
شی دانشگاه عضو هیئت علمی گروه کاردرمانی دانشکده توانبخ)مرضیه پیرعلی 
(علوم پزشکی اصفهان

(دانشجوی کارشناسی کاردرمانی)زهرا دارابی 
(دانشجوی کارشناسی کاردرمانی)ریحانه محمد حسنی 

فوق تخصص مغز واعصاب کودکان،)دکتر امید یقینی 
(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بازی و تمرین برای تکامل کودکان118

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان

مرکز جامع تکامل کودکان



مقدمه

ظرنازهمبزرگسالیتاآمدندنیابهموقعازخودزندگیمسیردرکودکهر

تغییراتاینهککندمیتغییرحرکتیذهنیهایتوانایینظرازنیزوبدنیابعاد

تبدیلشتریبیهایتواناییبابزرگسالفردیکبهنوزادیککهشودمیباعث

مشکالتجملهازمختلفدالیلبهکودکانازگروهیبینایندر.شود

تلفمخانواعیاومغزیساختمانیاختالالتعفونی،هایبیماریژنتیکی،

ورتصبهراخودذهنیوحرکتیتکاملسیرعصبی،وعضالنیهایبیماری

میتوانبخشیمداخالتکهاستشدهدیدهطرفیاز.کنندنمیطیمناسب

نایحرکتیوذهنیعملکردبهبودباعثسال5زیرکودکاندرمخصوصاتواند

میزیادیتعدادکهایگونهبهشودآیندهدرهموکودکیدرهمکودکان

درتوانمندیدفربگیرند،قرارمناسبیتوانبخشیمعرضدرکهصورتیدرتوانند

میشههشایدشود،گرفتهنادیدهاقداماتاینکهصورتیدرولیشوندجامعه

مختلفهایطیفدرکهکودکانی.شودجامعهدرناتوانووابستهفردی

اختالالتجه،تونقصفعالی،بیشمغزی،فلجاوتیسم،مانندتکاملیاختالالت

متفاوتیمعالئهستندغیرهوحرکتیتاخیررشدی،هماهنگیاختاللیادگیری،

انهمزمطوربهاختالالتاینازبسیاریدرعالئمایناستممکنکهدارند

محیط،درپایینهوشیاریوتوجهیمشکالتمانندباشدداشتهوجود

1



بینهماهنگیمشکالتبدنی،وآگاهیبدنیطرحوارهدرضعفحسی،مشکالت

،،یرییادگدرکندیحافظه،درپایینظرفیتپایین،عملسرعتبدن،هایاندام

رمانیکارد.دیگرمواردبسیاریوکمتعادلظریف،ودرشتهایحرکتدرمشکل

ارائهآنهمراهبهواستمشکالتاینتوانبخشیرایجهایدرمانازیکی
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یبازی های نوزادان تا یک سالگ
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سال1وسایل بازی مناسب کودکان زیر -1

قابلکوچکهایعروسکفرفره،دستی،هایجغجغه:کودکماهگی6تا•
لقابهایحلقه(باشندصداوحرکتدارایاگرویژهبه)گهوارهبهاویختن
.بگذارددهاندروبگیرددستدربتواندکهشستشو

هایعروسکپر،توعروسکیحیواناتدار،پایههایجغحغه:بعدبهماهگی6•
میدهند،داصانرویکوبیدنوکردنپرتابدادن،فشارباکهنرمپالستیکی

بازیاینفواید(کنندمیحرکتومیدهندصداکهکوکیهایبازیاسباب
ردنکدنبالوچشمعضالتتقویتالمسه،عمقی،حسشنیداری،تحریک

.باشدمیبیناییادراکواشیا

از.دبگذاریداردرپوشظرفیکدرراآنکنید،انتخابنرمکوچکتوپیک•
توپودکنبازراظرفدرکهکنیدتشویقرااورفت؟کجاتوپبپرسیدبچه

همتوپتادنافبیرونپرد،میبیروندلقکیکههاییجعبهمثلبیفتدبیرون
کهآموزدمیکودکبهکهاستراهیبازیاین.بودخواهدجالباوبرای

ثباتزشآموبازی،این.باشدداشتهوجوداستممکنبیندنمیاوکهچیزهایی
.استمناسبهوشیاریوتوجهبرایواستشیوهدف

بازیاینبراینشکنهایکاسهیاوماستظروفیاپالستیکیظرفهای•
کودکتانبهکنید،استفادهبرجیکایجادبرایظروفایناز.باشدمیمناسب
گیریهنشانکهدادخواهدیاداوبهفعالیتاینبریزد،رابرجکهکنیدکمک

درشود،میودستچشمهماهنگیشدنبهترباعثوبیاموزدراهدفیک
.گرفتخواهدیادهمراچیدنوریختنکهحالی

سال1چند بازی مناسب برای کودکان زیر -2
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اگرکهتاسمعنیاینبهمفهومثبات)هدفثباتمفهومتقویتبرایدیگرراه•
یشآنهنوزکهبفهمدکودکشودمیخارجکودکچشمجلوازایوسیله
حولهایوپتوزیردارصدابازیاسبابیککردنمخفیوسیلهبه(داردوجود
اسبابدایصسپسبپوشانیدپتوباجزئیطوربهرابازیاسبابابتدا.است
اسبابوبارهدکند،پیدارابازیاسبابکهکنیدتشویقرااووبیاوریددررابازی
درید،کنتکراررابازیکامل،صورتبهباراینالبتهکنید،پنهانرابازی

.کنیدتشویقراکودکتانبازی،اسبابکردنپیداصورت

آبوکیپالستیهایقاشق.کنیدتبدیلبازیواکتشافزمانبهراحمامزمان•
راآبزشریآنهابااوبگذارید،کودکتانواندرراپالستیکیهایکاسهوپاش

یککرد،توانمیهمدیگریتفریح.بردخواهدلذتآنهاازودیدخواهد
وفنجاسدادنفشارازاوکنید،خیسرااسفنجبدهیدکودکتانبهرااسفنج
گییکپارچمحیط،بهدقتافزایشباعثبازیاین.بردمیلذتآبریزش
.شدخواهددستوچشمهماهنگیوحسی

توانیدمیداردتانکودکسنبهبستگیکاراینالبتهبنشینیدکودکتاننزدیک•
بعدببندید،ارچشمهایتانوبخوابیدداریدقصدکهبگوییداوبه.بخوابانیدرااو
اوبهرازمانایکنیدسالماوبهمشتاقانهوکنیدبازراچشمهایتانثانیهچنداز

یدند.کنددرکهمرازمانهااوکهبخیرعصریابخیرصبحمثالا بگویید
دهخنایجادمعموالاتبریکشصدایشنیدنواستبازکهمامانچشمهای

هستاحتمالکنیدبیشترخوابهنگامراخودمکثدور،چندازبعدکردخواهد
هبحتییاوکندزدنجیغبهشروعبیشتریاوماهتان6حدودکودککه

!شویدبیدارشماتابزندضربهشماصورت

رایبکهشودمیبیناییتوجهوچشمیتماسایجادباعثفعالیتاین
.استمناسباوتیسمطیفاختالالتوپایینهوشیاریباکودکان
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اوبهنید،کجمعاوبرایرابرگهاازتنوعیبروید،خانهازبیرونبهکودکتانبا•
کاراینکهاستبدیهیکند،بازرسیدستانشباوکندبلندراآنهابدهیداجازه

