
 ابزارهای یادگیری

بررای کودکرا ، برازی کررد  د یرادگیری    راد . طبیعی یادگیری برای کودک، بازی کررد  اتر  شیوۀ

 فاده از  ثالً با ات. باشند بهره  ی برند که لذت بخش« یادگیری » کودکا  از  وقعی های . یکدیگر نیس ند

اتباب بازیهای نر  کردنری د ررور کررد   اتباب بازی های تاخ ما  تازی، کار کرد  با پازل، دد ینو، د

رنگها، رنسها، د شکلها، کودکا   هارتهایی اتاتی را فرا  ی گیرند که بعدها آنها را قادر  ی تازد خواند  

 .، نوش ن، د شمرد  را بیا وزند

ی اتباب بازی های حاضری ره  یادگیری الزا ی نیس ند، زیرا کودکا  به هر حال بازیها د اتباب بازیهرای

برای خودشا  ابداع  ی کنند، دلی اتباب بازیهای  ناتب  ی توانند  حرک الزم بررای رسر  و د ک ر  

به رین اتباب بازیهرا . نیازی هم نیس  اتباب بازیها گرا  یا پیچیده باشند. چیزهای ردید را فراهم کنند

غالبراً یر  . آنها  ی ردد آنهایی هس ند که کودک را   ذدب خود  ی کنند د کودک بارها د بارها به تراغ

دتیله خانگی  ثل لگن لباس شویی که  ی توا  از آ  به عنوا  قایق ، اتو بیل ، یا ات خر اتر فاده کررد، 

در حقیق  برای فراهم کررد  نروع دترایل برازی کره بررای . اتباب تاع ها بازی تخیلی را فراهم  ی آدرد

 .بخرید« آ وزشی » ح ی ی  اتباب بازی  الزم نیس . ت مین پی رف  عقلی آتی کودک ضردری ات 

 ایجاد محرک محیط

خرال  برا  یهرایعبارت ات  از ت رویق باز، یکی از راههایی که  ی توانید رشد کودک خود را تسریع کنید

ردشی که شما برای چید  د نمایش اتباب بازیهای کودک را  بره کرار  ری . ات فاده از ی   حیط رذاب

اگر اترباب بازیهرا بره . ین اینکه آیا اد با آنها بازی خواهد کرد یا نه ، نقش داردبرید تا حددد زیادی در تعی

در حالی کره اگرر . صورت درهم د برهم داخل رعبه ای ریخ ه شوند، برای کودک رذابی ی نخواهند داش 

اتباب بازیها خوب به نمایش گذاش ه شده د با نظم د ترتیب به صورت  ناظر کوچ  یا تابلوهرای کوچر  

 .چیده شده باشند، اد را به بازی کرد  د ترتیب داد  آرای های اب کاری دیگر تحری   ی کنند

درود ف اهایی برای بازی در حوزه فعالی های خاص،  ثل ی  تینی پر از شن، ی   یرز رنرآ آ یرزی ، د 

م را به عمل در صورتی که از لحاظ ایمنی اح یاطهای الز. رایی که کودک ب واند آب بازی کند،  فید ات 

آدرید، آشپزخانه  حل ایده آلی برای بازی کرد  ات ، بخصوص اگر  یز د صندلی  ناترب کرودک، اررا  

 ی توا  گوشره ای . اتباب بازی، د  قداری ظرف د ظردف د دیآ د  اهی ابه برای بازی درود داش ه باشد



باند د صبح ردز بعد آنهرا را بررای را برای عردتکها در نظر گرف  که کودک ب واند هر شب عردتکها را بخوا

اتباب بازیها  ی توانند تاده باشند، گهواره ها را  ی توا  از تربدهایی کره یر  الیره . صبحانه بیدار کند

پارچه داخل آنها انداخ ه شده ات  تاخ ، د افزدد  ی  صندلی بچه بسیار کوچ ، د ی  کمرد ک رویی 

 . نما برای خانه عردتکها کم   ی کند برای لباتهای عردتکها به ای اد ف ایی داقعی

 بزرگ یا باغ را دارید ن ی  باغچۀاگر شانس داش . ی   حیط رالب فقط به داخل  نزل  حددد نمی شود

 ی توانید آ  را با ت هیزات  ناتبی  انند رعبه شن، تاب، ترتره، نردبا ، تخ ه تعرادل، د تپرۀ کروچکی 

  .ای اد شده در ز ین چمن ، که همگی  حرک قوۀ تخیل کودک ا  هس ند ، پر کنید

 انتخاب اسباب بازی

دید  اینکره پرس  همه کسانی که این  وضوع به ترشا  آ ده ات ،  ی فهمند چقدر ناراح  کننده ات 

از صرف تاع ها دق  برای ان خاب بی خطرترین، خوش رنآ ترین، ترگرم کننده تررین د آ وزشری تررین 

اتباب بازی برای کودک ا ، گیرندۀ ناتپاس بدد  اطالع از ا کانات انگیزش بخش ارائه شده به اد هنوز به 

» بایرد بگیریرد ایرن اتر  کره ان خراب  درتی که! بازی با درپوش  اهی ابه  ورد عالقه اش ادا ه  ی دهد

دک را به رین اتباب بازی آ  ات  کره کرو. برای کودک کاری تقریباً نا مکن ات « به رین اتباب بازی 

  ذدب خود  ی کند د اد ددباره د ددباره به تراغ آ   ی ردد د تحریر  د لرذت بی ر ر د بی ر ری از آ  

اترباب  گرا  یا خیلی ارزا  تمام شود دلی نهای اً هما این اتباب بازی  مکن ات  خیلی . کسب  ی کند

 . ذت  ی برد د بی  رین ا کانات یادگیری را برای دی فراهم  ی آدردبازی ات  که کودک از آ  ل

برخالف آنچه دالدین ان ظار دارند ، هر قدر اتباب بازی دارای شکل غیراخ صاصی تر د بنیادی تری باشرد، 

بره  ثالً شاید ی  تکره چروب کره  ری تروا  از آ  . ل کودک باقی  ی گذارد رای بی  ری برای قوۀ تخی

نوا  شم یر، چوب راددگری، یا باتوم پلیس ات فاده کرد بی  ر از ی  عردت  با لباتهای گرا  قیمر  ع

 .که فقط  ی تواند ی  شخصی  داش ه باشد، به خالقی  کودک شما کم  کرد

با درود این، اتباب بازی های بسیار خوبی درود دارد که چنا  طراحی شده اند که قادرند  حرکری بررای 

 عیارهرایی کره   عاقبراً . کودک شما ره  رس  و د ک   چیزهای ردید د یادگیری  هارتهای نو باشند

  .گف ه  ی شود به شما کم   ی کند به رین اتباب بازی را برای کودک ا  ان خاب کنید

 تناسب سنی



 ه باشید این ات  که کودکا ، به دیژه در ته تال ادل زنردگی، یکی از  هم رین نکاتی که باید به یاد داش

به ترع  تغییر  ی کنند د اتباب بازیی که ی  کودک دد  اهه را ترگرم  ی کند بررای یر  کرودک دد 

کهرای   فرادتی نیراز دارنرد د کودکا  همگام با رشرد خرود بره  حر. تاله ترگرم کننده نیس  د برعکس

تناتب داش ن اتباب بازی ان خاب شرده برا . ان خاب اتباب بازی بایس ی براتاس نیازهای   غیر آنها باشد

اگر اتباب بازی خیلی پی رف ه باشد کودک نمی داند چگونه با آ  بازی کند . تن کودک بسیار  هم ات 

 .یی باشد حوصلۀ کودک زدد تر  ی ردداگر هم بسیار اب دا. د لذت زیادی از آ  نمی برد

اترباب . کودکا  خیلی خردتال به اتباب بازیهایی هایی نیاز دارند که هر پنج حواس آنها را تحری  کنرد

نر ی یا زبری ) بازی های  ناتب برای کودک زیر ی  تال آنهایی هس ند که رنگها، حاالت  خ ل  تطح 

اتباب بازیهایی که صدا در ی آدرنرد د . را به کودک  ی نمایانند،  واد، د شکلهای رالب د   نوع ( د غیره 

 ی شود داکنش ن ا   ی دهند،  ثل رغ غه، به کودک احساس تسلط د نسب  به عملی که با آنها ان ام 

 .کن رل  ی دهند د رشد  هارتهای دت ی د هماهنگی اد را تسریع  ی کنند

لذت  ری برنرد، لرذا  کعبهرایی برا انردازه هرا د « آدرد   بیرد  -داخل گذاش ن» کودکا  نوپا از بازیهای 

شکلهای  خ ل ، فن انهای پالت یکی، قاشق، اتباب بازی های داخل حمام، پیاله، صفحه های گردی کره 

ردی قطعات چوبی عمودی توار  ی شوند، د هر های اتباب بازی، همگی از اتباب بازیهرای  رورد عالقرۀ 

د باددام برای این  رحله، ی  بس ه  کعب با اندازه هرا د شرکلهای  خ لر  اتباب بازی  فید . آنها هس ند

بیرد  آدرد  د بعداً برای ان رام بازیهرای تخیلری  -ات  که در این تن برای ان ام بازیهای داخل گذاش ن

 . همی  ثل خانه تازی، قایق تازی، د غیره به کار  ی ردد

را کسرب  ری کننرد کره آنهرا را قرادر  ری ترازد در حددد ددتالگی، کودکا   هارت چرخش  چ دتر  

اتباب بازیهایی که درپوش پیچری دارنرد،  کعبهرایی کره  .چیزهای  خ ل  را بپیچانند د درها را باز کنند

داخل هم چف   ی شوند،   موعه اشکال پی رف ه تر با قطعاتی به شکلهای  خ ل  که هر یر  فقرط در 

د  یرز ن راری همگری اترباب بازیهرای  ناتربی بررای رشرد  داخل ی  توراخ را  ی گیرد، تابلو شکل ،

 . کودکا  در این  رحله تنی به شمار  ی ردند

کودک پیش دبس انی همچنا  از بازی با  کعبها، دتایل نقاشی د رنآ آ یزی، د هرر چیرزی کره  حررک 

بازی یا دد ینوهرای  اد  ی تواند شردع به ان ام بازیهای تاده با کارتهای. بازیهای تخیلی باشد لذت  ی برد

ید اتر  زیررا تربب تقویر  د این برای کودکا   ف تمام بچه ها بازی کرد  را ددت  دارند. تصویری کند



بازی همچنین فرصر ی اتر  کره کودکرا  هرم . ددراندی ی د توانایی پیش بینی عواقب ی  کار  ی شود

یها شرک  کنید، رنبۀ آ وزشری برازی به یاد داش ه باشید که اگر شما هم در باز. گاهی بر شما غلبه کنند

 ثالً بازیهای کارتی نه تنها تسلط کودکا  بر اعداد را بی  ر  ی کند، بلکه . برای کودکان ا  بی  ر  ی شود

این کیفی  برای کم  به کودکا  در رهر  . را نیز تقوی   ی کند( ات راتژی )  سلط شد  بر راهبردها 

تبب تمرکز حواس د پ  کار در اه مام همچنین . ئز اهمی  ات تالش برای رتید  به اهداف  خ ل  حا

