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 ها فعالیت ای از معرفی کتاب همراه با گزیده

 

 4، 3های علمی برای کودکان  بازی برای چهار فصل، فعالیت)یادگیری شاد  عنوان کتاب:
 (سال 5و 

 گروه آموزشی انتشارات مک گراهیل :مؤلف

یم نوزادان :مترجم  مر

ین انتشارات:  صابر

 

 

*** 

های این دورٔه زندگی کودک به شدت متأثر از مطالبی است  اول زندگی اوست. تجربههای یادگیری کودک پنج سال  یکی از مهمترین فرصت
 تواند به مثابه کالس درس برای کودک باشد.  آید، اما می آموزد. بازی، اگرچه بسیار ساده به نظر می ها می که او در این سال

، همراه با کتاب متنوع دهد. مطالب ن پیش از دبستان ارائه میی کودکاداشتنی را برا صدها فعالیت فصلی جالب و دوست ادیادگیری شکتاب 
  هستند. های عملی پویا، زودآموز و رشددهنده فعالیت

*** 

ن فعالیت، پرورش و تقویت هایی را که با انجام آ در این کتاب، هر فعالیت با یک نام معرفی شده است. این نام، نوع فعالیت و مهارت
 دهد.   ، نشان میندیاب می

 :در زیر ذکر شده است همراه با هدف از انجام آن فعالیت ها فعالیت بعضی از  عناوین

 بساز! هیپا کی

 تیاندازه و شکل را در کودک تقو ،یبیترت یک الگو، حل مسئله، درشمارشمانند  یمیو مفاه یقیعلوم، موس ه،یپا یاضیر یها تیفعالکه 
 .کند یم

 کن و بگوا فکر

 .کند یم بیتفکر خالق ترغ یها و مهارت یبند طبقه ،یبند استدالل، دسته ،یدر استفاده از تفکر منطقکودک را  ها تیفعال نیا
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  جالب! یخوردن کی

 ییها مهارت تیو تقو شیآموزش مراقبت از خود است؛ بلکه سبب افزا یبرا یمهم لهیوعده نه تنها وس انیم کی ی هیو ته یآشپز یها تیفعال
 .شود یم زین هیدنبال کردن دستورالعمل و تغذ ،یهمکار ،یریگ چون شمارش، اندازه

 دار! کار خنده کی

 .شود یم لیو تخ تیکند که خود سبب پرورش خالق یم کیرا تحر  دهیچیو پ یجذاب و سرگرم کننده، تفکر انتزاع یها تیفعال نیا

 و جنب وجوش! حرکت

. تحقییقات نشان کردن تمرکز دارد زیو جست و خ دنیکردن، پر یلیلمانند  یهماهنگ یها و مهارت یبدن یها نیدر تمر ها تیفعال نیا
 ییتوانا ک،یحافظه نزد تیو سبب تقو دهد یم شیرا در مغز افزا ژنیخون و اکس زانیو درشت، م فیظر یحرکت یها پرورش مهارت دهد می

 .شود یم یریادگیعمل  کیو تحر عینشان دادن واکنش سر

*** 

 جدول رشد کودک:

علمان در والدین و م باید ی کهانتظار و سال به طور مجزا جدولی تهیه کرده که میزان رشد کودک 5و  4، 3های سنی  ر گروهاین کتاب د
 را مشخص کرده است. اشته باشندهای ذکر شده از کودک د فعالیت

 به عنوان مثال:

 رود؟ ساله چه انتظاری می از یک کودک پنج

 ..تواند . ساله می یک کودک پنج فعالیت

 

 

 یک پایه بساز!

  تر بشمارد.یا باال 21تا 

  اطراف خود لذت ببرد یزهایچاز شمارش روزانه. 

 کند. یبند س اندازه، رنگ، شکل و ضخامت دستهرا براسا اءیاش 

 کردن)مرتب  فیرد کی ای. ( شوند یتکرار م یکه با نظم خاص ییها )شکل یبیترت یالگو کی 
 از کوچک به بزرگ ( را ادامه دهد.

 کنار هم قرار دهد یمنطق یو توال بیترت کیرا با  اءیشا. 

