
سپيده چمن آرا
سردبير ماه نامه ي رشد برهان رياضي متوسطه ي اول

برنامه  ي درسي - تلفيق

بادبادک هوا کنیم
دانش آموزان توانايی های متفاوتی دارند. برخی در درک مفاهيم مجرد توانمندتر 

هستند، بعضی ارتباط ها را بهتر از ديگران کشف و درک می کنند، بعضی ها 
توانايی های جسمانی بهتری دارند و بر کار با دستانشان مسلط تر هستند، و برخی 

نيز ذوق هنری و خالقيت بيشتری نسبت به هم ساالن خود دارند. فعاليت های 
آموزشی در کالس درس بايد به گونه ای باشند که همه ی دانش آموزان با هر 

توانمندی و هر نوع هوش، بتوانند در آن به نوعی فعال و سهيم شوند. فعاليت های 
تلفيقی بستر مناسبی برای اين موضوع هستند. برخی بر اين باورند که »تلفيق 

برنامه ي درسی دو جنبه دارد. نخست تلفيق در کليت و يکپارچگی، که از 
بيرون اتفاق می افتد و در محتوا يا فرايندها و شيوه ها در برنامه ي درسی است 

و ديگری که در درون اتفاق می افتد، زمانی است که دانش آموزان به صورت 
شخصي با سؤال هايی معنادار مواجه و درگير تجربه هايی می شوند که در ساختار 
و نظام معنايی فكري شان تلفيق ايجاد می کند. در واقع تلفيق واقعی اين است. 
)ملکی، رويکرد تلفيقی به برنامه درسی، 1382: 109-108(1. در مطلب پيش رو، 
يك فعاليت آموزشي را كه با هدف تلفيق دو درس رياضيات و هنر نوشته شده 

است به شما معرفي مي كنيم. ابتدا فعاليت را به طور كلي معرفي و سپس اهداف 
مربوط به موضوعات مورد نظر درس ها را مرور می کنيم. روش اجرای فعاليت و 

آنچه بايد در اجرا به آن توجه داشت، در ادامه ي مطلب می آيد. اين فعاليت برای 
دانش آموزان پايه های اول، دوم و سوم دبستان طراحی شده است. 

موضوع كلــي فعاليــت: فعاليتی 
گروهی شامل طراحی بادبادک کاغذی 
)به خصــوص تصميم گيــری درباره ی 
گوشواره ها و دنباله های زنجيره ای آن(؛ 
تقسيم کار در گروه؛ ساخت و هوا کردن 
بادبادک هــا در يک روز بهاری )می تواند 
به صورت مسابقه بين گروه ها يا کالس ها 
يا حتی پايه هاي متفاوت برگزار شــود؛ 
هم در زمينه ی زيباترين و هم باالترين 

بادبادک(؛

زمان اجرا: 
ماه فروردين که بادهای بهاری می وزد؛

زمان الزم: 
دو جلســه ي 40 دقيقه اي و يک جلسه 

خارج از مدرسه؛
روش اجرا: 

گروهي، گروه هاي سه نفره؛
پايه هاي تحصيلي مرتبط: 

اول، دوم و سوم ابتدايي.

معرفى فعالیت
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é نوارهای رنگی کاغذی به عرض2 و به طول15 تا 20 
سانتی متر )بهتر است برش اين نوارها را نيز برعهده ی خود 

دانش آموزان در گروه ها قرار دهيد تا مهارت اندازه گيری و کار 
با ابزار در آن ها توسعه يابد(؛

é شبه لوزي هايي از جنس کاغذ نازک برای بدنه ي بادبادک 
در اندازه هاي مناسب )براي هر گروه يک عدد(. )می توانيد 

ترسيم و برش اين صفحه ها را نيز برعهده ی خود دانش آموزان 
بگذاريد تا شناخت شکل های هندسی و مهارت اندازه گيری و 

کار با ابزار در آن ها توسعه يابد(؛
é وسايل تزئينی که دانش آموزان از منزل آورده اند )جلسه ي 

قبل از آن ها خواسته شده است(؛
é شابلون شکل های هندسی، خط کش و  پرگار )دانش آموزان 

پايه ی سوم برای ترسيم شکل های هندسی از ابزار استفاده 
می کنند، ولی دانش آموزان اول و دوم با شابلون  کار می کنند(؛

é چسب و قيچي؛
é ني و حصير براي اسکلت بادبادک؛

é نخ قرقره ي مناسب.

