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оид ба таълими босифат (QLP) баррасї шудааст ва муњим нест, ки мавќеи USAID ва
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Таълими санъат ва меҳнат дар синфњои ибтидої. Дастури таълим барои курсњои
такмили ихтисоси муаллимони синфњои ибтидої.
Душанбе, 2009. - ___ с.
Дар дастури таълим масъалањои асосии санъат ва меҳнат дар ҳамбастагї бо
дигар фанҳо дар синфҳои
ибтидої баррасї шудаанд. Инчунин ниёзмандии
омўзгоронро ба назар гирифта принсипҳои таълими ҳамгироии санъат ва меҳнат дар
дастур пурра нишон дода шудааст.

2

Мундариља
№

Мавзўъ

Маќсадњои мушаххас:

1

Ањамияти санъат
ва меҳнат дар
синфҳои ибтидої

2

Барномаи санъат
ва меҳнат, мақсад
ва вазифаҳои он

3

Тайёр намудани
шаклҳо аз коғаз
ва тасвири онҳо

4

Роҳҳои бедор
намудани шавқу
ҳавас ба санъат ва
меҳнат

То анљоми омўзиш иштирокчиён метавонанд:
 ањамияти таълими санъат ва меҳнатро
дар синфҳои ибтидої муайян намоянд;
 «Махзани асрор»-ро хонда ,бо фикрҳои
пешнињодшудаашон муқоиса намоянд
ва хулоса бароранд;
 барномаи таълими санъат ва меҳнатро
аз назар гузаронда, маќсадҳои таълимии
онро шарњ дињанд;
 маќсадҳои таълимиро аз барнома
интихоб намуда,барои ноил гаштан ба
ин маќсадҳо фаъолиятњоро таҳия ва
муаррифї кунанд;
 аз рўйи намуна шаклњои рўбоњ ва
хирсро тайёр намуда, онро тасвир
кунанд;
 ањамияти ташкил намудани чунин тарзи
корро шарҳ диҳанд;
 ба саволи пешнињодшуда аз таљрибаи
кориашон љавоб гардонанд;
 принсипњои асосии санъат ва мењнатро
хонанд ва шарњ диҳанд;
 фаъолиятњоро интихоб намуда, тарзи
тадриси онро муаррифї намоянд.

Миќдори соат
4

4

4

4

3

Сарсухан
Маќсади басо муњими низоми тањсилот омодагии хонандагон ба фаъолияти
мустаќил ва мутобиќшавии онњо дар шароити гуногуни таѓйирпазири љомеа мебошад.
Аз ин рў омўзгор кўшиш ба харљ дињад, ки њар як талаба дар синф, дар мактаб
малакањои иљтимоии худро инкишоф дињад. Таълим бояд бевосита ба талаба равона
гардида бошад.Омўзгор вобаста ба ќобилият, фањмиш ва тафаккури њар як хонанда
фаъолияташро пеш барад. Дар баробари таълим мувофиќи барнома, инчунин омўзгор
бояд сатњи инкишофи зењниро ба назар гирад ва фаъолияти мувофиќ пешнињод намояд.
Хонандагони хурдсол на танњо асосњои таълими санъат ва мењнатро бояд
омўзанд, балки барои равнаќ додани эљодкории худ малакаю мањораташонро инкишоф
дињанд.Барои ин ба омўзгор мебояд ба шогирдони худ тарзи тайёр кардани мавод (
сохтан, буридан, часпондан, ранг додан, тасвир кардан)-ро омўзонад, ки мавод њам
дастрас бошад ва њам ба инкишофи зењнии ў таъсири мусбат расонад. Ањамият ва
зарурати таълими мењнат ва санъат дар синфњои ибтидої , муносибату усулњои тадриси
ин фанњо дар асарњои педагогњои барљаста Коменский Я., Песталотси И., Ушинский
К., Дюи Љ. Инъикос ёфтааст.
Дастури мазкур љанбањои усули интерактивиро дар бар гирифта, аз рўи
принсипњои њамгироии санъати тасвирї ва таълими мењнат тањия гардидааст. Умед
дорем, ки истифодаи дастур барои омўзгорони синфњои ибтидої дар раванди дарсњои
санъат ва мењнат манфиатбахш хоњад буд.
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Тарбияи шавќу њавас ба дарси санъат ва мењнат

