
 



 

 

 

 

 

 

 آموزش مجسمه سازی به کودکان شیوه نامه 
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 آموزش مجسمه سازی به کودکان

 کشورهای دنیا به آن پرداخته زخیلی ارند سال اخیر دچآموزش مجسمه سازی به کودکان مبحثی است که در

این  به ر ایراناما د .ده شده استهمشا در بین کودکان این رویکرد آموزشی  از بسیار خوب نتیجه ندو ا

ربیان این مقوله را با کاردستی یا بحث سفال اشتباه گرفته اند بعضی منشده و خیلی از  توجهآموزش اصال

 دیگر به غلط تصور میکنند که کودک نمیتواند مجسمه سازی کند و اصوال تصور آنها از مجسمه سازی

بحث مجسمه سازی  برای روشن شدناشاره به بعضی از نکات  نتصور غلطی است من در این کتاب ضم

هنر که امیدوارم مربیان و عالقمندان به هنر مجسمه سازی این درس مقدماتی را تدوین کرده ام  16کودکان 

 ت های بصری و خالقیتی آشنا شوند .ه ها با خیلی از مهارت ها و شناخچد تا برا به کودکان آموزش دهن

قبل از شروع درس باید این نکته را بیان کنم که منظور من از مجسنه سازی آن چیزی که شما در تصور 

که از  هایی می پنداریم مجسمه و مجسمه سازی را تندیس ها و پیکره  دارید و متداول است نیست در کل ما

مجسمه سازی قدمتی هزاران ساله دارد  ساخته شده و ما دیده ایم  هزاران سال پیش تا االن در تمام نقاط دنیا

البته به معنی متداول آن که شما تصورش را دارید و در همه کشورها از جمله ایران شاهکارهای بسیار 

زیادی در این زمینه خلق شده است اما من اصال منظورم از مجسمه سازی آن چیزی نیست که شما تصور 

جدید  مجسمه سازی معنا و مفهوم دیگری پیدا میکند در این  میکنید در دنیای مدرن هنر کودکان با متدهای

زمینه دو تفاوت کلی بین معنای متداول آن و آنچه من به عنوان مجسمه سازی کودکان نام میبرم وجود دارد 

 .که به صورت مختصرتوضیح خواهم داد 

 د تامل قرار گیرد اول بحث معنایی و دوم عملی ردو منظر میتواند مواز  تقاوت

در بحث معنایی   مجسمه سازی یعنی ساخت تندیس یا نماد و   به صورتی که یادآموری شخصس مفهومی 

یا کاری باشد ولی در بحث هنر کودکان مجسمه سازی دیگر به این معنا نخواهد بود در هنر مجسمه سازی 

ا کار معنکه به کودکان این معنا نیست که تعیین کننده آموزش است بلکه پرورش ذهن خالق کودک است 

خصیت را بسازد او بزرگسال میخواهد مجسمه فالن ش ساز ان ساده تر یک هنرمند مجسمهه بیب داد.خواهد 

او از مهارت و توانایی هنری خود بهره با توجه به هنر ومهارت خود این کار را به نحو درست انجام میدهد

فته از حس هنرمند و بیان اوست مجسمه ساز دنیای میگیرد و یک مجسمه خلق میکند حس مجسمه بر گر

 باشند تراش ولی ما نمیخواهیم کودکان پیکر ساز یا پیکر خودش را آنگونه که خواسته طراحی و اجرا میکند 

چون کودک پیوند عمیق با دنیای بیرونی خود ندارند کودکان یعی میکنند تجربه کند دنیارا بشناسند و با محیط 

فاده میکنم و به همین دلیل دیگر پیکر ارتباط برقرار کنند من از مفاهیم مجسمه سازی برای این پیوند است

 . تراشی و تندیس سازی برای کودکان اهمیت نخواهد داشت 

http://artkoodak.blog.ir/page/Sculpture


سمه ساز طراحی پیکری را طراحی شده است یعنی مجدر بعد عملی روند مجسمه سازی یک روند از پیش 

کودک به درک از فضا محیط فرم  خواهد داد ولی در هنر کودکاندهد و بعد ساخت آن را انجام ی مانجام 

هزاران مفهوم و حس به تجربه اقدام مبکند و در واقع آن چیزی که کودک به آن میرسد تجسم حس درونی و

ماهیت مجسمه سازی کودکان برمیگردد به شناخت  خود است نه آنچه که قرار است ساخته یا اجرا شود.

