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به نام خدا
با سالم و عرض ادب

ا این پاورپوینت برای آشنایی شما والدین عزیز ب
.طرح فعالیت های هنری تهیه شده است

طرح فعالیت ها بر اساس اهداف سند هنر 
مجتمع مفید، برای دبستان  که شامل  اهدافی 

رشد حواس و ادراکات زیبایی شناختی، : مانند
بروز خالقیت و بیان احساسات و عواطف که 

نقاشی، حجم سازی و :درقالب های هنری مانند 
. نمایش ، نوشته و تایید و اجرا شده است



فعالیت های انجام شده در کالس هنرخالصه طرح 

ششم-پنجم-چهارم-پایه سوم
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باسمه تعالی
فرم طراحی فعالیت هنر، دبستان های غیر دولتی مجتمع آموزشی مفید، تهران

نقاشی: قالب  اغراق در نقاشی :عنوان فعالیت
مدرسه مفید قم 

سوم و چهارم: پایه

خوشرو: طراح

بخشی از فعالیت که به هدف مورد نظر پرداخته شده است(اهداف)هدف 

استفاده از اغراق در نقاشیرشد ادراکات زیبایی شناختی

:فعالیتخالصه 
دیدن . می بچه ها را به این نکته جلباست توجه تصاویر و نقاشی هایی از حیوانات که در قسمتی از بدن آن ها اغراق شده 1

اغراق در خرطوم فیل، گردن زرافه دارد مثل کنیم که اغراق در قسمت هایی به وجود آمده که قابلیت اغراق در آن وجود 
با توجه به نکته ای که گفته می شود به بچه ها می گوییم شما چه حیوانی را برای نقاشی انتخاب می کنید که. در آن بتوان 2

بکشیدرا داد آن اغراق را نشان 
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نقاشی: قالب  با کاندینسکی آشنایی :فعالیتعنوان 

مدرسه مفید قم 
ششم-پنجم-چهارم

خوشرو: طراح

بخشی از فعالیت که به هدف مورد نظر پرداخته شده است(اهداف)هدف 

.کودک با توجه به قصه خوانده شده در مورد هنرمند یک نقاشی می کشدبیان احساس،عواطف و افکار

:فعالیتخالصه 

خواندابتدا مربی قصه صدای رنگها را برای بچه ها می -1

را با هم میبینیم و تحلیل می کنیمهنرمند قصه تابلوهایی از -2

طوری بعد از دیدن جعبه رنگش اینطوری نقاشی کرد تو بعد از دیدن جعبه رنگت چ( کاندینسکی)هنرمند-3
نقاشی میکشی؟
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نقاشی: قالب  با پیکاسوآشنایی   :عنوان فعالیت
مدرسه مفید قم 

ششم-پنجم-چهارم
خوشرو:طراح

بخشی از فعالیت که به هدف مورد نظر پرداخته شده است(اهداف)هدف 
با توجه به سبک پیکاسو یک نقاشی با موضوع آزاد می کشدرشد حواس و ادراکات زیبایی شناختی

:فعالیت خالصه 

کنیم را با هم میبینیم و تحلیل می پیکاسو تابلوهایی از 

زنندمورد خطوط نوع رنگ گذاری و اشکال موجود در تابلوها بچه ها حرف می در 

یک نقاشی دلخواه با توجه به سبک پیکاسو می کشندسپس 
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نقاشی: قالب  پیکاسو در زمان ما  :عنوان فعالیت
مدرسه مفید قم 

ششم-پنجم-چهارم
خوشرو :طراح

بخشی از فعالیت که به هدف مورد نظر پرداخته شده است(اهداف)هدف 

با توجه به سبک پیکاسو یک نقاشی با موضوع خاص می کشندرشد حواس و ادراکات زیبایی شناختی

:فعالیت خالصه 

ه همه ش با توجه به آشنایی بچه ها با سبک پیکاسو به بچه ها می گوییم اگر پیکاسو در زمان ما بود و می خواست شخصی ک
سرش توی گوشی بود را بکشد چطوری میکشید؟
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عکاسی: قالب  از اشیا و خوراکی هاعکاسی   :عنوان فعالیت
مدرسه مفید قم 

ششم-پنجم-چهارم
خوشرو :طراحان

بخشی از فعالیت که به هدف مورد نظر پرداخته شده است(اهداف)هدف 
استفاده از درک  و تجربه هنری برای چیدن و ترکیب بندی اشیا و رنگهای آنها در عکاسیرشد حواس و ادراکات زیبایی شناختی