1. Кори фардї: Хонед ва ба саволи дар зерин љавоб нависед.
Кўдак ќариб њар рўз барои худ як љањони нави ињотакардаро мекушояд. Вай
мехоњад, ин љањонро ба шахсони наздиктарин изњор намояд: ба падару модар, хоњару
бародар, модаркалон, бобо, рафиќ ва муаллими азизаш. Њама чизи наверо, ки мебинад
ўро ба ваљд меорад ва ў ба воситаи гуфтугў, бозї, расмкашї ва сохтан онро аён
менамояд.
Вай ќалам гирифта, кўшиш мекунад, ки чизи медидагиашро ифода намояд.
Шавќу раѓбат ба расмкашї, буридан, часпондан, сохтан дар кўдакон баравќт пайдо
мешавад. Кўдак мебинад, ки одамони калонсол бо ќалам, ќоѓаз, ќайчї ва дигар ашёњо
кор доранд, вай њам кўшиш менамояд, ин маводњоро ба даст гирад.
Ќариб њамаи кўдакон расм мекашанд, бо ќайчї кор мекунанд, аз як шакл шакли
дигарро месозанд. Аммо на њама рассоми номї ва ё устои моњир мешаванд. Барои
њамин баъзе калонсолон чунин фикр доранд, ки оё ба њама коѓазу ќалам ва ё ќайчию
сўзан додан шарт аст? Шумо чї фикр доред?
2. Биёед, яке аз маќсадњои таълимии «Барномаи санъат ва мењнат»-ро аз назар
мегузаронем.
Талабагон дар давоми соли тањсил бояд китобча ва ё дафтарчаи
хотира сохта ва тасвир карда тавонанд;
3. Хонанда бояд кадом малакањоро дошта бошад, то ки ба ин маќсади таълим
бирасад? Барои инкишоф додани ин малакањо ў бояд кадом амалњоро иљро
намояд?
4. Агар хонанда фаъолиятњои зеринро иљро карда тавонад, ба ин маќсади
таълим ноил мегардад.
Фаъолияти тавсияшаванда
Оид ба шакл ва сохти китобча маълумот дода тавонанд;
Кор бо китобчањо (масалан, китобњои дарсї). Саволњо: Китоб аз чї сохта
мешавад? Он аз кадом ќисматњо иборат аст? Шаклаш чї гуна аст? ва ѓ.
Ќоѓаз ва рангњои мувофиќ интихоб карда тавонанд;
Сўњбат дар бораи навъњои коѓаз ва рангњои гуногун. Саволњо: Китобро аз
кадом навъи ќоѓаз сохтан мумкин аст? Кадом рангњо бештар истифода
мешаванд? ва ѓ.
Шакли китобча ва ё дафтарчаи хотираро сохта ва тасвир карда тавонанд
Чунин амалњоро иљро карда тавонанд;
 якчанд вараќи њаљмаш якхела гиранд;
 онњоро болои њам гузошта, дуќат намоянд;
 аз мобайн бо сўзану ришта дўзанд;
 дар њар як сањифа њошия кашанд;
 муќоваи китобчаро тайёр намоянд;
 мувофиќи хоњиши худ номгузорї кунанд;
 мувофиќи ба номи китобча сањифањои онро ороиш дињанд;
 сањифагузорї кунанд;

5. Кор дар гурўњњо: Хонед ва яке аз маќсадњои таълими барномаро интихоб
карда, дар асоси намунаи боло барои татбиќ намудани ин маќсад фаъолиятњоро тањия
кунед.
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Талаботи барнома (ихтисоран)
Синфи 1
Тасвир ва сохтани
маснуот
аз
асл.
Номгўйи тахминии
маснуот:
парчам,
армуѓонњои ороишї,
бозичањои кўдакона,
аробача,
ќатора,
бодбарак,
наќшу
нигор бо шаклњои
геометрї,
аёният
барои
дарсњои
забони модарї ва
математика.

Синфи 2
Тасвир ва сохтани
маснуот
аз
асл.
Номгўйи
тахминии
маснуот:
парчами
Тољикистон,
лифофањо, шаклњои
геометрї, тасмачањо,
мизу курсї, лонаи
паррандагон,
дафтарча,
њарфњои
чопї, гилемчаи одї,
амсилаи
(макети)
дарахтони мевадор ва
ѓ.

Синфи 3
Тасвир ва сохтани
маснуот
аз
асл.
Номгўйи
тахминии
маснуот: дафтарчаи
кисагї, ќуттињо, мизу
курсї,
лонаи
парандагон, шаклњои
геометрї,
муќоваи
китоб,
албом,
љувздон.

Ороиши
наќшу
нигор, кор бо матоъ.
Маълумот дар бораи
истењсоли матоъњо,
навъу намуди он.
Корњои
амалї:
дўхтани
тугма,
маснуоти
шаклан
росткунља, тасвир ва
дўхтани рўймолча,
сачоќ,
тўњфањо,
наќшдўзї.

Ороиши наќшу нигор,
кор бо матоъ. Такмил
додани тасаввуроти
бачагон
оид
ба
намудњои
композитсияи
сарбастаи
наќшу
нигор дар санъати
тасвирї.
Корњои
амалї: дўхтани тугма,
баровардани
шилшила аз матоъ,
дўхтани давра ва
нимдавра дар рўйи
матоъ.

Ороиши наќшу нигор,
кор
бо
матоъ.
Маълумот оид ба
касби
дўзандагї.
Шиносої
бо
мошинањои
дастї.
Тайёр
намудани
маснуот,
гулдўзии
рўймолча,
сачоќ,
дастархон.
Либос
барои
зоча.
Халтачањо
барои
тухмињо. Гулдўзї дар
рўйи матоъ.

Тасвир ва сохтани
маснуот
мувофиќи
мавзўъ.
Корњои
омехта.
Тасвир ва сохтани
маснуот аз рўйи
мавзўъ дар асоси
мушоњида. Дар рўйи
вараќ
калонтар
тасвир
кардани
асоси ашёњои ба њам
наздику
баробар.
Сўњбат
дар
мавзўъњои тартиби
тасвиру
сохтани
зарфњо.
Номгўйи
тахминии
ашёи
сохташаванда:

Тасвир ва сохтани
маснуот
мувофиќи
мавзўъ.
Корњои
омехта.
Тасвир
аз
рўйи
мавзўъ дар асоси
мушоњидањо, инчунин
аз
рўйи
мазмуни
афсонањо.
Номгўйи
маснуоти
сохташаванда: арчаи
солинавї,
тўњфањо
бахшида ба рўзњои
таърихї,
бозичањо,
шакли завраќча, мизу
курсї ва монанди
инњо.