آنهااواتکنیدجمعدستتاندررابرگهاازبرخی.شدخواهدانجامشمانظارتبا
همصداکخشبرگهایکهدریابدنیزوشدهآشناآنهاجنسباوکندبازرسیرا

.ددهیانجاماوباراموشهدالیبازیبزرگبرگیکازاستفادهبا.داشتخواهد
.داردزیادیفوایدالمسهحسادراکبرایفعالیتاین

.بودهدخواجالببسیارکودکتانبرایامااستکاریکثیفکمیبازیاین•
یکوامقابلدر.بنشانیدزمینروییاصندلیشرویراماهتان12تا۸کودک

شویقترااودهید،قراراستشدهصافکهرنگیایپورهغذایچندینوبرگه
می.ختساخواهدشاهکاراوکهدیدخواهیدکند،نقاشیدستانشباکهکنید

دهاندردلیلبه)کنیدتهیهداربافتپزشکاجازهصورتدرراغذاهاتوانید
المسهحسادراکبرایفعالیتاین.باشدداربافتاونقاشیکه(کودکبردن
.استمفید

یدجداتصالهزارانشود،میانجامکودکبا"دالی"بازینوعیککهبارهر•
.شودیمپایدارترقبلیاتصاالتیاگیردمیشکلاومغزیهایسلولبین

باطریقاینازوکندمیبازیخودشپایودستباکودکاولماه3در•
واندتنمیتوانکمکودکیکاگربنابراین.شودمیاشنابدنشاعضای
راپایشوتدسبنابراینکنند،کمکاوبهتوانندمیوالدینکندبازیاینگونه

زدیکنراپاهایشوببریددهانشبهراانگشتانشدهید،ماساژودهیدتکان
.کندبازیبدنشمختلفاعضایباتابیاوریدصورتش
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وردبگیراکوچکاشیادستباتواندمیخودزندگیاولماهچندظرفکودک•
مانشچشباودهدنشانالعملعکسدارصداورنگیبازیهایاسباببهنسبت

ونیدککمککودکبهکارایندرببرددهانبهراانهاغالباوکنددنبالراانها
رفرهفجغجغه،مثلدهیدقراراواختیاردرتمیزوخطربیوسادههایبازیاسباب

وندهاوچشمهماهنگیبهبودباعثکاراین.فشاریعروسکهاییاوهاتوپو
.شودمیدهانتشخیصبهبود

همزمانتاببندیدجذابومتنوعهایرنگباهاییپارچهکودکشیرشیشهدور•
.کنیددرگیرهمرااوبیناییتوجهشیر،شیشهازاستفادهبا

بامستقیمانوزادبدندهیداجازهوبغلتانیدایپنبهیاابریشمیپارچهرویرانوزاد•
میوزادنبرایالمسهتحریکاتشدنفراهمباعثکاراین.کندپیداتماسپارچه
.شود

کودککههنگامیتاببندیدنخباکوچکیهایزنگولهنوزادپاهاییادستاندور•
تحریکشدنفراهمموجبودرآیدصدابهدهدمیتکانراپایشیادست

.شودکودکبرایهااندامازآگاهیوشنیداری
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بازی های کودکان یک تا سه سال
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رویراازیباسبابماشینیکوبنشانیدمقابلتاندرزمینرویراکودکتان•
سعیدهدانجامراکاراینشماازبعدکهکنیدتشویقرااودهیدحرکتزمین
بااتدادههلراماشینسپسودهیدادامهاوباراماشینآمدورفتکهکنید

اشیاترلکنکاراینکندبرخوردشدهساختههاکاسهیاهامکعبباکهبرجی
.دادخواهدیاداوبهرابیناییتوجهودستوچشمهماهنگیودستدر

تکهرم،نروسریمقوا،تکهیکمثالابدهید،کودکبهراداربافتشیچندین•
یدباشمراقبوباشیداوکناردربازیانتهایتاحتماا ...وماسهوچمنهای

قطریاینازتاکنیدبازرسیراچیزهمههمهمراه.نگذارددهانشدرراچیزی
کهچیزیبفهمدوشودایجاداوبرایالمسهودیداریاطالعاتبینهماهنگی

.داردجنسیچهبیندمی

کهصورتیدرودهیدقراراواختیاردرنقاشیوسایلانواعسالگی،1سندر•
باشیدمراقبولیکنیداستفادهانگشتیرنگازبگیرددستدرمدادتواندنمی
.نبرددهاندرراآنکه

رکشلواوتاپکهصورتیدربخواهیدکودکازدارخزبزرگپارچهیکروی•
ارکاراینکودکهمراهتوانیممیهمخودمانوبزندغلتانرویپوشیده

رویواهیمبخکودکازتوانیممییاوببردبیشتریلذتکودکتادهیمانجام
رایبفعالیتاین.دهدانجامرانقاشیمانندخودنظرموردفعالیتپارچهان

بمناسکنندمیدوریبدنیولمسیتماسازکهکودکانیوالمسهحس
.است

تدسباراچنینیاینغذاییموادووکنجدکتهوژلهدهیداجازهکودکبه•
شتانانگهماهنگیوعمقیحستنظیموخودآگاهیبرایفعالیتاین.بخورد
.استمناسبکودک
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هاییازیبازگرفتنکمکتاریکی،برابردرکودکانترسبردنبینازبرای•
.استمفیددادانجامراآنهامیتوانتاریکیدرکه

یاپدرهسایونوربازیدر.شودمیانجامتاریکیدرکهسایهونوربازیمانند•
هایشکلدیواررویتوانندمیآن،حرکتودستشانانگشتانبامادر

همراههبتاریکاتاقیکدرکاراین).بسازندحیوانیاپرندهازجملهمختلفی
ازترسنرفتبینازبینایی،ادراکتمرکز،وتوجه.(میشودانجامقوهچراغیک

.استتمریناینفوایدازتاریکی

بهارتوپی.کندبازهمازراپاهایشونشستهزمینرویبخواهیدکودکاز•
راستسمتبهتوپپرتاپبا.بگیردراتوپبخواهیداوازودهیدهلاوسمت

برایتمرین.کنیدترسختراتمرینتوپسرعتافزایشباوکودکچپو
.استمناسبتمرکزوحرکتیمهارتهایوهماهنگیتقویت

بهوکنیدهتهیرنگیآشپزخانهوسایلیاورنگیهایبازیاسبابکودکبرای•
ثالا م.بگذاردهمکناردررامشابهرنگبابازیهایاسبابکهکنیدکمکاو

بهازیبایندر.باشدطرفیکدربایدقرمزتوپوقرمزماشینوقرمزسیب
.شودآشنارنگهاسپسوهمرنگیباکمکمکهکنیدمیکمکاو

،(هاگول)هاسازهانواع:کندمیپیداگسترشکودکدستیمهارتهایمروربه•
مثلواقعیوسایلازکوچکهایمدلمختلف،هایپازلداری،خانهوسایل
ازیکیواستجالببسیاراوبرایورزشیوسایلودوربینخیاطی،چرخرادیو،
.تاسکردننقاشیودادنگوشقصهسن،ایندرکودکعالقهترینمهم
بهارپاراگرافآن،ازبعدوبخواندکودکبرایراپاراگرافهرابتدامادرمثال

