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 ها ، همراه با نمونه فعالیتمعرفی کتاب

 آموزش از راه بازی :عنوان کتاب

 جین لوید –جین مار زولو  تألیف:

 لیلی انگجی ترجمه و تلخیص:

 .، انتشارات مدرسه یزی آموزشیر سازمان پژوهش و برنامه :نشر

 

*** 

 ی کتاب: از مقدمهبخشی 

امر، پدران و مادران  یم است که در ابتداشده است. مسل   میو و تنظ هیسال ته شش ریکودکان ز  انیپدران و مادران و مرب یکتاب برا نیا
 :دیها با آن باشند. یآموزش و پرورش کودک خود م مسئول کههستند 

گاه، رفتار کنند. خوب یمرب ندکودک خود، همان تیو ترب میدر امر تعل .1  و آ
 .اموزندیوالفاظ مشکل( به او ب یدگیچیزبان کودکانه )روان، ساده، بدون پ مسائل را با .2
 کنند. تیو تقو ندیاو را بستا یهاییاو صبور باشند و توانا یهایدر برابر ناتوان .3

است. هر  یراه آموزش نیتر راه، موفق نیباشد. ا کودک ی القهع که موردانتخاب کنند  یمناسب یها تیفعال دیبا انیپدران و مادران و مرب
خسته کننده  گر،ید یکودک یجالب و برا کودک کی یممکن است برا ها تیفعال یخاص خود را دارد. بعض یروش ،یآموزشکودک از نظر 

 سخت باشد. گر،ید یکودک یآسان و برا یکودک یبرا یکسب مهارت در کار یاباشد، 

با وارد شدن  دیتوان یاست، م یکه کودک مشغول باز یزمانمثاًل پذیر است.  آموزش کودک با انتخاب فعالیت مناسب و در وقت مناسب امکان
 را که شروع کرده، به انجام برساند. یتا کار دیبه او کمک کن یو مانند دوست خوب دیبده یآموزش ی جنبه ،او، به آن یبه باز

کودکان  یآموزش ی لهیوس نیتر یعیطب یباز  . چوندیبشناس یباز را که کودک شما دوست دارد، ضمن  ییها تیفعال شتریب دیتوان یشما م
اطراف خود را  یایکند، دن یم دیرا تقلرفتار بزرگترها . کند یم تجربهو کشف  یا زهتا یزهایچ و ندیب یآموزش م یباز قیاست. کودک از طر

 . آموزد یم  یتازه ا یزهایکند و به او چ یم کیاو را تحر یوحس کنجکا ،ی. بازدهد یشناسد و به افکار خود نظم م یم

کند، بپرسد،  دیبشنود، تقل ند،یدارد. کودک دوست دارد لمس کند، بو کند. بچشد، بب اریرا در اخت یآموزش لیوسا نیبهتر عتیطباز طرفی 
ها را  که آن ییایو اش طیو تکرار و پرسش از مح نیودکان از راه تمرحرف بزند و بسازد. به طور مثال، ک

 آموزند.  یم زبان احاطه کرده،
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کودکان را به طور  دی. بااموزندیب کودکانه یها یباز  قیاز طر ژهیبه و ،یعیوصف بهتر است، کودکان، کلمات و جمالت را از راه طب نیبا ا
نشوند، به مرور حس  یاری خانه،رشد کنند. اگر کودکان، به خصوص در  یتیو شخص یکرد و اجازه داد که از نظر ذهن ییراهنما میمستقریغ

عادت،  نیو ا!« رندینگ ادی»که  رندیگ یم ادیدر واقع شوند.  یم دیو دلسرد و نا ام دهند یخودرا از دست م یریادگی ی زهیو انگ یکنجکاو
 آورد... یم شیپ ندهیرا در آ یمشکالت بزرگ

و هم به رشد  دید هم کودکان خود را سرگرم کنیتوان یو ... است، م ساده یها شیآزما ها، یباز کتاب که شامل  نیبا استفاده از مطالب ا
 .دیها را انجام ده آن یبه راحت دیتوانیشده و شما م نیساده تدو یکتاب با روش نیا یها ی. تمام بازدییفزایها ب آن یو بدن یذهن

***  

ان یاری تکه در واقع یازده روش آموزشی است آورده شده است که شما را در امر آموزش کودک های خانوادگی کتاب یازده روش بازیدر این 
  شوند: ها موارد زیر را شامل می این روش دهد. می