Тасвир ва сохтани
маснуот
мувофиќи
мавзўъ.
Корњои
омехта.
Тасвири расм аз њаёти
гирду
атроф,
манзараи дења дар
асоси
мушоњида.
Њангоми иљрои амал
аз расм ва нусхаи
нимтайёри
шакли
ашёи
додашуда
истифода
бурдан
мувофиќи маќсад аст.
Њангоми
сохтани
шакли парранда аз
чалѓўза,чўбчањо
,
пластилин,пўчоќи

Синфи 4
Тасвир ва сохтани
маснуот
аз асл.
Номгўйи тахминии
маснуот: абак барои
фанњои
таълим,
шакли
њарфњои
чопї,
ќуттињо,
дафтарчаи хотирот,
крани борбардор,
мошини
боркаш,
парандагон
ва
лонаи
онњо,
бешазор,
боѓ,
шохаи гул ва кўза,
чароѓаки роњнамо,
амсилаи
майдони
бозї, мањаллаи мо.
Ороиши
наќшу
нигор, кор бо матоъ.
Такмили мањорати
эљодкорї. Тасвири
ороиши
идона.
Шиносої бо кори
рассомон,
бинокорон
ва
конструкторон.
Номгўйи дарзњо ва
маснуоти
тасвиршаванда:
либос барои зоча,
рўймолча,
сачоќ,
дастархон, гул ва
шаклњои геометрї
дар рўйи матоъ,
халтачањо
барои
тухмї.
Тасвир ва сохтани
маснуот мувофиќи
мавзўъ.
Корњои
омехта. Тасвир аз
хотир ва тасаввур
дар
мавзўъњои
«Истироњатгоњи
мактаббачагон»,
«Манзараи
кўњсор», «Сулњ дар љањон», «Парвоз ба
кайњон»,
«Манзараи
чарогоњ», «Бозињои
зимистона»,
«Љамъоварии
њосил»,
«Тиллои
сафед»,
«Дунёи
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бозичањои
арчаи
солинавї, гилемча,
шакли
њайвоноту
паррандагон, мизу
курсї, аробача ва
манзарањои
афсонавї, асбобњои
аёнї барои дарсњои
фаннї.

тухм,пари
паррандагон
ва
шакли
нимтайёри
асбоб
истифода
мешавад.

Моделсозии техникї.
Маълумот доир ба
ќисмњои мошинњо ва
васли онњо. Корњои
амалї: кор бо конструктор ва тарзи
ороиш
аз
рўйи
наќша. Аз маводи
табиї
сохтани
моделњои гуногуншакл, њавопаймову
парашют
ва ѓ.
Номгўи
тахминии
ашёи сохташаванда:
шакли
њарфњои
чопї,чўбчањои
математикї, мошин,
крани
борбардор,
нардбонча, завраќча,
хоначаи одї, лонаи
паррандагон.

Моделсозии техникї.
Роњњои
сохтани
маснуоти гуногун аз
ќуттичањои чўбин ва
тунукагин дар асоси
расм ва нусхаи нимтайёри онњо. Маълумоти техникї оид ба
коркарди (истењсоли)
мошинњо,трактор,
њавопаймо, завраќ.

Моделсозии техникї.
Маълумот дар бораи
ќуттињои чўбин ва
пласмассї (аз рўйи
расм), тарзи сохта
шудани
онњо.
Љобаљогузории
ќисмњои додашуда ва
ќисмњои
тайёр
мувофиќи
нусха.
Номгўйи
тахминии
маснуоти сохташуда:
табрикнома, мошин
ва аробачањои одї,
хонача ва мизу курсї,
крани
борбардор,
чароѓаки
роњнамо,
амсилаи ќатора ва
кайњон.

Корњои кишоварзї.
Малакаю мањорати
мењнатии
хољагидорї
ва
тартиби
нигоњ
доштани
тухмињо.
Корњои
амалї:
сабзондани ќаламча,
нигоњу-бини зироат,
сабзавот ва меваљот.

Корњои кишоварзї.
Тарзњои аз ќаламча
баровардани
реша
дар об ва хок. Аз рўйи
сабза
шинохтани
растанињо. Ба кишт
тайёр
намудани
замин: пору рехта
нарм кардани он.

Корњои кишоварзї.
Тайёр
намудани
гулдон, хок ва пору
барои кўчат кардани
рустанињо.
Шинондани
гулњои
решадор дар гулдонњо
ва парвариши онњо.
Кашидани љўяк ва
коштани тухмињо.

њайвонот»,
«Парвози
паррандагон»,
«Мак-таби
ман»,
«Манзараи бањор»,
«Чашма
дар
кўњсор».
Усулњои
ороиши маснуоти
додашуда ба тариќи
апликатсия,
рангубор
ва
кандакорї.
Моделсозии
техникї.
Маълумот доир ба
истењсоли
мошинањои
дарздўзї, мошинњои
сабукрав,
крани
борбардор,
корхонањои
бофандагї, корњои
кишоварзї,
фермањои
чорводорї ва мурѓпарварї (аз рўйи
расм).
Номгўйи
маснуот: аробачаи
одї,
крани
борбардор, ракета,
сабадча, бозичањо
барои
ороиши
арчаи
солинавї,
шакли паррандагон
ва њайвонот.
Корњои кишоварзї.
Шинос
намудани
хонандагон
(дар
асоси расму сурат)
бо ќабатњои хок,
тарзњои
њосилхез
кардани замин. Дар
гулдон шинондани
гул ва бутагулњои
хонагї.

6. Кори амалї:
Сохтан ва тасвир кардани шакли хирс:
1. Аз ќоѓаз шакли квадратро буред.
2. Кунљњои ишорашударо ба хати мобайн ќат кунед.

3. Онро дуќат кунед.
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4. Хатњои ёрирасонро кашед.

5. Кунљњои ишорашударо ба дарун ќат
кунед.
6. Рўй ва гўшњояшро тасвир карда буред.
7. Пойњояшро тасвир намуда, сипас буред.
8. Сарашро ба пеш тобонед ва чењраашро
кашед.

9. Аз рўйи шакли сохтаатон онро тасвир намоед.
Махзани асрор
Санъат ва мењнат ба хонандагон дар инкишофи
 фањмиш ва дарки эстетикї (зебопарастї);
 ташаккули мањорати ба вуљуд овардан
 њисси зебопарастї (њис кардани шакл, ранг, асари тасвирї);
 мустаќил кор кардан, ба як кор банд будан;
 донистани асбобњои рассомї (фломастер, ќалам, мўќалам) ва сифати онњо;
 дар асоси пайдо шудани тасаввурот оид ба ашёњо истифодаи штрих, рахњо,
наќша, сохтани шакли асосии ашё;
 мушакњои даст;
 узви биної;
 луѓатомўзї;
 тахаюлот;
 хотир;
 фикр кардан;
 муќоиса кардан;
 љамъбасткунии оддї;
 тањлил;
 бањо додан (арзёбї кардан) ёрии калон мерасонад.