 .کا  را ترع   ی بخ دکرد  آ   ی شود، د رشد ذهنی کود به ی  کار بخصوص تا تمام

 چند منظوری و تحریک بخشی

هنگام خرید اتباب بازی، غیر از توره به تناتب آ  برای  حدددۀ تنی کودک، باید به چنرد نک رۀ دیگرر 

ادل اینکه آیا کا الً بی خطر ات ؟ ددم اینکه آیا تحری  بخش ات ؟ توم، آیا ارزش برازی . دنیز دق  کنی

کرد  دارد؟ به عبارت دیگر آیا اتباب بازی آنقدر چند  نظوره هس  که برای انواع بازیهرا کراربرد داشر ه 

کننده هس ؟ بررای چهارم، خیلی تاده، آیا ترگرم . باشد د با افزایش تن کودک هنوز قابل ات فاده باشد

ی  بس ه  کعب ، اتباب بازی  ناتبی ات  زیرا  ری تروا  در  اینکه  قایسه بسیار تاده ای کرده باشیم،

اتباب بازیهای  کانیکی . تنین  خ ل  به ی  اندازه از آ  لذت برد د  حرک قوۀ تخیل د بازی فعال ات 

کرد د کودک خیلی زدد حوصله اش از آنها تر  ی این اندازه  فید نیس ند زیرا نمی توا  کار زیادی با آنها 

 .ردد

را نیز باید بدانید کره همۀ  ا  ی دانیم که اتباب بازی ها  ی توانند ارزش آ وزشی داش ه باشند، دلی این 

اتباب بازیهایی که از این نظر بی  رین فایرده را . را غنی تازندها  ی توانند ادراکات کودکا   اتباب بازی

آنهایی هس ند که کودک شما  ی تواند با آنها کاری ان ام دهرد، نره اینکره صررفاً   برور باشرد بره دارند 

 .صورتی کلی ه ای د از پیش تعیین شده با آنها بازی کند



 

 ثالً اتباب بازیهایی که به هم چف   ی شوند یا به هم  ی چسبند د با ات فاده از آنها  ی توا  چیزهرای 

دت ی تنین پایین به کودکا   ی آ وزندکه  ی توانند چیزها را با ات فاده از  هارت  خ لفی را تاخ ، از 

از آ  ررا کره . الده هوش ف ایی د عمق ادراک آنها را نیز افزایش  ی دهندبه ع. د ذهنی خود تغییر دهند

دخ رهرا  ری دارند، این قبیل اتباب بازی هرا بخصروص بررای و اً در این ز ینه ها ات عداد بی پسرها عم

 . فیدند

درپوش  اهی ابه را ترریح  ی دهد،  أیوس ن روید، زیررا دترایل خانره  ری تواننرد  اگر کودک شما هنوز

برای داش ن ارزیابی صحیحی از اینکه آیرا شرما . اتباب بازیهای بسیار  فید، ترگرم کننده د ایمنی باشند

ده ایرد یرا خیرر، داکرنش کرودک شرما در هر برهۀ ز انی خاص، به رین اتباب بازی  مکن را ان خاب کرر

شما   بور نیس ید ردیدترین اتباب بازیهای آ وزشی را خریداری کنید زیرا هر . بی  رین اهمی  را دارد

کودکا  ذاتراً یادگیرنرده هسر ند د هرر . چیزی که کودک شما را   ذدب کند برای اد رنبۀ آ وزشی دارد

 .ه اد  ی آ وزدچیزی که  ورد عالقۀ کودک قرار بگیرد، چیزی ب

 بی خطر بودن

بدیهی ات  که  هم رین نک ه هنگام خرید  یا درت  کرد  اتباب بازی برای کودک، بی خطر برود  آ  

هر چند ضرب دیدگی، کبودی، د خراشیدگی بخ ی طبیعی د غیرقابل ار ناب از بازی یر  کرودک . ات 

توانیرد  طمر ن شروید آنچره کره در اخ یرار  اررارو ات ، راههایی نیز درود دارد که به کم  آنها  ری 

ه ات  د نه ی  اترلحۀ کودک خود  ی گذارید تا با آ  بازی کند ی  اتباب بازی بی خطر د ترگرم کنند

 ا ی  اتباب بازی ن کن برای بچه خریدیم د اد بقیرۀ » لطیفه ای قدیمی هس  که  ی گوید . بالقوه   ر

ه از نظر اکثر دالدین که  ی دانند کودکا  تا  چه حد  ی تواننرد این لطیف« . اتباب بازیها را با آ  شکس 



بنابراین نه تنها بایسر ی اترباب بازیهرا را هنگرام خریرد از نظرر نقرای  .  خرب باشند، کا الً درت  ات 

خطرناک در طراحی آنها کن رل کنید بلکه پس از آ  هم باید در فواصل  نظم این کرار را تکررار کنیرد ترا 

آیا چ مهای خرس عردتکی در اثر ک ید   کرر شرل   ثالً. عیب خطرتازی پیدا نکرده اند  طم ن شوید

ن ده ات ؟ آیا قسم های پالت یکی اتباب بازی ن کس ه د لبۀ تیزی به را نگذاش ه ات ؟ بردیهی اتر  

د اتباب بازیهایی که برای اطفال بسیار خردتال تاخ ه  ی شوند بایس ی با دق  خاصی تاخ ه شده باشن

زیرا این اطفال توانایی الزم برای خالص شد  از دردترهای اح مالی را که  مکن ات  ی  اترباب برازی 

 .برای ا  پیش آدرد ندارد

برخی از نکات خاصی که باید در  ورد اتباب بازیهای داخل کالسکۀ بچه به آنها توره شرود بره قررار زیرر 

 :ات 

 ناخواه با آ  به خرود ضرربه  ری زنرد، صرد ه  آیا رغ غۀ کودک آنقدر تب  هس  که دق ی خواه

 نبیند؟

 آیا رغ غه یا دندانگیر قسم  دراز یا باریکی ندارد که به حلق کودک برتد؟ 

 آیا توراخی که انگ   کودک در آ  گیر کند درود ندارد؟ 

 آیا اتباب بازی ن  بلندی که کودک آ  را ببلعد یا ددر گردنش بپیچد ندارد؟ 

ثابر  بازی پرزدار بخرید اطمینا  حاصل کنید که قابرل شس  رو د دارای رنرآ  دق ی  ی خواهید اتباب

ردا از دلخوری که از بین رف ن رنآ اتباب بازی در اثر  کید  کودک ای اد  ی کند، خرود رنرآ . باشند

 واد به کار رف ه در ردیۀ اتباب بازی باید در برابرر اشر عال  قرادم باشرند د  رواد .  مکن ات    ر باشد

تمرام . رشده در آ  نیز از  واد بی خطری که قابل ات ن ا  د خفره کننرده نباشرند درتر  شرده باشرد پُ

قسم های تف ،  ثل چ مها د بینی عردت  باید کا الً  حکم باشند د با ات فاده از  ری  یرا پرونز دصرل 

 .ن ده باشند

بی  ری دارند؛ این دتر ه  کودکانی که کمی بزرگ ر د پرتحرک تر هس ند کن کادی ذاتی د ا کا  تخریب

ی  قاعدۀ تاده برای اتباب بازی هرا . از کودکا  اشیاء کوچ  را در دها ، بینی، د گوش خود  ی گذارند

قبرل از خریرد . این ات  که هیچ قسم    زایی از آ  نباید ابعادی کم ر از چهار تان یم ر داشر ه باشرد

 : طم ن شوید که 



  خمیرها غیرتمی باشندتما ی رنگها،  دادهای رنگی، د. 

 از خرید اتباب بازی هرایی کره باتریهرای . اتباب بازی های الک ریکی باتریهای بزرگ داش ه باشند

کوچ   انند باتری  اشین حساب دارند ار ناب کنید، زیرا  مکن ات  کودک آنها را ببلعد یرا در 

 .گوش د بینی خود فرد کند

 ش ه باشنداتباب بازی های برقی خطر بر  گرف گی ندا. 

  اتباب بازی ها تف  د  حکم هس ند د قطعات کوچ  یا تیز به علر  شکسر ن آنهرا ای راد نمری

 .شود

  ،اتباب بازی هایی که باید دز  کودک را تحمل کنند،  ثل اتباب بازیهای چرخردار داخرل  نرزل

 .د باثبات باشند حکم 

ترباب بازیهرای برزرگ برازی کنرد، هنگا ی که کودک آنقدر بزرگ شده ات  که در حیاط یرا پرارک برا ا

بررتی د نصرب  ق دتایل د اتباب بازیهای خارج از  نزل را بایس ی به د. خطرات ردیدتری رخ  ی نماید

 .کرد، د در فواصل  نظم از نظر  عایب اح مالی کن رل کرد

  دتایل بازی داخل حیاط را با دق  ردی چمن یا تطح نرم د صراف دیگرری  سر قر کنیرد؛ هرگرز

 .ت قرار آنها ردی تطح تیمانی نباشد حل ا

  ترتره ها، تابها د تایر دتایل بازی بایرد هرر چنرد دقر  یر  برار از نظرر اتر حکام ، پایرداری د

 .فرتودگی اح مالی بازرتی شوند

 گ نباید طوری باشند که تبب آتیبهای برشی یرا ف راری شروند یرا برد  کرودک الی دتایل بزر

 .قسم های   حرک آنها گیر کند

 ینا  حاصل کنید که تطوح دتایل بازی صاف ات  د برآ دگی یا لبه های تیز در آنهرا دررود اطم

 .ندارد

 واد  ورد ات فاده برای چادر، خانۀ اتباب بازی د غیره در برابر اش عال  قادم باشند . 

 حل شن بازی را برای رلوگیری از تاکن شد  حیوانات یا دفع ف والت در آ ، بپوشانید . 

