کار گروهی برای یلدا
ِ
فرزانه برزگر

مناسب برای پایههای پنجم تا نهم

حوزههای درسی :درس «من عضو گروه هستم» مطالعات اجتماعی پنجم دبستان.
اما میتوان در درسها و پایههای دیگر هم از آن استفاده کرد.

ایــن روزهــا دادن یــک کار گروهــی جــذاب بــه بچههــا ســختتر شــده اســت .فضــای آنالیــن ،ســختی هماهنگــی را بــرای بچههــا و

معلمهــا دوچنــدان کــرده و همیــن مســئله از اشــتیاق دانشآمــوزان بــرای کارگروهــی کاســته اســت .شــاید فعالیــت زیــر بــا تــم یلــدا،
بتوانــد اشــتیاق بچههــا بــرای کار گروهــی را از نــو زنــده کنــد.

در ایــن دو ســال ویدیوهایــی از افــراد معــروف پخــش دیدیــم کــه کاری را گروهــی و آنالیــن انجــام میدادنــد .همیــن ویدئوهــا ایــده ای
شــد بــرای فعالیــت درس «مــن عضــو گــروه هســتم» مطالعــات اجتماعــی پنجــم دبســتان.

قــرار شــد بچههــا در گروههــای  ۳تــا  ۴نفــره ،فعالیتــی ماننــد پخــت کیــک  ،درسـتکردن ژلــه ،ســاالد و  ...و حتــی اوریگامــی یــا نمایــش

کتــاب را بهطــور گروهــی و آنالیــن انجــام دهنــد .البتــه راســتش از میــان دانشآمــوزان مــن ،هیــچ گروهــی تــا بــه حــال ســراغ اریگامــی
نرفتــه اســت.

ﯾﻠﺪا ﻣﺒﺎرک!

ً
حتما با خود فکر می کنید« :پخت کیک آنالین و گروهی؟»  ،درست است؟

خــب ،ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه بچههــا بایــد در ابتــدا یــک فعالیــت را انتخــاب کننــد،ســپس آن را مرحلهبنــدی کننــد و مراحــل را
بیــن یکدیگــر قســمت کننــد .هــر فــرد مســئول انجــام یــک مرحلــه اســت و بایــد کار را بــه بعــدی تحویــل دهــد  ،البتــه منظــورم تحویــل

آنالیــن و نمایشــی اســت.
ً
یعنــی چــه؟ مثــا بــرای درســتکردن ژلــه ،نفــر اول پــودر ژلــهی زرد را در ظرفــی میریــزد ،بــا آب مخلوطــش میکنــد و در یخچــال

میگــذارد .نفــر دوم ظرفــی را از یخچــال خانــهی خودشــان بیــرون مــیآورد کــه ژلــهی زردش ســفت شــده اســت و بعــد میتوانــد
رویــش مــوز یــا  ...بگــذارد .نفــر دوم ،از ســمت راســت کادر بــه نفــر بعــدی پــاس میدهــد  .نفــر بعــدی از ســمت چــپ کادر ظــرف را
ٰ
همــراه بــا ژلــهی زرد و مــوز تحویــل میگیــرد و رویــش محلــول ژل ـهی نارنجــی را میریــزد و در یخچــال میگــذارد .نفــر آخــر هــم ژل ـهی
کامــل را از یخچــال بیــرون مــیآورد و آن را تزییــن میکنــد و بــه بقیــه نشــان میدهــد.

هرکــس در خان ـهی خــودش ایــن مراحــل را پیــش میبــرد و فقــط در انتهــا ،فیلمهــا بــه هــم متصــل میشــود .ابتــدا فکــر میکــردم
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ً
بایــد خــودم مســئولیت تنظیــم فیلمهــا را بــه عهــده بگیــرم امــا در طــول ایــن دو ســال ،فقــط فیلــم دو گــروه را ســاختم .1معمــوال هــر

گــروه عضــوی دارد کــه حســابی بــا اپلیکیشــنهای مختلــف آشناســت و بــه ایــن ترتیــب نیــازی بــه کمــک معلــم ندارنــد.
ً
ایــن فعالیــت هماهنگــی بســیاری میخواهــد؛ انتخــاب نــوع فعالیــت  ،انتخــاب ظــرف مشــترک (معمــوال ظــروف شیشــهای،یــا لیــوان)
یــا کاغــذ بــا رنــگ و انــدازهی یکســان و  ،...تقســیمبندی مراحــل کار  ،هماهنگــی زاویــهی دوربینهــا ،هماهنگــی نــوع انتقــال یــک

جســم بــه نفــر بعــدی و نوشــتن ســناریو ،همگــی نیــاز بــه هماهنگــی دارد .همچنیــن الزم اســت هــر دانشآمــوز شــرایط و امکانــات
ـرایط افــراد گروهشــان کار را پیــش
خــود را بررســی کنــد و همگروهیهــا نیــز محدودیتهــای هــر فــرد را درک کننــد و بــا توجــه بــه شـ ِ
ً
ببرنــد .مثــا دانشآمــوزی کــه بــه فــر دسترســی نــدارد بایــد مراحــل اولی ـهی پخــت کیــک (مثــل ه ـمزدن تخممــرغ  ،افــزودن شــیر یــا

 )...را بــه عهــده بگیــرد .همچنیــن بهتــر اســت همهــی گروههــا ،ایدههــا و نقش ـههای جایگزیــن هــم در ذهــن داشــته باشــند تــا اگــر

یــک ایــده اجرایــی نبــود ،ســراغ ایــدهی بعــدی برونــد.
ً
کافــی اســت از بچههــا بخواهیــد خالقانــه ســناریو بنویســند و مســئولیتها را تنظیــم کننــد،آنهــا قطعــا ایدههــای جذابــی میدهنــد.
ً
مثــا در یکــی از فیلمهــای کالس مــا ،نفــر قبلــی آرد را میریخــت (امــا ظرفــی در کادرش مشــخص نبــود) ،ســپس فیلــم بــه صحنهــی

بعــدی میرفــت کــه آرد از بــاالی کادر درون ظــرف میریخــت .مــا فیلــم را میدیدیــم بــدون اینکــه دســتی معلــوم باشــد و آشــپز حیــران
بــه آرد و ظــرف نــگاه میکــرد،گویــی آرد را نفــر قبلــی در ظــرف نفــر بعــدی میریــزد.

شــب یلــدا نزدیــک اســت و میتوانیــد در ایــن هفتــه ایــن کار گروهــی را بــه بچههــا بدهیــد تــا بــا تــم یلــدا کیــک ،ژلــه،ســاالد انــار یــا

 ...درســت کننــد یــا اوریگامیهایــی مرتبــط بســازند .ایــن فعالیــت را در ســایر روزهــای ســال هــم میتوانیــد بــه دانشآموزانتــان

بســپارید.
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 1میتوانید از اپلیکیشنهای  Viva Videoو InShotاستفاده کنید.
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