Сохтан ва тасвир кардани шакли рўбоњ. (Рўбоњ аз ду квадрат сохта мешавад. Як
квадрат аз квадрати дигар сеяк маротиба калон аст). Квадратњоро бо чунин тарз
ќат кунед:
 чунон ќат кунед, ки шакли зерин њосил шавад;
8

 ќисми мобайнро ба дарун ќат кунед;

Њамин тавр, сари рўбоњ тайёр шуд. Аз квадрати нисбатан калонтар бадани
рўбоњро тайёр кунед. Бо њамон тартибе, ки сарашро сохта будед.
 сар ва бадани рўбоњро бо ширеш пайваст кунед;
 акнун думи рўбоњро омода кунед.
 Барои ин 8 то тасмаи ќоѓазини бо њам баробарро гиред;
 онњоро аз рўйи хатњои ишорашуда бо ширеш часпонед;.
 бо ќайчї аз рўйи хатњои ишорашуда то мобайн буред;
 гирду атрофи буридашударо бо дастатон тит кунед;
 думи тайёркардаатонро ба тани рўбоњ часпонед;
 чашм ва фуки рўбоњро оро дињед (кашед);
 аз рўйи шакли њосилшуда онро тасвир кунед;
Кори гурўњї. Хонед ва барои дигарон
муаррифї намоед.
Агар кўдак ба расмкашї шавќ надошта
бошад, чї бояд кард?
Расмкашї барои кўдак ањамияти калон
дорад. Дар баъзе мавридњо омўзгорон (одамони
калонсол) аз кўдакон талаб мекунанд, ки расми
кашида бояд айнан ба асл монанд бошад. Ин
муносибат шавќи кўдаконро нисбат ба расмкашї
кам мекунад. Кўшиш кардан даркор аст,ки
кўдак ба расм кашидан шавќ надошта бошад, ўро бояд ба ин кор њавасманд кард ва дар
натиља вай аз кори худ илњом мегирад.
Барои ин корро иљро кардан аввал ба ў шароит фароњам оварем, яъне љойи
мувофиќ, маводи расмкашї ва муносибати хубро дар назар дорем. Масалан барои
кашидани расм барои хонандагон (кўдакон) коѓази сафеди тоза ва фломастер (ќалам)
дињед. Ба ў имконият дињед,фломастерро аз болои вараќ гузаронад. Амали иљрокардаи
ўро бо чунин суханон дастгирї намоед. «Ана, ту чї хел зебо кашидї! Офарин! Ана акнун
худат мустаќилона машќ кардан гир». Кўдак аз ин кор хурсанд мешавад.
Барои хонандагони хурдсол барои расм кашидан ба љойи ќалам фломастер додан хубтар
аст. Барои чї?
Фломастер
Ќалам
Серранг аст.
Дар вараќ хуб аён нест.
Дар вараќ ранг хуб аён аст.
Ранги паст дорад.
Зањмати ночизро талаб мекунад.
Зањмати бештарро металабад.
Даст монда намешавад.
Зуд мондагї њис мешавад.
Намелаѓжад.
Аз даст мелаѓжад.
Зуд мешиканад.
Агар хоњед, ки хонандагон тасвир ва сохтани ягон ашёро ёд гиранд принсипњои зеринро
ба назар гиред:
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1. Пеш аз тасвир ва ё сохтан ба хонандагон имконият дињед, ки байни худ оид ба
мавзўи пешнињодшуда сўњбат кунанд. Агар кашидан ва сохтани ягон ашё бошад, ин ашёро
дар назди онњо гузоред, то ин ки онњо ламс кунанд, ранг, шакл ва хусусиятњои онро муайян
кунанд. Масалан, барои тасвир ва сохтани шакли меваю сабзавот, навъњои гуногун (себ,
нок, картошка, пиёз ва ѓ)-ро дар наздашон гузоред, то ки имконияти интихоб кардан
дошта бошанд.
2. Њељ ваќт аз хонанда кашидани расм ва ё сохтани ягон чизи мушаххасро талаб
накунед, зеро ин метавонад тахайюлоти ўро нобуд созад ва ўро њамчун як шахси ќолабии
ба эљодкорї ноќобил тайёр кунад.Бисёр хуб мебуд, агар ба ў усулњои гуногуни корро бо
мавод нишон дињед ё имкон дињед, ки расми шаклњои гуногунро созад ва ё тасвир намояд.
Дар натиља ў расмњои ѓайриоддиро мекашад, ки ба расми ашёи дигар кас монанд набуда,
љињати ба худ хос дорад. Инчунин шаклеро созад, ки ў ин ашёро чунин дидан мехоњад.
Ўро барои кашидан ва сохтани ашёњои ѓайриоддї дастгирї намоед, то тахайюлоташ
(фантазия)инкишоф ёбад. Дастоварди кўдакро дар ќатори дигар дастовардњо намоиш
дињед.
3. Кори хонандаро танќид накунед, ў њанўз пурра инкишоф наёфтааст.Ў ,чи тавре
ки метавонад, њамон хел тасвир мекунаду месозад ва ў ин корро аз сидќи дил иљро
мекунад. Агар шумо ўро њар дафъа танќид кунед, ў метавонад тамоман аз ин амал даст
кашад. Хељ ваќт кори ўро ислоњ накунед, ин кор низ ўро меранљонад, зеро ин норасоии кори
вайро нишон медињад. Кори ўро арзёбї намоед (дар баъзе мавридњо падару модар ё
муаллимон чунин амал мекунанд, баъдан расмро ба дигарон њамчун дастоварди ў нишон
медињанд), ки ин хатост.
4. Ба хонанда имкон дињед, ки ба кори худ бањо дода, онро такмил дињад. Барои ин
ба муаллим лозим аст, ки барои бењтар шудани корњои ў маслињатњо пешнињод намояд.
Гуногунзењнї ва ќобилияти хонандаро ба назар гирифта меъёрњо тартиб дињед.
Оё шумо бо принсипњои додашуда розиед?
5. Кори гурўњї. Яке аз фаъолиятњоро интихоб намоед ва ба дигарон ба таври
амалї намоиш дињед.
Сохтан ва тасвири гилемчаи оддї.
 се навъи ќоѓази ранга гиред (ду навъи он нисфи навъи сеюм бошад);
 коѓазеро, ки калонтар аст, дуќат намоед;
расм оварда мешавад.
 аз рўйи хатњои ишорашуда онро бурида, якчанд вараќи њаљмашон якхеларо
гиред;
расм оварда мешавад.
 ду навъи дигарро ба шакли тасма буред;
расм оварда мешавад.
 тасмањоро бо навбат аз рўйи шакли нишон додашуда гузаронед;
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Намунаи баъзе расмњо, ки барои инкишофи зинаи аввали расмкашї ба хонандагон ёрї
расонда метавонад:
Кашидани расми арча ва сохтани он