 فضا و ...و پیوند او با این مفاهیم از محیط فرم رنگ کودکان

ه اگر اقراق نکرده باشم تاثیری که این آموزش بر من در این کتاب میخواهم شما را با آموزشی آشنا کنم ک

 ذاشت هیچ هنری دیگر نخواهد داشت   .گذهن خالقیت و توانایی کودک خواهد 

شیوه نوین و جذاب و بسیار مهم در عالم هنر کودکان، مجسمه سازی است به جرات میتوانیم بگوییم در 

درصد از مدارس و مکان های هنری این بحث تدریس نمیشود ..شاید دلیل آن تصور نادرست  95ایران در 

ما میخواهیم درک و مفهوم از عدم توانایی کودکان و نوجوانان است و نیز نا آشنایی مربیان از این بحث ... 

فضا سازی درک و مفهوم حجم و در پایان مجسمه سازی را به کودکان بیاموزیم....از این رو میخواهیم همه 

ه مفاهیم و مبانی هنرهای تجسمی داشته باشند تا با ذهنیتی آماده این مطالعه ای اجمالی درباردوستان از ابتدا 

و نتایج به دست آمده را ثبت و یاد داشت برداری کنند و این آموزش را جدی بگیرند کتاب را بخوانند و اجرا 

ن موضوع بسیار مهم است و در حین آموزش ها شما خود به عینه شاهد نتایج مثبت آن خواهید چون اهمیت ای

 . شد

می را بدانند چون ساین شیوه نامه برای مربیانی کارایی الزم را دارد که شناخت اولیه از مبانی هنرهای تج

 و... بافت –ترکیب  –حجم  –جنس  –رنگ  –فرم فضا  –در این شیوه نامه آموزشی مفاهیمی مانند سطح 

تر بچه ها نسبت به دنیای بیروی ش... را به کودکان آموزش داده میشود این مجموعه آموزشی برای درک بی

 و همانطور که نها طرح و تدوین شده است آ م پرورش ذهن خالق و در نهایت خالقیتسباال بردن قدرت تج

قبال گفته شد مجسمه سازی کودکان شناخت آنها از این مفاهیم و در نهایت قدرت تجسم سه بعدی آنها باال 

زم به ذکر است  این شیوه نامه با توجه به نوع دروس و با در نظر گرفتن سن کودکان میتوان ال. میرود 

طح و توقع شما از بچه ها باید سسال قابل استفاده باشد فقط بایستی توجه داشت که  12تا  5برای کودکان 

 سال به باال در نظر گرفته ام . 8. از این رو من این آموزش را متناسب با سن متناسب با سن آنها باشد 

 علیرضا قالیجاری)مهربان (                                                                                         

 

 

 



 تا  –برش  –نازک  –ضخیم  –کوچک  –بزرگ  -اول : مفهوم سطح   سدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با متداول ترین چیزی که در کار  در این درس که اولین درس از این مجموعه است من میخواهم کودکان

 هنری وهمچنین مجسمه سازی )البته در ابتدا (  بچه ها با آن سرو کار دارند یعنی کاغذ و مقوا آشنا شوند .

بزرگی و کوچکی و ضخیم و نازک را حس کنند از این  –بحث فقط آشنایی نیست قرار است مفهوم سطح 

روی  های مختلف میدهم و از آنها میخواهم به کاغذ ها دست بزنند رو به بچه ها  مقوا و کاغذهایی در اندازه

این کاغذ ها را لمس کنند من از عبارت های کالسیک استفاده نمیکنم این جمالت و کلمات در این شیوه نامه 

 فقط برای شما گفته میشود من تالش میکنم از کامات جایگزین مثال روی کاغذ بجای سطح و.. استفاده کنم 

از آنها میخواهم بزرگترین کاغذ را به من نشان دهند .بعد از اینکه بچه ها درست یا غلط این کار را بعد 

اغذ و مقوای خودشان ک 7بچه ها را به ترتیب اندازه کنار هم بچینند انجام دادند به آنها میگویم کاغذها و مقوا 

 . را کنار هم قرا میدهند و یاد میگیرند بزرگی و کوچکی کاغذها

درادامه برای بچه ها رح میدهم که این کاغذ و مقواها یک مفهوم دیگر نیز دارند و آن مفهوم ضخیم و نازک  

است بچها با سم دست امتحان میکنند و خودشان ضخیمترین و نازکترین ها را به من شنان میدهند من با این 

 اد بدهم کار سعی میکنم  حروف الفبای مجسمه سازی را به سادگی به آنها ی

د بعد به بچه ها درباره را به من نشان بدهنیا مقوا بعد از آنها میخواهم نازک ترین و ضخمترین شکل کاغذ 

کدام یک کاغذ باطله میدهم تا برش بزنند بعد به سراغ ضخیمترین هر قیچی کردن ) برش ( صحبت میکنم به 

