شکستن یخ کالس از پشت صفحه نمایشگر
سارا صیادی

[پایه مناسب برای هر فعالیت ،در متن ذکر شده است].

بــا توجــه بــه اینکــه ســال تحصیلــی جدیــد در حالــی آغــاز میشــود کــه بســیاری از آمــوزگاران و تســهیلگرها همچــون مــن ،نخســتین
بــار اســت کــه بــا شاگردانشــان مواجــه میشــوند و نخســتین دیدارشــان از طریــق پلتفــرم1هــای مجــازی رخ میدهــد ،فعالیتهــای

زیــر بــه منظــور آشناشــدن شــاگردان بــا تســهیلگر ،گــردآوری و ارائــه شــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه اجراپذیــری ایــن فعالیتهــا
بــه تعــداد نفــرات  ،ظرفیــت پلتفــرم مجــازی مــورد اســتفاده و شــرایط ویــژه هــر کالس درس بســتگی دارد.

بازی شماره یک (بنا بر طرایح ویژ ه تسهیلگر ،مناسب برای پایه سوم دبستان به باال)

تســهیلگر لیســت اســامی دانشآمــوزان را در دســت دارد .بــا توجــه بــه اینکــه پلتفــرم آموزشــی چگونــه اســت و دامنــهی صوتــی
و بصــری آن چگونــه تعریــف شــده اســت ،تســهیلگر نــام دانشآمــوزان را یکــی یکــی خوانــده و از همــ ه اعضــای کالس میخواهــد

کــه در مــدت زمانــی کوتــاه و مشــخص ،توصیفــی از آن فــرد ارائــه دهنــد .ارائ ـ ه توصیــف بســته بــه امکانــات پلتفــرم مجــازی خواهــد

بــود .بــا توجــه بــه تعــداد دانشآمــوزان و زمــان کالس الزم اســت تــا تبصــرهای بــرای کوتاهبــودن توصیفهــا در نظــر گرفتــه شــود.
مثــا میتــوان دامن ـ ه توصیــف را بــه یــک کلمــه محــدود کــرد .یــا میتــوان از پرس ـشهای هدایتگــر اســتفاده کــرد .مثــا میتــوان از
دانشآمــوزان خواســت کــه بــر ایــن اســاس در مــورد شــخص نامبــرده نظــر دهنــد کــه :

«اگــر رنــگ باشــد چــه رنگــی اســت؟ اگــر شــکل هندســی باشــد چــه شــکلی اســت؟ اگــر حیــوان باشــد چــه حیوانــی اســت؟ اگــر میــوه
باشــد چــه میوهایســت؟» و  ...ایــن پرس ـشها را میتــوان بــا توجــه بــه پای ـ ه مربــوط و شــرایط ویــژ ه هــر کالس بــه طــور اختصاصــی
طراحــی کــرد.

بازی شماره دو -بگرد و بیار (مناسب برای پایههای سوم تا ششم)

تســهیلگر بــا دســتورالعملهای متفاوتــی از دانشآمــوزان میخواهــد از جــای خــود بلنــد شــده ،در محیطشــان بگردنــد و اشــیائی

را کــه تســهیلگر خواســته بیاورنــد و نشــان دهنــد و بعــد پیرامــون آن اشــیا ســوالها و بحث-هــای ســرگرمکننده و چالشــی مطــرح
شــود.

تسهیلگر میتواند به دانشآموزان  5دقیقه وقت دهد تا بروند و تعداد مشخصی از وسایل را بیاورند که مثال:
« از مشت دست کوچکترند».

یا «اسمشان بیشتر از چهار حرف است».
یا «در اسمشان حرف کاف وجود دارد».

یا «نامشان سهبخش یا بیشتر است».
و ...

پــس از اینکــه هــر یــک از دانشآمــوزان وســایلی کــه آورده را نشــان داد ،تســهیلگر ســواالتی را بــا محوریــت آن وســایل مطــرح

میکنــد.
مثال:

 1در فناوری اطالعات یا IT؛ پلتفرم ( ،)Platformهر نرمافزار یا سختافزاری است که برای میزبانی یک اپلیکیشن یا سرویس مورد استفاده قرار میگیرد.
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«اگــر موجــودات فرازمینــی واقعــی باشــند و بــه زمیــن بیاینــد و شــما قــرار باشــد یکــی از ایــن اشــیا را بــه آنهــا هدیــه دهیــد،

کــدام یــک از اشــیایی را کــه آوردهایــد انتخــاب میکنیــد؟ چــرا؟»

«اگر قرار باشد هر کدام از این اشیا را به یکی از همکالسیهایتان بدهید ،چه چیز را به چه کسی می-دهید و چرا؟»

«اگــر بــا عــدهای در قایــق باشــید و بــه دلیــل ســنگینی قایــق قــرار باشــد تعــدادی از ایــن وســایل را بــه آب بیندازیــد و فقــط یکــی را نگــه

داریــد ،کــدام را انتخــاب میکنیــد و چــرا؟»

دستورالعملها و پرسشها را میتوان بنا بر تشخیص تسهیلگر و سطح کالس ،تنظیم کرد.
از این بازی در جهت معرفی دانشآموزان هم میتوان بهره برد.