:فعالیت خالصه 

دی در بنابتدا عکس هایی از عکاسی هنری از اشیا یا خوراکی ها یا ترکیب این ها می بینیم و در مورد ترکیب 
، نمای ین زاویه دوربگذاشتن، حد نوع چیدمان مثل جلو عقب گذاشتن اشیا یا وارونه گذاشتن یا افقی یا عمودی 

نها آدر متفاوت دیدن اشیا نوع یک خانواده یا تک رنگ کنار بی رنگ ، و نگاه هنری و رنگها از نزدیک روبرو 
کنیمصحبت می 

.به بچه ها می گوییم اگربخواهند یک عکس هنری بگیرند از چی و چطوری می گیرند
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حجم سازی : قالب  چیدمان :عنوان فعالیت
مدرسه مفید قم 

ششم-پنجم-چهارم-سوم
خوشرو: طراح

بخشی از فعالیت که به هدف مورد نظر پرداخته شده است(اهداف)هدف 

و ترکیب بندی اشیا برای چیدمانهنری ذوق واستفاده از درک  رشد حواس و ادراکات زیبایی شناختی

:خالصه فعالیت 

تن حد نوع چیدمان مثل جلو عقب گذاشبندی در می بینیم و در مورد ترکیب از چیدمان عکس هایی ابتدا 
کنار هم از میز ها یا صندلی ها در چیدمان ،و استفاده اشیا یا وارونه گذاشتن یا افقی یا عمودی گذاشتن  نقش 

های گذاشتن حجم های بزرگ و کوچک ، استفاده از حجم های مرتبط یا بی ربط در چیدمان ، استفاده از دیوار
نیم رنگی یا سفید در پس زمینه یا تکیه گاه برای چیدمان ،توجه به رنگ حجم ها در کنار هم صحبت می ک

به بچه ها می گوییم با توجه به نکات باال و گفته شده یک چیدمان روی زمین انجام دهند 
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سازیحجم :قالب  تی وسیله بازی با بازیافساخت   :عنوان فعالیت

مدرسه مفید قم 

ششم-پنجم-چهارم-سوم

خوشرو:طراح

بخشی از فعالیت که به هدف مورد نظر پرداخته شده است(اهداف)هدف 
بازیافتی ساخت و ساز یا بازیافتی ها از طریق ایجاد تغییر  یا ترکیب با ابزار دیگر  در شکلبروز خالقیت

برای ایجاد یک وسیله بازی 

:خالصه فعالیت

تی ها تصاویری از حجم های ساخته شده از بازیافتی می بینیم به نکته هایی از این قبیل نحوه برش دادن بازیاف
ن شکلهای استفاده از شکل خود بازیافتی برای ایجاد شکل جدید ایستایی کار و چرخاندن بازیافتی برای پیدا کرد

رفتن نکته طریق تغییر و ترکیب  در شکل بازیافتی  و با در نظر گشود از بچه ها خواسته می شود از متنوع اشاره می 
ندی و نکته هایی مثل جذابیت و رنگب. های گفته شده یک حجم جدید یعنی یک وسیله برای بازی درست کنند

ایدسرگرم کننده بودن وسایل بازی نیز از صحبت کردن با بچه ها در مورد انتخاب یک وسیله بازی به دست می
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و ساخت عروسکنمایش: قالب  ها جوراب   :عنوان فعالیت
مدرسه مفید قم 

پنجم-چهارم-سوم

خوشرو: طراح

بخشی از فعالیت که به هدف مورد نظر پرداخته شده است(اهداف)هدف 

تبدیل جوراب ها و دستکش هابه یک شخصیت نمایشیبروز خالقیت

:فعالیتخالصه 

ابتدا عکسهایی از عروسکهایی که از جوراب یا دستکش درست شده اند را می بینیم 

گذاشتن )ی سپس یک جوراب و یا دستکش  انتخاب می شود و در حین جان بخشیدن به آن و تبدیلش به شخصیت نمایش
خصیت مو و دهان و چشم یا برش قسمتهایی از آن یا اضافه کردن چیزهایی دیگر به جوراب یا دستکش می تواند در خلق ش

.در موقیعت های مختلف نمایش اجرا می شود(.باشدموثر 
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نمایش عروسکی: قالب  بخشی به یک عنصر طبیعیجان   :عنوان فعالیت
مدرسه مفید قم 

