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طرح درس نوشته شده به شکل عملی با کودکان 

انجام و بازی شده است؛ این نوشته برای کودکان ۴ 
تا ۸ ساله قابل استفاده است، به شرط آن که میزان 

پیچیدگی اَشکال از طرفی، و سواالت از سوی دیگر اندکی 
تغییر و متناسب با سن کودک در نظر گرفته شود؛ از 

دیگر سو، هر کدام از این مراحل نوشته شده را می توان 
در یک جلسه تمرین کرد.

زهرا لطفی - تسهیلگر فلسفه برای کودکان
مناسب برای کودکان پیش دبستانی تا دوم ابتدایی

پ.ن: اگــر بــه منابــع اینترنتــی معرفی شــده در ایــن 
از طریــق  طــرح درس دسترســی نداریــد، می توانیــد 
ــن  ــای ای ــه در انته ــاب )ک ــه بازت ــی مدرس ــای ارتباط راه ه
تــا  بــا مــا تمــاس بگیریــد  مطلــب درج شده اســت( 

فایل هــای مــورد نیــاز را برایتــان بفرســتیم.



طرح درس 
»تحلیل کودکان از اشکال«

طرح درس نوشته شده به شکل عملی با کودکان 
انجام و بازی شده است؛ این نوشته قابل استفاده 

برای کودکان از  سن 4 تا 8 سال می باشد به شرط 
آن که میزان پیچیدگی اَشکال از طرفی، و سواالت از 

سوی دیگر اندکی تغییر و متناسب با سن کودک در 
نظر گرفته شود؛ از دیگر سو، هر کدام از این مراحل 

نوشته شده را می توان در یک جلسه تمرین کرد.

اهداف
آشنایی با اشکال )هدف ابتدایی(. 1

توانایی تمایز میان اشکال مختلف . 2

ساختن اشکال با اعضای بدن، خصوصاً انگشتان.. 3

توانایی شناخت اختالف ها و دلیل آوری برای . 4
ً تفاوت بین مربع و مثلث چیست؟(  آن ها. )مثال

توانایی یافتن اشکال در دنیای واقعی . 5

شناخت ماهیت اشکال در حالت های مختلف . 6
)مثالً: مربعی که روی تخته کشیده شده است با 
مربعی که سرامیک است با مربعی که در کارتی 

رسم شده است.( 

هدف نهایی: توانایی درک عمیق از حالت های . 7
مختلف اشیا و تشخیص ماهیت اشیا در دنیای 

خیالی )ذهنی(، واقعی.

ابزارهای مورد نیاز
تخته و ماژیک تخته •
اشکالی که با مقوا از پیش تهیه شده است.  •
ــده  • ــکال شناخته ش ــی اش ــر بیرون ــه تظاه ــیایی ک اش

ــره دارد(. ــکل دای ــه ش ــاعت، ک ــال س ــتند. )مث هس

حوزه های یادگریی
ریاضی  •
زبان انگلیسی  •
هنر •
فیزیولوژی ) کاراندام شناسی( •
فلسفه برای کودکان  •
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مراحل تدریس
مرحله  اول :

در ابتــدا بــرای آشــنایی کــودکان بــا ایــن اشــکال از اعضــای بــدن آن هــا کمــک مــی گیریــم؛ از آن هــا می خواهیــم تــا بــا 
ً بــا کمــک انگشــتان ســبابه و اشــاره هــر دو دســت، شــکل چهارگــوش را  کمــک انگشتانشــان اشــکال را بســازند. مثــال
ــت  ــر دو دس ــاره ه ــبابه و اش ــتان س ــک انگش ــا کم ــا ب ــازند، ی ــره را بس ــکل دای ــتان ش ــک انگش ــا کم ً ب ــال ــا مث ــازند. ی بس

مثلث یا سه گوش را بسازیم.

