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:عنوان فصل
الگویابی





لعنوان فص
الگویابی

 هاالگویابی اشکال هندسی و رنگ

ادامه دادن الگو

ساختن الگو

الگوی اعداد، تشخیص و ادامه دادن

اهداف 
فرعی

تقارن؛ الگوی معکوس



قراره با تعدادی دومینوی چوبی: طرح مساله. 1خوب دیدن و درست پیاده کردنچشم عقاب
رنگارنگ برای عروسک های شهر اعداد که همان 

ه یکی از اعداد ب. عددها هستند خانه درست کنیم
ا دوست دارد خانه ی او و دوستانش ب: خاله گفت

.این ترکیب رنگ ساخته شود

ان تعداد هر رنگ را به بچه ها می گوییم تا خودش. 2
(تمرین شمارش. )دومینو بردارند

د و بچه ها به طرح پیشنهادی خاله نگاه می کنن. 3
.دالگوی رنگها را همانگونه که هست اجرا می کنن

بعد از آماده شدن خانه، بازی با عروسک های . 4
.عددی شروع می شود

روند آموزشی





زمستونه و دوستمون از توی کمد 
تعدادی شال گردن درآوده اما با 

نصف شال ... یه مشکل روبرو شد
.  گردنش طرح نداره و پاک شده

می تونید کمکش کنید و شال 
گردنش رو کامل کنید؟ فقط 

د یادتون باشه که یه جوری بکشی
که مثل خودش باشه، پس باید 

خوب نگاه کنید

طرح جذاب مساله 
برای درگیر شدن 

بچه ها با موضوع 













الگویابی
اعداد

طرح مساله با داستان مسابقه 
حیوانات جنگل

استفاده از عناوین 
متفاوت و جذاب 

قورباغه عدد بلغور کن 

یک مسابقه جذاب 
برای تمرین الگویابی 

اعداد







شکل پنجم از 
چند مربع 

ساخته شده



طرح مساله

پروژه یا بازی

نکات مهم



پروژه ها



پروژه        
خیاطی

ساخت 
دست بند و
گردن بند

کش مو با
نمدهای 

رنگی

گلدوزی و 
دوخت تزئینی

:یمناسبت
تسبیح



و دست بند
گردن بند

شمارش مهره ها

ه ها انتخاب الگو توسط خود بچ
.انگیزه آنها را باال می برد

ک از آنجا که وسیله تزئینی و ی
نیاز برای آنهاست، عالقه زیادی

دارند و تعداد زیادی درست 
.می کنند

د در بعد رقابتی ماجرا، به دست بن
را دوست خود نگاه می کنند و الگوها

.مقایسه و بیان می کنند

روند آموزشی پروژه 



پروژه های 
مناسبتی

ساخت تسبیح. 1

آویز آینه به مناسبت عیدغ. دیر2

:مباحث مرتبط با ریاضی

شمارش دانه های تسبیح. 1

دسته بندی بر اساس رنگ یا اندازه. 2

فکر کردن درباره الگو و ساخت الگو. ی 3
مد نظر

روند آموزشی پروژه 



:گلدوزی و دوخت های ساده تزئینی
گل رز عنکبوتی . (عبور یکی در میان سوزن از شعاع دایره)1
گلدوزی روی لباس با کوک ساده و پر کردن فاصله کوکها ب. ا عبور 2

و با الگوی رنگی متفاوت... سوزن به صورت یکی در میان یا 

یره، تزئین کش ساده مو با نمدهای رنگی که به شکل های مختلف دا
مربع و مثلث بریده شده 

دلخواه آشنایی با اشکال مختلف هندسی، الگوی رنگها، انتخاب الگوی)
(توسط بچه ها، شمارش تعداد، مقایسه بلندی و کوتاهی آویز کش



با هم بسازیم

.در قالب ساخت یک بازی، می خواهیم الگو را به بچه ها آموزش دهیم



پروژه 
هنر

:نقاشی رنگارنگ با خالل دندان
ورت انتخاب دو یا سه رنگ پاستل و رنگ کردن به ص

منظم روی کاغذ، در مرحله بعد کل صفحه را سیاه 
.دو آخر سر زیباترین نقاشی خود را بکشن. کنند

کوالژ با کاغذهای رنگی دست ساز 

:ترکیب هنر و نویسندگی
استفاده منظم از دو یا سه رنگ کاغذ در پروژه 

نویسندگی 



ساخت و 
ساز

رای قراره با تکه های کارتون رنگی ب: طرح مساله. 1
عروسک های شهر اعداد که همان عددها هستند 

