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شعر کودک
:کنندهتهیه 

1

هدف های رفتاری

بیان ویژگی های رفتاری❖

توصیف شعر کودک و مضامین ان❖

بیان نمونه ای از مضامین آموزشی و مضامین چند جنبه ای در شعر کودک❖

بیان وزن هجایی و وزن عروضی❖

(تضاد)توصیف صنعت تکریر و صنعت مطابقه❖

بیان انواع شعر کودک❖

بیان خالصه اهداف اصلی شعر کودک❖

2

شناخت کلی از شعر

:تاثیر گذاری شعر بیشتر از نثر می باشد زیرا
.یادگیری شعر به  دلیل وجود وزن و نظم خاص، سهل و آسانتر است•

.هر شعر وزن مخصوص به خود را با خود به همراه دارد•

ابهام موجود در شعر•

اختصار کالم•

3 شناخت کلی از شعر

ویژگیهای شعر
.از اصالت برخوردار باشد.1
.هدف مشخص و معینی را از ابتدا دنبال کند.2
مضمون شعر باید در خور رشد فکرری خواننرده.3

.باشد
ا مفاهیم استفاده شده در شعر بایرد متناسرب بر.4

.قالب لطیف کالم باشد
بایرد روان خوانرده شرود و عبرارو و وزن آن برا .5

.مفهوم مناسبت داشته باشد
.آهنگین و آمیخته به موسیقی باشد.6

.سبب برانگیختن احساساو و عولطف باشد.7

تعریف شعر
یر  شعر کالمی است موزون و مقفی و خیال انگ

کرره مترررجم احساسرراو و عوایررف و نیازهررای 
.درونی انسان است

4

شعر کودک

باید برای ورود به دنیای کودکان•
کامال با خصوصیاو فردی کودک 

.آشنا بود

در شعر کودک رعایت قالب ذهنی و•
عایفی او، همچنین با به کارگیری

معنی و لفظ ساده و روان و متناسب
با فهم و شعور و احساس کودک 

.ضروری است

5 مضامین شعر کودک

:اما به شرط آنکه برای او. موضوع در شعر کودک می تواند بسیار وسیع باشد
.قابل درک باشد•

.مربوط به دنیای آنان بوده•

.پیام ویژه آنان را به همراه داشته باشد•

.تحول و تکامل فکر کودک و تجربیاو قبلی او نی  مورد نظر باشد•
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مضامین شعر کودک

:مضامین شعر کودک•

مضامین توصیفی.1

مضامین تمثیلی.2

مضامین رفتاری.3

مضامین آموزشی.4

مضامین چند جنبه ای.5

7

مضامین توصیفی

ه کوتاه در اشعار وصفی کلیه واقعیاو ایراف کودک هرگونه که هست قابل توصیف است، به شرط آنک
.سروده شود

:پروین دولت آبادیمانند شعر برف از 

8

مضامین توصیفی 9

شعر برف
برف آمد، برف آمد                آتشی روشن کنیم

برف آمد، برف آمد                   جامه ای بر تن کنیم
شاخه ی خشک درختان              پرشد از برف سفید
می توان گلهای برف را              ز روی شاخه چید

!برف می رقصد چه زیبا               برف می رقصد چه شاد

برف می رقصد به همراهی باد

مضامین تمثیلی

واند در اشعار تمثیلی کودکان، همه چیز از جانور گرفته تا گیاه و اشیاء مادی و ذهنی می ت
.چون آدمیان گفتار و رفتار کند

10

مضامین تمثیلی

ک که یا مخایب و متکلفند، یا کود. در انواع تمثیل ها اشیا و امور یا مخایبند و یا متکلم
خود ناظر و شنونده ای است ساکت و اشیاء و امور در عمل و. خواننده شعر تمثیلی است

.عکس العمل هستند

.اینگونه اشعار مورد توجه کودکان در سنین پایینتر می باشد

11 مضامین رفتاری و آموزشی

مضامین آموزشی
د اشعاری که دارای مضامین آموزشی هستن
ب برای کودکان سه چهار تا شش سال مناس

.می باشند

مضامین رفتاری
شامل اشعاری است که در مضامین اخالقی

.و یا  تربیتی آشکار یا نهفته باشد
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مضامین رفتاری و آموزشی