Кашидани расми дарахт ва сохтани он

11

Кашидани расми мошинча ва сохтани он

Кашидани расми сангпуштва сохтани он

12

Кашидани расми чўља, хурўс ва сохтани он

Кашидани расми гўсфанд, хорпушт ва сохтани он

Кашидани расми фил ва сохтани он

Кашидани расми парранда ва сохтани он
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Кашидани расми харгўш ва сохтани он

Кори дунафарї. «Махзани асрор»-ро хонед ва гўед, ки аз маводњои камарзиш чї
гуна маводњо тайёр намудан мумкин аст?
Махзани асрор
«Маводи камарзиш ё умуман беарзиш дар гирду атрофи мо нињоят зиёд
аст. Мутаассифона, мо аз онњо дар љараёни дарс истифода намебарем. Инак,
муаллимони арљманд, шумо медонеду дави аспатон: мавод љамъ биёред,
ќуттињо ва корњои гурўњї ташкил намоед ва эљодкорона татбиќ намоед, ки
омўзгорї худ эљодкорист».
Академик М. Лутфуллоев.
Маводњо аз Ќуттии фаъолият:
Сохтани мавод барои дарси забони модарї ва математика.
Сохтани «Њиљо ва расмњои пароканда». Барои омода сохтани ин мавод ба шумо
коѓаз, картон, ќаламњои ранга лозим мешаванд. Тарзи омода сохтани мавод:
1. Расмеро дар коѓаз кашед. (масалан, расми офтоб).
2. Онро ранг кунед.
3. Расми кашидаатонро ба рўйи картон
часпонед.
4. Онро ба ду ќисми дилхоњ људо намуда,
буред.
5. Дар зери њар як ќисм як њиљо нависед.
(масалан, расми гул ва калимаи ки - тоб).
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Ин маводро бо маќсади хондан истифода кардан мумкин аст. Якчанд њиљо ва
расмњои парокандаро ба хонандагон пешнињод кунанд, хоњиш намоед, ки расм ва
калимањо пайдо намоянд. Гўянд, ки расми чиро пайдо карданд. Дар бораи он чињо
медонанд. Калимаи пайдо кардаашонро хонанд. Миќдори њиљо ва њарфу овозњои ин
калимаро муайян намоянд.
Сохтани маводи таълимии «Калима созед». Барои омода сохтани ин мавод ба
шумо ќуттии шоколади холишуда, сарпўшњои зарфњои нўшокї, коѓази сафед лозим аст.
Онро бо чунин тарз созед:
 ќоѓазро мувофиќи андозаи сарпўш даврашакл буред;
 ба болои сарпўш ширеш намоед;
 дар болои ќоѓази ширешшуда њиљоњои алоњидаро нависед;
 онњоро дар даруни њар як хоначаи ќуттии шоколад бетартибона љой дињед;
Њамин тавр, метавонед ин маводро барои њар як гурўњ яктогї омода намоед.
Дар болои сарпўшњо метавонед ба љойи њиљоњо њарфњо бо маќсади њиљо сохтан,
калимањо бо маќсади љумласозї ва ё дар дарсњои математика раќамњоро бо маќсади
омўхтани ададњо нависед.

Сохтани маводи «Буратино савол медињад». Ин маводро дар дарсњои математика
истифода бурдан мумкин аст. Онро бо чунин тарз сохта метавонед:
 дар вараќи калон расми Буратиноро кашед (танњо
дастњояшро накашед);
 дастњояшро дар вараќи дигар кашед;
 дастњои кашидаатонро бурида гиред;
 дастњои буридаатонро ба тани Буратинои пешакї
кашидаатон бо риштаю сўзан дўзед;
 ба нўги ангуштонаш ба андозаи 30-35 см риштаро
часпонед;
 дар гирду атрофи Буратинои тайёркардаатон
даврачањо кашед;
 дар дохили даврачањо раќамњоро аз 1 то 10 нависед
(дар дохили як давра як раќам);
Буратино бо дастњои њаракаткунандааш метавонад
ба хонандагон савол дињад. Вале дастњои ўро ягон
хонанда ва ё муаллим ба њаракат медарорад. Масалан,
муаллим метавонад дасти чапи Буратиноро ба рўйи
раќами 9 ва дасти росташро ба рўйи раќами 1 гузошта, чунин савол дињад: «Суммаи
ададњои 9 ва 1 ба чанд баробар мешавад?»
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Муаллим метавонад бо ёрии ин мавод диктанти математикї гузаронад. Инчунин
дар дарсњои забони модарї ба љойи раќамњо њарфњо ва ё њиљоњоро навишта, истифода
кардан мумкин аст.
Сохтани маводи «Шукуфон шав». Ин маводро дар дарсњои забони модарї,
математика ва табиатшиносї истифода бурдан мумкин аст. Тарзи омода намудани ин
мавод:
 6 -то вараќи калон гиред;
 дар њар як вараќ шакли як баргаки гулро кашида ,буред;
 аз як вараќи дигар якто доирача буред;
 баргакњои буридаатонро дар гирди доирача бо ширеш часпонед;
 дар њар як баргаки гул як савол ва ё мисол нависед;
 њар як баргакро то мобайни доирача оварда, дуќат кунед;
Хонандагон дар давра меистанд. Нафаре яке аз баргакро кушода, саволи дар он
навишташударо мехонад ва љавоб медињад. Њамин тавр, баргакњо як ба як кушода
мешаванду гулаки мо шукуфон мешавад.