:  یکی از اعداد به خاله گفت. خانه درست کنیم
ب دوست دارد خانه ی او و دوستانش با این ترکی

.رنگ ساخته شود
ده و به بچه ها تعداد مشخصی کارتون برش خور. 2

.کاغذ رنگی و چسب می دهیم
د، بچه ها به طرح پیشنهادی خاله نگاه می کنن. 3

رنگ آجرها را می شمارند و طبق تعداد داده شده 
.آجر رنگی می سازند

مرحله بعدی مشاهده ی دقیق خانه مورد عالقه . 4
.عروسک ها و اجرای آن روی میز شخصی است

اده از بعد از اینکه خانه آماده شد،بچه ها با استف. 5
.شکل اعداد، عروسک می سازند و بازی می کنند

روند آموزشی پروژه 



ساخت ریسه :پروژه مناسبتی



بازی های 
مرتبط با 
الگویابی

خمیر رنگی و سیخ چوبی در قالب مغازه بازی یا بازی درسی

ه ها انجام بازی و فعالیت های دو نفره به این صورت که شماره بچ
نفره روی تخته نوشته شود و با یک الگوی عددی، ترکیب های دو

 4و 2، 3و 1مثال شماره . مشخص شود
:  هیجانیبازی های 

تایی10مرتب کردن بطری های رنگی از پشت کش با شمارش 
قایم باشک و تمرین شمارش

تایی در انجام حرکات ورزشی10و 5، 3، 2استفاده از شمارش 
بازی هُپ
افه در رابطه با بحث اض) لباس ها و روسری های مختلف پوشیدن 

.دیگرشدن یک الگو به الگوی 
ه ها، از بستر موجود در کالس مثل الگوی روی لباس بچاستفاده 

ت می شود برای جذابی)و نقاشی کردن الگوها ... کیف، روسری و 
مربوط بیشتر برگه های نقاشی شده را جابجا کرد و هر فرد، الگوی

.(به دوستش را ادامه دهد



تکالیف 
دوست داشتنی



تکلیف
در مشاهده نکته در الگویابی، دقتمهم ترین : پیدا کردن الگو در طبیعت•

وجه است، بنابراین خود ما به عنوان شروع کننده نقش مهمی در جلب ت
حواسمان به دنیای پیرامون باشد، اطراف ما پر از نظم. بچه ها داریم

ان و تکرار شونده است؛ اردوها را دست کم نگیریم، مدل تزئین درخت
)  ین شمشادها در پارک، نظم در ترکیب رنگ گل ها، توجه به باال و پای

(سقف و فرش 

وی گچ کشیدن الگوی فرش، الگ: در خانه و کشیدن آنکردن الگو پیدا •
...بری، پیدا کردن الگوی روی لباس، کابینت و

با اعدادالگوی : انجام بازی های شمردنی به صورت دسته جمعی در خانه•
...(10،20،30)تکرار و تمرین برای بچه ها ملکه ذهنی می شود 

به تایی در بازی های هیجانی و 5از الگوهای پرکاربرد مثل شمارش 
. ربیایداستفاده شود تا برای بچه ها به صورت ملکه ذهنی دصورت آهنگین 

.  را جدی بگیریم... بازی هایی مثل قایم باشک، هپ و 



الگویابی اشتباه به خاطر 
اشتباه در تشخیص 

جهت
چالش 

انجام بازی های هیجانی مرتبط با جهت در راهکار
.ورزش صبحگاهی یا حیاط



دنبال نکردن الگوی پیشنهادی

ه ها خود بچ)الگویابی منحصر در یک فعالیت نباشد 
الگوی دنبال کردن–فرصت برای اظهار نظر داشته باشند 

طبق -پیشنهادی، رنگ آمیزی یا پروژه بدون الگوی منظم
(الگوی دلخواه کودک



جمع بندی

ما سعی کردیم در . ریاضی در زندگی ما جریان دارد فقط کافی ست نگاهمان را تغییر دهیم
. چمران آموزش را در زندگی بچه ها جاری کنیم تا شیرین تر و دوست داشتنی تر باشد

بسترهای خوبی مثل آشپزی، هنر و خیاطی به راحتی به ما کمک می کند تا آموزش 
.جذاب تری داشته باشیم

.انگیزه ی یادگیری از خود یادگیری مهم تر است

پروژه های ) الگویابی هرچقدر به بستر زندگی واقعی بچه ها برگردد، موفق تر است 
( ترکیبی تر و نزدیک تر به زندگی 



الحمدلله رب العالمین