ابزارهاى الزم برای هر گروه

جدول های اهداف درس هاي تلفیق شده در فعالیت »بادبادک هوا کنیم«

)منبع جدول ها: راهنمای معلم در ارزشيابی توصيفیـ  ويژ ه ي معلمان ابتدايیـ  وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی(

اهداف کلی اول ابتدايیموضوعدرس

رياضی: هندسه و اندازه گيری

شــناخت شکل های هندسی: تشخيص شــکل ها، بيان نام شکل ها و اجزای آن ها شکل های هندسی
)ضلع و گوشه(.

درک مفهوم تقارن: تشخيص شکل هايی که خط تقارن دارند )دو نيمه ی مثل هم( و تقارن
توصيف آن دو نيمه؛ تشخيص و ترسيم خط تقارن؛ تکميل نيمه ی ديگر يک شکل 

متقارن؛ نمايش يا ساخت شکل متقارن با تا کردن و کپی کردن.
رسم شکل ها با استفاده از شابلون.استفاده از ابزار

اندازه گيری طول ها با واحدهای غيراستاندارد و مقايسه ی آن ها: بيان اندازه ی اشيا با اندازه گيری
استفاده از اشيای کوچک تر از آن؛ بيان نتيجه ی اندازه گيری با استفاده از واژه های 

مناسب.
تشخيص و ادامه ی الگوهای هندسی با استفاده از رنگ؛ تشخيص واحد تکرارشونده الگوها

و ادامه دادن الگو.
درك وجود هوا در اطراف ما و وزش باد.زمين و پيرامون ماعلوم

هنر

رعايت جنبه های زيباشناختی در توليد اثر هنری، با رعايت پاکيزگی، نظم و تناسب زيبايی شناسی
عناصر در فرايند و محصول توليد هنری.

آشنايی با طبيعت، با ايده گرفتن از آن در توليد هنری و توجه به حفظ و نگهداری ارتباط با طبيعت
آن.

آشنايی با ميراث 
فرهنگی

آشنايی با ميراث فرهنگی، با ايده گرفتن از ميراث فرهنگی ايران در توليد هنری و 
توجه به حفظ و نگهداری آن.

توانايی بيان پيام در توليد هنری با انتخاب و پرورش و اجرای ايده.توليد هنری
استفاده ي مناسب از 

ابزار
نگهداری و کاربرد درست ابزار و مواد، و رعايت بهداشت و ايمنی آن ها.

مسئوليت پذيری؛ مشارکت در کار گروهی؛ توجه به ارزش های ملی و مذهبی.شايستگی های عمومی
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صفحه هاي مرتبطاهداف کلی دوم ابتدايیموضوعدرس

رياضی: هندسه و اندازه

شکل های هندسی
آشنايی با شکل های هندسی: تشخيص شکل ها؛ 

ترسيم شکل ها، شناخت اجزای آن ها )ضلع و 
گوشه(؛ مقايسه ی شکل های هندسی.

صفحه های 38 تا 40 و 43 و 
82 و 89

تقارن

درک تقارن دو نيمه ای و چهار قسمتی )تقارن 
محوری و تقارن مركزی(: تشخيص شکل هايی 

که خط تقارن دارند )دو نيمه  ی مثل هم( و 
توصيف آن دو نيمه؛ تشخيص و ترسيم خط 

تقارن؛ تکميل نيمه ی ديگر يک شکل متقارن.