.کندبازیکودکبرایعروسکینمایشصورت
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معدنیآببطریداخلراعدسیاقلکداخلراهاسکهبخواهیدکودکاز•
فزایشابرایتمریناین.کنیداستفادهدندانخاللازعدسجایبهیابیاندازد،

.استمناسبدستوچشمهماهنگیوتمرکزوتوجه

ازفادهاستبابخواهیداوازودهیدقرارکودکمقابلدرسینیتویراشنمقداری•
ظریفحرکاتتقویتموجبتمریناین.بکشدنقاشیهاشنرویانگشتانش

.شودمیانگشتان

کتحریموجبفعالیتاین.بخوردقلدارشیبسطحرویبخواهیدکودکاز•
درسرکنترلوداشتننگهتقویتبرایتمرینیوشدهکودکوستیبوالرسیستم

.استفضا

راآباسفنجتکهیکبابخواهیداوازودهیدقرارکودکاختیاردرآبظرفیک•
مرینتاین.بدهدآبگلدانبهاسفنجازاستفادهبایا.کندخالیظرفدروناز

.استمناسبعمقیحستنظیموتقویتبرای

مینزرویازراهاتوپبخواهیدکودکازوبستهکودکپشتبهکوچکیسبد•
تی،حرکهایمهارتتقویتموجبتمریناین.بیاندازدسبدشداخلوکردهجمع

.شودمیتمرکزودستحرکتیدامنهافزایش

ارتمهافزایش)بافزنجیرعموبازی،خالهباشک،قایممانندگروهیهایبازی•
ن،آرعایتوقوانینیادگیریاجتماعی،روابطبهبودکالمی،وارتباطیهای

(تقلیدهمکاری،حستقویتکودک،نفسبهاعتمادافزایش
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هبکمکحیواناتیاانسانبدناعضایپازلبخصوصجورچینوپازلانواع•
ازخط،عبوردستوچشمهماهنگیبدن،اعضایدرکاشکال،مفاهیم،آموزش
مک،کهادساختپازلبرایمثالکندمیتوجهویابیجهتبینایی،ادراکوسط،

راککودابتدااید،بوجودادمکتابچیندخودجایدردرسترابدناعضایباید
تکرارشبرایبارچندینودهیدنشاناوبهرابدنشاعضایوببریداینهمقابل
درستبرایبعدوندکتوجهبیشترتابچسبانیداینهبهراپایشویادستحتیکنید

راانعدبببیندکودکتاکنیددرستراآدمکخودتانیکبارابتداپازل،کردن
راپامثلاخرقطعهفقطبخواهیدکودکازوبچینیدنوازدوبارهوکنیدخراب
دشخوراپازلشماراهنماییوشماکمکبهتابخواهیدکودکازبعدوبچیند
.بچیندنوازوخرابکامل

کال،اشاموزش)مختلفهایسایزدربوردپگانواعیاوسوزنییصفحهانواع•
توانهاسانواعچیدنمثال.(توجهظریف،حرکاتتقویتها،اندازهها،رنگمفاهیم،

یکدرهمرنگهایاستوانهتمامچیدنیاردیفیکدرکوچکبهبزرگازها
دررهدایمربع،مثلث،دادنقراریاوانهااندازهوسایزگرفتننظردربدونردیف
...وخودجای

یشدهلتکمیوسادهبسیارنوعازابتدا:بوردهاپگوپازلهاها،لگوآموزشبرای•
نشاناوهببعدودهیدقرارکودکمقابلراآنیشدهتکمیلوکنیداستفادهآن

هبشروعخودتانکودکمقابلدربعدوکنیدمیخرابچگونهراآنکهدهید
سرتادبخواهیکودکازراآخرقطعهوببینداوتابسازیدراآنوکنیدآنچیدن
دروچیندباوتابرداریدرابیشتریقطعاتشداشناکارباوقتیبگذارد،جایش
.بچیندتنهاییبهاوتابرداریدراقطعاتتمامنهایت
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:استزیادهیجانوکاریشلوغزماندرکودککردنارامبرایراهیبازیاین•
وکفرویمحصورفضایایندروگیردمیقرارکارتنیجعبهدرونکودک
.کندمینقاشیبهشروعکارتندیواره

دبخواهیکودکازمقوا،یاکاغذرویکودکوخوددستدورتادورکشیدنبا•
مادرشهبمتعلقدستکدامدهدتشخیصبعدوبیاورددرقیچیبارادستشدور

وفظریهایمهارتتقویتبینایی،ادراک.استخودشبهمتعلقیککدامو
.استرینتماینفوایدازکوچکیوبزرگیتشخیصکردن،قیچیتوجه،دستی،

وایستدبآنبهروبخواهیدکودکازسپسبکشید،راآدمکیتصویرتختهروی•
شدهلمسمحلبخواهیدکودکاز.کنیدلمسراکودکبدنپشتازنقاطیشما
میبدنیآگاهیتقویتباعثتمریناین.دهدنشانآدمکرویرابدنشروی
.شود

از.دهیدقرارفرشرویپراکندهصورتبهشکالتتعدادیکودکغیابدر•
باشدرتشلوغفرشنقشچههر.کندپیداراشکالتتعدادهمانبخواهیدکودک

این.ودشمیدشوارترفعالیتباشدترنزدیکفرشرنگبههاشکالترنگو
.استمناسبزمینهازشکلتشخیصوتمرکزبهبودبرایتمرین

بدونبخواهیدکودکازوکنیدایجادمارپیچمسیریکچندمانعازاستفادهبا•
میکودکفضاییآگاهیباعثتمریناین.کندعبورمسیراینازموانعبابرخورد

.شود
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رستدگردنبندیاتسبیحبخواهیداوازکودکاختیاردرمهرهونخدادنقراربا•
کودکدستکاریمهارتهایتقویتوتمرکزوتوجهبهبودبرایتمریناین.کند

.استمناسب

فوتابراپالستیکیکوچکهایتوپتابخواهیدکودکازسادهتمرینیکدر•
ز،تمرکوتوجه:آنفواید).دهدعبورکاغذیدستمالرولدرونازنیدرونکردن
(بازدمودمتقویت

درفقط)خطیصورتبهرااووقرارنشستهصورتبهتابیکرویراکودک•
همیندرخواهیممیاوازومیدهیمحرکت(مختلفجهاتدرنهجهتیک

ینابهکندشرکتگیریتوپبازییکدراستحرکتحالدرکهوضعیت
رانآوبگیردراتوپبایدکودکواندازدمیکودکبرایراتوپمادرکهصورت

رارقتوپسبدکهزمینرویدیگرشطرفدرودهدعبورخودبدنوسطخطاز
راازدبیندسبددراستتوانستهکههاییتوپتعدادپایاندروبیندازددارد

سی،حیکپارچگیتقویتباعثبازیاین.دهیممیامتیازاوبهومیشماریم
.شودمیبیناییتوجهودستوچشمهماهنگی

بلندتیکیپالسمیلهیاچوبیکودهیدقرارنشستهصورتبهتابرویراکودک•
ایققدرکهکندفرضتابخواهیداوازوبدهیداودستبهکشپشهحتییا

راتابونیدکپخشموسیقیبرایشاوزدنپاروریتمباوبزندپاروبایدونشسته
ظحف:فواید).دهیدحرکتدیگریجهتدروکردهمتوقفیکباردقیقه5هر

