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قدرداني
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مقدمه
 بررسیی  به کودکان کنجکاو ذهن هک همانطور، هستند آگاه بسیار پیرامونشان محی  به نسبت دبستانی پیش کودکان

 عنیوان  بیه  میا  برای. کنند می مطرح را نامحدودی سواالتها  آن، پردازد می دسترس قابل اطالعات از قسمت هر کامل

 پرداختیه  خود بیان به چگونه، کنند می درك را جديد مفاهیم چگونهمان  دبستانی پیش کودکان اينکه تماشای والدين

 . است بخش لذت، دهند می پرورش خود در را سئلهم حلهای  مهارت و

 

 بشماريد غنیمت را ثانیه هر

 - روزانیه  امیور  انجیام  بیرای  را اوقاتمیان  اکثیر  امیا . کنییم  سپریمان  های بچه با را اوقاتمان بیشتر که داريم دوست ما

، کنییم  میی  صیرف  -وغیره، پوشیدن لباس، اطفال پزشک دفاتر در انتظار، شام پختن، خانه نظافت، ماشین در رانندگی

 .  باشیم داشته باکودکانمان کردن سپری برای کافی زمان که رسد نمی نظر به خاطر همین به

 بیه  تیوانیم  میی  چگونیه ؟ کنییم  می ارايه کودکانمان به را يادگیری اصول فیکا اندازه به آيا که: نگرانیم همچنین ما

 بیه  توانیم می چگونه؟ کنیم کمک آنها بیشتر چه هر زبانی رشد به توانیم می چگونه؟ کنیم کمک آنها يادگیری و رشد

 آينیده  در کیه  بییاموزيم  راهیايی   مهارت آنها به توانیم می آيا؟ بپردازند مشکالتشان حل به بهتر چه هر بدهیم ياد آنها

ی  اسیتفاده  بیه  را آنها توانیم می چگونه؟ کنیم کمک خالقیتشان پرورش به توانیم می چگونه؟ شود واقع مفید برايشان

 ؟  سازيم بنفس اعتماد با را آنها توانیم می چگونه؟ کنیم ترغیب شان پردازی خیالی  قوه از بیشتر چه هر

 با را روابطمان توانیم می چگونه و؟ باشند داشته يادگیری به نسبت مثبتی نگرش بیاموزيم آنها به توانیم می چگونه

 ؟  کنیم تقويت کودکانمان

 کیه  اسیت  جیذابی  و پويیا هیای   بیازی  از کیاملی ی  مجموعه "دبستانی پیش کودکان برای فکریهای  بازی" کتاب

 نشیان  کودکیان  بیه ، کتیاب  ايین  در شده ارائههای  بازی. کند می خلق کودکان در سريع يادگیری برای راهايی  فرصت

 کیه  هايی فعالیت( ارزيابی، بررسی) یشناختهای  پايه و باشد( شاد) جذاب بسیار تواند می يادگیری فرآيند که دهد می

 .  کند می ريزی پیها  آن در را کشاند می چالش به را نوپايشان ذهن

 

 ؟ ها بازی چرا

 کودکانشیان  همیراه  بیه  کتیاب  خوانیدن  يا، ساده رياضیاتی مسائل حل، معمولی محاورات انجام به که والدين از برخی

 کیه  وقتیی  يیا ، برسید  پايان بهها  گفتگو زمانیکه اما. هستند مردد، باقاعده فکریهای  بازی انجام در احتماال پردازند می

 انجیام ، شیود  کننیده  خسیته  رياضییاتی  مسیايل  زمانیکیه  يیا ، باشید  روداشته پیش در را مدت طوالنی سفری خانواده

 .  کند باز ما بروی را-ها  بازی جهان يعنی– جديدی کامال جهان و، باشد مهیج و جالب تواند می فکریهای  بازی

 قیابتی رهیای   بیازی  تیا  قاعیده  بیی  و سیاختار  بیهای  فعالیت انواع از که کتاب اين در شده مطرح فکریهای  بازی

 کیه  دارد وجودهايی  بازی کتاب اين در. است والدی هر برای پیشنهاد ارائه جهت در کوششی، گیرد می دربر را باقاعده