 

                                                   *** 
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ها متناسب با هر  . فعالیتفصل سال استمربوط به یک  بخشکه هر  تقسیم شده استهای این کتاب به چهار بخش  به طور کلی فعالیت
 اند. فصل سال تعریف شده

 در هر فصل ذکر شده است: ها ای از فعالیت نمونه در ادامه

*** 

 های بهاری فعالیت
 

 تخم گل کوچک 
کودک را بیرون ببرید. از او بخواهید وانمود کند و نمایش دهدکه یک تخم گل  نمایش خیالی!

شود  کند، بلند می بسیارکوچک است که در زمین کاشته شده است و آهسته آهسته، با پیچ و تاب، رشد می
تابد. او را  ایستد. سپس به او بگویید که خیال کند نور خورشید نیز بر او می و مانند جوانه راست می

تشویق کند تا خود را به نور خورشید برساند و به آرامی، با وزش نسیم بهاری، به جلو و عقب برود و پیچ 
 و تاب بخورد.

 گلدان حلبی 
ی آن را صاف کنید. از کودک بخواهید آن را  ماًل بردارید و لبهسر یک قوطی کنسرو خالی را کا یک پایه بساز!

ریزه در آن بریزید و بگذارید کودک  های پارچه و ... تزیین کند. سپس کمی سنگ با مداد رنگی، کاغذ یا تکه
کمی خاک به آن اضافه کند و چند تخم گل درآن بکارد. گلدان را در یک پنجره رو به آفتاب بگذارید و به 

 را مشاهده کنید. ه کودک به آن آب بدهید و رشد آنهمرا

 

 های تابستانی فعالیت

 حرکت سایه 
ی کودک را به او نشان دهید. از او  در یک روز آفتابی به حیاط بروید و سایه! حرکت و جنب وجوش

پیدا  گاه محلی را بخواهید سایه راه رفتن، دویدن، پریدن و به دور خود چرخیدن را روی زمین بسازد. آن
ی ساختمان یا یک درخت روی آن افتاده است. این بار از کودک بخواهید در آن سایه بایستد.  کنید که سایه

 ات چه شد؟" و دوباره به آفتاب بیاید. "سایه برگشت؟" ات کجا رفت، سایه سپس از او بپرسید: "سایه
 !در جستجوی پرنده 

های  ودک بخواهید به جستجوی پرندهبه پارک محل خود بروید و از ک حرکت و جنب و جوش!
ای را پیدا کرد، او را تشویق کنید تا آن را برای شما توصیف کند. پرنده چه رنگی است؟ چه اندازه  گوناگون بپردازد. زمانی که کودک پرنده

 داند؟ تواند صدای او را تقلید کند؟ آیا نام او را می است؟ آیا کودک می
 شنود گوش کند.( هایی که می )پیشنهاد: کودک را به طبیعت ببرید. از او بخواهید چشمانش را ببندد و به صدای پرنده
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 !ظرف غذای پرنده 
ها را  ی جعبه را سوراخ کنید و یک نخ به هر سوراخ ببندید. نخ سرپوش یک جعبه تخم مرغ شش تایی را بردارید. چهار گوشه یک پایه بساز!

ها، دانه بریزید و ببینید که آیا پرندگان از آن دانه  مرغ ی درختی آویزان کنید. در جای تخم عبه به هم گره بزنید و آن را به شاخهدر مرکز ج
 خورند! می

جرت ها بپردازید. در مورد مها ی آن جا پس از گوش دادن به صدای پرندگان به جستجوی النه )پیشنهاد: کودک خود را به طبیعت ببرید و در آن
ای بسازند و در حیاط خانه یا  کنند النه هایی که به شهرشان مهاجرت می ها کمک کنید تا برای پرنده پرندگان با کودک خود گفتگو کنید و به آن

 ی اتاق نصب کنند.( پشت پنجره

 

 های پاییزه فعالیت

 سرگرمی با احساسات 
دهید. روی هر پاکت یک صورت که احساس یا حالت ُخلقی خاص را ای رنگ و مداد رنگی به کودک ب چند پاکت بزرگ قهوه حدس بزن!