اشکال هندسی و اینکه چرا به آنها سه  ین با روی تخته به بچه ها دربارهخواهیم رفت اکاغذ  و نازکترین 



مرکز یک شکل در باره  گوش )مثلث ( یا جهار گوش )مربع و مستطیل ( و..میگویند توضیح خواهم داد بعد 

 و مقوای نازک  شکل برسد  مرکزبه تا  دصحبت میکننم بعد از آنها میخواهم مقوای ضخیم را از طرفی ببرن

 .شکل برسد مرکزبه تا  برش بزنند  از گوشهرا

این درس تمرینات مهم درک  مفاهیم مختلف و کاربردی را برای بچه ها بوده و از آنها میخواهم در باره این 

 .نوع کاربیشتر فکر کنند 

ترینات زیادی برای ان منظور هست که مهارت و شناخت کودک را باال میبرد مثال تازدن های ساده برشهای 

 موازی با فاصله ها مشخص و...

      

           ************************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 س دوم : از سطح به فرم در  

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسیددر این درس من میخواهم به بچه ها یاد بدهم با یک برش ساده چطور میتوانیم از یک سطح به یک فرم 

طح را درک سه در درس قبل به بچه ها آموزش داده شد بچه ها با لمس کاغذ روی کاغذ یا همان کهمانطور 

هم به این سطح اضافه کنم و آن هم عبارت تخت یا همان  کردند من در این درس میخواهم یک عبارت دیگر

ح تخت به یک سطح غیر تخت طصاف است این عبارت به این دلیل است که کودک قرار است از یک س

 .بعدی و سه بعدی آن را میشناسیم 2ید که ما با عبارت آبه وجود می  برسد آن هم با کمی خم کردن یا تا زدن 

چه به بسانت  7در  20 در ابعاد   که به صورت مستطیل  بوددرس را اینطور آغاز کردم من یک مقوا را 

همان مقوا را به بچه ها داده  نها نشان دادم بعد از آنها درباره سطح صاف و تخت صحبت کردم از قبل عی

بعد هر وقت من به آنها میگفتم آن کاری را که قرار بود اجرا کنند انجام میدادند توضیحات  حال بودم ودر 

این حالت آیا مقوای من تخت است و همه  ای تخت را کمی انحنی دادم و از بچه ها پرسیدم االن درمن مقو

تصور کردند االن این مقوا میتواند چه چیزی باشد و چند تایی پل را مل به خود گرفته گفتپگفتند نه چون حالت 

آن را تبدیل به چیز دیگری کردم به بچه ها گفتم من با انحنی دادن ساده به مقوا به راحتی ان آوردند .و به زب

انند من روی یک سطح ن را ماادامه بچه ها مقوای خوداش و حال میخواهم شم این کار را انجام دهید ...در

نها دادم و همین کار را آدیگر به صورت پل چسباندن بعد چند تکه مقوای دیگر در اندازه های  مختلف به 

 دوباره انجام دادند .



ه ها درک بیشتری نسبت به تغییر ماهیت یک مقوای ساده به دست آوردند یاد گرفتند با یک چدر این درس ب

 د تغییر ایجاد کنن انحنی ساده 

توجه داشته باشید در این آموزش من تاکید دارم عبارت های متفرقه نباید برروند آموزشی تاثیر بگذارد مثال 

بچه ها در این درس انحنی یک تکه مقور را شبیه پل تصور کردند این از ذهنیت خیالی آنها بیرون آمد ولی 

کار را به نام پل درست کردن بدانند نباید این تصور در روند آموزی طوری جا بیفتد که کودک همیشه این 
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 درس سوم: شناخت فضا و درک عناصر در فضا 

 

 

 

 

 

 

 

انجام یمیدهیم فضای یا درس میخونیم یا کاری را یممنظور من از فضا محیطی است که ما در آن زندگی میکن

یک . در آن زندگی میکنند در .لیونها نفر انسان حیوان درخت کوه ویکشور یک مساحت بزرگ است که م

اشل کوچکتر یک شهر به همین صورت است بعد یک محله بعد یک مدرسه بعد یک کالس تا یک سطح 

 که روی ان چیزی را به وجود می آوریم فضا گفته میشه مقوایی 

من امروز مثل خودم را برای بچه ها در بار محیط یا همان فضا به این صورت معرفی کردم که بچه ها 

محیط تشخیص دادند بعد به آنها گفتم در این محیط چه چیزهایی یافت میشود کالس درس را به عنوان یک 

صندلی تخته و... خود بجه ها که در این محیط هستند من به آنها گفتم  -میز :ها چیزی گفتند هر کدام از بچه

 کاری را روی آن انجام میدهید یک فضا یا محیط خواهد بود حال روی این محیط لمحیط یک مقوا که شک