فه،طردوهماهنگیوسط،خطازعبورعمقی،ووستیبوالرحستحریکتعادل،
(شنواییتوجهدست،وچشمهماهنگی
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بازیها کودکان سه تا پنج سال
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زاپرآبظرفیککردندرستتابستانگرمهوایدرعالیهایبازیازیکی•
همراهارنگوشمارشبازی،ضمنمیتواندکودک.استرنگیکوچکهایتوپ
توپیادبیندازرنگیهایتوپها،لیوانرویهایشمارهتعدادبهیعنیبگیردیاد

.بیندازدلیوانیکدرونراهمرنگهای

کنیدپهنرفریزپالستیکیکروییاسینییکداخلراگلمقدارییابازیخمیر•
یاا،الفبحرفیکهندسی،شکلیککوچکیمیلهیکیادستباآنرویو

بابخواهیدکودکازودهیدقرارکودکاختیاردرمهرهتعدادی.بکشیدعددیک
تمرینی.کنددورچینیومشخصراآنشما،تصویرخطوطرویهامهرهدادنقرار

.استتدسریزحرکاتودستکاریمهارتهایتقویتوتمرکزوتوجهبرایمناسب

والفباحروفیاانسانصورتیاحیواناتاشکالبازی،خمیربابخواهیدکودکاز•
وظریفهایمهارتافزایشعضالت،قدرتوتونافزایش).کنددرسترااعداد

(...واعداداموزش،اشیادستکاری

یالتانخواستسادهبسیاربازیخمیرکردندرست:منزلدربازیخمیرتهیهطرز•
درراانکودکاگرونیستآندرشیمیاییموادگونههیچدیگرکهاستراحت

برای.استشدهتهیهنمکوآردازفقطچوننیستنگرانیجایگذاشتدهانش
ربع+ابهپیمانیک+اردپیمانهیک:داریدنیاززیرموادبهبازیخمیرکردندرست
تهیهقنادیفروشگاههایاز)تارتارکرمقاشقیکوروغنقاشقدو+نمکپیمانه
مهمرتبودهیدقرارمالیمیشعلهرویوکنیدمخلوطهمبارامواداین.(شود
نمیدستبهدیگرشدسفتکهزمانیمیبرد،وقتکمتریادقیقه3حدودبزنید

کنیدقسیمتقسمتچندبهبعدوشودسردکهبگذاریدوبرداریدشعلهرویازچسبد
قابلهمماه6حدود.بدهیدورزخوبوکنیداضافهقسمتهربهغذارنگو

یخچالدرودبگذاریپالستیکدرونبایداستفادهبارهرازبعدالبتهاستاستفاده
.دهیدقرار
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هالگواینکمکباتادهیدایدهکودکبهابتدا:سازهولگوسازی،خانهانواع•
الگولشکرویازرانظرموردشکلیاپلیابرجمثالکنددرستشکلیچه

تانخوداولمرحلهدرمیتوانیدبعددهیدنشانکودکبه(بازیخودراهنمای)
وکنیدخرابراآندوممرحلهدرکنید،درستکودکمقابلدریکبارراآن

راراخقطعهیاقسمتبخواهیدکودکازوکنیدآنساختنبهشروعدوباره
خودشوکندخرابراشکلتابخواهیدکودکخودازسوممرحلهدربسازد،
.کنیدکمکاوبهساختنحیندروکندآنساختنبهشروع

یا).دکنجداراسبدداخلآهنیقطعاتآهنرباازاستفادهبابخواهیدکودکاز•
باعثتمریناین(کندپیداراچسبدمیآنبهآهنرباکهمنزلآهنیوسایل
.شودمیعمقیحسوتنظیمهوشیاریوتوجه

اوازوکنیدپنهانمشابهمواردوپنبهخاک،ماسه،شن،داخلراکودکوسایل•
میمسهالوبیناییتوجهتقویتموجبتمریناین.کندپیداراهاآنبخواهید

.شود

راپایشکهصورتیبهبرودراهشدهسرامیکزمینرویبخواهیدکودکاز•
این.کندحرکتهاسرامیکداخلوازندهدقرارهاسرامیکبینخطوطروی

.شودمیالمسهوبیناییتوجهتقویتموجبتمرین

منظور).کنیددرستمازنوارچسبیاکامواچسباندنبازمینروییاکاغذروی•
تبسبنوانشعاباتدارایکهاستتوییدرتوومارپیچمسیرهایماز،از

ککوداز(شدخارجدیگرسمتازوشدواردآنهاسمتیکازبایدوهستند
بینایییآگاهباعثتمریناین.کندعبورآنوازکندپیدارابازمسیربخواهید
.شودمیکودکفضایی
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با)عالمتدادنقرارازاستفادهبانقاطیگذاشتنسرهمپشتبازمینروی•
ایجادمسیری(...وپارچهیامقواهایتیکهدادنقرارکاغذی،چسبرنگ،
وهادستگذاشتنباپاوچهاردستصورتبهبخواهیدکودکاز.کنید

ازیکهرلحظههردریعنی.کندحرکتشدهمشخصنقاطرویپاهایش
ردهکمشخصشماکهنقاطیازیکیرویبایدکودکهایدستکفوزانوها

رینتماین.کندطیآخرتارامسیرصورتهمینبهوباشدداشتهقراراید
.ودشمیکودکبیناییتوجهوبدنیآگاهیوبدنیطرحوارهبهبودباعث

باکهصورتاینبه.کندتمرینبازیقالبدررارفتنرژهبخواهیدکودکاز•
باسوسپدهدحرکتجلوسمتبهراراستپایودستابتدایکعددگفتن
مسیردرراحرکتوهمین.بیاوردجلوراچپوچایدستدوعددگفتن

وبدنسمتیکپایودستهمزماندادنحرکت).کندتکرارمشخصی
.ودشمیهااندامبینحرکتیهماهنگیباعثتمریناین(دیگرسمتسپس

از.دهیدقرارلیوانیکداخلرایکهرسروکردهبادرابادکنکتعدادی•
آب،شلنگیاپاشآبتوسطشلیکبامعینیفاصلهازبخواهیدکوک

وچشمهماهنگیبرایتمریناین.بیندازدهالیوانرویازراهابادکنک
.استمناسبتمرکزویابیجهتدست،

باسپس.دهیدقرارکودکاختیاردرمختلفهایرنگدرمکعبتعدادی•
هایمکعبگذاشتنهمرویازالگوییکاغذرویورنگیمدادازاستفاده

ازو(...وآبیمکعبیکآنرویوزردمکعبیکمثال)بکشیدرارنگی
بمعکگذاشتنهمرویباراایدکشیدهشماکهالگوییبخواهیدکودک
نتمریوکودککردنکپیمهارتبهبودبرایکاراین.کنددرستهایش
.استمناسبتمرکزهمچنینوتوالی
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این.کندازبراقفلکلیدازاستفادباتادهیدقراردکودکاختیاردرکلیدوقفل•
.استمناسبکودکدستکاریمهارتهایتقویتبرایتمرین

نوشابهنیکاغذ،آبرنگ،:نیازموردوسایل•

وکشدبشکلیکمختلفهایرنگباکاغذ،رویآبرنگباتابخواهیدکودکاز
نایی،بیدقت).شودپخشتاکندفوتراهاابرنگروینیباشدنخشکازقبل
(ظریفهایمهارترشد