Сохтани маводи таълимии «Офтобак». Ин маводро дар дарсњои забони модарї,
математика ва табиатшиносї истифода бурдан мумкин аст. Тарзи омода намудани ин
мавод:
 аз картон шакли давра буред;
 якчанд тасмаи картонї тайёр кунед (ин шўълањои офтоб аст).
 дар тасма-шўълањо саволњо ва ё мисолњоро нависед;
Саволњо ва ё мисолњо мувофиќи фан ва мавзўъ интихоб карда мешаванд.
Саволњо бо ќалами одї навишта мешавад, то ки муаллим тавонад саволњоро мувофиќ
ба фан ва мавзўъ иваз намояд. Хонандагон дар давра истода, шўълањоро мегиранд ва
бо ёрии њамдигар посух медињанд. Њамин тавр, шўълањоро дурахшон менамоянд.
«Офтобак»-ро њангоми пурсиши вазифаи хонагї ва мустањкамкунї истифода кардан
бењтар аст,чунки ваќт сарфа ва ќисми зиёди хонандагон пурсида мешавад. Њатто
хонандагони сустхон низ имконият доранд, ки аз дигар дўстонашон омўзанд.
Расми офтобак
Сохтани маводи таълимии «Лотобозї». Барои тайёр кардани ин мавод ба мо як
ќуттии холишудаи торт (шаффоф бошад), якчанд тўбчањои холишудаи шоколади
«Киндер» ва ќоѓазу ќаламњои ранга лозим аст.
 ќуттии тортро аз як тараф ба шакли чоркунља
сўрох кунед.
 ба ду тарафи тўбчањои киндер ќоѓаз часпонед.
 ба рўйи коѓазњои часпондашуда метавонед
барои фанни математика ададњо ва барои
дарси забони модарї њарфњо нависед.
 тўбчањои тайёршударо ба даруни ќуттии торт
љой дињед.
Ин маводро дар дарси математика
метавонед бо маќсади ташаккул додани
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малакањои њисоббарорї истифода намоед. Хонандае ќуттии дар дарунаш тўбчањо
доштаро мегирад ва, то даме ки аз сўрохии он тўбчае берун мешавад, онро дар дасташ
давр мезанонад. Тўбчаи беруншударо аз рўйи раќамњои дар ду тараф навишташуда
супоришро иљро мекунад. Масалан, супориш чунин гузошта шудааст: аз адади калон
адади хурдро тарњ кунед. Агар дар як тарафи тўбча адади 7 ва дар тарафи дигари тўбча
адади 3 навишта шуда бошад, хонанда бояд аз адади 7 адади 3-ро тарњ кунад (7-3=4)….

Сохтани маводи таълимии «Сабзичинї». Барои сохтани ин мавод ба мо картон,
ќаламњои ранга ва коѓаз лозим аст.
 аз картон якчандто шакли сабзї буред;
 онро ранг кунед;
 дар тарафи ранг нокарда мисол ва ё
савол нависед;
 онњоро дар ягон ќуттї љо кунед;
 барои њар як гурўњи хурд яктогї расми
харгўш кашед;
 ба тани харгўш њамчун кисача ќоѓазеро
часпонед.
Њар як гурўњ сабзиеро гирифта,
супориши онро иљро менамояд. Пас аз он
ин сабзиро ба кисачаи харгўшаки гурўњи
худ мегузоранд. Њамин тавр, то тамом
шудани «сабзињо» ин амалро идома медињанд. Дар охир сабзињои њар як гурўњ њисоб
карда, ѓолиби ин фаъолият муайян карда мешавад. Ѓолиб њамон гурўње аст, ки сабзињои
зиёдтар доранд.
Тайёр намудани гўшаи «Ќоидањои
тиллої». Њамаи мо, омўзгорон кўшиш
менамоем, ки хонандагон дар синф фаъол
бошанд ва ба интизом риоя кунанд. Барои
амалї кардани ин маќсад яке аз усулњои он
ќабул кардани «Ќоидањои тиллої» дар синф бо
иштироки худи хонандагон мебошад. Мо
метавонем дар дарсњои аввал пас аз пурсон
шудани «Муќќадасоти миллї», мафњумњои
«Ватан ва кишвар», «Ќоидањои тиллої»-ро
ќабул кунем. Худи хонандагон якчанд
ќоидањоро пешнињод менамоянд. Он ќоидањо
дар ќоѓази калоне, ки дар шакли баргњо ва
гулњо тасвир шудаанд, навишта мешаванд.
Тайёр кардани намунаи «Ќоидањои тиллої» ба
эљодкории муаллим вобастагї дорад. Масалан,
дар њар як барги гул ва ё мевањо як ќоидаи
тиллоиро навиштан мумкин аст. Барои риоя
накардани
ќоидаи
тиллої
аз
тарафи
хонандагон љарима муќаррар карда шудааст, ба
монанди хондани шеър, чистон, зарбулмасал,
раќсу суруд ва ё хонандае, ки Ќоидаи тиллоиро риоя намекунад, бояд ба назди ќоида
рафта, се бор таъзим карда, «Бубахшед!» гўяд.
Тайёр намудани гўшаи «Салом, ман омадам!». Ин гўша бо маќсади њозиру ѓоиб
кардани хонандагон тайёр карда мешавад. Ба воситаи гўшаи «Салом, ман омадам!»
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муаллим метавонад ваќтро сарфа намояд. Хонандагон бошад, њаракат мекунанд, ки аз
дарс дер намонанд. Шакл ва сохти ин гўшаро њар як муаллим метавонад,бо хости худ
омода намояд. Намунаи тайёр кардани гўшаи мазкур чунин аст:
 дар як вараќи калони сафед расми харгўшакро кашед;
 дар зери расм мувофиќи шумораи хонандагон кисачањои даврашакл
кашед;
 дар њар як кисача номи хонандаеро нависед;
 аз картон мувофиќи шумораи хонандагон шакли сабзиро кашида буред ва
ранг кунед.
Њар як хонанда, ба синф ки даромад, сабзичаеро гирифта, дар кисачае, ки номаш
навишта шудааст, мегузорад. Ањли синф ки њозир шуд, аз рўйи кисачањои бе сабзї
монда шахсони дар дарс иштирокнадошта муайян мешаванд. Њамин тавр, муаллим
ваќти худро барои њозиру ѓоиб кардан аз рўйи журнали синф сарфа мекунад.