  دلقه و ذهنیت آنها خواهدد بویچه چیزهایی میتواند باشد آن دیگر به س

و از آنها خواستم به صورت طیل مانددرس قبل ستمن به همه بچه ها یک مقوا دادم چند تکه مقوای به شکل م

 .هر صورت که دوست دارند بچسبانند پراکنده روی محیط یا همان فضای کار به 

 

 

 



 

  : استفاده فرم سازی اولیه  چهارمدرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردم  یمقوا و کاغذ آشنا شدند من سع یبر رو راتییاز تغ یدر دروس قبل کودکان با سطح فضا و بعض

جهت  نیتالش من در ا میکار کن ینقاش مینه قصد دار میبساز یکاردست میالقا کنم که ما نه قصد دار یطور

مهم  نیا یادیکه تا حدود ز ورمایساده در کاغذ و مقوا وجود ب رییها را نسبت به تغبچه تیبود که بتوانم ذهن

برش  یدرس خواستم تا و برش را به کودکان آموزش بدم البته با ساختار مجسمه ساز نیانجام شد اما در ا

کند  یبرش هم به تنوع در شکل و فرم ها کمک م نیکار ا یفرم ها ایقسمت از عناصر  کیجدا کردن  یعنی

شما بازگو خواهم کرد من به همه  یبرا زیآن ن یجن به معنا ندهیو در دروس آ دهدیم ییباینوع ز کیو هم 

و آنها  دیبچه ها تکرار کن یرا به برا میکم کم مفاه دیکن یمقوا به عنوان فضا سطح کار دادم سع کیبچه ها 

همه  یمختلف رو یهادر اندازه یرنگ یکاغذ به آنها دادم مقوا.شود  نهیهم تکرار کنند تا در ذهن آنها نهاد

کردم از بچه ها خواستم خط ها را با  میخط ترس ای نیرا به صورت خط چ یمن خط ییمقوا یتکه ها نیا

حاصل کار آنها بود  ریز ریهم به چسباند تصو یرا رو زیها را تا بزنند بعد سه سا نیببرند و خط چ یچیق

داخل تکه اول  خالفدوم را در جهت م یو تک یبزرگ را اول چسباندن بعد به صورت منحن هیبچه ها تک

درس به مرحله اسپرم  نیشد بچه ها در ا دهیتکه بزرگ چسب یچسبانده شد و در آخر تپه کوچک تر رو

کار  ستهیتا آنها از همه شا دیقرار بده دیکودکان مورد تاک یحتما سطح کار برا دیکن یسع دندیرس یساز

   تلفمخ یست که رنگ رنگ ها یسطح کار رنگ یاستفاده کنند رنگ مقوا
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 1فرم ایستاده تا و برش   پنجم درس 
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فرم میخواهیم به بچه ها آموزش یدهیم با تا زدن و تغیر ساده در یک سطح کاغذ یا مقوا میتوان به فرم و

خالقیت و زندگی یاد اوری میکنم این مباحث کامال حرفه ای و جدی است ودر فکر و ذهن و . سازی رسید 

 نقش بسزایی دارند . کودک

شرح دهید که این مقوا در مانند درس اول در ابتدا شما یک مقوا  کوچک را به بچه ها بدهید و  برای آنها 

هید مقوا را تا وااین حالت یک سطح است مثل سطح زمین سطح خیابان سطح پشت بام و... سپس از آنها بخ

که ا دهند ..از آنها بپرسید حاال این سطح  تبدیل به  چه چیز شده ؟روی میز قر  8بزنند و به صورت عدد

چادر و.... پس شما با یک تای ساده هویت ظاهری یک مقوا را  –عدد هشت  –مطمنا خواهید شنید، کوه 

 تغییر داده اید .

نیم دایره را در همان حالت  در قسمت پایین یک  هسپس در این مرحله از بچه ها بخواهید مقوای  تا خورد

 بق تصویربکشند و سپس آنرا با قیچی ببرند مطا
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ابپرسید تبدیل به چه چیزی شده و تالش کنید فکر بچه ها درگیر شود و هر کس هر جواب هحال از بچه 

ند بار دیگر بر روی مقوا های مختلف با اندازه های چاین تا و کاغذ را  میتواند از نگاه او درست باشدداد

مختلف تکرار کنند و بعد همه مقوا های تا خورده و برش خورده را روی سطح کار بچسبانند بازتاکید دارم 

 آزاد و خالقیت داشته باشند و از کل فضا استفاده کنند  سعی کنید بچه ها در چسباندن 

  تهنک

را به  مجسمه سازی کودکاناین مباحث هیچ ربطی به کاردستی ندارد و ما میخواهیم مفاهیم      -1