  ح ی ات خر بچگانه ) کودکا  خردتال ارازه ندهید به تنهایی دارد ات خر یا حوض شوند هرگز به

 .زیرا  مکن ات  ح ی در عمق بسیار کمی از آب غر  شوند( 



  به دق  به کودکا  آ وزش دهید که چه کارهایی را  ی توانند با دتایل برازی ان رام دهنرد د چره

 .کارهایی را نباید ان ام دهند

 حیط کا الً بی خطر برای کودکا  غیر مکن ات  زیرا کودکرا  ذاتراً کن کادنرد د  نرازل د  فراهم آدرد 

برا . پارکها نیز طوری تاخ ه ن ده اند که در قبال کن کادی کودکا  د خطرات  ربوط به آنها ایمن باشرند

برا دترایل این حال اگر شما اقدا ات اح یاطی را در حد  عقول  راعات کنید د کن کادی کرودک خرود را 

. بازی بی خطر در داخل د خارج  نزل ارضاء کنید، تا حددد زیادی خطر حوادث شردید کراهش  ری یابرد

همچنین به خاطر داش ه باشید که کودکا  خردتال بایس ی همی ه تح  نظارت صرحیح باشرند د هرگرز 

 .به تنهایی در بیرد  از خانه بازی نکنند

 اب بازیاستفاده از وسایل خانه برای ساختن اسب

شما بدد  صرف پول نیز  ی توانید به رین اتباب بازیها یا الاقل اتباب بازی هایی به ر از آنچه با پول  ی 

با نگاهی به گوشه د کنار آشپزخانۀ  نزل د کمری قروۀ تخیرل از . توا  خرید در اخ یار کودک ا  قرار دهید

 .های رذاب برای کودک خود فراهم آدریدرانب خودتا  د کودک ا   ی توانید تاعاتی ترشار از ترگر ی

ظرفهای پالت یکی غذا، تطل  ات ، ظرف بس نی، لیوانهای پالتر یکی، بطریهرای پالتر یکی،  :ظروف 

 ری تروا  .  اهی ابه د قوطیهای  حکم ، شاید تاده ترین د چند نظوره ترین اتباب بازیهای خانگی باشند

داخرل گذاشر ن د بیررد  آدرد ،  نروعاز رعبه های پالت یکی با اندازه های  خ ل  برای تاع ها برازی از 

برا ریخر ن . برداش ن د ریخ ن آب در حمام، پُر د خالی کرد   اته، یا بازی با گل در باغچه ات فاده کررد

چند تکه خمیر نا  یا نخودفرنگی خ   شده در یر  ظررف د  حکرم کررد  درب آ   ری توانیرد یر  

چوبی  ی وانید یر  طبرل تمرام عیرار درتر  با اضافه کرد  چند قاشق  .رغ غه یا ابزار  وتیقی بسازید

اگر قوطیهای  حکم را به صورت داردنه در باغچره فررد . کنید؛  اهی ابه برای این  نظور کا الً  ناتب ات 

کنید  ی توانید از آنها به عنوا  تنآ زیر پا ات فاده کنید یا اگر آنها را توراخ کنید د ریسمانهای بلنردی 

برای کودکا  کم  .بی خطری تاخ ه اید که برای تقوی  قدرت تعادل  فید ات به آنها ببندید، چوب پای 

تن د تال تر  ی توانید با ظردف ی  بار  صرف بنا به تلیقۀ خود اتباب بازیهای  خ لفی  ثرل فرفرره د 

 .غیره درت  کنید



از .  ی توا  تاخ  با تکه های  اکاردنی ، لوبیا، د تایر خ کبار، اتباب بازیهای بسیار خوبی :مواد غذایی

تمام آنها  ی توا  به عنوا  قسم  صداتاز داخل ی  اتباب بازی ات فاده کرد،  ی توا  با چسباند  آنها 

درت  کرد، د  ی توا  آنها را رنآ آ یزی کرد د با ک ید  آنها به ن  ( کوالژ ) ردی  قوا، تابلوهای هنری 

را تح  نظر داش ه باشید زیرا  مکن ات  حبوبات را ح ماً کودک . یا کش، دت بند د گردنبند درت  کرد

 .در دها  یا  نافذ بد  خود فرد کند

برگه های تره فرنگی را اگر بگذاریرد .  ی توا  از تیب ز ینی د هویج برای تاخ ن  هر چاپ ات فاده کرد

ی در بی  ر بچره هرا ددتر  دارنرد  قرداری  ایرۀ شریرین. تا خ   شوند،  ارپیچ های رالبی  ی تازند

 .بپزید« اصلی » اخ یارشا  بگذارید تا بنا به تلیقۀ خود به آ  شکل دهند د شما آ  را همراه با غذای 

لوله های  قوایی داخل دت مال کاغذی لوله ای را با کمی تزئین  ی توا  به عردترکهای  :اشیاء کاغذی 

هایی را که ردی دت  قرار  ی عردتک. انگ   قرار  ی گیرند تبدیل کرد خیمه شب بازی از نوعی که ردی

شانه های شش تایی تخم  رغ پس از ترزئین قسرم  داخلری د . گیرند  ی توا  از پاک های کاغذی تاخ 

. خارری ، تبدیل به هیوالهای رالبی  ی شوند زیرا ردی لوالی خود  انند ی  آرداره باز د بس ه  ی شروند

بره یر  اترباب براری ک ریدنی رالرب  ری شروند، اگر قرقره های خالی ن  را به ریسما  بک ید تبدیل 

 .بخصوص اگر طوری رنآ آ یزی شوند که شبیه کرم یا  ار به نظر برتند

 



 سرگرمیهای خانگی

 خمیر شیرینی پزی

 یلی لی رر آب  063. گرم روش شیرین  خلوط کنید 023گرم آرد ذرت را در ی  ظرف بزرگ با  222

تپس آ  را ردی ترطحی خنر  د ددر از . بزنید تا غلیظ د یکدت  شودرا یکباره اضافه کنید د آنقدر هم 

دق ی خمیر خوب ترد شد، آرد ذرت به دت های خود . حرارت برگردانید د با ی  پارچۀ  رطوب بپوشانید 

 ی توانید آ  را به گلولره هرای کروچک ر تقسریم . بزنید د خمیر را درز دهید تا یکدت  د شکل پذیر شود

خمیر را پهن کنید د برا اتر فاده . ا رنآ خوراکی درز دهید تا خمیر خوشرنگی به دت  آیدکنید د همراه ب

برای خ ر  کررد ، شرکلهای بریرده . از قالبهای شیرینی تازی یا چاقو شکلهای دلخواهی از آ  درآدرید 

کا الً درره تان یگراد بپزید تا  033تا  223شده را ردی تینی شیرینی پزی بگذارید د در درره حرارت 

 .تف  شوند

 

 حبابهای صابون

 243برای تقویر  حبابهرا . لب ر آب رقیق کنید 8/0 یلی لب ر  ایع ظرف ویی یا شا پوی بچه را با  083

با پیچاند  تر ی  لوله پاک کن به شرکل حلقره، یر  د نردۀ تراده .  یلی لی ر گلیسرین به آ  بیفزایید

 .درت  کنید



 

  خمیر شکل سازی

قاشق غذاخوری ردغن تاالد را در یر  ظررف برزرگ  خلروط  2گرم نم ، د  033تاده،  گرم آرد 622

اگرر خمیرر چسربیده شرد آرد بی ر ری .  یلی لی ر آب را کم کم به آ  اضافه کنیرد 483تا  243. کنید

برای رنآ کرد  خمیر، آ  را به گلوله هرایی . اضافه کنید؛ خمیر باید خ   باشد د به راح ی شکل بگیرد

گلوله . م کنید د چند قطره رنآ خوراکی به داخل حفره هایی که در هر گلوله ای اد کرده اید، بریزیدتقسی

اگر خمیرر . وط شودرا ردی ی  تطح قابل شس  وی آغ  ه به آرد ف ار دهید د بمالید تا رنآ با آ   خل

با اتانس  یروه بره  برای خوشبو کرد  خمیر،  قداری پودر ژالتین. چسبناک شد آرد بی  ری اضافه کنید

 .این خمیر را تا ته هف ه  ی توا  در کیسۀ پالت یکی در یخچال نگهداری کرد. آ  بیفزایید

 

 رنگ انگشتی

 یلری لی رر آب  033. گرم آرد ذرت را در کمی آب تررد حرل کنیرد 222گرم  ادۀ آهار لباس یا  022

. آنقردر حررارت دهیرد ترا غلریظ شرود .روش به آ  اضافه کنید د  خلوط حاصل را   دداً روش بیادرید

. یا تراشۀ صابو  تفید خرال  در آ  بریزیرد د هرم بزنیرد گرم پودر 43 خلوط را از ردی ارا  بردارید د 

 خلوط را در ظرفهای رداگانه بریزید د با ات فاده از رنآ پوت ر، آبرنآ، یرا رنرآ خروراکی رنرآ آ یرزی 

رای تاخ  طرحها د شکلهای رالب ات فاده کررد،  رثالً شرانه، تقریباً از هر شی ء خانگی  ی توا  ب. کنید



 ی توانید از شانه های پالت یکی تخم  رغ یا یر  ترینی . گیرۀ لباس، اتفنج ، قرقره، د لوله های  قوایی

 .   اق ا  ات فاده کنید خ ه شس ی  ناتبی برای نقاش کوچولویکوچ  کهنه به عنوا  ت

 

 زیورآالت خمیری

تاخ ه شده از خمیر خوراکی را با دد یا چند نوع رنآ اتپری رنرآ آ یرزی کنیرد د بگذاریرد چند پاپیو  

 .آنها را با ی  تکه کش نازک به ن  بک ید تا ی  گردنبند یا دت بند زیبا درت  شود. خ   شود

 

 

 

 چاپ گیاهی

ی  هویج یا تریب  با ات فاده از ی  چاقوی کوچ  بسیار تیز، ی  طرح تاده  ثل  ثلث یا ت اره را ردی

تپس قسم های زائد را از کنار ببرید د به آرا ی درآدرید تا طررح  رورد نظرر بررسر ه . ز ینی برش دهید

شکلهای  خ لفی را ، با ات فاده از ی  تیب ز ینی یا هویج برای هر شکل، بسازید با فرد برد  آنهرا . شود

 .های تکراری رنگین درت  کنیددر رنآ د زد  آنها به ردی کاغذ یا پارچه ، نق ها د طرح



 

 امواج در روز بارانی

اگرر چنرد برار .  قداری پودر رخ  ویی بی ضرر را داخل ی  لگن بزرگ آب بریزید د با همز  هرم بزنیرد

 . خوب به هم بزنید ا واج زیبای ک  آلود ظاهر خواهد شد

 

 

 بازی در ساحل

آ  را در دتط یر  حولرۀ برزرگ یرا  لحفرۀ . پر کنیدی  لگن لبات ویی را با بلغور یا تنگریزۀ آکواریوم 

  .کهنه قرار دهید د تعدادی ظرف د قاشق برای حفاری به آ  اضافه کنید

 چسب

قاشق غذاخوری ترکۀ تفید را حررارت دهیرد  0قاشق غذاخوری شرب  ذرت، د  2 یلی لی ر آب ،  083

در حرال . گرم آرد ذرت را با  قداری آب  خلروط کنیرد 022در ظرف رداگانه ای . تا خوب به روش آید



صربح بمانرد این  خلروط اگرر ترا . هم زد   دادم،  خلوط آرد ذرت را آرام آرام به  خلوط داغ اضافه کنید

 .تبدیل به چسب خوبی خواهد شد

 برای بچه ها« خوراکی » رنگ انگشتی 

در حرالی کره دائمراً . گرم آرد چاددار یا آرد گندم تاده را با  قداری آب در یر  تابره  خلروط کنیرد 52

قاشرق غرذاخوری آب  4 قداری آرد ذرت که برا .  خلوط را به هم  ی زنید آ  را به نقطۀ روش برتانید 

بگذارید این  خلوط ترد شود، د ترپس آ  را برا  قردار کمری . د  خلوط شده ات  به آ  اضافه کنیدتر

 .رنآ خوراکی یا  واد غذایی رنآ آ یزی کنید

 خمیر بازی کودک

.  یلی لی ر آب را در ی  ظرف بزرگ  خلروط کنیرد 023 یلی لی ر ردغن تاالد، د  023گرم آرد،  422

اگرر تمایرل . رت لزدم آب بی  ری اضافه کنیرد ترا  خلروط چسربنده شرودآ  را خوب درز دهید د در صو

 .داش ید آ  را با رنآ خوراکی رنآ آ یزی کنید

 

 تزئینات زرورقی

بسازید یا از آ  به عنوا  بدنه ای برای شرکل ترازی اتر فاده « زیورآالت » زردر  را  چاله کنید د از آ  