ششم-پنجم-چهارم-سوم

خوشرو :طراح

بخشی از فعالیت که به هدف مورد نظر پرداخته شده است(اهداف)هدف 

جان بخشی به یک تکه چوب ، سنگ یا میوه بیان احساس و عواطف

:فعالیتخالصه 

شاید هم اول ).به آن وسیله  زندگی ببخشید صدا و حرکت بدهیدو . یکی ازابزار طبیعی مثل چوب، سنگ، یا میوه را بردارید
یله تان را موسیقی گذاشته میشود حاال با این موسیقی وس(.)صدا و حرکت داشته باشید و بعد یک شی را انتخاب کنید

به .تان باشدخودصدا ابداعی سعی کنید  حرکت و .حرکت بدهید و فکر کنید صدا و حرکت وسیله  باعث زندگی او شده است
ک وسیله جای کالم می توانید از آه کشیدن ، غریدن، وصل کردن یک وسیله صدا دار به وسیله تان یا خودتان یا حتی با ی

صیت پیدا کرد حاال که وسیله تان شخحتی می توانید در صدا و حرکت اغراق کنید و .موسیقی مثل نی یا طبل استفاده کنید
.یک نمایش بداهه با آن وسیله بازی کنید
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حجم سازی : قالب  روزنامهحجم   :عنوان فعالیت
مدرسه مفید قم 

ششم-پنجم-چهارم
خوشرو:طراح

بخشی از فعالیت که به هدف مورد نظر پرداخته شده است(اهداف)هدف 
بیان احساس به یک صفحه مشخصی از روزنامه بیان احساس و عواطف

:خالصه فعالیت

....نند و چروک کنند و فر ک. میتوانند مچاله کنند، لوله کنند. توجه به موسیقی که می شنوند به روزنامه فرم دهندبا 

کهای و عروس( فرمشان به شخصیت خاصی اشاره نمیکندها که عکس هایی از حالتهای پیکره کودک در این مرحله به 
وادث یا حروزنامه مثل روزنامه ای را نشان میدهیم و  به بچه ها میگوییم که می خواهیم با استفاده از صفحه مشخصی از 

ه و در انتها حس صفح.دهیمپیکره ای بسازیم که احساس  مان را نسبت به ان صفحه نشان .. ورزشی یا اجتماعی و
مکیل با در استفاده از رنگ یا نحوه مچاله کردن و لوله کردن و برش دادن و  ت.انتخاب شده را بتوانیم در حجم ببینیم 

گر مثل ابزار اصلی روزنامه و چسب کاغذی است اما برای تکمیل می توانند از مواد دی. وسایل اضافی صحبت می کنیم
.استفاده کنند... کاموا، طناب کنفی،دکمه و
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نقاشی  : قالب  زمینی با پارچه هنر   :عنوان فعالیت
مدرسه مفید قم 

ششم-پنجم-چهارم-سوم 
خوشرو :طراح

بخشی از فعالیت که به هدف مورد نظر پرداخته شده است(اهداف)هدف 
اشاره  به نقوش و دیده شدن آن و استفاده از رنگ ها و طرح ها مرتبط با فضای نقاشیرشد حواس و ادراکات زیبایی شناختی

:خالصه فعالیت

:ابتدا تصاویر را به بچه ها نشان می دهیم و به توجه آن ها به این نکات جلب می کنیمدر 

جای به نقش و رنگ پارچه توجه شود که قرار است چطور و کجا در نقاشی استفاده شود؟ مثال یک پارچه گلدار ک: الف
.نقاشی می تواند استفاده شود

.باشدجزیی از خود نقاشی ممکن است سطحی که می خواهیم انتخاب کنیم که وسایل انتخابی را بچینیم : ب

وی زمین یک با وسایلی که در اختیار دارید ر. پارچه را می توانیم چروک کنیم، تا بزنیم، شکل بدهیم و استفاده کنیم: ج
.تابلوی نقاشی درست کنید

مثال . دهندبرای بهتر دیده شدن نقاشی از زوایای مختلف به آن نگاه کنند و با توجه به زاویه دیدشان تغییرات الزم را ب
.جای یک پارچه یا وسیله را یا مدل چینش آن را تغییر دهند
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نقاشی  : قالب  صدا نقاشی   :عنوان فعالیت
مدرسه مفید قم 

ششم-پنجم-چهارم-سوم 
خوشرو :طراحان

بخشی از فعالیت که به هدف مورد نظر پرداخته شده است(اهداف)هدف 
حرکت بر اساس موسیقی بیان احساس و عواطف