 صورت ساده بازگو کنیم 

 تالش کنید ساده بگویید و از اصطالحات هنری بپرهیزید    -2

 اجازه بدهید و آنها را فقط تشویق کنید و ایراد نگیرید خالقیت کودکانبه     -3
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 2و تا زدن فرم ایستاده  برش  : ششم درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعدی( و تبدیل آنها  2حجم دهی به اشکال تخت )نیز با برش و تا  سعی در  این بار در ادامه درسهای قبل 

داریم در درس قبل ما با یک تا و یک برش سعی کردیم بچه ها یاد بگیرن تا با استفاده  به فرمهای سه بعدی

هند که انجام شد اما در این در از این روش هویت یک سطح صاف را به یک فرم غیر صاف تغییر د

 میخواهیم با برش و تای ساده حالت ایستایی و حجمی بیشتر به کار بدهیم 

ل وقتی شما کاغذی را می بینید که در قسمتی برش خورده و در قسمتی تا خورده است حا این در درتصویر

شما این برش و تا را به بچه  ها بیاموزید و سپس به شکل تغییر هویت بدهید نمادی از یک دروازه یا فرمی 

از مجسمه را ساخته اید باید یاد آورشوم که این نوع کار در سطوح باالتر در دانشگاههای هنر سراسر دنیا 

 شده برای کودکان ارائه میدهم تدریس میشود که بنده به صورت ساده و با توجه به اهداف ذکر

ایستایی کار بسیار مهم است یعنی کودک بتواند بعد از برش و تا این فرم را روی سطحی داشته باشید  توجه 

در ابندا یک الگوی آماده را به بچه ها بدهید تا به وسیله آن کار برش  مقوایی به صورت ایستاده بچسباند . 

نجام دادن از آنها بخواهید روی مقوای دیگر همین کار را انجام احالت ایستایی را و تا را انجام دهند بعد که 

ه شما خط چین و خط برش را بکشند بعد ببرند و تا بزنند بعد هر دو کار را روی سطح دهند یعنی مثل نمون

 کار بچسبانند 

 نکات مهم :



 کوچک وبزرگی انواع فرمها و... مد نظر است  –تنوع رنگ     -1

 ها کودکان خالقیت خودشان را بکار بگیرنداجازه بدهید در چیدمان و رنگ    -2

 این درس هیچ ربطی به کاردستی ندارد .    -3

 

               

************************************************************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اشکال هندسی : اتصال فرمها با برش و شکاف هفتم  درس

 

 

 

 

 

 

 

 

در این درس با توجه به مهارت های و ذهنیتی که بچه ها در باره مجسمه سازی بدست آوردند و درک 

فرم با استفاده  قیم با برش در مقوا  به صورت شکاف و تلفیبعضی مفاهیم و اصول این مار حال میخواه

. من قصد دارم به مرور ذهنیت  تجسم سه از این شکافها به ترکیب حجمی و سه بعدی نزدیکتر شویم 

بعدی و ایستایی را به کودکان بفهمانم و آنها درک کنند که فضای سه بعدی دارای ارتفاع پهنا و ضخامت 

کودکان بایستی این مفاهیم را به مرور درک کنند لذا یاد گیری مرحله به مرحله باعث  است ولی چون

 میشود این دانش و هنر در ذهن آنها نهادینه شود 

اشکال هندسی استفاده کردم بخاطر اینکه بچه ها درک بیشتر نسبت به این اشکال  زدر این درس من ا

ها یاد  چهرمها یک نظم خاص را رعایت کنند من به بدارند و سعی میکنند در ایجاد شکاف و تلفیق ف

نند که این شکاف ( در دو طرف شکافی ایجاد کمستطیل  –مربع  –شکل هندسی ) دایره  7دادم اول روی 

 دوبعد  منظور من از شکاف برش مازی کنارهم است در حد ضخامت مقوا  گ باشدنبایستی خیلی بزر

بایستی نصب شود یعنی  شکلها از و بقیه اشکال روی این دو پایه  اشکال به عنوان پایه عدد از این 

میتوانید در که نکاتی   طریق شکاف درون همیدگر خواهند رفت و باعث میشود همدیگر را نگه دارند .