تاکردتعیینرامشخصیمحدودهیککودکباکردنبازیتوپهنگاممیتوان•
شودکاستهاوقراریبیوفعالیبیشازوگیردقرارخاصمحدودهدرونکودک

یهحلقیکمثال.بشناسدکمکموکنددرکراخودشخصیحریمبتواندو
گیریرقراجایگاهوخودتانبرایحلقهیکوبگذاریمکودکبرایورزشیبزرگ

درونمحدودهدرفقطواستحلقههمینداخلدربازیحیندرکودکوشما
میهمدیگربرایکههاییتوپوداریدجوشوجنبوحرکتحقحلقههمین
بیندازدقهحلازخارجکسیاگروباشدحلقهداخلدربایدمیکنیدشوتیااندازید
.بازدمیرابازی

برایارددتفاوتبقیهباشکلکدامردیفهردرکهاینقبیلازهاییفعالیت•
سخرواشکالیهمهمثالظاهرلحاظاز).هستندمناسبتوجهوبیناییادراک

یهمهمثالکهاینیاوداردتاجسههاخروسازیکیولیهستندتاجهدو
(...ودرختیکیوحیواننداشکال
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بدن،وضعیتوخوداندامهایازکودکخودآگاهیموجبحیواناترفتنراهتقلید•
.شودمیهماهنگیوحرکتیمهارتهایتقویت

هادستوپادورویجهش:خرگوشیرفتنراه

دوپارویجهش:کانگورورفتنراه

برودراهپاودستچهاروگرفتهباالراباسن:خرسرفتنراه

بلندزمینسطحازراتنهپاودستباالآوردنبابخوابد،پشتبه:خرچنگیرفتنراه
.کندحرکتوکند

.باشندداشتهسوراخکهرنگیکوچکهایمهرهونخ:نیازموردوسایل•

قرمز،رد،زمثالگوییدمیشماکهترتیبیبهرارنگیهایمهرهبخواهیدکودکاز
.کنددرستنبندگردیادستبندوکندپالستیکیهایسیمیانخداخل...وسبزآبی،

فوایدهجملازهارنگشناختبینایی،ادراکتمرکز،وتوجهظریف،حرکاتتقویت
.استتمریناین

یدکنوصلخودشبهراحیوانهرمخصوصغذای:کردنیوصلهایسرگرمی•
.کنیدوصلخودشبهراشغلهرنیازموردوسایلیا

کلشبهکههاییعروسکرویراقوهچراغنوروبردهتاریکاتاقبهراکودک•
چراغنورکهییدبگوکودکبهوبتابانیداویزانندسقفیادیوارازکههستندحیوان

وبگویدراعروسکاسماوبایدکردروشنکهراهاعروسکازکدامهرقوه
وکنیداستفادهحیوانعکسازمیتوانیدعروسکجایبه.بیاورددرراآنصدای

تمرکز،وتوجهبینایی،تحریکبینایی،ادراکبهتمریناین.بچسبانیددیواربه
.کندمیکمکچشمعضالتتقویتبهکمک
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دمولباولبماهی،بدندورپولک،ونخیاکامواوسیلهبهبخواهیدکودکاز•
ریف،ظحرکتیهایمهارتتمرین:آنفواید)بچسباندکاغذرویچسبباراآن

(دقتوتوجهزدن،چسبدست،وچشمهماهنگی

(پرتقالسیب،موز،)میوهکارتن:نیازموردوسایل•

انرویکودکهایدستجایاندازهبهحفرهدووکنیدتهیهبزرگکارتنیک
اشیایوکردهحفرهواردراخودهایدستتابخواهیدکودکازوکنیدایجاد

راچیزیهچبگویدشمابهکودکسپسکندلمسرا...یاومیوهانواعمثلمختلف
جازهاودهیدنشانکودکبهرامربوطهاشیایابتداآنازقبل.استکردهلمس
انجامرااالبتمرینسپسداندمیراانهانامکنیدپیدااطمینانوکندلمسدهید
.کندمیکمکالمسهحستشخیصوادراکبهتمریناین.دهید

دبخواهیاوازبارهرودهیدقراراومقابلراکودکهایبازیاسبابازتعدادی•
نگرهمکههاییبازیاسبابآنمثال.کندبندیدستهایشیوهبهراآنها

گذاردبهمکنارراهستندشکلهمکههاییآنبعدیدفعه.کندجداراهستند
کودکهتربدرکبهتمریناین.کندجداراهستندتربزرگکهآنهاییسپسو
تداللاسوکندمیکمکاندازهوشکلیهمهمرنگی،شناختوتشابهمفهوماز
.کندمیدرگیررااو

اوزاودهیدقرارکودکمقابلراتویوپیاورزشیبزرگحلقهیکتوانمی•
بزندرجهشیبایدتویوپیاحلقهایندرونازتوپاستخربهورودبرایبخواهید

نرمتبالشروینبوداختیاردرتوپاستخراگریایدآفرودتوپاستخردرونو
.کندمیکمکعملسرعتوحرکتیهماهنگیبهبازیاین.ایدفرود

22



بهنخیکبارامتوسطتوپیک.بخوابدزمینرویپشتبهبخواهیدکودکاز•
ایاندازهبهتوپارتفاع)آوریددرحرکتبهکودکسرباالیآویزانصورت

مخجلوبهرووشودجدازمینسطحازکمیتوپزدنبرایکودککهباشد
مرینتشدنترسختبرای.بزندپایادستباراتوپبخواهیدکودکاز(شود
قراریکیپالستلیوانیااستوانهتعدادیکودکمقابلدرسطحیرویتوانمی
تمرین.دهدقرارهدفموردراهااستوانهتوپباشودخواستهکودکازوداد

.استمناسبتمرکزوحرکتیمهارتهایوهماهنگیتقویتبرای

لندبزمینرویازپاهایشباراتوپوکشیدهدراززمینرویبخواهیدکودکاز•
سرشباالیسبدداخلوگرفتهراآندستباسپس.بیاوردسرباالیوکند

وحرکتیهماهنگیحرکتی،مهارتهایتقویتبرایتمریناین.بیندازد
.استمناسبکودکحسییکپارچگی

اتاقدرهکراوسایلیبگوییدودهیدنشانرابازیاسبابیککودکبهاتاقدر•
وجهتوهمرنگیدرکبهکهدهد،نشانشمابههستندبازیاسبابآنهمرنگ

.کندمیکمککودکبینایی

ثلث،ممربع،)بیاوریددرتعدادیهندسیاشکالازهریکازمقواازاستفادهبا•
.یدبچسباننامنظمصورتبهراهاآنزمینازمشخصسطحیکرویو(دایره

یکزاهندسیشکلنوعیکرویخودپایگذاشتنباتنهابخواهیدکودکاز
اونبهوبذاریهامربعرویپاهاتومیتونیفقطمثال.برودمقابلطرفبهطرف
.کندمیکمکدیداریتوجهوفضاییبیناییادراکبهبازیاین.بریطرف
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کیکوچگویآنهاازیکیزیرودادهقرارکودکمقابلکوچکیکاسهچند•
ودککاز.کنیدجاجابهبارچندراهاکاسهکودکمقابلدرسپس.دهیدقرار