را به صرورت نروار برا کنراره هرای زیگرزاگ ببریرد د برا بره هرم با ات فاده از قیچی زیگزاگ، زردر  . کنید

ی  تری  ثلث ردی لبۀ یر  تکره . چسباند  نوارها، زن یرهای کاغذی براقی برای  همانیها درت  کنید

 قداری کاغذ برا  ددر . با دق  این  ثلثها را ببرید د ی  تاج بسازید.  قوای  حکم طالیی رنآ رتم کنید

بره ایرن ترتیرب اشریاء . یچید د بس ه به ذد  خود تزئینات  خ لفی را به آ  بچسربانیدلولۀ کاغذ توال  بپ

 .تزئینی رالبی برای  همانیها بسازید



 

 کامپیوتر

بع ری از  را در ان راء نوشر ن . بسیاری از  ا نقاط کوری از نظر یادگیری دررود داشر ه اتر  در کودکیِ

کا پیوتر عالی رین دتیله برای ن ا  داد  ردابط ریاضی ات  د روی .   کل داش یم د برخی در ریاضیات

 .اتر  ات ی  بازی های کا پیوتری ، پل ایده الی بین بازی د یرادگیری  برانی ریاضریات بررای کودکرا 

کا پیوتر همچنین دتیله ای ات  که از طریق آ  ، کودکا  بالفاصله تأثیر کار خود را  ی بینند، زیررا هرر 

به این طریق آنهرا بره لرذت . عملی که با دت  ان ام  ی دهند با ن ی ه ای رد صفحۀ کا پیوتر همراه ات 

ردیکرد به برنا ه ریزی د حل  سائل این دتیله نوعی . پی  ی برند( پسخورد ) حاصل از بازگ   اطالعات 

 با این حرال. ره نیز تعمیم  ی یابده های یادگیری د فعالی های ردز  ی آ وزد که به ترع  به تایر حوز را

به ر ات  کا پیوتر را برای بچه های بزرگ ر خریداری کرد؛ زیرا بررای کودکرا  پریش دبسر انی کره فاقرد 

 .توانایی تسلط بر آ  هس ند  ناتب نیس 

 تلویزیون و ویدئو

تلویزیو   ی تواند رنبۀ آ وزشی باالیی داش ه باشد، زیرا برنا ه های  خصوص کودکا  چگونگیِ خوانرد  

ا ا هر چنرد . ربیات تخیلی د خال  آشنا  ی کنندد شمرد  را به آنها  ی آ وزند د کودکا  را با افکار د ت 

را برای ن س ن کودکا  در پرای تلویزیرو  فرراهم  ری  تقریباً  دت ز ا   ناتبی« برنا ۀ کودک » تابقاً 

کرد، پی رف های تکنولوژی از قبیل کانالهای بی  ر، تلویزیو   اهواره ای، د بخصوص دیدئو، ایرن ا کرا  را 

 .برای کودکا  فراهم آدرده ات  که تمام ردز به تلویزیو  بچسبند

ردی  ی تأثیری  سرحور کننردهنیس ، بلکه داراتلویزیو  نه تنها به هیچ دره برای کودکا  تحری  بخش 

بچه هات  زیرا ارتباط آنها را با لمس د ادراک  س قیم دنیای اطراف که برای رشد به آ  نیاز دارند، قطرع 



هر پدر د  ادری  ی داند که تلویزیو  بچه های پرتردصدا را آرام  ی کند د بچه ها اغلرب بررای .  ی کند

دتوترۀ اتر فاده از  .آنها را پرت نکند، خیلی نزدی  به تلویزیو   ی ن یننداینکه چیزی از بیرد  حواس 

تلویزیو  برای ترگرم کرد  کودکا  هنگا ی که پدر د  ادر دق  یا انرژی بازی برا آنهرا را ندارنرد، بسریار 

دک   أتفانه این  وضوع  یزا  ارتباط ار ماعی با دالدین را که برای رشد ار ماعی د زبانی کرو.قوی ات 

 مکن ات  ز ا  قصه خواند  که در آ  پردر یرا  رادر د کرودک بره . اهمی  فرادا  دارد، کاهش  ی دهد

اتفا  هم دقایع ک اب را دنبال  ی کنند د کودک از نیردی تخیل خود اتر فاده  ری کنرد د بره تردریج برا 

ه در آ  کرودک کلمات  ک وب آشنا  ی شود، رای خود را به تماشا کررد  تلویزیرو  د دیردئو بدهرد، کر

تنهات  د دریاف  کنندۀ اطالعاتی رارع به دنیای خودش  ی باشد که شاید اگر خودش آنها را ک   کند 

 .لذت بخش تر باشد

ا ردزه ح ی پدرا  د  ادرا  اندی مند نیز  مکن ات  خود را با این توریه که فقط ارازۀ تماشرای برنا ره 

های دیژۀ کودکا  د برنا ه های آ وزشی را به کودکان ا   ری دهنرد بفریبنرد د برا داد  اررازۀ تماشرای 

اشرای تلویزیرو  توترط  ردت ز را  تم. تلویزیو  به کودکان ا  دق  فراغ ی را برای خود به دت  آدرند

دیگری نیز  ی توا  تعبیر کرد د آ  کارهایی ات  که با چسربید  بره تلویزیرو  از ان رام کودکا  را طور 

 .آنها  حردم  ی شوند

 :تلویزیون مانع انجام فعالیتهای زیر توسط کودک شما می گردد

العات رس  و، غربال کرد ، د ت زیه د تحلیل اط -

 د تپس ات فاده از آ  در  وقعی های ردز ره

تمرررین  هارتهررای حرک رری ، خررواه طریرر  یررا  -

  غیرظری 

 تمرین هماهنگی چ م د دت  -

ات فاده از بیش از دد حرس در یر  ز را  بررای  -

 گس رش درک  حیط پیرا و 

 پرتید  تؤال د دریاف  پاتخهای  فید آ وزشی -

 کن کادی خودکادشگری د ات فاده از  -

 ات فاده از اب کار عمل یا انگیزه -

 پات  به چال ها -

 حل  سائل -

 تفکر تحلیلی -

 قوۀ تخیلات فاده از  -

 تمرین  هارتهای ارتباطی -

 بهبود  هارتهای کال ی -

 خواند  د نوش ن -



 خال  یا تازنده بود  -

عدم توانایی در تمرکز برای  دت طوالنی به دلیل  -

 لویزیو لرزش تصویر ت

شد تفکر  نطقی د   والی، زیرا در تلویزیو  عدم ر -

عملیات به طور  دادم در ز ا  به عقب د رلرو  ری 

 .ردد یا به طور  وازی در ز ا  صورت  ی گیرد

 

تحری  قوۀ تخیل  ی شود، زیرا غالباً کودکا  از  مکن ات  دالدین اصرار داش ه باشند که تلویزیو  تبب 

قطعراً همرۀ  را در ددرا  کرودکی شخصری هایی را  ری . شخصی های  حبوب تلویزیونی تقلید  ری کننرد

شناخ یم که ددت  داش یم از آنها تقلید کنیم، دلی اگر کودکا  را با ردشهای فعاالنه تری،  ثل پوشرید  

نید  ی بینید که ات عداد آنها برای خلق شخصی های  خصروص لباس شخصی های دلخواه ا ، تحری  ک

ا که تلویزیو  کار ابداع تخیلی را خودش ان ام  ی دهد، تبب نوعی تنبلی تخیل از آن . به خود عالی ات 

 . ی گردد

 قداری تماشای تلویزیو   ی تواند ت ربۀ باارزشی برای کودک شرما باشرد زیررا  فراهیم ردیردی،  ثرل 

تلویزیو  ی   نبع اطالعاتی برای کودک شما . ، را یاد  ی گیرد د از ان ام آنها لذت  ی بردخواند  تاع 

ا ا کارشناتا   ع قدند که ردزی ی  تاع  تماشای تلویزیو  برای ی  کرودک . در کنار تایر  نابع ات 

راری ارتبراط در غیر این صورت ز انی که بایس ی صرف بازیهای فعال، اک  اف، د برق. خردتال کافی ات 

 .شود هدر  ی ردد د  مکن ات  رشد تمام عیار کودک شما را  حددد تازد

 کتاب و مطالعه

اگر از  ن خوات ه شود که فقط ی  ردش برای غنی تازی  حریط کرودک د کمر  بره رشرد  ناترب اد 

طور آشرکار  اگر از  طالعه لذت  ی برید آ  را به. ان خاب کنم، داش ن ک اب در خانه را توصیه خواهم کرد

کلمات برای کرارکرد  غرز . ن ا  دهید د دربارۀ آ  صحب  کنید؛ کودک شما نیز همین کار را خواهد کرد

برین تعرداد ک ابهرای  وررود در  نرزل د  یرزا  .  ا نقش حیاتی دارند، بنابراین  طالعه بسیار  هم اتر 

 . طالعۀ کودک شما ضمن رشد د در بزرگسالی ، ارتباط درود دارد

به دتیلۀ آنهرا ب وانرد ا یکی از بزرگ رین لذات زندگی هس ند د برای آ وخ ن کلماتی که کودک شما ک ابه

به عالده ک ابها با توصی  ردابط، ترتریم . ظرات، د افکار خود را بیا  کند اهمی  حیاتی دارنداحساتات ، ن



ک ابهرا . اد تبیین  ی کنند وقعی ها ، د  عرفی شخصی ها ، رهانی را که کودک درآ  زندگی  ی کند برای 

 . حرک بازیهای تخیلی هس ند،  عرف افکار د عقاید  خ ل  اند، دانسا  را ترگرم  ی کنند

. بنابراین اگر شما ک اب بخوانید کودک ا  هرم  ری خوانرد. کودکا  همی ه از دالدین خود تقلید  ی کنند

ا کودکرا  قبرل از پایرا  ترال ادل زنردگی، در  نزل  ر. الب ه به ر ات  در آغاز همراه با هم  طالعه کنید

.  عموالً حددد نه یا ده  اهگی با ک اب آشنا  ی شدند د آشنایی با ک اب همی ه همراه با هم ان ام  ی شد

اگر کودک عالقۀ خاصی ن ا  نمی داد این کار را فقط چند دقیقه ادا ه  ی دادیم، دلی ردزی چند برار بره 

 . ی کردیم«  طالعه » اتفا  

 شویق کودک به مطالعهت

اگر داقعاً  ی خواهید اش یا  به  طالعه را در کودک خود ای اد کنید، کراری کنیرد کره  طالعره از نظرر اد 

بررای کودک را  ک راب  ارتعی کنید هر ردز یا الاقل هف ه ای چنرد بر. ت ربه ای  وفق د لذت بخش باشد

 .دهیدبخوانید د خود را به ان ام این کار در تاع ی خاص عادت 

ک ابهایی را ان خاب کنید که با تطح عالیق کودک شما تناتب داش ه د ظاهر زیبا د تصادیر رذابی داشر ه 

آنها تصرادیر حیوانرات . کودکا  به تصادیر افراد، ا اکن، د دقایعی که با آنها آشنایی دارند، عالقمندند. باشند

براتاس فرضیه های  ورود، این .   خاصی داردافسانه های پریا  برای کودکا  رذابی. را نیز ددت  دارند