و نیز صبر و ها یادآوری کنید دقت و تمرکز درباره فرم یا شکلی است که می سازند  هبه بچ هر درس

ها قبل از انجام هر کاری اول فکر کنند بعد این کار را انجام ه تحمل در نصب و چسباندن .سعی کنید بچ

 دهند 



 برای نصب بهتر و محکمتر میتوانید از چسب نواری یا چسب مایع استفاده کنید . :نکته

 

 نکات ضروری :

 این مباحث هیچ ربطیبه کاردستی ندارد    -1

 تجسم یک  شکل مد نظر است حتما نباید یک شکل واقهی باشد     -2

 .به بچه ها آزادی در خالقیت بدهید     -3
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 اشکال غیر هندسی  اتصال فرمها با برش و شکاف درس هشتم :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این درس مانند درس فبلی ما با برش و ایجاد شکاف در روی فرمها و به هم وصل کردن اشکال از  

یم چرا که در این درس بر خالف هندسی استفاده کن طریق شکافها میخواهیم این بار از فرمهای غیر

ه چدرس قبلی ما با اشکال منظم هندسی سرو کار نداریم و با اشکال غیر هندسی میخواهیم درک ب

هندسی در باره فضا ئو فرم ایستاده باال ببریم در این درس چون فرمهای ما فرمهای غیر ها را با 

ری را خواهد کرد که چه شکلی را با چه شکل دیگر وصل کند غیر هندسی هستند کودک تفکر بیشت

و نتیجه نهایی به چه صورت خواهد بود در این درس هم مانند درس قبل حالت ایستایی بسیار مهم 

ند تکه به چاخت این فرم رعایت کند میتواند ازسنی کودک بایستی یاد بگیرد که تعادل را در عاست ی

 جای پایه استفاده کند .

و می چسباند هم در جاهای خالی  تاول که با مقوا منحنی می ساخ سواند از درتاین درس کودک میدر 

. من به مرور به بچه ها آزادی در اضافه کردن یا چسباندن و یا بریدن را سطح کار استفاده کند 

 .میدهم تا کودک از خالقیت خودش نیز بهره بگیرد

 

 

نکته : شناخت بچه ها نسبت به اشکال هندسی یا غیر هندسی در روند پرورش ذهن آنها بسیار مهم است 

. 

 

 



 

 : ترکیب استوانهای مقوایی بلند و کوتاه  درس نهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یا مکعب در این درس ما کم کم به سراغ حجم های هندسی خواهیم رقت . یک حجم هندسی مثل استوانه 

سه بعدی است  عون  داری بعد ارتفاع  پهنا ودر واقچشناخته میشود  یبه عنوان یک فرم مجسمه ا

رای کودکان خواهد بود . من در این درس به همه بجه ها راحتی بکردن یک استوانه کار  درست

مقواهایی نازک در ابعاد مختلف دادم و به آنها یاد دادم که به انحنا دادن )لوله کردن ( مقوا میتوانند 

هر کدا م از بچه ها با مقوا های خودشان این یک استوانه یا به تعبیر راحتر یک لوله درست کنند 

ه از هم باز نشوند دو سرمقوا را به هم چسباندند با چسب نواری  بعد کاستوانه ها را ساختند برای این

.  بچسباننداز این کا راز آنها خواستم روی سطح کار آنها را به صورت بزرگ و کوچک کنار هم 

 لند و کوتاه به دست آوردند بچه ها با این کار درک بیشتری از فضای ب

یا فرمهای  شکل هاد از انجام این کار به آنها این اجازه را دادم که با سلیقه خود روی استوانه ها عب      

 ه چیزی را روی آن بچسبانند مثال دکمه یا یک تکه مقوا...کهندسی بکشند یا این

 

   

 

    



 درس دهم   ترکیب استوانه ها روی هم برای تعادل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد بعد آنها تعدادی استوانه با مقوا بسازند و آموزش قبلی قرار است بچه ها دوباره امروز با توجه به  

را روی هم )نه کنار هم ( چنان بچسبانند که یک فرم بلند درست شود و البته تعادل نیز برقرار باشد 

. 

وباره یاد آوری کردم نسبت به دقت در ساخت استوانها به بچه ها برای این منظور من بعد از اینکه د

بقیه  عد استوانه را به صورت پایه روی سطح کار بچسبانند و بعد با چسب مایچنگفتم که میتوانند 

روی هم دیگر بچسبانند که شبیه یک ساختمان  استوانه ها را هر طور با هرسلیقه ای که میخواهند

 شود .

یک خالقیت برای بچه ها اشارهکردم و از آنها خواستم این کار و وقتی کار تمام شد به بعد از اجرای 

هر طور که دوست دارند اجرا کنند . به بچه ها گفتم فکر کنید یاین یک ساختمان است برای این 

 ساختمان هر طور که دوست دارید درب و پنجره بسازید  و بعد بچ ها این کار را اجرا کردند.