 گانه پنجتقویت حواس  -1
 آموزی زبان -2
 خواندن -3
 ارتباط -4
 یبند طبقه -5
 گیری شمارش و اندازه -6
 معما و چیستان -7
 آزمایش و تجربه -8
 کارهای هنری و سازنده -9

 خودسازی -11
 های بدنی فعالیت -11

ها و  . پدربزرگردیتوسط پدران و مادران انجام گ ا  محت ها یباز  نیکه ا ستی. الزم ناست یمختلف یها یهر بخش شامل باز
توانند در آموزش کودک  یم زیو... ن یآمادگ یها کالس انیمهد کودک و مرب انیها، عمه، خاله، خواهر، برادر بزرگتر، مرب بزرگمادر 
 .ها استفاده کنند از آن

توان در داخل یا  ها را می بازیشود. بیشتر  ک یا منزل یافت میدوارید، گران نیست و اغلب در مهد کها احتیاج د وسایلی که برای انجام بازی
 کنید و ... انجام دهید. هستید، یا کودک خود را حمام میانتظار خارج منزل، توی ماشین، بازار، آشپزخانه، یا وقتی در سالن 

    *** 
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 1ی این کتابها فعالیت از یایه هنمون

 لمس کردن 
 سال 7تا  4 گروه سنی:

یکنان:  یک نفر و بیشتر تعداد باز
 ، افزایش دقت و توجهتقویت حس المسه، افزایش کنجکاوی اهداف:

بزرگ مقوایی، قیچی، چسب، چند وسیله کوچک: قاشق،  جعبهیک  امکانات:
 ... نبات، مسواک وچنگال، لیوان پالستیکی، سنگ، اسفنج، شانه، مداد، آب

 فضای بسته فضای بازی:
 شرح بازی:

 که هیچ درز یا شکافی نداشته باشد.را چسب بزنید، طوری اطراف جعبه .1
ای سوراخ کنید که دست کودک به راحتی از آن رد را به اندازه یک طرف جعبه .2

 شود.
 را تزیین و یا نقاشی کند. اجازه دهید کودک به دلخواه جعبه  .3
کردن در با دست کردن به داخل جعبهواهید بدون نگاهرا مقابل کودک قرار داده، از او بخ جعبه قرار دهید. جعبهال وسایل یاد شده را در داخل ح

بیرون بیاورد. اگر حدسش درست بود او را تشویق کنید. وگرنه،  گفتن نام هر وسیله، آن را از جعبهیک لمس کرده و با داخل آن، وسایل را یک
 ن کند.بگویید که مجددًا امتحا

سؤالی مطرح کنید که جواب آن توانید شما نام وسیله مورد نظر را بگویید و کودک باید آن را پیدا کند؛ به جای گفتن نام وسیله می :2پیشنهاد
 خوریم؟....ی آن آب میای است که کودک باید آن را پیدا کند، مثاًل آن چیه که بوسیلهسؤال وسیله

آورد را ی بعدی که بیرون میصورت است که کودک بعد از حدس زدن هر وسیله باید داستانی را با آن شروع کند و وسیلهنوع دیگر بازی به این 
 .دامه دهدبه داستان مربوط کند و داستان را ادامه دهد. اگر چند نفر در بازی شرکت کنند هر وسیله را به نوبت یک نفر بیرون آورده و داستان را ا

 بازی عمو زنجیرباف 
 سال  7  تا 3  گروه سنی:

یکنان:  گروهی تعداد باز
 های زبانی تقویت مهارت اهداف:

  پارک، خانه بازی: فضای
 ... امکانات:

 بازی:شرح 
 ...          بله! عمو زنجیرباف

 زنجیر مرا بافتی؟         بله!
 پشت کوه انداختی؟      بله!