.  ندافسانه ها ابزار  فیدی برای آشنایی بی دردتر کودکا  با رها  د ت خی  بین داقعیر  د خیرال هسر

 .افسانه های پریا    و  افکار ان زاعی د تفکر خال  در کودکا  هس ند

تاه یرا دتع  توره کودکا  خردتال کوادلین ک ابهای کودک باید کوتاه د فقط دارای چند صفحه باشند، ز

بسریاری از کودکرا  ک ابهرایی را کره . همچنین باید حادی تصادیر بزرگی با رزئیرات انردک باشرند. ات 

 .تصادیر بزرگ دارند دلی نوش ه ندارند، ددت  دارند

حرردف  مکرن اتر  ک رابی چرو  برا . ک ابهایی ان خاب کنید که داژگا  آنها برای کودک قابل فهم باشد

بنابراین اب دا ک اب را بره طرور . درش  چاپ شده ات  آتا  به نظر برتد، دلی حادی لغات دشواری باشد

 .کا ل  طالعه کنید تا  طم ن شوید لغات آ  برای کودک ا  قابل فهم ات 



 همز ا  با خواند ،. اگر در روی آرام د راح  برای کودک خود ک اب بخوانید، اد لذت بی  ری خواهد برد

انگ   خود را زیر کلمات حرک  دهید، دلی کودک را   بور نکنید به کلمات نگاه کند یا انگ   شرما را 

 .دنبال کند

کودک خود را ت ویق کنید به چیزهایی که در تصادیر هس ند توره کند د اتفاقات بعدی را حدس بزند؛ د  

 .با ان ام این کارها اد را تحسین کنید

. د، ک اب را   دداً بخوانید؛ ی  ک اب  حبوب را  ی توا  بارهرا د بارهرا خوانرداگر کودک ا  درخوات  کر

به رین راه برای تن ش  یزا  عالقۀ کودک ا  به ی   وضوع این اتر  کره اد چره  قردار راررع بره آ  

 .صحب   ی کند د چند بار خودبه خود به تراغ ک اب  ورد عالقه اش  ی ردد

» د، ک ابهای آشنای  ورد عالقۀ اد را کره قابرل رابرای  طالعه آ ادگی دا ن ا  داد هر ز ا  که کودک شم

در تنین باالتر، کرودک شرما ایرن . هس ند برایش بیادرید، هر چند   ن آ  را حفظ کرده باشد« خواند  

 .کلمات آشنا را در تایر ک ابها  ی بیند د  ی تواند آنها را داقعاً بخواند

تهیه کنید که دات ا  را با تکرار زیاد بیا   ی کنند د هر یر  از لغرات ک ابهای ردیدی برای کودک خود 

ح ی ز انی که خود کودک توانایی ک راب خوانرد  را پیردا کررد، از . چندین بار در آنها به چ م  ی خورد

با این کار، کودک شما هنوز از اینکه  ی تواند از  صاحب  نزدی  برا . ک اب خواند  برای اد دت  برندارید

 .ما برخوردار باشد، لذت  ی بردش

 .ظب  کند، آنها را تمیز د  رتب نگه دارد، د داخل آنها خط نک داز ک ابها  وا به کودک ا  بیا وزید

ک ابها را در اتا  کودک ا  ردی قفسه های کوتاه بچینید؛ این کار اد را ت ویق  ی کند کره ک ابهرا را  رردر 

 .کنید که همی ه ک ابهای   نوعی دم دت  اد درود داش ه باشدترتیبی اتخاذ . کند د از نظر بگذراند

 فعالیتهای زیر نظر والدین

. به عنوا  نخس ین  علم کودک ا ، کارهای زیادی درود دارد که به ر ات  از ان ام آنهرا خرودداری کنیرد

ی اد کودک خود را با ردشهای  خ ل  تحری  کنید دلی از تحریر  افراطری د اربرار بریش از حرد آ رادگ

تا کودک ا  آ ادگی پیدا نکرده ات  اد را   بور به ان ام تکالی  درتی نکنید؛ ارازه دهیرد . ار ناب کنید

 .خود اد راهنمای ا  باشد



بسیاری از دالدین درتها، ک ابهای تمرین، تکالی  درتی، د کارتهای آ وزشی را به طرور زددرس د قبرل از 

ز ا  طبیعی برای این قبیل فعالی های کم  . به کار  ی گیرند شکوفا شد  دنیای تخیالت ادایل کودکی ،

در غیراین صرورت کرودک خرود را از ترالهای  .آ وزشی از تن شش یا هف  تالگی به بعد ات  نه زددتر

. باارزش ادایل کودکی، که نقش بسیار  همی در تال   رسمانی د رشد ذهنی دی دارند،  حردم کرده اید

ید  به رشد د تکا ل کودک خود در ز انی کره بسریار خردترال اتر ، اد را در با تالش برای ترع  بخ 

 . عرض خطر قرار  ی دهید د هیچ گونه تود آشکاری که این خطر را توریه کند درود ندارد

نک ۀ  هم در همۀ فعالی ها این ات  که با کودک ا  دلسوز د همدل ، حمای گر، د دارای  وضع غیران قرادی 

 ثالً  ی توانید بین اررازه داد  بره کرودک بررای . با خوشردیی تحسین کنید د پاداش دهیدباشید د اد را 

اگرر . تماشای ی  برنا ۀ تلویزیونی یا ی  فیلم دیدئویی خوب د  ناتب برای کودکا ، تمرایز قائرل شروید

به این  .کنید برای ا  ا کا  دارد، کنار کودک خود بن ینید د رارع به آنچه در صحنه اتفا   ی اف د گف گو

الب ه به رین پاداشی که بره . ترتیب نوعی گف گوی ددطرفه د تفکر در ز ا  تماشای فیلم حاکم خواهد بود

 .اد  ی دهید بود  اد در کنار شمات 

 تمرینات زبانی

 مکن ات  بررای . زبانهای کهن دنیا از این نظر که کلمات در آنها  عانی   عددی دارند بسیار غنی هس ند

 فهوم، لغات زیادی با تفادتهای ظری   عنایی درود داش ه باشرد، کره کرودک شرما بره تردریج ایرن ی  

با عالقه ن را  داد  بره کلمرات د نحروۀ اتر فاده از آنهرا د  شما  ی توانید. اخ الفات ظری  را در ی یابد

فکر کنید چنرد لغر   ثالً رنآ قر ز را در نظر بگیرید د .  یزا   فید بود  آنها به کودک خود کم  کنید

با  ردر چنرین فهرتر ی .   ابه برای بیا  همین رنآ درود دارد،  انند ترخ، گلی، آت ی، گلگو ، د غیره

 .داژگا  اد را گس رش خواهید دادۀ برای فرزند خود، گن ین

د کوچ ، خوب  کودکا  از تن خیلی پایین  ی توانند  فهوم    اد را درک کنند،  ثل داغ د ترد، بزرگ

ت ردانی  ابین شرادی د غرم را از این نقطه  ی توانید اد را با  فاهیم پیچیده تر  ثل کلماتی که حاال. بد د

یل هی ا  زده، ترخوش ، شاد، راضی ، آرام ،   ین، تراک ، گرف ره، غمرزده، بری توصی   ی کنند، از قب

 .حال، افسرده د غیره، آشنا کنید



کودک د نحوۀ توصی  احساتات دی این ات  که بگذارید یکی ی  راه خوب برای افزایش  علو ات لغوی 

 ثالً  ی توانیرد . از اشیاء  ورد عالقه اش را ان خاب کند د بگوید اگر رای آ  شیء بود چه احساتی داش 

 رن » : اد  مکن ات  بگویرد. ی  زنآ بردارید د از کودک ا  بپرتید اگر رای آ  بود چه احساتی داش 

؛ بعد  ی توانید بپرتید چه نوع زنگی را، زنآ با صدای زیر یا صدای بم؟ آنگراه، «رم زنآ زد  را ددت  دا

از آن ا که زنگها فلزی هس ند بپرتید احساس تر ا  ی کنی یا گر ا؟ آیا  ی درخ ی ؟ آیرا ددتر  داری 

 بردارد د به صدا درآدرد؟ کسی تو را

این شما هم باید از حددد هما  ترن از آنهرا کودکا   قبل از ته تالگی شردع به پرتید   ی کنند، بنابر

، « آ  اتباب بازی چطور کار  ی کند » الب ه، در اب دا پرت ها باید بسیار تاده باشند،  ثل . پرتش کنید

د در ارتبراط برا درک د احسراس کودک را  از دنیرای  ترر گرانهعداً پرت های شما  ی تواند رسر  ودلی ب

به نظر تو  عنی این عبارت چیسر ؟ » ، « ثال برای این  وضوع بزنی؟ ی توانی ی  »اطرافش باشد،  ثل 

نگویید پات  داده شده درت  ات  یرا . این ات  که باید به پاتخها گوش فرا دهید نک ۀ  هم در این ا.  «

 .نادرت ، بلکه از پات  کودک خود برای طرح پرت ی دیگر د گس رش بحث ات فاده کنید

دی به بازی رس  وی گنج د کوشش برای پی برد  به  فهوم ترنخهای  خ لر  کودکا   عموالً عالقۀ زیا

ر زهرای » این ردش ظریفی ات  که به دتیلۀ آ   ی توانید کودک خود را با . برای رتید  به گنج دارند

به تدریج که کودکان ا   .زبانی، اخ صارات،  عانی نهف ۀ کلمات، د رس  و برای  فاهیم پنها  آشنا کنید« 

رگ ر  ی شوند  ی توانید ر زها را پیچیده تر کنید،  ثالً ی  شعر تاده را ان خاب کنید د زیر حردفی که بز

همۀ این کارها به کودک شرما کمر   ری کنرد کره زبرا ، . کلمات پیام را ت کیل  ی دهند، خط بک ید

از آ  پرس کرودک شرما .  طالعه، نوش ن ، د ات فاده از کلمات را به عنوا  ترگر ی تلقی کند د نه تکلی 

 .خودش ر زهایی بسازد د به کم  ددت انش ک   ر ز کند  ی تواند

شما  ی توانید در  نزل  قررات  خصروص . بازی راه ایده آلی برای کسب اطالعات در تطوح  خ ل  ات 

این کار تمرین بسیار خوبی از نظر . داش ه باشید« ردپولی » به خودتا  را برای بازیهایی  ثل اتم فا یل د 

کسر ن  قرررات ، بایرد به عنوا  ادلین قدم بررای ش. برای کودکا   حسوب  ی شود« شکس ن  قررات » 

آنگاه دیر یا زدد کودکا  باید یاد بگیرند که  قرررات بررای تفسریر کررد  اتر  د نره . آنها را کا الً فهمید

این ا ر به کودک کم   ی کند بفهمد در کدام  وقعی های زندگی  ی تروا  . همی ه برای پایبندی دقیق

ثال اگر ارازه دهید در بازی اترم فا یرل از اترا ی به عنوا   .  انور درود دارد صالحه کرد د ک ا ا کا  



. خاصی که رزئی از زبا  شده اند،  ثل ریکا د پف  ات فاده شرود، ا را ایرن اترمها نبایرد خرارری باشرند

