگو که جاي من 
یا توي آب هاي روون؟ 

بچه ها جواب مي دهند: آب
************                               

ـ این درو وا کن سلیمون                      اون درو وا کن سلیمون
اومده باز یه مهمون                           

قورباغه وارد مي شود.
به رنگ برگا، رنگم ـ ببین که من زرنگم                        

اومدم از راه دور با قور قور و با قور قور                       
کجاس؟ زمین یا آسمون؟ حاال بگو که جاي من                        

یا توي آب هاي روون؟ 
بچه ها جواب مي دهند: آب  

نخود و عدس                                   ـ دس و دس و دس 
نخود و نخود،                                     هرکسي یك جایي نَِشس. 

هر کي بره خونۀ خود                        نخود و نخود. 
تو آب، زمین یا آسمون هر کي بره َدوون َدوون  

 هـ(قصه سازي 
هدف: ساختن کتاب توسط کودکان

وسایل الزم: کاغذ سفید یا کاغذ کالسور، چسب، مداد رنگي، عكس هاي بریده شده از مجالت 
مراحل اجرا:

1 براي ساختن چنین کتابي چند عدد کاغذ سفید را در کالسوري قرار دهید و یا به صورت کتابچه بدوزید.

1ـ مربی اشاره کند که بعضي از پرندگان در آسمان هستند و بعضي روي زمین.  
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2 با کودک مشورت کنید که چه نوع کتابي را دوست دارد؟ کتابي در مورد اسباب بازي ها، ماشین ها و غیره .

3 کودک را به کشیدن تصاویر مربوط تشویق کنید یا تصاویر مورد نظر کتاب را از مجالت ببرید.

4 تصاویر بریده شده را در دفتر به گونه اي بچسبانید که بتوانید زیر آن، چیزی را که مي گوید، بنویسید.

5 کتاب باید کوشش مشترک بزرگسال و کودک باشد )الاقل در کتاب هاي اولیه(. 

6 از کودک بخواهید تا دربارۀ آن تصویر هرچه را که دوست دارد، براي شما بگوید و شما آن را زیر تصویر 

بنویسید.
7 کتاب را باید با حروف ساده و درشت بنویسید.

8 او را تشویق کنید جمالت را با شما بلند بخواند.

9 این کتاب را بدون شما نیز مي تواند بخواند.

تمرین كنید
1 فهرست وارسی برای رشد کالمی کودک دو ساله تهیه کنید و بعد از تكمیل آن، گزارش آن را ارائه دهید.

2 با استفاده از  روش های تشویقی کودک به سخن گفتن دو فعالیت آموزشی برای کودک 5 ساله طراحی کنید.

3 برای دو کتاب قصه، کارت کتاب بر  اساس دستورالعمل آورده شده در فصل تهیه کنید.

4 یك نمایش خالق با کودکان 6 سال طراحی و اجرا کنید.

5 یك قصه بر  اساس مراحل ساخت قصه بنویسید و در کالس ارائه دهید.

خود ارزیابی پایان پودمان 3

واحدیادگیری: توسعۀ مهارت های بیانی کودک

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحدیادگیری توسعه مهارت های بیانی کودک تهیه شده است. در 
هر سؤال بیشترین امتیاز، سه و کمترین امتیاز یك است. بر این اساس خود را ارزیابی کنید و به خود امتیاز دهید.

3 2 1 موارد ردیف

تا چه حد می توانید فهرست وارسي از مراحل رشد کالمی  برای سنین مختلف تهیه 
کنید؟ 1

تا چه حد مي توانید گزارشي از فهرست وارسي رشد کالمی کودک مشاهده  شده 
را ارائه دهید؟ 2

تا چه حد می توانید فعالیت آموزشی با استفاده از روش های تشویق برای سخن گویی 
کودک طراحی و اجرا کنید؟ 3

تا چه حد می توانید فعالیت آموزشی برای باال بردن توانایی گفتار کودک  با استفاده 
از فعالیت های روزانه طراحی و اجرا کنید؟ 4
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شرح کار: 
تهیۀ فهرست وارسی برای توسعۀ شناخت مراحل سخن گفتن و ارائه گزارش  

طراحی یك فعالیت آموزشی برای آماده کردن کودک برای سخن گفتن
طراحی یك فعالیت آموزشی برای کاربرد توانایی های گفتاری در زندگی روزانۀ کودک  

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

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

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

الگوی تهیۀ فهرست وارسی:
1ـ موضوع مشخص باشد.                                                             2ـ گروه سنی مشخص باشد.