هیای   مشیارکت  و، موسییقی ، حافظیه ، زبان و پردازی کلمه، پردازی خیال، سرايی داستان، محاسباتیهای  توانايی تمام

 . انگیزد برمی را فکریهای  فرايند ياها  مهارت از متفاوتیی  مجموعه بازی هر. گیرد می دربر را فرد جسمی

 

 میكنند فكر چگونه دبستانی پیش کودکان

 همه از اطالعات آوری جمع برای و، گیرند می بکار را فکریهای  فرايند از گوناگونی بسیار انواع دبستانی پیش کودکان

 و بنیدی  رتبیه ، گیری اندازه، شمارش برای آنها. برند می بهره – المسه و چشايی، بويايی، شنوايی، بینايی– شانحواس



. کننید  میی  تجربیه  عملی بطور را پیرامونشان جهان آنها. کنند می استفاده شان مسئله حلهای  توانايی از، بندی طبقه

 کیار  به ره تخیلشانی  قوه خیالیهای  بازی انجام برای و کنند می فکر يکديگر با اشیاء جورشدن چگونگی مورد در آنها

هیايی   فعالییت  انجیام  برای آنها اينکه نهايتا. برند می بهره، خود ابراز برای هنر و، غیرکالمی رواب ، زبان از آنها. برند می

هیای   فراينید  ايین ، مختلفهای  بازی انجام. بندند می بکار را شان حرکتیهای  مهارت، زنی طناب يا، کردن قیچی نظیر

 . دانگیز می بر را مختلف و متنوع یفکر

 فرآينیدهای  دسیته  چنید  يا يک بازی هر. است شده بندی ستهد، طبقه 10 در فکریهای  فرايند اين کتاب اين در

 در). شیود  میی  داده توضیی  ، "يافتیه  رشید هیای   مهارت" و "بازی هدف"های  بخش در که انگیزد برمی را ديگر فکری

 . (اند شده بندی فهرست طبقه چند در نیزها  بازی بعالوه. شده بیان مجدداها  مهارت اين "ها بازی بر مروری" بخش

هیا   بچه که شوند می باعث و، کنند می کمک بصری اطالعات آوری جمع درها  بچه به کههايی  بازی: بصری مشاهده. 1

 .  دهند مطابقت واقعی جهان با را انتزاعی مفاهیم و، شوندتر  آگاه پیرامونشان محی  به نسبت

 تفکیر  بکیارگیری  مسیتلزم ، بنیدی  طبقیه  و بنیدی  رتبه، گیری اندازه، محاسبه منظور به کههايی  بازی: مسئله حل. ۲

 . است انتقادی

 آن تفسییر  و پیرامونشیان  محیی   امتحیان  و آزمیايش  به دهد می امکانها  بچه به کههايی  بازی از آندسته: آزمايش. 3

 . بگردند آن پاسخ دنبال هب و بپرسند، "؟ . . اگر افتد می اتفاقی چه" نظیر سواالتی قادرندها  بچه. بپردازند

 چیون  حواسیی  کمک به تا سازد می فراهم را امکان اينها  بچه برای کههايی  بازی: شنیداری و غیربصری مشاهدات. ۴

 . بپردازند پیرامونشان محی  از اطالعات آوری جمع به احساسی و، چشايی، بويايی، شنوايی

 .  کند می تقويت را افراد مدت کوتاه حافظه کههايی  بازی: حافظه. 5

 هیم  بیا  اشییاء  چگونیه  که دهد می نشانها  بچه به و، پردازد می فضايی رواب  کشف به کههايی  بازی: فضايی توانايی. 6

 .  شوند می منطبق

 .  دارند تاکید تخیل و خالق تفکر بر کههايی  بازی: تخیل. 7

 .  کند می کمک پیرامون محی  صداهای فهم و قوی ارتباطیهای  مهارت ايجاد به کههايی  بازی: بیان و زبان. 8