کودک شما به تدریج   وره تفادتهای بسیار ظری  لغات  ی شود د عالده بر یادگیری لغات، ردشرن ر  ری 

  .یزهایی   از د چه چیزهایی غیر   از ات فهمد که در زندگی ردز ره چه چ

 تمرینات قوۀ تخیل

به تخیل کودک خود کا الً  یدا  داده اید دلری  ری توانیرد برا ان رام کارهرای شما از ددرا  شیرخوارگی 

. خاصی اد را ت ویق کنید ح ی دق ی هم که شما نیس ید تا اد را تحری  کنید از تخیل خود ات فاده کنرد

چیزهایی که  ی توانیرد بره کرودک خرود بیا وزیرد نقاشری د رنرآ آ یرزی د اتر فاده از به رین یکی از 

بروی  وم  خصوصاً  ناتب ات  زیرا رنگی اتر ، . رنگهات ، ا ا  دل تازی با گل یا  وم نیز  فید ات  

دار  رد، رایی را کثی  نمی کند،  ی تواند بارها  ورد ات فاده قرار بگیرد، د به نظر  ی رترد ررا خوبی دا

کافی ات  ی  تکه  وم عسل رنگی به کودک خود . ات  زیرا دق ی گرم  ی شود راح  تر شکل  ی گیرد

بدهید د بگویید آ  را در دت هایش گرم کند؛ صرف تغییر شکل آ  ، قوۀ تخیل کودک را برای  دل تازی 

یرد د شرردع بره همز ا  ی  تکه  وم را نیرز در دتر های خودترا  گررم کن. کرد  با آ  تحری   ی کند

تعری  ی  دات ا  کنید؛ هر قدر هم این دات ا  تاده باشد چیزی را برای تاخ ن به ذهرن شرما خطرور 

پرتید  عقیدۀ فرزند خود، عقیدۀ خود را نیز بیا  کنید د تصمیم بگیرید چه  ی توانید پس از . خواهد داد

کودک ا  به پایا  ببرید تا به این ترتیب به غرایرز ح ماً کار خودتا  را بعد از . چیزی را به اتفا  هم بسازید

 ی توانید از تن خیلی پایین از  وم عسل ات فاده کنیرد زیررا . کا ل داده باشید خال  کودک خود  یدا 

کودکا  خردتال از رنس آ  ، ف رد  آ ، د کش داد  آ  لذت  ی برند د ا کانرات فرو  العراده ای نیرز 

 .برای خیالپردازی دارد

همۀ این کارها عالده بر خالقیر  ، . بعد  ی توانید کودک ا  را دادارید خودش اتباب بازیهایی بسازد  دتی

چیزهرای بسریاری .  هارت ، ع ق به زیبایی ، د قدرت ت خی  د تصمیم گیری اد را نیز تقوی   ری کنرد

. عالقمنرد باشریددرود دارد که فرزند شما  ی تواند درت  کند، بخصوص اگر شما به فعالی هرای  عینری 

طریقۀ خیاطی، گلددزی ، باف نی ، قالبددزی ،  ن و  ددزی ، عردت  تازی ، د درت  کرد  هدیه هرای 

پسرها هم  ی توانند  انند دخ رها ایرن . تاده ای  ثل دت مال یا رد یزی برای ددت انش را به اد بیا وزید

 .کارها را ان ام دهند



پوت  درخ ا  . توانید ضمن گردش خارج از خانه آنها را پیدا کنیدطبیعی زیادی درود دارند که  ی  واد 

، شاخه های خوش فرم ، بریده هایی از تنۀ درخ ا  ، پر پرندگا  ، د برگهای با اشکال رالب را رمع آدری 

الب ه همی ه  ری توانیرد لروازم  .کنید د در  نزل با آنها تصادیر ، تابلوها ، د طرحهای  خ لفی درت  کنید

 ن اگر به کودک ارازه دهید  رواد کرار را   غازه ها تهیه کنید، دلی به عقیدۀهای دت ی د هنری را از کار

 .خودش ان خاب کند بی  ر به قوۀ تخیل فرزندتا   یدا  داده اید

 

 تمرین نقاشی

ید خواهد بود که کودک شما ب واند الگوهایی از دقرایع زنردگی، اعرم از الگوهرای برنا ره ریرزی د  فبسیار 

 ری توانیرد برا اتر فاده از شرما . تیات  گذاری دنیز الگوهای طراحی د راهبردی، ات ن اج د ترتیم کنرد

بخواهیرد ردی از کودک خرود . پازلهای تاده، از تن پایین این عادت فکر کرد  را در کودک تقوی  کنید

ی  تکه کاغذ نقاشی بک د د تپس از اد بخواهید آ  را به کم رین تعداد، یعنی دد قسم  ببررد د   ردداً 

با ات فاده از آ  دد قسم  تصویر اصلی را بسازد، د بعد آ  را به بی  رین تعداد ببرد د همین کار را ان رام 

اشریهای  فصرل ری بک رید د  اننرد یر  پرازل به تدریج که کودک ا  بزرگ ر  ی شود  ی توانید نق. دهد

 .پیچیده آ  را به قطعات بی  ری تقسیم کنید

اب دا با راهنمایی شما ) شما  ی توانید با خوات ن از کودک ا  که صورتهای شاد د صورتهای غمگین بک د 

س عکسرهای تپ. به اد کم  کنید تا با احساتات خود ارتباط برقرار کند د احساتات دیگرا  را ب ناتد( 

. افراد  خ لفی را که  ی شناتد به اد ن ا  دهید د از اد بخواهید احساس افراد داخل عکرس را بیرا  کنرد

ب ناتد، بلکه با دیگرا  همدلی کنرد این کار به کودک شما کم   ی کند تا نه تنها احساتات  خ ل  را 

بع ی از بچه . با ردزنا ه ها د   الت آشنا کنیدبعداً  ی توانید اد را . د ارتباط نزدیک ری با آنها برقرار تازد

ها ح ی در تن ه ده  اهگی به تماشای   الت رنگی عالقه دارند د نام اشیائی را در آنها  ی گویند د بره 



  داد در تنین باالتر  ی توا  چهره ها را به آنهرا ن را. ا گف ه  ی شود اشاره  ی کنندچیزهایی که نام آنه

چهرۀ اد چه احساتی را ن را   ری » یا « کنی آ  شخ  چه احساتی دارد؟ فکر  ی  »د تؤالهایی  انند 

ها همدردی کرد یا آنها را آرام نمود، دربارۀ اینکه چطور  ی توا  با آن آنگاه  ی توا . از آنها پرتید« دهد؟ 

 .صحب  کرد

دق ی کودک ا  کمی بزرگ ر شد  ی توانید آد کهایی بک ید د از اد بپرتید دضعی های  خ ل  آنها از نظر  

بعداً از کودک خود بخواهید آد کهایی بک د د احساتات  خ ل  آنها را ن را  . احساتی چه  فهو ی دارد

 .دهد

ی  فکر خیلری تراده ایرن . نیدنقاشی برای گس رش دید کودک خود از رها  نیز  ی توانید ات فاده کاز 

ا   ی توانید ی  نقاشری بک رید  شما د کودک. ات  که دق ی آب از دت  ا   ی ریزد چه اتفاقی  ی اف د

که در آ  ی  ظرف آب داژگو  شده د آب آ  ردی ک  اتا  ریخ ه د ی  حوضچۀ کوچ  تراخ ه اتر ، 

این نوع تمرینات حافظۀ کودک .  ی ریزدیا از لبۀ  یز به صورت قطره ها د ترشحات درش  ردی ک  اتا  

 .شما را تقوی   ی کند د ادراکات اد را از دنیای اطراف عمق  ی بخ د

 

هر دق  که   غول گف ن یا نوش ن ی  دات ا  هس ید، یا ز انی که کودک ا  آنقدر بزرگ شده ات  کره 

. سم ی از دات ا  را به تصویر ک یداین کارها را خودش ان ام دهد، همی ه از اد بپرتید که آیا  ی توا  ق

اب دا به اد کم  کنید د بعداً از اد بخواهید تصویری بک د تا آنچه را در  خیلۀ خود دارد ت سم کنرد د آ  

ح ی در حین گف گو  ی توانید  وضوع تصرادیر ذهنری را  طررح . نه فقط با کلمات. را با تصادیر ن ا  دهد

 .نی خود را با کالم د نه فقط با نقاشی ، بیا  کندکنید د اد را دادار کنید تصویر ذه

 پوشیدن لباس شخصیتها



برا ایرن کرار . پوشید  لباس شخصی های  خ ل  یکی از به رین راههای تقوی  قوۀ تخیرل کرودک اتر 

یز دیگری برود  چره کودک شما تبدیل به شخ  یا  ورود دیگری  ی شود د در  ی یابد که شخ  یا چ

زندگی داقعی » به این طریق کودک شما  ی تواند تسلط بر  وقعی هایی را که در  چنینهم. احساتی دارد

در آنها ناتوا  ات ، بازی کند د ح ی با ترتها د نگرانیهای خود کنار بیاید، که به ای اد اع ماد بره نفرس « 

 .در اد کم   ی کند

هرا، هکه حادی لباترها، کال کار تاده ای که  ی توانید بکنید این ات  که ی  صندد  لباس درت  کنید

کودکا   ی تواننرد برا پوشرید  د درآدرد  لباترها د برازی کررد  . زیورآالت، د کف های کهنۀ شما باشد

نق هایی در بازیهای تخیلی ، بخصوص اگر ددت ا  هم تن د تال آنها را هم برای بازی بره  نرزل دعروت 

نید که پوشید  لباترها آترا  باشرد، ردی ز رین از نظر عملی، کاری ک. کنید، تاع ها کا الً ترگرم شوند

 .ک یده ن وند، د ریسمانهای بلندی که ددر گرد  بیف د نداش ه باشند

بی  ر کودکا  دتایل فرعی را  هم ر از لباتها  ی دانند د چند دتیلۀ خراص بررای آنهرا کرافی اتر  ترا 

بسرازید د ردی آ  فویرل آلو ینیرو ی   ثالً  ی توانید با ی  تکره  قروا تراج. تناریوی کا لی را اررا کنند

 ری توانیرد . ارچۀ نازکی  ثل توری نیز  ی توانید نقراب بسرازیدبا برید  چند تکۀ چهارگوش از پ. دبک ی

 .قطار درت  کنید رانندۀ    موعه ای از کالههای  خصوص  ثل کاله  لوانی ،ک ادرز، پلیس، د

 

 

 

 



 ماهه 6اسباب بازیهایی برای کودکان نوزاد تا 

کودک خردتال قادر به ات فادۀ چندانی از دت های خود نیس ، بنابراین  ری خواهرد رهرا  را از طریرق 

ددت  دارد به صورت اشخاص از نزدی  نگراه کنرد د اشریاء اد . بینایی ، شنوایی، د ال سۀ خود ت ربه کند

ای خوشررنآ دزنرده ای با ان خاب  لحفه هایی که طرحه.   حرک، خوشرنآ، د صدادار را ترریح  ی دهد

دارند د پوشاند  رورابهایی به اد که طرحها یا چهره های شاد ردی آنها نقش شده ات ،  حریط  ناتربی 

 .برای اد ای اد کنید

 آویز باالی گهواره

. آدیز را در ارتفاعی نصب کنید کره ب وانرد آ  را ببینرد. قطعه های   حرک توره کودک را رلب  ی کنند