صفحه های 9 و 46 تا 52 و 66

اندازه گيری
اندازه گيری طول ها با واحدهای غيراستاندارد و 

مقايسه ی آن ها و آشنايی با واحدهای اندازه گيری 
طول.

صفحه های 74 تا 79 و 82 
تا 89

کسب مهارت مدل سازی با شکل های هندسی، الگوها
براساس الگوی داده شده.

صفحه های 12، 14، 41، 42، 
66 ،53

هنر

رعايت جنبه های زيباشناختی در توليد اثر هنری، با رعايت تعادل و توازن در زيبايی شناسی
فرايند و محصول توليد هنری.

آشنايی با طبيعت، با ايده گرفتن از آن در توليد هنری و توجه به حفظ و نگهداری ارتباط با طبيعت
آن.

آشنايی با ميراث فرهنگی، با ايده گرفتن از ميراث فرهنگی ايران در توليد هنری، و آشنايی با ميراث  فرهنگی
توجه به حفظ و نگهداری آن.

توانايی بيان پيام در توليد هنری، با انتخاب و پرورش و اجرای ايده.توليد هنری
نگهداری و کاربرد درست ابزار و مواد، و رعايت بهداشت و ايمنی آن ها.استفاده مناسب از ابزار

مسئوليت پذيری؛ مشارکت در کار گروهی؛ توجه به ارزش های ملی و مذهبی.شايستگی های عمومی

صفحه هاي مرتبطاهداف کلی سوم ابتدايیموضوعدرس

رياضی: هندسه و اندازه

شکل های هندسی
درک مفهوم چندضلعی ها و اجزای آن ها؛ 

درک مفهوم دايره و اجزای آن و رسم 
دايره با ابزارهای مختلف )اشيای گرد، نخ 

و پرگار(.

صفحه های مربوطه در کتاب رياضی 
سوم

تقارن

کسب مهارت در تشخيص شکل های 
متقارن با بيش از يک محور تقارن؛ 

تشخيص و ترسيم خط تقارن؛ تکميل 
نيمه ی ديگر يک شکل متقارن؛ کسب 

مهارت در ساخت شکل متقارن.

صفحه های 19 تا 21

صفحه های مربوطه در کتاب رياضی اندازه گيری طول ها با واحدهای استاندارد.اندازه گيری
سوم

هنر

رعايت جنبه های زيباشناختی در توليد اثر هنری با رعايت تعادل و توازن در فرايند زيبايی شناسی
و محصول توليد هنری.

آشنايی با طبيعت، با ايده گرفتن از آن در توليد هنری، و توجه به حفظ و نگهداری ارتباط با طبيعت
آن.

آشنايی با ميراث فرهنگی، با ايده گرفتن از ميراث فرهنگی ايران در توليد هنری، آشنايی با ميراث فرهنگی
و توجه به حفظ و نگهداری آن.

توانايی بيان پيام در توليد هنری با انتخاب و پرورش و اجرای ايده.توليد هنری
نگهداری و کاربرد درست ابزار و مواد، و رعايت بهداشت و ايمنی آن ها.استفاده مناسب از ابزار

مسئوليت پذيری؛ مشارکت در کار گروهی؛ توجه به ارزش های ملی و مذهبی.شايستگی های عمومی
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الف( جلســه ی اول؛ برش نوارهای کاغذی و ساخت 
دنباله های بادبادک؛ 40 دقيقه

1 دانش آموزان را به گروه هاي سه نفری تقسيم کنيد.
2 توضيح دهيد قرار است با هم گروهی هايشان يک بادبادک 
بسازند. شکلی از بادبادک را روی تخته بکشيد يا عکسی از آن 
را به دانش آموزان کالس نشان بدهيد و اجزای آن را مرور کنيد:
ـ بدنه ی اصلی: شکل شبه لوزی که دو قطر عمود بر هم دارد.

ـ اسکلت: شــامل دو نی عمود برهم که روی قطرهای بدنه 
چسبانده می شوند. 