 .  کند می ترغیب را خودبیانی، هنر وسیله به کههايی  بازی: هنری بیان. 9

 .  گیرد می بکار را درشت و خرد حرکتیهای  مهارت کههايی  بازی: حرکتیهای  مهارت. 10

 

 ؟ يابند می توسعه چگونهها  بازی اين

. ام کرده تالیف را فکریهای  بازی از مجموعه اين، نويسنده و، معلم، مادر، محقق يک بعنوان خود نقش بر تکیه با من

 همکیاری  بیا  مجموعه اين. گذاشتند درمیان بامن را خودشان تجربیهايی  ايده خالق والدين و مربیان از کثیری تعداد

 والیدينی  از بسییاری . اسیت  گرفته شکل کودکان و والدين از کثیری تعداد درخواست به و، مستعد افراد از زيادی عده

 بیا  تکیراری  بیازی  نوع 3 يا ۲ انجام به اغلب که ندا هگفت من به، ام کرده صحبتها  آن با کتاب اين تالیف برای من که

 حقیقیت  توانید  نمیی  مسیئله  ايین  امیا ، بودندن بفرد منحصرها  بازی اين که کردند می فکر آنها. پردازند می کودکانشان

 کیه  فکیری هیای   بیازی ی  حیطیه  بنیابراين . کیردم  برخورد مواردی چنین به کمتر من آوری شگفت بطور. باشد داشته

 را بیزر  هیای   ايیده  ايین  از ايده صد تعداد ام هتوانست من که است وسیع بسیار دهند می انجام هايشان بچه با والدين

 .  کنم آوری جمع

 

 ها بازی اهمیت



، نباشند جذاب فکریهای  بازی اگر. اند شده حطر سرگرمی منظور به نخست درجه در کتاب اينهای  بازی، اينکه اول

 کیه  درسیی  ارزشمندترين. کنند می خودداری بازی ادامه از و شوند می خسته آنها ازانجام زود خیلیها  بچه شک بدون

 اهمییت  حیائز  امیر  ايین  والیدين  برای آنجايیکه از. است يادگیری و سرگرمی بین توازن ايجاد دهد می ما به کتاب اين

 کیه  انید  شیده  طراحیای  گونه به همچنینها  بازی اين، باشد بخش لذت برايشان که بپردازندهايی  فعالیت به که است

 . باشند بخش لذت نیز بزرگساالن برای

 از برخیی . اسیت  مسئله اين بر گواه، شد باالفهرست در کهای  ايده طبقه 10 از يک هر. اند متنوعها  بازی اين، دوما

 بیرای . هستند مبتنی ايده چندين برها  بازی ساير حالیکه در دارد تمرکز طبقات اين از طبقه دو يا يک بر تنهاها  بازی

 .  دهید انجام را کتابهای  بخش از يک هرهای  بازی از تعدادی کنید سعی، فکریهای  مهارت تمام برانگیختن

 به آنها از برخی حتی ويا دارد نیاز اندکی وسايل بهها  بازی اين انجام. هستند اجرا قابل آسانی بهها  بازی اين سوما

 از بسییاری . کنیید  اسیتفاده  دارد وجیود  خانیه  در کیه  وسیايلی  و ابزار از توانید می شما. ندارد نیازای  وسیله گونه هیچ

 . کرد استفاده، سريع برايیادگیری آنها از توان می و ندارند نیازای  وسیله نوع هیچ بهها  بازی

 راهیا   بیازی  ايین  از برخیی  آنهیا  کیه  اند کرده اظهار من به نوجوانان والدين. شوند نمی منقضیها  بازی اين چهارما

 1۲ و 10، 8 سینین  درهیا   بچه اين هم هنوز و دادند می انجام آنها با بوده دبستانی پیش سنین در کودکشان که وقتی

تیر   دشیوار  راها  بازی نوجوانی سنینهای  بچه برای که دادند پیشنهاد من بهها  خیلی. برند می لذت آنها انجام از سالگی

 .  کنم

 خطیو  هیا   بازی اين. گشايد می شما روی بر کودکتان به رابطه در را جديدی پنجرهها،  بازی اين انجام اينکه نهايتا

