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کاردستی و نقاشی در سنین کودکی بیش از اینکه نیاز به آموزش هایی تخصصی و فنی داشته باشد، 
نوعی بازی و فعالیت است که می تواند مسیر شادی را برای بروز خالقیت و ارتقاء سطح تفکر، تکلم و 

ات بیشتر و پر خاطره والدین و فرزندان اعتماد به نفس فراهم کند و بهانه ای برای تقویت انس و ارتباط
 .باشد

این کتاب برای مخاطبانی است که اگر تخصص و استعداد هنری هم ندارند، عالقمند به افزایش نشاط در 
همراهی با فرزندان خود هستند و از پیشنهادهای موجود برای جهت دهی فعالیت ها به سمت تقویت 

ید به جای مصرف گرایی، انجام کارهای متفاوت، نگاه مهارت های دیدن، فکر کردن، ساختن، تول
 .دوباره به هر چیز و بهره مندی از وسایل دور ریختنی و قابل بازیافت استفاده نماید

توانید در جلسات های مختلفی با موضوعات گوناگون و متنوع بیان شده است که میدر این کتاب فعالیت
 دیگری مانند فضای سبز در کنار کودکان عزیز، تمرین کنید. مختلفی در مهد، خانه و یا فضاهای

توانند به کمک این کتاب های تخصصی نقاشی و هنر را هم نگذرانده باشند میمربیان و والدینی که دوره
از فعالیت در کنار کودکان لذت ببرند و خالقیت را در بستر نقاشی و استفاده از وسایل دور ریز و قابل 

 آنان تجربه کنند.بازیافت، با 
 آموزش نقاشی برای کودکان با هدف آموزش تخصصی گرافیک و طراحی نیست.

در این سنین طالیی مقصود و هدف اصلی، تقویت ارتباط با والدین و ساختن خاطرات شیرین در 
همراهی با آنان، تقویت حس و خیال، تقویت توان ابراز وجود و اعتماد به نفس در کودک است. نقاشی 

ها، تجربه گوید و ساخت کاردستی باعث گسترش میدان آگاهیآن چه درون کودک می گذرد سخن می از
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های عملی، برطرف کردن نیازهای شخصی، درک ارزش کار و زحمت دیگران و کارهای دستی و مهارت
 شود.فراگیری نحوه حفظ و نگهداری اشیا ساخته شده توسط کودک می

تواند ماده اولیه بسیار مناسب و در عین حال ارزان و مقرون به یختنی میامروزه مواد بازیافت و دور ر
 ترها باشد.های کودکان و حتی بزرگها و کاردستیسازهصرفه برای دست

ها به درستی و در سطح وسیع در مهدهای کودک صورت چنانچه طرح نوین استفاده از دور ریختنی
رورش ذهن کودکان خواهد بود. در این صورت به آنان بگیرد، گام بلندی در جهت رشد، خالقیت و پ

 دهد.شان را از محیط میفرصت بروز استعدادها و نمایش تصورات ذهنی
توان گفت در برخی از کشورها، در هر مهد و مدرسه، ساالنه یک تن مواد دور ریختنی به جرأت می

 گیرد.د استفاده قرار میها از منازل آورده و مورهای بچهتمیز شدهف برای ساخت کاردستی
خالقیت را اگر نگاه نو، متفاوت بودن و یا نواوری معنا کنیم، اصل آزادی و انعطاف در نوع استفاده از 

ها و تصاویر باید لحاظ شود. مربی نباید کودکان را ملزم کند که همگی یک نوع وسایل و ساختن شکل
و کاردستی ساختن هم اجباری نیست. ممکن است  کار را به شکل یکسانی انجام دهند. حتی نقاشی کردن

کودکی مایل باشد صرفا بنشیند و دیگران را تماشا کند و یا در محیط اطراف کالس، جست و خیز و بازی 
و همچنین از انواع روش های کار در نقاشی،  1های رشدهای دورهکند. خوب است که مربی از مشخصه

شد و به کودکان پیشنهاد کند اطرافشان را خوب ببینند، در مورد و... اطالع داشته با 2کاردستی، بازی
های مختلف کارهای نو بکنند و تر است، گفتگو کنند و سپس با وسایل یا شکلآنچه برایشان جالب

                                                           
و اهل بیت نبوت های رشد تفکر اجتماعی، خصوصا جلدهای اول و دورم، احمدرضا اخوت، نشر قرآن جلدی دوره 6رجوع شود به مجموعه کتب  1

 علیهم السالم.
های خوشبخت، مریم ادیب و کتاب با من بازی کنید، انسیه برومند و هدی کاویانی، از همین ها برای بچهها و فعالیترجوع شود به کتاب بازی 2