چندجنبه ای
ل یک  مضامین ترکیبی یا چند جنبه ای شام

( نبیش از یک مضمو) شعر است که چندتا
از مضامینی که در باره آنها توضیح داده 

مثل . شده در آن شعر گنجانده شود
چیستانها

مضامین آموزشی
در حین .در این اشعار جنبه شعری است-

اعضای -شمارش-این اشعار، آموزش اعداد
بدن،نام حیواناو و گیاهان و اشیاء و غیره

اشعار بازی ساز و . قابل آموزش می باشد
عار بازی آموز نی  میتوانند در این دسته اش

.قرار گیرند

13

وزن و قافیه در شعر کودک

و قافیه به شعر کودک ، آهنگ خاصی می دهد که همین وزن 
در شعر کودکان .آهنگ توجه کودک را به شعر زیاد می کند

.بیشتر اوزان هجایی  عروضی وجود دارد

14

وزن هجایی

:در باره ی قافیه-

ین کلمه آخر اآخرین هجای هر مصراع از بیت شعر کودک را در نظر می گیریم،بطوری که 
عر ر یک بیت شهجاها از نظر حروف مانند هم یا از لحاظ تلفظ شبیه به هم باشند و اگ

.می گویندقافیه انتهایی این نوع قافیه را، . کودک چنین بود، دارای قافیه است

ال قافیه شعر ، دنباگر شعری دارای قافیه انتهایی نبود باید در وسط هر مصرع از یک بیت -
.می گوییمقافیه میانی گشت که به ان 

. می گوییمشعر غنی اگر شعری هم دارای قافیه میانی و انتهایی بود به آن -

15

وزن هجایی

:مثال

اببه به از آفتاب عالم تابباز شد دیدگان من از خو

که آخرین هجاهای این دو مصراع از بیت شعر خواب و عالمتاب است 
.تپس این شعر دارای قافیه انتهایی اس.که آخرین کلماو آن آب است

16

صنایع شعری
صنایعنایوجود.گیردصوروبسیاریدقتبابایدکودکشعردرشعریصنایعازاستفاده

.دهدآنهبپیچیدگیوابهامازرنگیوزدودهراکالمسادگیوروانیکهباشدحدیبهنباید
17

انواع شعر کودکان

:ند ازبعضی از انواع شعر کودکان براساس مضامین و مفاهیم آن عبارت
الالیی ها( الف
(مهمل سرایی)اشعار بی معنی ( ب
اشعار مربوط به زندگی کودکان( ج
اشعار ین ی و شوخی آمی ( ه
قصه ها وحکایت های منظوم( و

چیستان( ز
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اشعار کتب درسی

.مقوله شعر درکتب درسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است➢

ال رشد اشعار منتخب در کتاب های درسی باید دارای هدف آموزشی و مرتبط با مر➢
.کودک باشد

خود می تواند سبب( از لحاظ روانی و دشواری)عدم تجانس در آوردن اشعار کهنه و نو➢
.بی رغبتی در  نسل جوان شود

.دی تریه جهرچه سن کودک  بیشتر میشود ، قافیه قوی تر میشود و رعایت مقوله قاف➢

19

اشعار کتب درسی

قدرت خدا

هرچه که بیند دیده  

خدایش آفریده

خورشید و ماه تابان

ستاره درخشان

سوسن و سرو و سنبل  

این همه را به قدرو

خدا نموده خلقت

20

اشعار کتب درسی

مادر

ای مادر ع ی  که جانم فدای تو

قربان مهربانی و لطف و صفای تو

هرگ  نشد محبت یاران و دوستان

همپایه ی محبت و مهر و وفای تو

خشنودی تو مایهء خشنودی من است

زیرا بود رضای خدا در رضای تو

گربود اختیار جهان به دست من

می ریختم تمام جهان را به پای تو

21

اهداف اصلی شعر کودک

:چند نکته ضروری

ی  آگاه باشد رشد کودک نشاعر کودکان باید عالوه بر تسلط کافی بر فن شاعری، از مراحل تکوینی•
.و هدف اصلی در شعر نباید فراموش شود

.هیچگاه از شعر به عنوان وسیله ای مستقیم  برای آموزش استفاده نشود•

.عر داردتاثیر گذاری شانتخاب به موقع شعر و به کار گیری صحیح  و متناسب آن نقش زیادی در •

ز این ی  آنان ااجبار کودکان برای حفظ یویی وار اشعار کتابهای درسی شان خود سبب گر: مثال-
.پدیده هنری می شود

.را برای کودک وسیعتر کرد( از هر نوع)باید دامنه انتخاب شعر•

22

اهداف اصلی شعر کودک

:اهداف اصلی شعر کودک به شرح ذیل است

مشغول کننده،به سخن اورنده و پرکننده ی خالء فکری•

شادی بخش و نشاط آور•

اجتماعی-حاوی نکاو اخالقی•

حاوی ایالعاو آموزنده و تازه•

برانگی اننده ی حس کنجکاوی•

اندیشه ساز و خیال پرداز•

پویا و محرک•
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پایان 24