یناییبتوجهبهبازیاین.دهدنشانرااستآنزیرگویکهایکاسهبخواهید
.کندمیکمک

هایرنگبهکوچکرنگیهایتوپرنگی،سبد:نیازموردوسایل•
طنابیامختلف،کش

کودککمردوربهطنابیاکشبارارنگیکوچکسبدیکفعالیتایندر
کههاییتوپبایدفقطگیری،توپبازیدربخواهیدکودکازوببندید

.ازدبیندسبدداخلوبگیردرایندآمیاوطرفبهکمرشدورسبدهمرنگ
همرنگیصتشخوشناساییبینایی،توجهظریف،حرکاتتقویت:بازیفواید)

(ها

.ردبپموانعرویازپاجفتبخواهیداوازودهیدقرارکودکراهسربرموانعی•
مهارتتاکنیدکمتمرینشدنترسختبرایراموانعیفاصلهتدریجبه

.شودتقویتکودکتعادلوحرکتیهای

.تدبایسآنروکودکتادهیدقرارزمینرویآجریکیاچوبییتختهیک•
ازودهیدقرارکودکچپسمتدرتعدادیوراستسمتدرراتوپتعدادی
هلدستباراهاتوپچپوراستپهلویبهشدنخمبابخواهیدکودک
عیینتهدفیکودکسمتهردرتوانیدمیتمرینشدنتردشواربرای.بدهد
وگیهماهنتقویتبرایتمرین.بزندآنسمتبهراهاتوپکودکتاکنید

.استمناسبتمرکزوحرکتیمهارتهای
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ستانیدابخواهیداوازودهدقرارکودکمقابلداستانکتابیکازتصویریک•
(کالمیهایمهارتتقویت).بسازدآنبرای

حسییکپارچگیوتعادلحفظتمرین•

تقریباانعرضکهباریکدارپایههاییونولیتگذاشتنهمکناربامیتوان
ودککازوکرددرستمسیریوجادهباشدکودکپایکفعرضیاپهنابرابر

انرویراودختعادلتقریبابتواندبایداو.برداردقدموبایستدانرویبخواهید
.کندحفظ

بااتدهیدقرارکودکاختیاردرمختلفهایشکلوهااندازهدرسنگتعدادی•
باعثتمریناین.بسازد....ودرختیاخانهیاآدمکیکشکلآنهاازاستفاده
.شودمیبیناییادراکودستظریفهایمهارتتقویت

رتیبیتسپس.کندنگاهشمابهبخواهیداوازودهیدقرارخودمقابلدرراکودک•
باراشماحرکتبخواهیدکودکازودهیدانجامخودبدنباراحرکتچنداز

رویراراستتاندستمثال.بپردازدشماازتقلیدبهوکندتکرارخودشبدن
کارهمیننیزاوبخواهیدکودکازوبزنیدراستتانپایبهسپسوگذاشتهبینی

خالفمسمتدواندامهایکههاییحرکتازاستفادهباتدریجبه.کندتکراررا
کهیحرکاتتعدادافزایشباوچپپایوراستدستمثالکند،درگیررابدن

الیتفعحرکاتانجامسرعتافزایشباهمچنینودهیدمیانجاممرحلهیکدر
مککحرکتیریزیبرنامهوتقلیدبهتمریناین.کنیددشوارترکودکبرایرا

.کندمی
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اشتهدتداخلهمباکهصورتیبه(...ودایرهمثلث،مربع،)هندسیچندشکل•
هاشکل)یدبکشباشدگرفتهقراردیگرشکلداخلشکلهرازقسمتیوباشند

خاصیرنگباراشکلهردوربخواهیدکودکازو(باشندکردهقطعرایکدیگر
ناییبیادراکبهبازیاین.کندجداهمازصورتاینبهراهاشکلوکردهرنگ

.کندمیکمکدیداریتوجهوزمینهازشکلتشخیصفضایی،

باواوردبیباالراسمتیکدستوپا.گیردقرارپاوچهاردستحالتبهکودک•
ترلکنتقویتموجبتمریناین.کندپرتابسبدداخلبهراهاتوپدست

وپاکردنبلندباراتمرینهمین).شودمیتوجهوتمرکزوهماهنگیتعادل،
.(کنیدتکرارمخالفدست

دهیدرارقمناسبیفاصلهدراوسرپشتسبدیکوکودکمقابلدرتوپچند•
شتپبهوبرداردخودمقابلازراهاتوپنشستهحالتدربخواهیدکودکازو

ایمهارتهوهماهنگیتقویتبرایتمرین.کندپرتابسبددرونوخودسر
.استمناسبتمرکزوحرکتی

وکنیددرستتونلیمسیریکهمبهکاغذیدستمالهایلولهکردنوصلبا•
کودکازسپس.دهدعبورآنداخلازراکوچکیتوپبخواهیدکودکاز

کوچکوپتتعدادی.کندبلندراآنوگرفتهرامقواییتونلاینوسطبخواهید
ویددهقراراوچپدرسمتخالیسبدیکوکودکراستسمتدرسبدیکدر
ردهکتونلواردراهاتوپلولهدادنتکانوکردنمنحرفبابخواهیدکودکاز
.ندکهدایتچپسمتسبدداخلبهراستسمتسبدداخلازتونل،درونازو

.استمناسبکودکتمرکزبرایتمریناین
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کاسهتاسهیاکفشیجاجعبهتاسه:نیازموردوسایل•

باشدودککپایاندازهبهتقریباکهابعادیدرکاسهیاکفشیجایجعبهعدد3
وهاانازیکیرویراپایشیکتابخواهیدکودکازودهیدقراراواختیاردر

نارویاینکهحیندراول،قدمبرایودهدقراردومجعبهرویرادیگرشپای
یشپاجلویوبرداردزمینرویازوشودخمراسومیجعبهایستادهجعبهدو

هدوبارودهدقرارسومجعبهرویوبردارددومجعبهازراپایشیکودهدقرار
اولجعبهازراپایشوبگذاردپایشجلویوبرداردرادومجعبهدومقدمبرای

مرحلهدر.دهدادامهرازدنشقدمطورهمینوبگذارددومجعبهرویوبردارد
رامسیروپتداشتنهمراهبهتابدهیمدستشیکدرهمتوپیکترپیشرفته

ودرشتحرکتیهایمهارتتقویت.حرکتیوحسییکپارچگی.کندطی
.استتمریناینفوایدازتعادلحفظوبیناییادراکتمرکز،وتوجهظریف،

لفمختهایاندازهدرسنگتعدادی.بریزیدآبمقداریشفافظرفیکداخل•
آبدارمقازباالتریارتفاعدرظرفروی.(کوچکتابزرگخیلیاز)کنیدتهیه

خلداسنگانداختنبابخواهیدکودکاز.کنیدمشخصرااینقطهآن،داخل
یادبروباالترنبایدآبسطح)برساندشدهمشخصینقطهبهراآبظرف،
.شودمیمرکزتقویتوحجماندازه،مفهومدرکباعثتمریناین(باشدکمتر

هرداخلهکصورتیبهبکشیدکوچکبهبزرگازدایرهچندتصویرزمینروی•
ردبخواهیدکودکاز.(دارتتختهیکمثل)باشدکوچکتردایرهیکدایره