 انتشارات.
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ها و را انجام دهد که ایده تواند کارهای خالق مختلفیهای مورد نظر خودشان را خلق کنند. کسی میطرح
 های خود داشته باشد.دات مختلفی را هم در اندوختهها و مشاهتجربه

های توانید در بستری از خالقیت و مهربانی، کاردستیکش هم میشما مادران و مربیان دلسوز و زحمت
قابل استفاده، چشم نواز و زیبایی را همراه با کودکان بسازید و آنچه را که الزم دارید، خودتان در 

توانید از وسایل دور و تر میهای خالقانهها و نقاشینید. برای داشتن کاردستیها تولید کهمراهی با بچه
و شناخت ابزار  های مختلفتوانید با سر زدن به مکانای بکنید. همچنین میهای تازهاطراف خود استفاده

های زینتی، ها، خمیرها، مهرهها، کاغذها، سنگها، رنگبتر از انواع چسو لوازم جدیدتر و جالب
ها، وسایل ها، موتورهای الکتریکی، قرقرهکارهای سفالی آماده و کارهای تولیدی دیگر هنرمندان، چرخ

وشی، رنگ فروشی، لوازم ساخت های لوازم خیاطی، ابزار فرخرّاطی، امکانات متنوع در فروشگاه
تر و تولیدات سطح های تازهماکت و ... نیز اطالعاتی حاصل کرده و با شناخت امکانات بیشتر، به ایده

 باالتری دست پیدا کنید.
سازی باشد، به صورتی که کودک احساس کند خودش بهتر است همراهی والدین و مربیان در حد زمینه

زنند تا کنند و گاهی خود را به نادانی میه است. والدین مؤثر گاهی کمک میمراحل فعالیت را انجام داد
های خود کنند تا با دخالتکودک جریان فعالیت را با دست و فکر و ابتکار عمل خود طی کند و سعی نمی

ست و هایی هستند که هنر خالص دکاردستی را فراهم کنند. زیباترین و بهترین کارها همان الزاما زیباترین
 فکر و توان کودک است.

های اجازه تجربه و اجرای فعالیتسفره یا پارچه بزرگی روی زمین پهن کنیم و با خیال راحت به کودکان 
های آنان، به تقویت حس اعتماد به نفس سازهگذاری به دستمورد نظر را بدهیم. با احترام و ارزش

وع نگاه کودک نسبت به محیط و مثبت اندیشی کودک، تقویت حواس بصری، لمسی و تعادلی و تقویت ن
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های کودک را به راحتی در سطل زباله نریخته و او کمک خواهیم کرد. مراقب باشیم که حاصل زحمت
 نسبت به ان با بی اهمیتی برخورد نکنیم.

تواند در احساس موفقیت یا ناکامی کودکان تاثیر داشته تردیدی نسیت که زمان اختصاص داده شده می
طلبند. به شوند و بعضی دیگر فرصت بیشتری را میها در یک جلسه ساخته میاشد. بعضی کاردستیب

 هر حال زمان باید متناسب با نوع کار باشد.
های مادر و پدر در موارد مختلف زندگی باعث تقویت و تداوم دیدن کارهای نو به نو از مربی و خالقیت

ها صرفا توقع ته نیست که خود را کنار بکشیم و از بچهاین مسیر شیرین و رشد دهنده است. شایس
طراوت و تازگی و طراحی کارهای جدید داشته باشیم. خالقیت در بازی و نقاشی و کاردستی و خیاطی 
و... منجر به خالقیت در تفکر و انتخاب و تصمیم و خالقیت در نوع برخورد با مشکالت و کمبودها و 

 شود.های خوب و خدایی مینیتبرخوردها و گفتگوها و تقویت 
والدین و مربیانی که حوصله ندارند، مرتبا کار دارند، برای با هم بودن، با هم خندیدن، نگاه کردن، لذت 
بردن، فکر کردن و گفتگو کردن وقت نمی گذارند، والدینی که کمترین تنوع و تغییری در چیدمان 

صورات خود به زندگی ندارند، فرزندانی را پرورش وسایل، ساخت و تولید امکانات جدید و نوع نگاه ت
شان پذیریدهند که انعطاف، تغییر و سازندگی موثری را تجربه نکرده و ناتوانی، شکنندگی و آسیبمی

در رویارویی با مسائل مختلف قابل توجه خواهد بود. شاد و خالق و خوش فکر و با حوصله باشیم تا 
نواده به جامعه منتقل کنیم. نو به ن شدن، بهتر دیدن، بهتر شنیدن، سازی خیر و رحمت را از خاجریان

 تر شدن، بر همه ما مبارک و برازنده است.بیشتر مطالعه کردن و فهمیدن و تغییر کردن و زنده
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