  

 

 

 

 

 



 

 )فرم سازی و تعادل ( سیم مفتولی و مهره های رنگی : درس یازدهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن از فرم در مجسمه سازی کودکان متریالهای مختلفی هستند که میتوانند به این هنر و خالقیت و درک کودکا

وفضا کمک کند . یکی از این متریالها سیم مفتولی است که چون قابلیت انعطاف پذیری خوبی دارد و با 

 ی کودکان مفید است. شکلی که میخواهیم در می آید برای هنر مجسمه ساز احتی بهدست به ر

شن و... به مرور زمان مورد توجه قرار  –صدف  –سنگ  –پارچه  –در هنر کودکان استفاده از چوب 

گرفت. مربی با آموزش استفاده از این متریالها سعی میکند تا کودکان  چهار چوب ذهنی خودشان را گسترش 

 ار با رنگ و کاغذ فراتر روند .دهند واز دامنه ک

مقداری سیم مفتولی به بچه ها بدهید تا کمی با آن بازی کنند ) تجربه کنند ( بعد به آنها مکعب های چوبی 

 ند سوراخ ایجاد شده بعد با تعداد مهره های رنگی چبدهید که از قبل ساخته شده و دور تا دور آن 

دو سر سیم مفتولی را به سوراخ های چوب  دمهره ها رد کنند بع م مفتوی را از داخلاز بچه ها بخواهید سی

بایستی  فرو کنند تا سیم مفتولی حالت ایستایی به خود بگیرد این کار کمی برای بچه ها سخت است پرا که

آن حفظ شود وقتی دو سر سیم به چوب محکم شد میتوانند سیم را حالت بدهند و این حالت دادن حالت تعادل 

 تعادل فرم ساخته شده را حفظ میکند 



تعادل کمک میکند سعس منید بجه ها یاد بگیرند  مهره های رنگی نیز با حرکت دادن و جا بجا کردن به این  

 ن به سیم مفتولی آن را از حالت تخت خارج کنند . به سیم یک فرم خاص و زیبا بدهند .با حالت داد

                  ******************************************** 

  سیم مفتولی و اشکال غیر هندسی درس دوازدهم 

 

 

 

 

 

 

 

درادامه درس قبلی با همان شیوه کار و توضیحات این بار با دو تکه سیم بلند و کوتاه و یک تکه چوب که 

تعدادی وراخ در اطراف ان ایجاد شده یک فرم مفتولی با حفظ تعادل می سازیم در این درس بجای مهره 

 های رنگی در اشکال غیر هندسی استفاده خواهیم کرد .  های رنگی از تکه های مقوه

به بچه ها دو نکه سیم مفتولی بدهید با یک چوب مکعبی شکل برای پایه کار و تعدادی مفوای کوپک و رنگی 

م های مفتولی را از سیرا سوراخ و  با کمک سیم مفتولی مقوا ها دبخواه در شکلهای غیر هندسی بعد از آنها

 . بعد با دقت دو سر سیم هارا به داخل چوب فرو کنند تا محکم شود .کنند آن مقوا ها رد 

ن حال مثل جلسه قبل یا حالت دادن به دو سیم  تعادل و زیبایی کار را انجام دهند با حرکت مقوا ها نیز به ای

 تعادل و زیبایی کمک خواهد شد .

 سب حرارتی برای محکم کردن بعضی از قسمت ها به بچه ها کمک کنید چتوانید از نکته اجرایی : شما می

            



 سیزدهم : ساخت یک فرم ایستاده با یک پایه )حفظ تعادل (درس 

 

 

 

 

 

 

 

ار یکی از مهمترین مسائل کدر بحث فرم سازیهای مختلف در دنیای مجسمه سازی حفظ تعادل و ایستایی 

ل باشد ولی تالش کنید آنها این ککم مش نشاید این برای کودکابه کودکان آموزش دهید  دیتوانیماست که 

 با دقت و صبر انجام دهند  اکارهای ر

تاده به وجود آوریم سو تعدادی مقوا یا وسیله اضافه یک فرم ای مفتول فلزیواهیم به کمک خدر این درس می

 رت ترازو به وجود آورد  . در این درس تعادل مشکلتر شده و کودک یاد میگیرد حالت تعادل را به صو

تعادل را به وجود  اضافه کردن چیزهایی یا فرمهایی  با کبه تصویر این درس نگاه کنید در قسمت باال کود

 ورده است آ

 

 

 

 

 

 



 فرم سازی و شکل سازی با سیم مفتولی  :درس چهارده 

 

 

 

 

 

 

 

 

ار با سیم مفتولی است در این درس ساخت فرمهای سه بعدی مثل یک کره یک کدر این درس حجم بیشتر

پرنده و یا هر چیزی که به صورت حجمی است مد نطر خواهد بود کودک با پیچاندن خم  کردن و وصل 