ـ گوشواره ها: شامل حلقه های تو در تو که به تعداد برابر در 
دو طرف بدنه نصب می شوند.

ـ دنباله: شــامل حلقه های تو در تو که در پايين بدنه نصب 
می شوند.

3 کاغذهــای رنگی را در کالس و روی ميــز معلم بگذاريد. 
دانش آموزان هر گروه با مشورت هم، برای گوشواره ها، دنباله ی 
بادبادک و الگوی آن )بر اساس تعداد و رنگ زنجيره ها( تصميم 

می گيرند. 
4 انــدازه زدن روی کاغذ رنگی و بــرش نوارها به تعداد الزم 
و ســاخت زنجيــره از اين نوارهای کاغــذی، مرحله ی بعدی 
فعاليت است. در صورت لزوم، ساخت زنجيره را به دانش آموزان 

بياموزيد.
5 پــس از اتمام کار تمام گروه ها، زنجيره های همه ي گروه ها 
را رو بــه روی کالس آويزان کنيد و دربــاره ی الگوی هريک 
بحث کنيد. اگر زنجيره ای درست ساخته نشده )يعنی الگوی 
مشخصی ندارد(، يا اگر در زنجيره های دو گوشواره تقارن وجود 
ندارد و موارد مشــابه ديگر، با دانش آمــوزان گفت و گو کنيد. 

همچنين، درباره ی جنبه ی هنری رنگ های اســتفاده شده در 
زنجيره های هر گروه و ترکيب ايجاد شده نيز بحث کنيد.

ب( جلسه ی دوم؛ ساخت بدنه ي بادبادک؛ 40 دقيقه
6 وسايل را در اختيار گروه ها قرار دهيد و يادآوری کنيد قرار 
است بدنه ي بادبادك ساخته شود. مراحل ساخت را گام به گام 

آموزش دهيد و اجرا کنيد.
7 پس از ســاخت بدنه ي بادبادک ها و وصل کردن زنجيره ها، 
نوبت به تزئين بادبادک می رسد. به دانش آموزان توضيح دهيد 
که تصوير روی بادبادک بايد متقارن باشد )برای دانش آموزان 
سوم ابتدايی می توانيد متقارن بودن نسبت به دو قطر را تکليف 
کنيد(. دانش آموزان با اســتفاده از شابلون و ابزارهای ديگر، با 
کاغذ رنگی، شــکل های هندســی را می ُبَرند و روی بادبادک 
می چسبانند. همچنين مي توانند از وسايلي تزئينی که خودشان 
آورده اند نيز استفاده کنند. پس از اينكه تزئين بادبادك ها تمام 
شــد، نوبت وصل كردن نخ به بدنه ي بادبادك مي رسد. توجه 
كنيد كه اين كار بســيار حساس است و بايد به صورت مناسب 

انجام شود.
8 پــس از اينکه کار همه ی گروه ها تمام شــد، بادبادک ها را 
جلوی کالس آويزان کنيد و درباره ي تقارن های آن ها، شکل های 
استفاده شده و جنبه های هنری کارها بحث و تبادل نظر کنيد.

ج( جلسه ی سوم؛ به بادسپاري بادبادك
9 با توجه بــه گزارش هواشناســی منطقــه ي خود، 

دانش آموزان کالس را به محل مناسبی که 
درخت نداشــته باشد و هوا در 

به خوبــی جريان  آن 
داشــته باشــد، مانند 
مناطق مرتفع، ببريد و 

هوا رفتــن بادبادک ها را 
به مسابقه بگذاريد. درس 

مربوط به علوم تجربی اول 
ابتدايی )هــوا در اطراف ما 
وجــود دارد( را در اين فضا 

تدريس کنيد.

شرح مراحل اجراى فعالیت

مدير دبستان غيردولتی پسرانه ی کوروش
ناحيه ی 4 کرج

1. ملكي، حسن )1382(. رويكرد تلفيقي به برنامه ي 
درسي، انتشارات انجمن اوليا و مربيان. تهران.
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