 چی آورده؟ بابا آمده،                   چی
 ... بخور و بیا           نخود وکشمش

                                                        
 است.متن نوشته شده  ی کننده تهیهتوسط و هدف بازی  بازیمحل سنی، تعداد بازیکنان،گروه  1
 است. کننده متن نوشته شده تهیهتوسط « پیشنهاد»مربوط به قسمت  2
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 با صدای چی؟            گربه، میومیومیو
؛ جیک جیکگاو، مومو ـ جوجه، هه ـ بع ـ اسب، هه کواک ـ گوسفند، بع هاوهاوـ اردک، کواک قدقدـ سگ، مرغ، و با صدای حیوانات مختلف

 .بازی را انجام دهید
 جور کردن 

 سال 7تا  5 گروه سنی:
یکنان:  یک نفر و بیشتر تعداد باز

 تقویت حس بینایی، تقویت حافظه، افزایش دقت و توجه اهداف:
 فضای بسته فضای بازی:

 ی داستان، چسب، مقوا، قیچیهای کهنهتصاویر رنگی مجالت قدیمی، کارت پستال، کتاب امکانات:
 شرح بازی:

 تصویری را از مجله، کارت و... قیچی کرده، روی یک تکه مقوا بچسبانید. .1
 با توجه به سن کودک، تصویر را در چند قسمت ببرید.   .2
 کودک قرار دهید. هم زده و به طور نامنظم مقابل تصویر را به .3
 ی تصویر را طوری کنار هم قرار دهد تا به شکل اولش درآید.از کودک بخواهید قطعات جدا شده .4
  گانهنجمعمای حواس پ 

 سال 7تا  4 گروه سنی:
یکنان:  حداقل دو نفر تعداد باز

 فکر کردن های خاص اشیاء و موجودات،ها و ویژگیتوجه به صفت گانه،س پنجواتقویت ح اهداف:
 فضای باز، فضای بسته فضای بازی:

 ... امکانات:
 شرح بازی:

به کودک روید، آن را انجام دهید. اید و یا به سفر میاتوبوس یا تاکسی نشستهتوانید وقتی که در این بازی، بسیار جالب و شاد است. می
کنید، و از او بخواهید تا آن را پیدا کند. بهتر است سعی کنید و به چیزی فکر کنید و سؤاالتی مطرح کنید که در ی چیزی فکر میبگویید درباره

 : گانه باشد. مثالً ارتباط با حواس پنج
 )گربه(  گوید میومیو.و پشمالو ... می کوچک است .1
 )نمک( خوریم مزه شوری دارد.رنگش سفید است، وقتی از آن می .2
 )گالب( دهد.کنیم، بوی گل مخصوصی را میریزند. وقتی آن را بو میهای بزرگ وکوچک میمثل آب است، آن را در شیشه .3
 )تلفن( کند.ـ زینگ صدا می گیر است، زینگگذاریم، روی آن یک شمارهروی میز می .4
 )صابون( کند.کنیم، کف میشوییم و تمیز میهایمان را میبوی خوبی دارد، با آن دست .5
 )چتر(  گیریم.هایمان خیس نشود، آن را روی سرمان میکه لباسبارد، برای اینوقتی باران می .6

گیریم و از طرف مقابل مییرد که چیزی را در ذهنمان در نظر میتواند به این صورت انجام بگبرای سنین باالتر این بازی می پیشنهاد:
است؟ گیاه است؟ اگر است؟ خوردنی است؟ پوشیدنی  ءشیياینکه زنده است؟  هایی مثلخواهیم حدس بزند که چیست، با پرسیدن سؤال

کند تا جوانب مختلف موردی که در ذهن است گیاه است تو خانه است یا بیرون؟ و... این بازی کمک می
 را در نظر گرفته شود و خصوصیات آن شناخته شود. 



                ayat.ir  5 

 تر، دورتربازی نزدیک 
 سال  7تا  5 گروه سنی:

یکنان تعداد  دو نفر حداقل  :باز
  حس شنواییافزایش دقت، توجه و تقویت  اهداف:

  فضای بسته فضای بازی:
 بازی، فضای مناسب مثل اتاق کودک  یک شیء مناسب مانند اسباب امکانات:

 شرح بازی:  
بازی را در جایی مخفی کنید و از او بازی انتخاب کنید و به کودک نشان دهید. سپس از کودک بخواهید که اتاق را ترک کند. اسبابیک اسباب

 تواند به چند صورت انجام گیرد:جا باید کودک راهنمایی کنید. این راهنمایی میبازی بگردد. در ایناسباببخواهید که به اتاق بازگردد و دنبال 
 کنید.تر و یا دور، دورتر کودکتان را متوجه وضعیتش نسبت به شیء مورد نظر میبا گفتن کلمات نزدیک، نزدیک 

 تر تر، نزدیک نزدیک شدی، نزدیک»شود:  وقتی نزدیک می» 
     دور شدی، دورتر، دورتر»شود، بگویید:  وقتی دور می» 
     نده شدی.: آفرین! بربازی را پیدا کرد، بگویید وقتی محل اسباب 
     تر، نزدیکترین، دور، دورتر، دورترین. جا، نزدیک، نزدیک جا، آن آموزش کلمات: این 