Кори гурўњї. Намунаи наќшаи дарсиро аз назар гузаронед. Аз талаботи барнома якеро
интихоб намуда, аз рўйи намуна наќшаи дарсї тартиб дињед.
Наќшаи дарс барои дарси санъат ва мењнат дар синфи якум
Маќсад: Мувофиќи асл тасвир кардани ашёњо аз ќоѓази ранга буридани шакли ашё.
Маќсади мушаххас:
То охири машѓулият
хонандагон бояд
тавонанд:
 Ашёњое,ки дар
дарси саъат ва
мењнат лозиманд,
номбар кунанд.
 Барои ашёњо љойи
мувофиќ муайян
намоянд
 Хусусиятњои
арчаро шарњ
намоянд
 Шакли арчаро
тасвир намоянд.

Мундариља

Усули кор

Масъалагузорї

Зина

Кашидан ва
сохтани
шакли арча

Саволу
љавоб

. Барои дарси санъат ва
мењнат барои мо кадом ашёњо
лозим мешаванд? Коѓази
ранга, ќайчї, ќаламњои
ранга……..

Дониш

Сўњбат

Кори
инфиродї.
дунафара

Фањмиш

Тасвир
кардани
арча

Кори фардї

Шумо дар бораи арча чиро
медонед? Фикрњои худро дар
вараќчањо нависед.Бо
рафиќатон муќоиса намоед
Намунањоро аз назар
гузаронед ва шакли арчаро
тасвир намоед.

Истифода
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 Аз рўйи шаклњо
сохти арчаро
тартиб дињанд.

Пайдарњам
гузоштани
мавод.
Таљрибаи
азхудкарда.

Кори
гурўњї

 Кори
иљрокардаашонро
муаррифї намоянд

Натиљаи
кор

Кори
гурўњї

 Намунањои
дигарро ба
монанди ин кор
иљро карда
тавонанд.

Маќсади
натиља

Фардї

 Шаклњоро бурида,
дар коѓаз
часпонда, ороиш
дињанд









Тањлил
Шаклњоро њисоб кунед.
Монандї ва фарќи ин
шаклњоро аз назар
гузаронед. Аз шаклњои
додашуда шакли арчаро
созед.
 Коѓазњои рангаро
гирифта, шаклњро дар
болояш монда, бо ќалам
гирди ин шаклро кашида,
буред. Баъди буридан ин
шаклро дар ќоѓази ранга
мечаспонед. Њар як гурўњ
мустаќилона мувофиќи
хоњиш гирду атрофи
онро ороиш медињад
Њар як гурўњ доир ба кори
Бањо
иљрокардааш маълумоти
додан
мухтасар медињад. .
Мустаќилона намунањои
дигарро эљод карда муаррифї
намоянд.

Эљод
кардан

Ќоидањои бехатарї ва гигиенї:
батартиб гузоштани асбобу анљом;
дар ваќти истифодаи ранг тозагиро риоя кардан;
эњтиёткорона истифода кардани ќайчї ( ба рафиќ наздик нашудан, аз чашм дур
гирифтани ќайчї…);
самаранок истифода кардани коѓаз;
тоза кардани љойи кор баъди анљоми машѓулият.

Замима
Барои таълим додани мањорати рассомї
кадом усулњо ва маводро истифода бурда метавонед?
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«Модари ман»
Хуб аст ба худи одам нигоњ карда ё хаёлан расми касе ё чизеро кашидан
бо истифода аз асл ва аз тахайюлот (объект барои ин аъзоёни оила, хешу табор
ва рафиќон шуда метавонанд). Ба сифати маводи ёрирасон дар ин кор сурат ё
ки баъзе тавсифоти зоњирии онњо шуда метавонад. Онњо метавонанд суратњоро
гирифта аз назар гузаронанд. Баъдан дар хусуси ин суратњо сўњбат мекунанд.
«Хоњарчаи Шањноза чї гуна аст? Мўйњои вай чї гунаанд? Вай мўяшро чї хел
бофтааст? Куртаи дўстдоштааш чї гуна ранг доштааст? Табассумаш чї?" Баъд
љараёни эљодкорї оѓоз мегардад. Пас аз чанд даќиќа ба хотир оварда, расми
хоњарчаро мекашад.
Ваќте ки суратњо љамъ мешаванд, метавонед намоиши «Дўстон ва хешу
табори наздики ман» баргузор кунед.