 .  قائلید ارزش آنها برای شما که دهد می نشانها  بچه به و هآورد بوجود را جديدی ارتباطی

. دارد نیز ديگری منفعت کودکتان برایها  بازی اين انجام، سرگرمی ايجاد و فکریهای  مهارت برانگیختن از جدای

 کیه هايی  بازی. دهد می ديا را گروهی بازی و، نوبت رعايت، نقوانی مفهوم، دبستانی پیش کودکان بهها  بازی اين انجام

 بیازی  خیود  انجیام  در لیذت  که آموزند ها می بچه چراکه، هستند انهجوانمرد رفتار ايجاد برایهايی  پايه اند رقابتی غیر

هیای   مهیارت  رشد به همچنینها  بازی اين، کنند می بازی گروهی بصورتها  بچه که زمانی. پیروزی کسب در نه است

 .  کند می کمک نیز آنها اجتماعی و مذاکره، همکاری

 

 بازی برنده مورد در نكته يك

 رقابیت هیای   بیازی  انجیام  به دارند دوست آنها. ندارند خوبی احساس "شکست" به نسبت دبستانی پیش کودکان اکثر

 و گیری کناره به و دهش بدلای  کننده ناامید تجربه به آنها برای تواند می شکست اما، شوند برنده البته و بپردازند آمیز

 .  شود منجر، آينده در بازی انجام از بیزاری

 در کودکتیان  بیا  راننیدگی  مثیال  بیرای . شیود  بیازی  يک به تبديل تواند می رقابت با ساده فعالیت يک، حال اين با

ی  همیه  علی اينکه طلبیدن بمبارزه اما. است معمولی و ساده فعالیت يک، خیابانهای  تابلو و عاليم به اشاره و اتومبیل

 يیک  به را فعالیت اين، کند مشخص را قرمز خیابانی تابلوهایی  همه بنیامین و کند مشخص را زرد خیابانی تابلوهای

تیر   جیذاب  بیازی ی  نسیخه  احتمیاال ؟ بود خواهدتر  جذاب مدل کدام دبستانی پیشهای  بچه برای. کند می ليبدت بازی

 حتمیا  کیه  نیدارد  لزومیی . باشید  داشته وجودای  بازنده يا برنده بايد حتما که نیست معنی اين به بازی انجام اما. است

. اسیت  کرده شناسايی را قرمز تابلو تعداد چه بنیامین يا و کرده شناسايی را زرد تابلو تعداد چه علی که کنیم مشخص

 را علیی  امتیاز 6 مثال برای ندارد لزومی، رسیديد مقصدتان به که وقتی کردند محاسبه را امتیازاتشانها  بچه اگر حتی

 محاسیباتی  توانیايی " يیادگیری  اهمییت  بیر ، بیازی  بازنیده  يیا  برنیده  بر تاکید بجای. کنید مقايسه بنیامین امتیاز 8 با

 .  کنید تمرکز بازيکنان"



 

 ؟  دارند آمادگی(هابازی اين انجام برای) موقع چه کودکان

. اسیت  شیده  تیالیف  سیال  6 تیا  3 سنین يعنی، دبستانی پیش کودکان برای کلی بطور کتاب اين در موجودهای  بازی

 سیال  6 سینین  کودکیان  بیرای  يا است دشوار بسیار سال سه سنین کودکان برایها  بازی ازاين برخی که ديد خواهید

 انجیام  را بازی آن مجددا سپس، کنید صبر ماه 6، نیست آماده خاصی بازی انجام برای کودکتان اگر. است ساده بسیار

هیايی   بچه با توان می راها  بازی اين تمام. اند جذاب باال به سال 6 و سال 6 سنین کودکان برایها  بازی اکثراين. دهید

 تحريیک  و تقويیت  آنهیا  در را "خیوانی  پیش"های  مهارت از بسیاری و، داد انجام نیز نیستند خواندن به قادر هنوز که

 راهیا   بازی اين از بسیاریها،  بازی اين امتیازات ثبت با توانید می شد نوشتن و خواندن به قادر کودکتان که وقتی. کرد