 پیشنهاد:
 کنید که به شیء مورد نظر نزدیک یا از آن دور شده است.را متوجه می  با زدن خودکار روی میز و تند و کند زدن این ضربات کودک 
  ًکنید. ء راهنمایی می... کودک را به سمت شی سه قدم جلو، حاال به راست بپیچ، یک قدم عقب و از همان ابتدا خودتان با گفتن مثال 

 گذارید. حال چشمان کودکتان را بسته و او را یکیای میان گوشهاین بازی به صورت دیگری نیز قابل اجراست. شما شیئی را جلو چشم کودکت
های باال برای راهنمایی کودکتان اسفاده بار نیز از روشدو دور بچرخانید؛ حال از او بخواهید با چشمان بسته شیء مورد نظر را پیدا کند. این

 کند. است. کودک در این بازی ندیدن را نیز تجربه میهای این بازی، رویارویی کودک با ندیدن کنید. یکی از مزیت
 چه چیز گم شده است؟  

 سال 7تا  5 گروه سنی:
یکنان:  حداقل دو نفر تعداد باز

 تقویت حس بینایی، افزایش کنجکاویافزایش دقت و توجه،  اهداف:
 فضای بسته فضای بازی:

 اشیاء مختلف امکانات:
 شرح بازی:  

ها نگاه کند. بعد از و از کودک بخواهید تا خوب به آنوسایلی روی میز بریزید 
های خود را ببندد و شما یکی از وسایل روی میز را کودک بخواهید تا چشم

هایش را باز کند. از او بخواهید که با دقت به وسایل روی میز نگاه کند و ببیند که چه چیزی روی میز گم بردارید. از کودک بخواهید که چشم
 ت.شده اس

های مختلف و ها استفاده کرد: قاشق، کفگیر، مدادهای رنگی در رنگتوان برای بازی از آنوسایلی که می
 .... های مختلف کوچک وبازیاسباب
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 گویدمی 3دوستت  
 سال  7تا  5 گروه سنی:

یکنان تعداد   حداقل دو نفر :باز
    شنواییتقویت حس افزایش دقت و توجه،  اهداف:

 ... امکانات:
 بسته به تعداد هم در فضای باز و هم فضای بسته قابل اجراست.    :محل بازی 
 شرح بازی:

پرند. استفاده کرد، کودکان می« گوید بپرمی دوستت»ی: که مربی از جملهشود. زمانیبازی آغاز می« گویدمی دوستت»ی با گفتن جمله 
اگر کودکان این کار را انجام دادند و « دستتان را به سر بگذارید.»استفاده نکرد و فقط گفت « گویدمی دوستت»ی جمله وقتی که مربی از

 شوند.از بازی خارج می ،دستشان را به سر خود گذاشتند
 گوید، دستت را به سرت ببر.می دوستت .1
 گوید، دماغت را نشان بده.می دوستت .2
 پاهایت دست بزن.به  .3
4. ... 
 کبازی با بادکن 

 سال 7تا  3  گروه سنی:
یکنان تعداد  حداقل دو نفر، گروهی :باز

 های حرکتی تقویت مهارت اهداف:
 خانه، فضای آزاد :محل بازی 

 بادکنک امکانات:
 بازی:شرح 

 بازی کنید.« بگیر و پرت کن»برند. برای مدت کوتاهی با او بازی  کودکان از بازی با بادکنک توپی لذت می 
 چراغ سبز/چراغ قرمز 

 سال 7تا  3  گروه سنی:
یکنان تعداد   حداقل دو نفر، گروهی :باز

 خانه، فضای آزاد :محل بازی 
 ... امکانات:

 بازی:شرح 
توانند سریع به  جا که می کودکان باید از خط شروع تا آن« چراغ سبز 1/2/3»گوید:  مربی در خط پایان بازی پشت به کودکان ایستاده، می

 د.نطرف او بدوند و وقتی او برگشت و نگاه کرد بایست
به   ،. در این حال اگر کودکی دویدکودکان باید تکان نخورند« چراغ قرمز1/2/3»گوید:  زمانی که مربی می
 گردد.  میخط شروع بازی بر

                                                        
 باشد. می «گوید مهدی می»بازی در کتاب اسم  3