مثــا از دانشآمــوزان بخواهیــد کــه  5وســیلهای را بیاورنــد کــه شخصیتشــان را توضیــح میدهــد .وســایلی کــه عالقــه خاصــی
بــه آنهــا دارنــد و یــا وســایلی کــه وقــت زیــادی در روز را بــا آنهــا میگذراننــد .و یــا وســایلی کــه معنــای خاصــی برایشــان دارد .از
دانشآمــوزان بخواهیــد دربــار ه علــت انتخــاب وســیلهها توضیــح دهنــد.

میتــوان اســم یکــی از دانشآمــوزان را گفــت و از ســایرین خواســت تــا در مــدت مشــخصی وســایلی را بیاورنــد کــه برایشــان میتوانــد
شــبیه یــا بیانگــر فــرد نامبــرده باشــد ،و بعــد دربــار ه علــت انتخــاب آن وســیل ه خــاص حــرف بزننــد.

شــیوهای دیگــر از ایــن بــازی کــه مناســب پایههــای ســوم تــا ششــم دبســتان اســت ،مبتنــی بــر حــواس پنجگانــه اســت .از دانشآمــوزان

میخواهیــم کــه برونــد و بــا دســتورالعملی مشــخص ،وســیلهای بیاورنــد .امــا ایــن بــار وســایل را لــو ندهنــد و فقــط در نســبت بــا

حــواس پنجگانهشــان آن وســیله را توصیــف کننــد و ســایرین حــدس بزننــد کــه آن وســیله چیســت .پــس از اعــام حدسهــای
دیگــران ،وســیلهای کــه آوردهانــد را نشــان دهنــد.

شــیوهای دیگــر بــرای انجــام ایــن بــازی ایــن اســت کــه واژ ه توصیفــی خاصــی را بیــان کنیــم و از دانشآمــوزان بخواهیــم وســایلی را
بیاورنــد کــه بــه نظرشــان بــا آن واژه در تناظــر اســت.

صفاتی مانند  :زیبا ،لطیف ،عجیب و ...

بازی شمار ه سه – پیکشرنی ( 2مناسب برای پایههای هفتم تا نهم)
Pictionary 2

2

روال ایــن بــازی از ایــن قــرار اســت کــه یکــی از افــراد -در اینجــا تســهیلگر -چیــزی را انتخــاب میکنــد و هــدف ایــن اســت

کــه بقیــه بتواننــد حــدس بزننــد ایــن انتخــاب ،چیســت .مثــا تســهیلگر در ذهنــش «پرخــوری» را انتخــاب میکنــد .در ادامــه بــرای

اینکــه بــه طــور غیرمســتقیم دانشآمــوزان را راهنمایــی کنــد ،ســعی میکنــد تصویــری نشــانگر پرخــوری بکشــد .در حیــن اینکــه
تســهیلگر در حــال کشــیدن تصویــر اســت ،دانشآمــوزان میتواننــد حــدس بزننــد یــا ســوالهایی بپرســند کــه بــا «آری» یــا «نــه»

پاســخ داده میشــود .بــه غیــر از ایــن دو ،تســهیلگر هیــچ حــرف دیگــری نبایــد بزنــد .

بازی شماره چهار_ اونور چه خربه؟ (مناسب برای پایههای هفتم تا نهم)

ایــن فعالیــت متمرکــز بــر تــوان توصیفــی دانشآمــوزان و در راســتای برانگیختــن کنجــکاوی آنــان اســت .از دانشآمــوزان میخواهیــم

کــه در همــان نقط ـهای کــه نشســتهاند و در کالس مجــازی حاضــر شــدهاند ،منظــره روبهرویشــان را توصیــف کننــد .مجــازی بــودن
کالسهــا ایــن پیشفــرض را بــه همــراه دارد کــه فقــط میــدان دیــد دوربیــن دســتگاه در معــرض دیــد ســایر افــراد کالس اســت  .مثــا
ممکــن اســت خــود تســهیلگر در شــرایطی باشــد کــه قابــی کــه در آن قــرار گرفتــه بســیار تمیــز و مرتــب باشــد ،امــا پشــت صحنــه

ظرفهــای نشســت ه شــام دیشــب یــا فــرد دیگــری از اعضــای خانــه حضــور داشــته باشــد .شــروع بــازی بــا تســهیلگر خواهــد بــود و

پــس از توصیــف منظــر ه مقابلــش ،میتوانــد ،در صــورت تمایــل ،تصویــری از آن را بــه دانشآمــوزان نشــان دهــد .دانشآمــوزان بــه

شــیوهای مشــابه عمــل خواهنــد کــرد

بازی شمار ه پنج – تخیل یک پایان ( مناسب برای تمام پایهها)

از دانشآمــوزان خواســته میشــود تــا خیــال کننــد کــه ماجــرای پاندمــی تمــام شــده .دلشــان میخواســت کجــا بودنــد و چــه کاری

میکردنــد کــه االن نمیتواننــد .بــه دانشآمــوزان فرصــت خیالپــردازی در ســکوت بدهیــد و بعــد از هــر کــدام بخواهیــد کــه

تخیلشــان را تعریــف کننــد .در پایــان هــر روایــت میتــوان از کالس پرســید کــه چــه افــراد دیگــری دوســت دارنــد در خیــال فــرد راوی

شــریک باشــند؟
منابع:

/https://vestals21stcenturyclassroom.com

/zoom-scavenger-hunt-ideas-for-teachers

اطالعات تماس:
@baztabschool
@baztabschool
ایمیل:
info@baztabschool.ir
وبسایتbaztabschool.ir :
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