دهد بکشید. برای مثال، یک صورت شاد، یک صورت غمگین و یک صورت خشمگین بکشید. سپس کودک را ترغیب کنید تا  نشان می
 دهد. وی صورت خود نشان میها را ر وگو کند و بگوید به چه دلیل و چه زمانی یک شخص این حالت ها با شما گفت ی این حالت درباره

 ها در بازی استفاده کند.( ها را بازی کند و از صورتک )پیشنهاد: بهتر است از کودک بخواهید تا آن موقعیت
 تابلوی دانه 

گردان، لوبیا، نخود، عدس، باقال، ذرت و ... به  ی آفتاب ی خشک مانند دانه چند نوع دانه یک کار هنری!
 ها روی یک ورق کاغذ، طرح و تصاویر زیبایی بسازد.  شویق کنید تا با چسباندن دانهکودک بدهید. سپس او را ت

ها تصویر  های مختلفی جمع کند. سپس با آن )کودک را به پارک و یا باغی ببرید و از او بخواهید تا سنگ
 زیبایی بر روی کاغذ یا مقوا بسازد.( 

 جا بدو آن 

ای دارند کودک را مشغول کنید. برای مثال، زمانی که در پارک محله یا  دستورالعمل سادههای شادی که  با بازی وجوش! حرکت و جنب
های زیادی  ای رنگه و شاخه چه در اطرافتان وجود دارد، یک معما طرح کنید. مثاًل بگویید: " اون چیه که بلنده، قهوه حیاط هستید، درمورد آن

های  کنید که بدود و به درخت دست بزند و پیش شما برگردد. این نوع معماها را در محل وقتی کودک پاسخ داد "درخت"، او را ترغیب داره؟"
های  بینید طرح کنید و هر بار پس از پاسخ دادن کودک، فرمان جا می چه در آن ی آن مختلف و درباره

نان لی ک حرکتی جدیدی به او بدهید، مانند "جست و خیز کنان برو به طرف نیمکت سبز رنگ"، یا "لی
 برو به طرف تاب".
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 های زمستانه فعالیت

 زده های یخ حباب 
ساز را در یخچال بگذارید تا سرد شود. زمانی که دمای بیرون نزدیک صفر  در یک روز سرد زمستانی، ظرف محلول حباب یک پایه بساز!

ا بلورهای ه ساز فوت کنید و حباب بسازید. از سرما روی سطح حباب است، بیرون بروید و داخل حباب
 شوند.  ها بترکد، بلورها نیز متالشی می که حباب یخ ایجاد خواهد شد و هنگامی

 گرفتن 
بادکنکی را باد کنید و سر آن را محکم ببندید. با یک کاغذ ضخیم، دو قیف  حرکت و جنب وجوش!
ک را به هوا ها را به کودک بدهید و دیگری را نزد خود نگه دارید. سپس بادکن بزرگ بسازید. یکی ازقیف

پرتاب کنید و ازکودک بخواهید که سعی کند آن را با قیف بگیرد و به طرف شما پرت کند. بشمارید که چند 
 که به زمین بیفتد، بگیرید و به طرف یکدیگر پرت کنید.   توانید بادکنک را، بدون این بار می
 ی عبور از مانع مسابقه 

ی عبور از مانع برگزار کنید. وسایل قابل استفاده  جای رفتن به پارک، در اتاق یک مسابقهدر هوای سرد زمستانی به  حرکت و جنب وجوش!
های کارتن را کنار هم بچینید و مسیر مسابقه، خط آغاز و پایان را مشخص کنید. به کودک کمک  برای ایجاد مانع، مانند صندلی، میز یا جعبه

ن شده از موانع عبور کند. برای مثال، از زیر میز، روی صندلی یا از داخل کارتن باز عبور کنید که برای رسیدن به خط پایان مطابق مسیر تعیی
 را طی کند. کند. بگذارید کودک چند بار مسیر را تمرین کند تا بتواند به راحتی و به سرعت، بدون کمک شما آن

 نقاشی با موسیقی 
گشتی به کودک بدهید. یک قطعه موسیقی آرام برای او پخش کنید و یک ورق کاغذ بزرگ و چند مداد رنگی یا رنگ ان یک کار هنری!

هایش را ببندد و به موسیقی گوش دهد. سپس بخواهید به شما بگوید که این موسیقی چه صحنه یا تصویری را به یادش  بخواهید چشم
آورد. دوباره موسیقی را پخش کنید و  ه نظرش میها در جنگل" را ب ی "پرواز شاپرک آورد. برای مثال، ممکن است بگوید این موسیقی صحنه می

 کند، بکشد. هایش را باز کند و صحنه یا تصویری را که تصور می این بار از کودک بخواهید چشم
 

*** 

 
 