ا بنها این امکان را بدهید تا آل حجمی را بدست بیاورد در ابتدا به سعی میکند یک شک مکردن تکه های سی

سیم مفتولی بازی و تجربه کنند سعی کنید خودشان به فرم برسند شما فقط راهنمایی کنید یا اینکه در وصل 

االن به ذهنیت حجم وفضای سه بعدی و کزدن و محکم کردن سیم مفتولی به آنها کمک کنید بچه ها مطمنا تا 

و این تجربه کردن باعث میشود با راهنمایی شما بیشتر درک کنند و فرمهای ... تا حدود زیادی رسیده اند 

 جدیدی بسازند 

درسهای این مجموعه بسیار خالصه است چون بیشتر کار عملی بوده و شما مربی گرامی با دیدن تصاویر 

 راحتی میتوانید کالس را اداره کنید . و توضیحات مختصر من به

 این درس را میتوانید یک روز دیگر هم اجرا کنید 

نکته مهم ک شاید بچه ها درنصب کردن سیمها به هم کمی دچار مشکل باشند از این رو شما با راهنمایی و 

 کمک به آنها در ساخت فرمشان کمک کنید 

    



        

  فرم سازی با نی و اتصاالت پانزدهم  درس

 

 

 

 

 

 

 

 

در این درس ما با نی پالستیکی یا چوب های کوچک وبزرگ میخواهیم فرمهای مختلف حجمی به صورت 

 سازه های هندسی و غیر هندسی درست کنیم 

جلسه کودکان با فضای کار ارتباط برقرار کرده اند از این رو کار شما  15االن دیگر بعد از گذشت بیش از 

و فرمهای ایستاده دارند احتر شده است . بچه ها االن درک بیشتری از فضا فرم به عنوان مربی تا حدودی ر

رو برای بچه ها شرح خواهد داد از این ساخت سازه های مختلف با کمک اتصاالت را . درس امروز بحث 

 شما به بچه ها مقداری نی پالستیکی و قیجی بدهید ) قیجی برای بریدن نی در اندازه دلخواه ( بعد برای

 فیبر ( یا نوار چسب استفاده کنید.های یونولیت )تکه  –اتصال نی ها شما میتواند از خمیر مجسمه 

و  مایه ها و زیر کار شروع کنند توضیح دهید اگر زیر کار یا همان پایه اولیه محکپبه بچه ها یاد بدهید از 

.درساخت فرم مورد نظر بچه ها آزاد هستند آنها میتوانند جرا خواهد شد درست انجام شود بقیه کار راحت تر ا

هر فرمی را با این نی ها به صورت حجمی درست کنند از ساخت چند فرم مکعبی گرفته تا فرمهای هرمی 

و یا غیر هندسی فقط فرم بزرگ محکم باشد و بچه ها در درست کردن این فرمها تفکر و خالقیت داشته 

 اشند .ب
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 درس شانزدهم  حجم سازی 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این درس دیگر کمتر توضیح خواهم داد چرا که کودکان االن یاد گرفته اند که منظور از فرمهای ایستاده 

چسباندن و روی هم قرار دادن ماد شمعی یا چوب بستی حجمی چیست از این رو امروز قرار است بچه ها با 

ده بلند درست کنند که غیر هندسی است حالت ایستایی خوب داشته یا لوله های کاغذ نازک یک فرم ایستا

 .. کمک کنید به آنها در چسباندن و دباشد این کار را به بچه ها بسپارید و خو

 

 

 

 

 

 



 

درس مقدماتی شروع یک جریان هنری خاص و حرفه ای برای پرورش ذهن خالق کودکان است  16این  

دیل یک فرم دو بعد به سه کودکان را با شیوه های جدید حجم سازی و تب درس 15در مجموعه بعدی من در 

وعه که به صورت بعدی و نیز کاربرد گل سفال و گچ در شکل دهی فرمهای هنری آشنا خواهم کرد این مجم

و مفاهیم و ساده و مختصر مالحظه کردید مقدمی است برای درک بیشتر فضای مجسمه سازی کودکان 

الفبای این هنر است در مجموعه بعدی که به همراه زی تصویر ارائه خواهد شد مراحل هر درس به صورت 

 میکنم تا شما به عینه روند کار را ببینید. تصویر اجرا 

                                           

  آقای مهربان گروه                                                                            

  ) مهربان (علیرضا قالیجاری                                                                           

 

 راه های ارتباطی ما :

  mehrabanart@gmail.com          ایمیل 

تلگرام      هنرکودکان عضویت در این  اطالع از اموزش های جدید  

https://t.me/joinchat/AAAAAD_WW3HoRqa8q3hEnw  

 09391818545تلفن      

  artkoodak.blog.irwww.سایت هنرکودکان    
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