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کاِر گروهی برای یلدا 
فرزانه برزگر 

مناسب برای پایه های پنجم تا نهم
حوزه های درسی:  درس »من عضو گروه هستم« مطالعات اجتماعی پنجم دبستان.

 اما می توان در درس ها و پایه های دیگر هم از آن استفاده کرد. 

ــا و  ــرای بچه ه ــی را ب ــختی هماهنگ ــن، س ــای آنالی ــت. فض ــده اس ــخت تر ش ــا س ــه بچه ه ــذاب ب ــی ج ــک کار گروه ــا دادن ی ــن روزه ای
معلم هــا دوچنــدان کــرده و همیــن مســئله از اشــتیاق دانش آمــوزان بــرای کارگروهــی کاســته اســت. شــاید فعالیــت زیــر بــا تــم یلــدا، 

ــد.  ــده کن ــو زن ــی را از ن ــرای کار گروه ــا ب ــتیاق بچه ه ــد اش بتوان
در ایــن دو ســال ویدیوهایــی از افــراد معــروف پخــش دیدیــم کــه کاری را گروهــی و آنالیــن انجــام می دادنــد. همیــن ویدئوهــا ایــده ای 

شــد بــرای  فعالیــت درس »مــن عضــو گــروه هســتم« مطالعــات اجتماعــی پنجــم دبســتان. 
قــرار شــد بچه هــا در گروههــای ۳ تــا ۴ نفــره، فعالیتــی ماننــد پخــت کیــک،  درســت کردن ژلــه، ســاالد و ...  و حتــی اوریگامــی یــا نمایــش 
کتــاب را به طــور گروهــی و آنالیــن انجــام دهنــد. البتــه راســتش از میــان دانش آمــوزان مــن، هیــچ گروهــی تــا بــه حــال ســراغ اریگامــی 

نرفتــه اســت.

حتمًا با خود فکر می کنید: »پخت کیک آنالین و گروهی؟«،  درست است؟
خــب، ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه بچه هــا بایــد در ابتــدا یــک فعالیــت را انتخــاب کننــد،  ســپس آن را مرحله بنــدی 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. 
ــال  ــد و در یخچ ــش می کن ــا آب مخلوط ــزد، ب ــی می ری ــه ی زرد را در ظرف ــودر ژل ــر اول پ ــه، نف ــت کردن ژل ــرای درس ــًا ب ــه؟ مث ــی چ یعن
ــد  ــد می توان ــت و بع ــده اس ــفت ش ــه ی زردش س ــه ژل ــی آورد ک ــرون م ــان بی ــه ی خودش ــال خان ــی را از یخچ ــر دوم ظرف ــذارد. نف می گ
ــرف را  ــپ کادر ظ ــمت چ ــدی از س ــر بع ــد.  نف ــاس می ده ــدی پ ــر بع ــه نف ــت کادر ب ــمت راس ــر دوم، از س ــذارد. نف ــا ... بگ ــوز  ی ــش م روی
همــراه بــا ژلــٰه ی زرد و مــوز تحویــل می گیــرد و رویــش محلــول ژلــه ی نارنجــی را می ریــزد و در یخچــال می گــذارد. نفــر آخــر هــم ژلــه ی 

ــد. ــان می ده ــه نش ــه بقی ــد و ب ــن می کن ــی آورد و آن را تزیی ــرون م ــال بی ــل را از یخچ کام
ــردم  ــر می ک ــدا فک ــود. ابت ــل می ش ــم متص ــه ه ــا ب ــا، فیلم ه ــط در انته ــرد و فق ــش می ب ــل را پی ــن مراح ــودش ای ــه ی خ ــس در خان هرک

یلدا مبارک!
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بایــد خــودم  مســئولیت تنظیــم فیلم هــا را بــه عهــده بگیــرم امــا در طــول ایــن دو ســال، فقــط فیلــم دو گــروه را ســاختم1. معمــواًل هــر 
گــروه عضــوی دارد کــه حســابی بــا اپلیکیشــنهای مختلــف آشناســت و بــه ایــن ترتیــب نیــازی بــه کمــک معلــم ندارنــد.  

ایــن فعالیــت هماهنگــی بســیاری می خواهــد؛ انتخــاب نــوع فعالیــت،  انتخــاب ظــرف مشــترک )معمــواًل ظــروف شیشــهای،  یــا لیــوان( 
ــک  ــال ی ــوع انتق ــی ن ــا، هماهنگ ــه ی دوربین ه ــی زاوی ــل کار،  هماهنگ ــیم بندی مراح ــان و ...، تقس ــدازه ی یکس ــگ و ان ــا رن ــذ ب ــا کاغ ی
ــات  ــرایط و امکان ــوز ش ــر دانش آم ــت ه ــن الزم اس ــی دارد. همچنی ــه هماهنگ ــاز ب ــی نی ــناریو، همگ ــتن س ــدی و نوش ــر بع ــه نف ــم ب جس
ــش  ــان کار را پی ــراد گروهش ــرایِط اف ــه ش ــه ب ــا توج ــد و ب ــرد را درک کنن ــر ف ــای ه ــز محدودیته ــا نی ــد و همگروهی ه ــی کن ــود را بررس خ
ببرنــد.  مثــًا دانش آمــوزی کــه بــه فــر دسترســی نــدارد بایــد مراحــل اولیــه ی پخــت کیــک )مثــل هــم زدن تخم مــرغ،  افــزودن شــیر یــا 
...( را بــه عهــده بگیــرد. همچنیــن بهتــر اســت همهــی گروههــا، ایده هــا و نقشــه های جایگزیــن هــم در ذهــن داشــته باشــند تــا اگــر 

یــک ایــده اجرایــی نبــود، ســراغ ایــده ی بعــدی برونــد.
ــد.   ــی میدهن ــای جذاب ــًا ایده ه ــا قطع ــد،  آنه ــم کنن ــئولیتها را تنظی ــند و مس ــناریو بنویس ــه س ــد خالقان ــا بخواهی ــت از بچه ه ــی اس کاف
ــی  ــه صحنه ــم ب ــپس فیل ــود(، س ــخص نب ــی در کادرش مش ــا ظرف ــت )ام ــی آرد را میریخ ــر قبل ــا، نف ــای کالس م ــی از فیلمه ــًا در یک مث
بعــدی میرفــت کــه آرد از بــاالی کادر درون ظــرف میریخــت. مــا فیلــم را می دیدیــم بــدون اینکــه دســتی معلــوم باشــد و آشــپز حیــران 

بــه آرد و ظــرف نــگاه میکــرد،  گویــی آرد را نفــر قبلــی در ظــرف نفــر بعــدی می ریــزد. 
ــا  ــار ی ــاالد ان ــه،  س ــک، ژل ــدا کی ــم یل ــا ت ــا ب ــد ت ــا بدهی ــه بچهه ــی را ب ــن کار گروه ــه ای ــن هفت ــد در ای ــت و می توانی ــک اس ــدا نزدی ــب یل ش
ــان  ــه دانش آموزانت ــد ب ــم می توانی ــال ه ــای س ــایر روزه ــت را در س ــن فعالی ــازند. ای ــط بس ــی مرتب ــا اوریگامی های ــد ی ــت کنن ... درس

ــپارید. بس

1  می توانید از اپلیکیشن های  Viva Video و  InShotاستفاده کنید.
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