3ـ راهنمای تكمیل داشته باشد.                                                     4ـ هر ماده فهرست متناسب با موضوع باشد.

5ـ هر ماده یكی از رفتار های مهم و قابل مشاهده را ارزشیابی کند.           6ـ هر ماده به صورت جملۀ کوتاه آورده شود.

استاندارد عملکرد: توسعۀ مهارت های بیانی کودک از طریق شناخت مراحل سخن گفتن و آماده کردن کودک و کاربرد توانایی های گفتاری او در زندگی 
روزانه براساس منابع علمی  و آموزشی  و آیین نامه های وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور

شاخص ها:
توسعۀ شناخت مراحل سخن گویی )مراحل سخن گویی(

آماده کردن کودک برای سخن گویی )تشویق کودک به صحبت کردن(
کاربرد توانایی های گفتاری در زندگی روزانه کودک )استفاده از کتاب های تصویری، بازی با اسباب بازی، وانمودسازی، داستان سازی، نمایش خالق(

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

مکان: مرکز آزمون                                                   زمان:30 دقیقه برای هر فعالیت
ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر، کارت های تصویری، فیلم، کتاب قصه و شعر، وسایل هنری
استاندارد و سایر شرایط: منابع علمی و آموزشی سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش 

ابزار و تجهیزات: لوازم اداری مناسب ـ جداول رشد           اسناد: آیین نامه ها و دستورالعمل های بهزیستی و آموزش و پرورش
منابع: کتب آموزشی مرتبط ـ کتاب های علمی مرتبط             استاندارد و سایر شرایط: منابع علمی  و آموزشی آیین نامه های بهداشتی و آموزش و پرورش

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحلۀ کارردیف

2توسعۀ شناخت مراحل سخن گفتن1

1آماده کردن کودک برای سخن گفتن2

2کاربرد توانایی های گفتاری در زندگی روزانه کودکان3

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

ایمنی: رعایت استانداردهای بهداشتی موجود در آیین نامه های مهد کودک ها  ـ رعایت نكات 
ایمنی در به کارگیری ابزار و تجهیزات بهداشتی
بهداشت: رعایت  بهداشت و  سالم سازی محیط

توجهات زیست محیطی: به حداقل رساندن صدمات زیست محیطی  ـ صرفه جویی در آب مصرفی  
نگرش: اهمیت دادن به انجام صحیح فعالیت های آموزشی در کوتاه ترین زمان

2

میانگین نمرات                                                                                                                            2

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

ارزشیابی شایستگی توسعۀ مهارت های بیانی کودک
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 فهرست منابع کتاب کودک برای یادگیری بیشتر )فصل 3( 
1 اشتاینر، یورگ، خرسي که مي خواست خرس باقي بماند. ترجمه ناصر، ایراني، نقاشي: یورگ، مولر، نشر: 

کانون پرورش فكري کودکان 1377.
2 لویس، راب، گوسفندي که خیلي کوچك بود، مترجم: هوشنگ آزادي در تصویرگر لویس، راب، نشر: کانون 

پرورش فكري کودکان 1388.
3 هوتن، کریس، کمي گم شده ام، ترجمه: شهال انتظاریان، نشر: شرکت انتشارات علمي  و فرهنگي 1394.

4 مولر، ویرجینیا، غول کوچولو در مهدکودک، ترجمه: هستی سعادت، نشر: فنی ایران، 1393.

5 مورمنی، تریس، خرگوش خوشحال، خرگوش غمگین، ترجمه: صبا رفیع، نشر: فنی ایران، 1393.

6 موزس، برایان، احساس های تو، ترجمه: قاسم کریمی، نشر: قدیانی 1384.