مرحله  دوم:  
بــا کشــیدن اشــکال پــای تختــه درس را آغــاز کنیــد. در ابتــدا از کودکان 
بخواهیــد تــا تفــاوت میــان ســه گوش و چهارگــوش را بگوینــد، ســعی 
ــا از  ــید ت ــه بکش ــای تخت ــف پ ــای مختل ــا رنگ ه ــدام را ب ــر ک ــد ه کنی
ــکال  ــگ اش ــاوت رن ــدا تف ً ابت ــال ــد. مث ــروع کنن ــاده ش ــخ های س پاس
ــکال  ــی اش ــای اساس ــراغ تفاوت ه ــه س ــپس ب ــد؛ س ــح دهن را توضی

ــال:  ــرای مث ــید. ب ــاده بپرس ــوال های س ــد. س برون
ایــن دو شــکل چــه فرقــی )کلمــه  تفــاوت اســتفاده نشــده اســت 	 

ــود(  ــرف ش ــث منح ــد و بح ــای آن را ندانن ــت معن ــن اس ــرا ممک زی
بــا هــم دارنــد؟ 

آیا تعداد خط های آن ها  با هم برابر است؟	 
چه چیزی در آن ها با هم فرق دارد؟ 	 
ً دایره و مثلث( با هم فرق کند؟	  آیا فقط تعداد خط ها سبب شده است که این دو شکل )مثال

دست

در مرحلــه آخــر در ایــن بخــش، دو شــکل کــه از همــه جهــت بــه هــم شــباهت دارنــد را پــای تختــه بکشــید و از آن هــا 
ــد.  ــه ان ــرار گرفت ــکال ق ــن اش ــدام از ای ــر ک ــه ه ــت ک ــی اس ــی در جهت ــاوت اصل ــد؛ و تف ــان کنن ــا را بی ــد تفاوت ه بخواهی

ــالً:    ــید، مث ــه ای تر را پرس ــؤال های ریش ــوان س ــد، می ت ــنا ش ــا آش ــا تفاوت ه ــودکان ب ــن ک ــی ذه وقت
آیا این دو شکل از هر نظر یکسان اند؟ 	 

آیا این شکل )اگر مثلث کشیده باشید( یک مثلث است؟
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مرحله سوم: 
اشــکالی کــه بــا مقــوا از  پیــش  ســاخته  شــده را بــه کمــک آهنربــا بــه تختــه کالس نصــب کنیــد. ســپس بــا ماژیــک همــان 
شــکل را رســم کنیــد و در آخریــن گام بــرای آغــاز بحــث، شــی ای کــه در جهــان خــارج بــه همــان شــکل اســت را بچینیــد؛ 

حــال از کــودکان بپرســید کــه:
این سه چه فرق هایی با هم دارند؟ 

آیا دایره ای که پای تخته کشید شده است را در دنیای خارج می بینند؟
ً شکلی با آن ساخت؟ آیا از دایره کشیده شده می توان استفاده کرد؟ مثال

آیا دایره ازپیش ساخته شده کاربردی دارد؟ 
این ساعت، دایره است یا ساعت؟ ساعت چیست؟

مرحله چهارم:  
در قســمت پایانــی ایــن تمریــن ذهنــی بایــد کــودکان را بــه جایــی بــرد کــه ما بــه ازای بیرونــی اشــکال مختلفــی کــه در 
مراحــل قبــل آن هــا را آموخته انــد را ببیننــد و در پــی آن هــا بگردنــد. مثــالً، از آن هــا بخواهیــد تــا شــکل چهارگــوش را 
ً می تــوان شــکل ســه گوش را در نــان بســتنی یافــت، یــا چهارگــوش را  پیــدا کننــد، یــا شــکل دایــره را پیــدا کننــد. مثــال

در ســرامیک یافــت.
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بازی با کودکان
چشــمان آن هــا را بــا پارچــه ای ببندیــد. اشــکال مختلــف کــه از پیــش ســاخته شــده را پیــش روی آن هــا قــرار دهیــد. از 
آن هــا بخواهیــد تــا اشــکال را تشــخیص دهنــد؛ ایــن کار هــم دســت ورزی  آن هــا را در تشــخیص اشــکال بــاال می بــرد و 
هــم ایــن امــکان را بــه آن هــا می دهــد تــا بــی آنکــه از توانایــی بصریشــان اســتفاده کننــد، اشــکال را تشــخیص دهنــد. 
در ایــن بــازی کــودک مجبــور خواهــد شــد فضــای ذهنــی )آنچــه در کالس فراگرفتــه اســت( را بــا فضــای عینــی )اشــکال 

بیرونــی( مطابقــت دهــد.
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