تقلید حرکت دیگری 

:خالصه فعالیت
.که می شنوند حرکت کنندموسیقی بر اساس 

بچه های دیگر صدا را نمیشنوند.کنندحرکت کسی که با هدفون صدایی می شنود را تقلید 
بکشندمداد شمعی روی کاغذ با .کردندحس قبل تصور و نقاشی صدایی که در مرحله 

بچه ها فکر کنند حرکت این نقاشی چگونه می تواند باشد؟نقاشی های بچه ها نشان داده می شود 
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نقاشی  : قالب  نی و فوت :عنوان فعالیت
مدرسه مفید قم 

سوم 
خوشرو :طراحان

بخشی از فعالیت که به هدف مورد نظر پرداخته شده است(اهداف)هدف 
.با فوت شکل لکه رنگی را تغغییر می دهد و تبدیل به شکل دیگری می کندبروز خالقیت

:خالصه فعالیت

بود اگر کم) به بچه ها می گوییم یکی از رنگ های رقیق شده را به دلخواه انتخاب کنند و به اندازه یک قاشق 
ی که می بعد با نی به آن لکه فوت کنند و آن را به هر سمت. یکبار مصرف روی کاغذ بریزد( بیشتر از یک قاشق

لکه های سپس به بچه ها می گوییم با دقت به. دو رنگ دیگر را هم به این ترتیب انجام دهند. خواهند هدایت کنند
ییم این لکه حاال به آن ها می گو. کاغذ را بچرخانند تا بتوانند در زوایای مختلف به آن نگاه کنند. رنگی نگاه کنند

.ها چه جوری می تواند جزیی از نقاشی شما باشد؟ با مداد شمعی نقاشی تان را کامل کنید
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نمایش  : قالب  بازی  سایه   :عنوان فعالیت

مدرسه مفید قم 
سوم 

خوشرو:طراح

بخشی از فعالیت که به هدف مورد نظر پرداخته شده است(اهداف)هدف 
استفاده از سایه ها برای بازی نمایشی با استفاده از تجربه دیدن سایه های خودشان از قبلرشد حواس و ادراکات زیبایی شناختی

:خالصه فعالیت
ن چراغ قوه و دور و نزدیک شدیر ابتدا عکسهایی از سایه هایی که با اعضان بدن به وجود آمدن را با بچه ها می بینیم و در مورد چگونگی به وجود آمدن این سایه ها و تاث

ختلفی بدهند تا سپس به بچه ها می گوییم المپ اتاقشان را خاموش کنند و چراغ قوه را روشن کنند و به بدنشان حالت های م. یا ترکیب دو یا چند اعضا گفتگو میکنیم
.هر کسی دوست داشت می تواند سایه خودش را در وب نشان دهد. سایه های بدنشان روی دیوار ایجاد شود

چند وسیله را مثال می تواند از وسایل خانه هم استفاده کند یک یا. حاال با ترکیب با یک وسیله ی دیگر یک سایه جدید بسازد و ما حدس بزنیم چه سایه ای ساخته
طوری کنار هم قرار دهد که سایه جدید به وجود آید

ه ها حرف بزند برای سایه ها یک قصه درست کند و جای سای. یک یا چند شخصیت جدید با سایه ها درست کند می تواند سایه خودش یا سایه ابزار باشد: قسمت آفالین
بفرستدبعد یکی از اعضای خانواده از نمایشش فیلم بگیرد و برای من . می تواند صدایش را هم تغییر بدهد
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نقاشی : قالب  رنگهای دوست داشتنی    :عنوان فعالیت
مدرسه مفید قم 

سوم 
خوشرو :طراح

بخشی از فعالیت که به هدف مورد نظر پرداخته شده است(اهداف)هدف 
براساس رنگهایی که خیلی دوست دارند یک نقاشی میکشندبیان احساس و عواطف

:خالصه فعالیت

؟به بچه ها می گوییم نقاش چه رنگ هایی را بیشتر دوست داشته؟ چه جوری متوجه شدی. تابلو از یک نقاش مثل مارک روتکو را نشان می دهیمچند 
(چون بیشتر استفاده شده یا زیاد تکرار شده )

اگر بخواهی به دیگران نشون بدی چه رنگهایی بیشتر دوست داری چی می کشی با چه رنگیهایی  
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و این حکایت باقی ست
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