.کندابپرتآنسمتبهراابریتکهوبگیردقرارهادایرهازمناسبییفاصله
برایتمریناین.داردبیشتریامتیازبگیردقرارکوچکتردوایردرابرهرچه
.استمناسبعمقیحستنظیموتمرکزتقویت
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پاییاستدگذاشتنبایا.کندنقاشیشابلنازاستفادهبابخواهیدکودکاز•
ش،انگشتاندورخطکشیدنوبردوایتتختهیکیاوکاغذرویخودخود

کمکتدسوچشمهماهنگیبهتمریناین.بکشدراخودپاییادستشکل
.کندمی

آندوروگذاشتهزمینروینقطهیکرویراخودانگشتبخواهیدکودکاز•
ماهنگیهووستیبوالرتحریککودک،تمرکزقدرتبرایفعالیتاین.بچرخد
.استمناسب

پنگپینگتوپاندازهبهکوچکتوپکارتن،:نیازموردوسایل•

چاقوباتوپاندازهبامتناسبکوچکدروازهیکیاندازهبهکارتنیکروی
بهراوپت(میانیواشارهانگشت)خودانگشتدوبابخواهیدکودکازببرید،
راوتبالفزمینشکلکارتنرویتوانیدمی.بزندگلوبفرستددروازهدرون

.ودشمیتمرکزوتوجهظریف،حرکاتبهبودباعثتمریناین.بکشید

بچسکردن،قیچیکردن،تاطریقاز)کاغذباسادههایکاردستیساختن•
باعثفعالیتایننامه،پاکتکاله،قایق،کاغذی،موشکساختن(زدن

.شودمیظریفحرکاتتقویتوحرکتیهماهنگی

ککودازودهیدقرارکودکاختیاردرشدهبادبادکنکیکوکشتعدادی•
شتانانگکردندورباکشکردنبازودستیکدورکشانداختنبابخواهید

مهارتتقویتبرایتمریناین.بیندازدبادکنکدورراهاکشهم،از
.استمفیدکودکدستظریفحرکتودستکاری
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دیداریحافظهتمرین•

درتادوگردو،تادومثال)کنیدتهیهدوبهدوراکودکیعالقهموردوسایل
کنادروچهارتاییردیفدودررااشیااینو(کنپاکتادوشکالت،دوتانوشابه،

مثالیمباشداشتهردیفهردریکیفقطنوعهرازکهایگونهبهبچینیدهمر
هبدهیداجازهبعدباشددیگرردیفدردیگرگردویوردیفیکدرگردویک

سپس.بسپاردخاطربهراانهاجایوکندنگاهانهابهکودکثانیه20الی15مدت
پوشانیدبراانهاوبگذاریدانهارویبرعکسصورتبهرامصرفیکبارهایلیوان

ازودبرداریراهالیوانازیکیکودکخودانتخاببهیاوتصادفیصورتبهو
وجودهمشابشیمقابلردیفازلیوانکدامزیردربزندحدسکهبخواهیدکودک

بودهشکالتنازیرکهمیبینیدبرداشتیدکهرالیوانتصادفیصورتبهمثال.دارد
وجودالتشکمقابلردیفازلیوانکدامزیردربگویدتابخواهیدکودکازسپس

.دهیدادامهطورهمینتوانیدمیراکاراین.دارد

اشقاشینکامواچسباندنباسپسوبکشدنقاشیکاغذرویبخواهیدکودکاز•
اسبمنظریفحرکاتودستوچشممهارتتقویتبرایبازیاین.کندرنگرا

.است

وککوچهایتوپآنهاازیکیداخلودهیدقرارمسیریکانتهایدودرسبددو•
(لییل)پردمیپایشیکرویحالیکهدربخواهیدکودکاز.دهیدقرارمتوسط

رینتماین.برساندمقابلطرفسبدداخلبهطرفیکسبدداخلازراتوپی
.شودمیتوجهوتمرکزوکودکتعادلیکنترلتقویتموجب

این.دکنپرتابسبدداخلبهراتوپوبایستدپایکرویبخواهیدکودکاز•
.شودمیتوجهوتمرکزوکودکتعادلیکنترلتقویتموجبتمرین
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بردنکرمرتبیاسازیداستانقابلیتکهبکشدکاغذرویتصاویریمادر•
یاسازدبداستانتصاویربرایتابخواهیدکودکازوداردداستانوقایعمبنای

کودکازودکنیاستفادههستندداستانیکبیانگرکههاییکارتازمیتوانید
مهارتتتقویباعثبازیاین.بچیندداستانوقایعترتیببهراهاانبخواهید

.شودمیتوجهوخالقیتپردازی،خیالکالمی،های

پسودبچینیهمرویمشخصیترتیببارارنگیهایمکعبکودکمقابلدر•
قبلیبترتیهمانبهراآنهابخواهیدکودکازوبریزیدهمبهراآنهاثانیهچنداز

گیرنتنوعوتعدادافزایشباوکنیدشروعکمهایمکعبتعداداز.بچیند
ومدتوتاهکحافظهتقویتبراینیزبازیاین.کنیددشوارتررافعالیتهامکعب
.استمناسبتمرکز

بهیدبکشپیچدرپیچمسیرچندکاغذینوارچسبازاستفادهبازمینروی•
راکدیگریشوند،شروعراستسمتازترتیببهمسیرهااینیهمهکهصورتی

قرارخرآدرمسیراولینمثال)شودعوضآنهاترتیبچپسمتدروکنندقطع
ازودهیدقرارراکودکبازیاسبابیاخوراکیمسیرهاازیکیانتهایدر.(بگیرد

بهوردهکپیدارارسدمیبازیاسبابیاخوراکیبهکهمسیریبخواهیدکودک
نای(دهیدقراردیگرمسیرانتهایدرراخوراکیبارهر).کندحرکتآنسمت
.کندمیکمکدیداریتوجهوبیناییادراکبهبازی
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االبازیهای کودکان پنج سال به ب
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قرارزمینروی(تختهیاکاغذیاشیشه)نقاشیبرایمناسبسطحیکوآبرنگ•
سطحویرآبرنگازاستفادهباپا،باوایستادهحالتدربخواهیدکودکازودهید
ورکتیحتعادلی،مهارتهایتقویتموجبتمریناین.بکشدنقاشینظرمورد

.شودمیکودکترسیمی

انبر،یکندمانبخواهیدکودکازوبچسبانیدبهمرامصرفیکبارقاشقدودسته•
وددهقرارقاشقکفهدوهردرراشوندمیجاقاشقکفدرکهکوچکوسایل
یاداوتادهیدانجامکودکجلویخودتانبارچندراکاراینمیتوانید.کندجابجا
.ودشمیدستوچشمهماهنگیتقویتباعثاین.دهدانجاماوبعدوبگیرد

زمینویرآنافتادنازکندسعیدیواربهتوپزدنباکودک:دیواربابازیتوپ•
رکزتموحرکتیمهارتهایوهماهنگیتقویتبرایتمرین.کندجلوگیری

.استمناسب

ریف،ظحرکاتتمرکز،توجه،:آنفواید)تکمیلنیمههاینقاشیکردنکامل•
(...وبیناییادراک

پروانهیهقرینودیگرینیمهبخواهیدکودکازوبکشیدراپروانهیکینیمه•
.بکشدآنشدهکشیدهینیمهبهتوجهوکردننگاهبارا