 .آنهایی هس ند که هر چند ردز ی  بار قابل تعویض باشندبه رین نوع آدیز 

 

 اسباب بازیهای فشاری یا مکیدنی

حلقه ها د تایر اتباب بازیهای الت یکی قالبی که کودک ب واند بره راح ری در دتر  بگیررد د در دهرا  

 .بگذارد



 

 اسباب بازیها یا توپهای نرم

 .ند که بدنۀآنها از رنسهای  خ لفی باشندبه رین اتباب بازیها از این نوع، آنهایی هس 

 

 عکسهای با پوشش پالستیک و آینۀ بچه

 .اینها را باید از کنار تخ  کودک آدیزا  کرد، طوری که ب واند آنها را ببیند

 جغجغه، زنگوله، عروسکهای صدادار

 . ی آدرند اتباب بازیهایی که با پرتاب کرد ، زد  ، ف ار داد ،  کید ، یا تکا  داد ، صدا در

 

 

 ماهگی 6فعالیتها و بازیهایی برای کودکان از نوزادی تا 

برای کودک آداز بخوانید؛ هنگام  راقب  از اد، در آغوش گررف ن،  :فعالیتهای مربوط به صداها و کلمات 

 .یا تکا  داد  کودک ا  برای خواباند  اد، برایش الالیی ز ز ه کنید



همگام با ی   وتیقی تاده تکا  بخورید، ز ز ره : همراه کودک خود برقصید :بازیها و فعالیتهای بدنی 

 ی برند عبارت اند از اینکره بازیهای تاده ای که کودکا  خردتال از آنها لذت . کنید، د عقب د رلو بردید

ردی  برگردانیرد، ن راند  ادبا گرف ن از دت های کودک اد را از حال  خوابیده به ن س ه بک انید د ددباره 

زانوی ا  د باال د پایین پراند  اد، د تاخ ن به ددر اتا  در حالی که اد را  حکم د به نر ی در آغروش گرف ره 

 .اید

 ماهه 21تا  7اسباب بازیهایی برای کودکان 

کودک در این تن  ی تواند  فاهیم تاده را به خاطر بیادرد د خودش، ارزای بدنش، د افرراد آشرنا را  ری 

اشیاء  خ ل  خوشش  ی آید، آنها را دارتی  ی کند، داخل ظردف  ی گذارد د در  ی آدرد،  اد از. شناتد

. اد صداها را تقلید  ی کند د کم کم یاد  ی گیرد کره راه برردد .د اگر پنها  شوند آنها را رس  و  ی کند

 .اتباب بازیهای تابق را به اضافۀ دتایل زیر در اخ یار اد بگذارید

 دارجغجغه های پایه 

 .ودک گذاش  تا ت ویق شود به آ  ضربه بزندکرا ردی  یز غذاخوری یا صندلی   ی توا  آ 

 کتابهایی از جنس مقوای ضخیم، پارچه ، یا وینیل

این ک ابها باید حادی تصادیر بزرگ د تاده باشند د از  وادی درت  شده باشند که برا در دتر  گررف ن، 

 .تکا  داد ، د روید  کودک خراب ن وند

 

 توپ

 .توپهایی با اندازه های  خ ل ، هم تف  د هم نرم، برای این تن  ناتب ات 



 

 اسباب بازیهای متحرک

 . اشینها یا رانورانی که ردی چرخهای الت یکی یا چرخهای بزرگ پالت یکی حرک   ی کنند

 

 مکعبهای بزرگ و نرم

 .آنها ات فاده کرد برای تاخ ما  تازی د نیز ف ار داد  د پرتاب کرد  از ی توا  

 

 حیوانات عروسکی پارچه ای



 

 .بایس ی  حکم باشند د ارزای آنها از هم ردا ن ود

 سطل، لیوان، و اسباب بازیهای شناور

 . ی توا  از آنها در حمام د برای تایر شکلهای آب بازی ات فاده کرد
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شا ل د ید  در لوله های کاغذی خالی ، تقلید صدای حیوانرات  :به صداها و کلمات تهای مربوط فعالی

 ، د خواند  آدازهای کودکانه

های فعاالنه تری  ثل تواری داد  بر پ ر  د براال بررد  ردی پاهرا بررای یباز :بازیها و فعالیتهای بدنی 

بازیهرای . با کرودک را آغراز کررد ی توا  بازی توپ غل اند  . بی  ر کودکا  در این تن لذت بخش ات 

در بازی گل یا پوچ ، شری ء را ) کن کادی اد را ارضاء  ی کنند پنها  کردنی  ثل دالی د گل یا پوچ حس 

طوری در دت  ا  پنها  کنید که به تادگی قابل پیدا کرد  باشد د بگذارید دت  درت  را ان خاب کند؛ 

 .(دق ی درت  حدس زد اد را تحسین کنید 



 ری تروا  ) به هم زد  قابلمه د درپوش آ  ، زد  قاشقهای چوبی به ته قابلمه :  بازیهای داخل یا خارج

؛ ال  کرد  آرد به  قدار کم؛ پر کرد  قوطیهای فلرزی د ( برای کاهش صدا ددر قاشقها نوار چسب پیچید 

ر ز ینۀ تولید صردا بره اد رعبه ها با گیره های چوبی لباس یا  کعبها، برای کودک ترگرم کننده ات  د د

 .درس  ی دهد

 

 ماهه 21تا  21اسباب بازیهایی برای کودکان 

کودک در این تن د تال ، چو  بر راه رف ن  سرلط شرده اتر  ، ددتر  دارد دنبرال شرما راه بیف رد د 

در  همچنین از آن ا که تا حدددی در ات فاده از دت انش  هرارت یاف ره اتر  ، از. کارهای ا  را تقلید کند

چنرین مه. رف ن با چیزهایی که تواناییهای دت ی اد را  ی طلبد بیش از هر کار دیگری خوشحال  ی شود

 .با توانایی صحب  کرد  د درک بع ی از کلمات د  فاهیم ، از گوش داد  به دات انها لذت  ی برد

 کتاب 

 .باشندبه رین ک ابها، آنهایی هس ند که رنسهای  خ ل  د تصادیر خوشرنآ داش ه 

 جعبه یا اسباب بازیهای موزیکال

اتباب بازهایی از این نوع که هنگام حرک  داد  ررینآ ررینآ  ی کنند بیش از همه تورره کرودک را 

 .به خود رلب  ی کنند

 

 وسایل نقلیه



 .باید دارای ظاهری پیچیده تر باشند د از چوب یا الت ی  تاخ ه شده باشند

 

 پازلها 

داش ه باشند که برداش ن قطعات آنها آتا  باشد، د یا از چند قطعۀ خیلی بزرگ که کنرار  باید یا برآ دگی

 .هم گذاش ن آنها آتا  باشد، ت کیل شده باشند

 

 نگ آمیزیلوازم ر

 .به خط خطی کرد  برآدرده  ی تازنداین لوازم نیاز کودک شما را 

 



 اسباب بازیهای روی هم چیدنی

 .گذاش نی تبب تقوی   هارتهای دت ی د ت سم ف ایی  ی شوند حلقه ها یا  کعبهای ردی هم

 

 اسباب بازیهای در هم رونده  

این اتباب بازیها را  ی توا  ردی هم چید یا به هم چف  کرد،  ی توا  از قطعه هرای بزرگ رر بره عنروا  

 . حفظه ای برای قطعه های کوچک ر ات فاده کرد

 اسباب بازیهای هل دادنی و کشیدنی

آنهایی که ریسمانی برای ک ید  یا دت ه ای برای هل داد  دارند د چررخ دتر یهایی بررای پرر د خرالی 

 .کرد  ، به رند
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به خواند  شعرهای کودکانه که برای رشد زبرانی کرودک بسریار  :فعالیتهای مربوط به صداها و کلمات 

تا  ی توانید با کودک ا  « زبا  کودکانه » دهید د با ات فاده از نحوۀ بیا  بزرگساال  د نه   ناتب اند ادا ه

 .حرف بزنید



بازیهایی با حرکات تاده  ثل  اتل   ل توتوله ، دس دتی ، قطاربازی ، د قایم  :بازیها و فعالیتهای بدنی 

برای  صرف بخ ی از انررژی اضرافی کرودک  ناترب ( کاری کنید که شما را به راح ی پیدا کند ) باش  

 .اند

از ترمی نبرود  . خمیربازی ، رنآ آ یزی ، د نقاشی تح  نظر شما قابل ان ام اتر   :فعالیتهای هنری 

 .برای تهیۀ  واد ات فاده کنید 04تا  03تمام  واد  طم ن شوید یا از دت ورالعملهای صفحات 

ظرردف د . رعبۀ شن د لگن آب تاع ها تبب ترگر ی کودک  ی شروند :بازیهای داخل یا خارج منزل 

ارتی یا اتباب بازیهرای ت ر(  رارعه کنید  04تا  03به صفحات ) پیمانه های خانگی ، حباب تاز خانگی 

 .در اخ یار کودک خود قرار دهید
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به   ارک  با دیگرا  ندارد، هر چند  عموالً ددت  دارد با دیگرا  کودک تا تن دد تالگی عالقه ای 

دیگرا  از اد ز ا  بی  ری را به تنهایی صرف بازی با اتباب بازیهایی  ی کند که بدد  کم  . بازی کند

عهدۀ بازی با آنها بر ی آید، بخصوص اتباب بازیهایی که بازی با آنها به صورت تقلید از حرکات 

 .بزرگساال  ات 

 عروسک

 .عردتکهایی ان خاب کنید که کودک ب واند به حمام ببرد د لباتهای ا  را درآدرد د به تن ا  کند

 اسباب بازیهای چکش کاری

ن اری با گیره های چوبی باعث تقوی  قدرت هماهنگی کودک  ی شوند د اتباب بازیهایی  ثل  یز 

 .انرژی اضافی اد را  صرف  ی کنند

 



 

 اسباب بازیهای جورکردنی و نخ کردنی

د قرقره اتباب بازیهایی که در آنها قطعه هایی با شکلهای  خ ل  باید در رای  ناتب قرار داده شوند 

ت خی  شکلهای  خ ل  را آ وزش  ی دهند د تبب . نها رد کرد هایی که  ی توا  نخی را از  یا  آ

 .تقوی   هارتهای دت ی کودک  ی شوند

 

 صداهای ضبط شده

 .کودکا  صدای حیوانات ، انسا ، د ترانه های کودکانه را خیلی ددت  دارند

 خمیربازی

دت ورالعملهای صفحات به . ) دتایل شکل تازی نرم  ورب فعالی  هنری   نوع توتط کودک  ی شوند

 (. رارعه کنید  04تا  03

 اسباب بازیهای چرخدار یا کشیدنی

 .به رین ان خاب، انواعی ات  که ب وا  هم داخل د هم خارج از  نزل به کار برد



 

 تلفن اسباب بازی

 .این اتباب بازی نیاز کودک به گف گو د تایر بازیهای لغوی را ارضا  ی کند

 

 موزیکالاسباب بازیهای 

از انواع تادۀ این اتباب بازیها  ی توا  برای همراهی با ترانه های کودکانه یا بازی با خود آنها ات فاده 