Муаллим дар лавњи синф гурўњи ашёњоро мекашад, ба
хонандагон супориш медињад, ки ашёи зиёдатиро
(номувофиќ) људо кунанд. Баъди ёфтани ашё расми онро
мекашанд.

Кашидани расми худ ва бозичањои дўстдоштаи ман
Расмкашї аз рўйи асли ашё (натура) мањорати мушоњида
карданро инкишоф медињад. Дар ин љо эљод кардан не, балки тасвир
кардани ашё аз рўйи ќоидаи рассомї,аз љињати шакл ва ранг шабоњат
пайдо кардани расм ба асли ашё аст.. Пешнињод намоед, ки аввал ба
оина нигоњ карда, расми худро кашад. Бояд якчанд бор ба оина нигоњ
кунад. Баъдан ягон ашёи дўстдоштаашро интихоб кунад. Ин мумкин
лўхтакча, мошинча ё дигар ашё бошад. Муњимаш он аст, ки вай бояд
бодиќќат мушоњида кунад ва узвњои људогоаи онро бо њам муќоиса
намояд. Як чизи дигар, агар кўдак аз асл дур равад, вай як чизи дигарро
аз худ илова мекунад, ки дар натиља як намуди дигар пайдо мешавад.
Шумо аз ин ташвиш накашед. Кўдакро таъриф кунед: «Ту имрўз як
мошинчаи дигари навро кашидї! Мумкин ба ту ин хел мошинча маъќул
бошад? Ту њамин хел мошинча мехоњї?» Лекин дар охир пурсидан
даркор: «Мошинчаи кашидаат аз мошинчаи аслї чї фарќ дорад?»
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Муаллим дар лавњи синф расмњои нотамомро мекашад.
Хонандагон якеашро интихоб намуда, давоми онро мекашанд.
Муаллим дар охир расми пурраро нишон медињад ва хонандагон бо
расми кашидаи худ муќоиса мекунанд.

1

2

Муаллим якчанд доирачаи њарф навишташударо ба хонандагон
пешнињод мекунад. Онњо доирачањоро тавре љо мекунанд, ки дар он
номи ашёи тасвиршуда пайдо мешавад (табрикнома).
Т
А
Р
Н

Б
К

И
О

М

А
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Замима
Ороиш додани наќшу нигор.
1. Аз коѓази чиндори ранга квадратчањои тарафаш 1 см (ё зиёдтар) доштаро буред.
2. Дар рўйи коѓази ѓафс ва ё картон наќши дилхоњеро кашед.

3. Дар рўйи як ќисмати хатњои кашидашуда ширеш молед.

4. Нўги кунди ручка ва ё ќаламро ба рўйи яке аз квадратчањои буридаатон
гузоред.

5. Квадратро ќат кунед ва дар байни ангуштонатон ручка (ќалам)-ро тоб дињед.

6. Шумо намуди найчаро дар шакли зер пайдо намудед.
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7. Онро ба рўйи ширеш гузоред.
8. Ручкаро берун оред.

9. Њар як квадратчањоро ба њамин тарз омода намуда, пай дар пай дар рўйи
наќши кашидаатон гузоред. Њаракат кунед, ки байни найчањо љойи холї намонад.
10. Метавонед, найчањоро танњо дар рўйи хатњои кашида гузошта, ороиш дињед
ва ё метавонед дохили хатњои наќшро њам аз найчањо пур кунед.
11. Мумкин аст, ки бо чунин тарз замини гирду атрофи наќшро њам пур кунем.
Дар ин њолат шакли гилемчаи мулоим пайдо мешавад.
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Сохтани кубики ороишї.
Барои сохтани ин бозича ба мо 6 вараќи ранга (2-3намуд) лозим аст. Хубтараш
вараќњои рангаи дутарафа бошанд.Як тарафи вараќи формати А4-ро ба шакли секунља
ќат кунед ва буред (чї тавре, ки дар расм нишон дода шудааст). Ќисми боќимондаи
росткунљашаклро ба як тараф гузоред.

Шашто њамин хел шаклро тайёр мекунем (масалан, дутоаш як ранг ва чортояш
ранги дигар).
Шакли секунљаи њосилшударо мекушоем ва њар як кунљашро ба тарафи дарун
ќат мекунем. Чунин шакл пайдо мешавад.

Аз ќисми боќимондаи росткунљашакли ранги дигар квадрат мебурем. Ин квадратро дар
мобайни шакли њосилкардаамон мегузорем.

Ба тарафи дигар мегардонем ва боз њар як кунљашро ба тарафи дарун ќат мекунем.
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Акнун њар як кунљро каме ба тарафи берун ќат мекунем. Чунин шакл њосил мешавад.

Ба ќафо мегардонем ва боз њар як кунљашро ба тарафи берун ќат мекунем. Ана, як
тарафи кубик тайёр шуд.

Бо њамин тарз шаш тараф омода мекунем . Аз кадом тарафе, ки ќулай бошад, онњоро бо
њам мечаспонем.

Ана њамин хел шакли кубик пайдо мешавад.
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Сохтани бозичаи солинавї
Аз коѓаз шакли давра буред. Сипас онро ба њашт ќисми баробар људо кунед. Њар як
ќисмро то хати бо тирча нишондодашуда буред.

Пас аз он њар як ќисмро ба шакли конус ширеш мекунем. Ана њамин хел шакл пайдо
мешавад.

Аз њамин шакл нўњто омода кунед. Онњоро болои њам чунон гузоред, ки теѓањои
њар як шакл паињам оянд. Сипас бо сўзану ришта онњоро бо њам дўзед ва дар охир гирењ
кунеду боќимондаи риштаро барои овехтани ороиш гузоред.
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Ана чунин шакли ороишї пайдо мешавад.
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