 .  کنیدتر  انگیز چالش

 

 کتاب اين از استفاده چگونگی

 :  شده تدوين کلی بخش ۴ در" دبستانی پیش کودکان برای فکریهای  بازی" کتاب

 اتومبیل داخلهای  بازی. 1

 خانه داخلهای  بازی. ۲

 خانه بیرونهای  بازی. 3

 از خريد به رفتن، پزشک مطب در انتظار: نظیر ديگری کار به که موقعی با همزمان توانید می که، راه بینهای  بازی. ۴

، دارنید  همپوشیانی  هیم  بیا ها  بازی اين اکثر. دهید انجام را آنها مشغولید، قطار يا هواپیما با مسافرت حال در، بازار

های  بازی اکثر مثال برای. بگیريد درنظر ساده راهنمای يک بعنوان صرفا را چهاگانه بندی تقسیم اين بايد بنابراين

 تیوان  میی  را "اتومبییل  داخلهای  بازی" از بسیاری و. داد انجام نیز منزل در توان می را "راه بینهای  بازی" بخش

 . کرد استفاده نیز "راه بین"های  بازی بعنوان

 تعیداد ، (باشید  داشیته  اگیر )نییاز  میورد  میواد  فهرسیت ، بازی هدف مورد در اضافی توضی  يک با شما بازی هر در

 بحیث  و، تغیییرات  و تیذکرات ، پردازند می بازی آن انجام به که خانواده يک از مثال ذکر، بازی انجامی  شیوه، بازيکنان

 . شويد می روبرو، بازی آن انجام از حاصل رشديافتههای  مهارت مورد در

 بیازی  آن در استفاده موردهای  مهارت و دهد می ارائه بازی هر از مختصری تعريف"ها بازی مرور" به مربو  بخش

 انجیام  را کتیاب  ايین هیای   بازی شما زمانیکه برای است دستی راهنمای يک بخش اين. کند می بیان اختصار به نیز را

 .  کند راهنمايی دهید انجام داريد قصد کههايی  بازی سمت به شمارا تواند می حتی يا، داديد

 میی ، بخواهیید  اگیر  کودکتیان  و شما. بگیريد نظر در بازی شروعی  نقطه بعنوان راها  بازی مورد در توضیحات اين

 را کودکتیان . ببريید  بهیره  جديیدتر هیای   بیازی  انجام برای الهامی منبع بعنوانها  آن از يا، تغییردهید هارا بازی توانید

 خواهنید  قادر آنها بزودی. بدهد پیشنهاداتی آنها بهبود برای ويا ببرد سوال زير را بازی انجامهای  روش تا کنید ترغیب

 .  کنند ابداع را خودشانهای  بازی بود

 يیادگیری  فرآينید  جیذابیت  حفیظ  بیه  منجر زير موارد به توجه، کودکانتان با فکریهای  بازی اين انجام هنگام در

 :  شد خواهد

 اعتمیاد  و، بگیريید  جشین  را هايشان موفقیت، کنید تحسین را تالششان، کنید تشويق را هايتان باشید؛بچه مثبت

 . ببريد باال را شان بنفس

 .  دارند دوست را "بازی مسخره" دبستانی پیشهای  بچه. بگیريد بهره تان طبعی شوخ باشید؛از بشاش



 .  کند لذت احساس نیز روحتان تا ببريد لذت بازی انجام از باشید؛خودتان مشتاق*

 . نیست مناسب کودکی هر برایای  بازی هر. دانند نمی راها  بازی مفهوم آغاز درها  باشید؛بچه صبور*

 هیر  کیه  باشیید  نداشیته  انتظار. است پايین بسیار دبستانی پیش کودکان توجه فراخنای باشید؛ظرفیت بین واقع*

 !باشید، ديگری بازی انجام آماده. بیانجامد بطول دقیقه چند از بیش بازی

، دهد تغییر را قواعد، کند عوض را بازی وسايل تا بخواهید او از و کنید راهنمايی را باشید؛کودکتان پذير انعطاف*

 .  کنید موافقت ديگری پیشنهاد هر طرح با حتی يا

 