 .کرد
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ک ابهایی را که کلمات بی  ری دارند، بخصوص آنهایی که   ن  :فعالیتهای مربوط به صداها و کلمات 

 .آهنگین دارند، با صدای بلند برای کودک بخوانید؛ دات انهایی بسازید که کودک ا  قهر ا  آ  باشد

بازیها د آدازهایی که با حرک  همراه هس ند،  ثل عمو زن یرباف د اتل   ل  :بازیها و فعالیتهای بدنی 

 .ننده هس ند، د  ی توا  آنها را با تایر کودکا  نیز بازی کردتوتوله ترگرم ک



با ات فاده از کاغذ، پلی ات یر ، ن ، برنج، پارچه ، د ( کوالژ ) نقاشیهای چسباندنی : فعالی های هنری 

ح ماً . تایر  واد؛ نقاشی با انگ  ، د  دل تازی تاده همگی   و  کودک به تالش د فعالی  هس ند

 .م ان ام این کارها تح  نظارت داش ه باشیدکودک را هنگا
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با این حال باید . در این تن، ات قالل ، کن رل زبا ، د  هارتهای ردید کودک ردز به ردز افزایش  ی یابد

چیزهایی را ردی هم  اد ددت  دارد. زیرا هنوز  عنی اح یاط را به خوبی نمی فهمدکا الً  واظب اد باشید 

بچیند د داژگو  کند ، د به هم بچسباند د ردا کند؛ اد از هر چیزی که تواناییهایش را بیاز اید لذت  ی 

 .برد

 انواع اسباب بازیهای ساخت و ساز

 .این نوع اتباب بازیها تاع ها کودک را ترگرم  ی کنند

 

 رنگ لعابی یا آبرنگ و قیچی

. هر بار فقط چند رنآ در اخ یار اد بگذارید . ن ام کارهای ظریف ر تالش کنداکنو  کودک  ی تواند برای ا

 .دق  کنید لبۀ قیچی کند باشد

 

 



 

 لوازم و لباسهای خیالی

د غیره با لباتها د دتایل خیالی  ربوطه، تبب تحری  قوۀ  «پلیس بازی » ، « دک ر بازی » بازیهایی  ثل 

 .تخیل کودک  ی شوند

 دستیاسباب بازیهای 

 .هایی که به حرکات ظری  دت  نیاز دارند، ات فاده کردیدر این تن  ی توا  از اتباب باز

 

 بازیهای ساده و پازلهای با قطعات بزرگ

پازلهایی ان خاب کنید که  وضوعات آشنا داش ه باشند د کودک ب واند به تنهایی یا همراه با شما آنها را 

 .درت  کند

 داریابزارها و وسایل خانه 

 .هنگام کار کرد ، به کودک ا  ارازه دهید همراه شما باشد تا به آ  عادت کند

 ساله 5/3تا  1فعالیتها و بازیهایی برای کودکان 



بازیهای الفبایی د شمارشی ان ام دهید د لطیفه های تاده د  :فعالیتهای مربوط به صداها و کلمات 

 .به اد یاد دهید ( «ا  ب شب ته شنبه س »  ثل  )رمالتی را که تلفظ آنها دشوار ات  

فعالی ها د بازیهایی که  حور آنها  وتیقی ات  ،  ثل بازیی که بچه ها همراه  :بازیها و فعالیتهای بدنی 

 ی دهند تا دق ی که  وتیقی با  وتیقی ددر تعدادی صندلی  ی چرخند یا چیزی را دت  به دت  

اکنو  ( هر کی همچین نکنه چوب  ی خوره ) ثل تپلی  ی گه   وق  شود، د بازیهای  س لزم تقلید،  

 .در حد توا  کودک شما  ی باشند

قرار داد  شی ی  انند تکه در ) در این تن  ی توا  کودک را با نقاشی ،  داد تایی  :های هنری فعالیت

. ، د کوبلن ددزی آشنا کرد . (زیر کاغذ د ک ید   داد بر ردی کاغذ تا نقش آ  شی ء بر ردی کاغذ بیف د

 .همچنین  ی تواند چاپ با تیب ز ینی د تاخ  ُ هرهای تاده با هویج د اتفنج را ان ام دهد

کارهای تادۀ آشپزی  انند کار توزین ترکیبات غذا، برید  د تزئین  :بازیهای داخل یا خارج از منزل 

تفره را از کودک بخواهید د در این کارها اد  شیرینیها د تانددیچها، تزئین غذا با برشهای  یوه، یا چید 

فعالی های  ربوط به طبیع   انند بحث دربارۀ طلوع د غردب آف اب، رنگین . کنید را به گر ی ت ویق

کما ، د ت اره ها ، رمع آدری برگها د گلها، کاش ن بذر گیاها  یا ردیاند  قلمه ، به کودک در درک 

 .دنیای خود کم   ی کند

ارازه دهید کودک ا  .  رارعه به ک ابفردشی د ک ابخانه بایس ی از این تن شردع شود :بازدیدها 

 .ک ابهایی با دات انهای تاده د تصادیر بزرگ ان خاب کند
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در این تن با هم بازی کرد  د فعالی های    رک با تایر کودکا  اهمی  دارد د کودک شما نسب  به 

اد زیاد پرتش  ی کند د  ی خواهد  هارتهای بدنی خود . ن ا   ی دهدخیلی از چیزها حقیق اً کن کادی 

با فعالی های  خ ل  گس رۀ توره اد آنقدر طوالنی شده ات  که ب واند برای  دتی خود را . را بیاز اید

 .ترگرم کند

 مجموعه های ساختمانی و ماشینهای کوچک



 .در این تن اتباب بازیهای با قطعه های کوچک ر د داقعی نماتر را  ی توا  به کودک داد

 تابلوهای مغناطیسی یا پارچه ای 

 .این تابلوها برای چید  حردف، اعداد ، د تصادیر  ناتب اند

 

 چیزهای واقعیمدلهای کوچک از 

خوار د بار فردشی اتباب بازی، اثاثیۀ خانه عردتکی، د  اشینهای باری د  سافری اتباب بازی   و  

 .بازیهای تخیلی هس ند

 اسباب بازیهای ورزشی

 ی توا  از پرتاب حلقه، توپ، گوی د چوگا  ، د بولینآ هم در داخل د هم در خارج از  نزل ات فاده 

 .کرد

 

 کتاب

خواندنی با تصادیر بررس ه د ک ابهای پیچیده تر، ک ابهایی که راهای خالی برای پر کرد  دارند، ک ابهای 

 .ک ابهای تمرین برای نوش ن د حساب ، د نیز ک ابهای علمی تاده، ان خابهای خوبی هس ند

 دستگاه ضبط صوت



 .رنس آ  باید  حکم باشد. برای پخش ترانه ها د دات انهای  ورد عالقۀ کودک 

 ذره بین و دوربین

 .این دتایل د تایر دت گاههای تادۀ علمی به کودک بین ی در  ورد دنیایی دیگر  ی دهند
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به عنوا  نوعی بازی ریاضی پیش دبس انی ، شعرها د آدازهای  :فعالیتهای مربوط به صداها و کلمات 

 .به کار ببرید ربوط به اعداد د شمارش را زیاد 

انواع تادۀ بازیهای تخ ه ای  ثل فرفره بازی ، تاس ریخ ن، د حرک  داد   هره ها، د نیز  :بازیها 

 .هس ندددت  داش نی بازیهایی که با در  ان ام  ی شود در این تن برای کودک 

تاخ ن نقابهای تاده د عردتکهای دت ی از پاک های کاغذی، روراب، د پارچه از  :فعالیتهای هنری 

لوله ، د کاغذ  با ات فاده از  قوا د کارتن،. کارهایی ات  که کودکا  در این تن  ی توانند ان ام دهند

 .چیزهایی  ثل اثاثیۀ  نزل، دتایل نقلیه، د خانۀ اتباب بازی بسازید

به تدریج  ی توانید کودک خود را به تینما، ت اتر، د  وزه هایی که بخ هایی برای کودکا   :ازدیدها ب

دارند ببرید؛ اکنو  که کودک شما آنچه را که  ی بیند درک  ی کند، این  کانها برای اد هی ا  انگیز 

ز باغ دحش به اگر کودک خود را پی اپیش برای آنچه که خواهد دید آ اده کنید، بازدید ا. خواهند بود

 .نوعی فعالی  آ وزشی تبدیل خواهد شد

 ساله 7تا  5اسباب بازیهایی برای کودکان 

اد همچنین در . کودک  درته رد، عالقۀ ردزافزدنی به خواند ، نوش ن د رمعهای تاده ن ا   ی دهد

د همچنین ا.  ورد رها  د طرز کار آ  کن کاد ات  د ددت  دارد در فعالی های بزرگساال  دخال  کند



عالقۀ بی  ری به فعالی های ار ماعی دارد د ددت  دارد برای ان ام کارهایی با ددت انش برنا ه ریزی 

 .کند

 عروسکهای لباس دار

عردتکهایی که دارای انواع لباتهای قبل تعویض د دتایل رانبی هس ند دتیلۀ تاع ها بازی را برای 

 .کودک فراهم  ی آدرند

 گاههای بزرگساالننمونه های کوچک از دست

 .صندد  پول شمار،  اشین تحریر، د کا پیوتر اتباب بازی د غیره برای بازیهای تقلید از بزرگساال 

 کاردستی های ساده

 .کودک در این تن از خ   کرد  گل، باف نی ، د چاپ کرد  لذت  ی برد

 

 قطار 

 .قطارهای برقی یا کوکی اتباب بازی خوبی برای کودک ات 

 کتاب

ک ابهای آ وزش عملی، ک ابهایی که فصلهای  خ ل  دارند، د ک ابچه خاطرات برای این گرده تنی 

 .رذابی  دارند

 آالت موسیقی

 .ضبط صوت، تاز دهنی ، گی ار د غیره توانایی کودکا  در  وتیقی را تقوی   ی کنند



 بازیهای تخته ای

دارند به رشد تواناییهای عددی کودکا  کم   ی بازیهایی که با تاس ان ام  ی شوند یا نیاز به شمارش 

 .کنند

 

 ساله 7تا  5فعالیتها و بازیهایی برای کودکان 

در این تن، فعالی های هنری  ی تواند شا ل کارهای پی رف ه تری  ثل تهیۀ آلبوم از  :فعالیتهای هنری 

 .بریدۀ ن ریات ، رمع آدری تمبر یا تکه ، د غیره باشد

فعالی های  ربوط به طبیع  شا ل رمع آدری گونه های  ی توا   :خارج از خانه بازیهای داخل یا 

بازیهای . برگها، گلها، د غیره ، د تاخ ن تابلو با چسباند  گلبرگهای خ   شده بر ردی  قوا را ان ام داد

 ثل فراهم کرد  دف ر کار کوچکی برای کودک حادی دت گاه  نگنه، توراخ کن، کاغذ، « تقلیدی » 

ودکار، گیرۀ کاغذ، د پوشه به کودک شما ا کا   ی دهد کار بزرگساال  را تقلید کند؛ یا  ی توا  ی  خ

 . غازۀ کوچ  با  قداری کاال، لوازم بس ه بندی ، د  قداری پول برای اد درت  کرد

 