طخدوبینازبخواهیدکودکازوبکشیدمارپیچیجادهیککودکبرای•
.کندبرخوردخطدوبهاینکهبدونبکشدراخطهمانعین(جادهدرون)
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(دقتعمل،سرعت)بازینقطه•

هیچبدونمیتواندیاردیف۸درستونتا۸)گذاریدمینقطهیکسریکاغذروی
همنارککهنقطهتادوفقطتواندمینوبتبهکسهربعد(باشدخاصینظم

کسیهرکند،وصلهمبهرانباشدنقطهدوانبیناینقطههیچیعنیهستن
کسیهرواقعدرگیردمیمثبتامتیاز1کنددرستمربعیکبتواندترزودکه
کهکسیرهبازیانتهایدر.میگیردامتیازاوبکشدزودتررامربعضلعاخرینکه

.شودمیبرندهساخته،مربعبیشتریتعداد

کودکدستکفیاکمرپشتوببنددراچشمانشکهبخواهیدکودکاز•
چهماشبگویدتابخواهیداوازسپس...واعدادحروف،مثلبکشیداشکالی
.کندمیکمکالمسهتوجهوتشخیصبهبازیاین.ایدکشیدهچیزی

قراریکوچکگویآنهاازیکیزیرودادهقرارکودکمقابلکوچکیکاسهچند•
خواهیدبکودکاز.کنیدجاجابهبارچندراهاکاسهکودکمقابلدرسپس.دهید
میمککبیناییتوجهبهبازیاین.دهدنشانرااستآنزیرگویکهایکاسه
.کند

رادیگریککهصورتیبهبکشیدهاییدایرهزمینازمشخصقسمتیکروی•
از.باشدداشتهقراردیگریدایرهداخلآنهاهرکدامازقسمتیوباشندکردهقطع

هکصورتیبهبرودمقابلطرفبهقسمتاینطرفیکازبخواهیدکودک
رارقراپایشهادایرهخالیفضایدرونگیردقرارهادایرههایخطرویپایش
.کندمیکمکدیداریتوجهوفضاییبیناییادراکبهبازیاین.دهد
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ازباید(زدندیریبل)گیردمیواندازدمیزمینبرراتوپاینکهباهمزمانکودک•
بهانکهدونببپرد،گرفتهقراراوراهمسیردرمانععنوانبهکههاییبالشتکروی
بینایی،ادراکتتقوی.بپردبعدوبزنددیریبلتوپبااولمیتواندیاکندبرخوردانها

دویهماهنگعمقی،ووستیبوالرحستحریکتمرکز،وتوجهحرکتی،توالی
.استبازیاینفوایدازدستوچشمهماهنگیتعادل،طرفه،

سودوکوجدول•

هردرراخالیجایوکندپیداراردیفهردرموجودتوالیبخواهیدکودکاز
،2خالیجایگل،پروانه،،1خالیجایمرغ،اولردیفدرمثال.کندپرردیف

اولردیفکهشویممیمتوجهتوالیبهتوجهبا.استگل،3خالیجایسنجاب،
،1خالیجاینتیجهدر.گلپروانه،سنجاب،مرغ،استشکلاینبهترتیب

رافعالیتاین.استپروانه،3خالیجایواستمرغ،2خالیجایواستسنجاب
دراکاواستداللبرایمناسبیبسیارتمرینکه.دادانجامکاغذرویمیتوان
.استبینایی

بهرااطنقنحویبهبخواهیدکودکازوکنیدمشخصصفحهیکروینقطهچند•
بهتر(...وذوزنقهیامثلتیکمثال).شودایجادمشخصیشکلکهکندوصلهم

شوارتردهاشکلکارپیشرفتباوکندشروعترسادههایشکلازابتدااست
وذوزنقهردشوارتمراحلدرومثلثسپسمستطیلبعدبسازدمربعاولمثال.شود

...وچندضلعی

.کندمیکمکدیداریتوجهوبیناییادراکبهبازیاین

رویایدایرهمسیریکدرنقطهیکحولراآنوبستهطنابیسربهراتوپی•
وجبمتمریناین.بپردتوپوطنابرویازبخواهیدکودکاز.بچرخانیدزمین

.شودمیتوجهوتمرکزوعملسرعتکودک،تعادلیکنترلتقویت
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در...وخورشیدابر،خانه،درخت،شکلکودککمکباورنگیمقواهایبا•
سطحیکبهسوزنونخباآنهادوختنبابخواهیدکودکازسپسآورید

کودکظریفحرکاتوخالقیتبهتمریناین.کندکاملراتصویرکارتونی
.کندمیکمک

بالشتتوپ،:نیازموردوسایل•

دهیدرارقکودکهایزانودویاکودکپایساقدوبینراپالستیکیتوپیک
رمسیدراوبرایمانععنوانبهکههاییبالشترویازبخواهیدکودکازو

راتوپونکندبرخوردهاآنبهحالعیندروبپردپاجفتایددادهقرارراهش
صورتبهپریدن،پاجفتبجایمیتوانداینکهیاوکندحفظزانوانشبینهم

عادل،تدرشت،حرکاتتقویت).کندعبورتوپهمراهبهموانعبیناززیکزاک
(...وبیناییادراکتوجه،

سوتصدایمیتواندکهبازیاغازصدایامدندربامادر،یاپدرهمراهکودک•
بهراتشاندسومیکننددویدنبهشروعفرشسرازموسیقی،یکاغازیاوباشد
آنازبعدوزنندمیپروانهیاطنابتا5انجادربعدومیزنندفرشدیگرسر
این.گردندبرمیشروعنقطهبهدوبارهزدنلیلیصورتبهزدندطنابکه

.ندکمیکمکهیجانکنترلوعملسرعتحرکتی،ریزیبرنامهبهتمرین

ادندقرارهمکناربابخواهیدکودکاز.بیاوریددرکوچکیهایمثلثمقوابا•
ستطیل،مدوزنقه،لوزی،مثلث،مربع،).بسازدجدیدهندسیاشکالهامثلثاین
فضایی-دیداریادراکبهبودوتمرکزافزایشموجبتمریناین(...وضلعیپنج
.شودمی
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طخمتندر"ر"حروفتمامدورمثالبخواهیدکودکازعبارتیامتنیکدر•
نمیککودکهجاییآناز.استمناسبتوجهبهبودبرایتمریناین.بکشد
درشکلایندنبالکهبگوییدودادهنشاناوبهقبلاز"ر"حرفبخواندتواند
.بگرددمتن

در.کنیداهمفرکوچکپیچتعدادیوآهنربایکونازکپالستیکیسینییک•
راهاسوراخوکردهایجادهاپیچیاندازهبههاییسوراخسینیسمتیک

کودکاز.دهیدقرارسینیدیگرسمتدرراهاپیچ.کنیدگذاریشماره
طرفبهسینیسمتآنازراهاپیچسینی،زیرازآهنرباکشیدنبابخواهید

سوراخلداخپیچیکبگوییدکودکبهمثال.کندهدایتشمانظرموردسوراخ
یدتوانمیاستمشکلکودکبرایگذاریشمارهدرکاگربیاندازد3شماره
قویتتبرایتمریناین.دهیدنشاناوبهدستاشارهباراخودنظرموردسوراخ
.استمناسبتمرکزوتوجه
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