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 مقدمه

هر  آدعزشی  رعدررن نریوار و هر و دهرهر  رعدک، رونر آدعزش و فطرلوتدر دوران شیوع  یوارر  روونر و عطیوی  دررهیه

هریو رعدررن یوار رم هت. نوز هارنار  شره ا ععانر یرعث یه یوار د هر  هو روزه آدعزش رعدک نریوار و رماختالل در رویهدچرر اختالل 

هر  طعالن  را در خرنه و در رارر هریشرن یریر هرعتاز هعی  دیگو رعدررن و خرنعادهاو شعد.  یردگوو هم خعردن نظم زنرگ  و رونر 

 انر.هم یگذرانار و والرین درگوو هوگوم رودن رعدررن خعد در خرنه شره

شوایط دعجعد، شعرا  رترب رعدکنریوار و رم گووه خردرت رتریرار  یوا  رعدررن یر ععجه یه  سب وظوفه یوار   در  یو ح

در هییاون دختیف فواهم یوار نریوار و رملاسیی  عفوی   و آدعزشیی  یوا  رعدررن  –هر  حسیی  ا  شییردب یرز صییرد یوآدر عر دواععه

هتفرده 44یه هاون داظعر رار. هت عر یتعانر یوا  خرنعاده هر قریب ا شر. یرز  را عوجاه و گودآور  روده ا هری  هر  حس ، یرز یرز  یر

حسیی  -ععانار چارهر د راار. این یرز هسییتار ره حعام دختیف در را، درنار یواری ، یعیری ، چشییری ، شییاورار  و لاک ع وی  د 

اجتارع ، هر  شییارخت ، زیرن ، هر  حسیی  یرعث عیعیت دهررتیرشییار، یرین دطا  ره هازدرن چار حک دختیف را درگوو راار. یرز 

ه ، فوزیک  و خالقوت رعدررن د  سر شرررت در یرز یوار و رمیوا  رعدررن نریوار شعد. اح س  د س   –هر  ح سورر اهاوت دارد. لا ی

هر  حسیی  خعد عر حر زیرد  جبوان رار و   یواری  را یر عیعیت هییریو دهررتععانر رابعد قعههر رعدک نریوار د یعاهیییه این نع  یرز 

رعدک و ارعیر    لاسیی  عالوه یو عیعیت دهررت لاسیی –شییارخت یهتو  از خعد و دنور  رووادعن خعد یه دهییت آورد. یرز  حسیی  

یر لاک دعاد گعنرگعن وهر  زیرن  و گفترر  رعدک را نوز عیعیت د هر، دهررتهر  حورت  ظویف آندهررت ار  نریو  رار. رعدک 

هر و ععانر دطا  ریاه را یه شیی  خرصیی  دوعبط رار و آن را یشییارهییر و عفروت دورن یرفتهرهییت ره د شییاورن و عکوار نرم و جاک آن

 هر  دختیف را درک رار.جاک

را هر هر یتعانار یر ایزارهر و وهیییریب دعجعد در خرنه آنهری  را دطوف  راوم ره خرنعادهایم یرز در این دواععه عالش روده

هر گووه ها  دشخص یوا  این یرز شره اهت. هرز  و دارهباز داریع دختیف گودآور ، عوجاه، و یرزنعیس   هراین یرز انورم دهار. 

انر و یوار رردال وایسته یه دوزان آدعزش  اهت ره در طعل زنرگ  خعد دریرفت رودههر  رعدررن نریوار و رمنشره اهت چوا ره ععانری 

هر  دشریه  یوخعردار نوستار. لذا والرین رعدررن یر شارخت  ره از دوزان ععانری  رعدررن خعد رعدررن ی  گووه ها  از ععانری  الزادر

هریشییرن رهییرن رعدررن و خرنعادهادورواریم ره این دواععه در ایرم قونیواه یرر . ب او را انتخرب راارهر  دارهییععانار یرز دارنر د 

 عش  را یوایشرن فواهم رار.یرشر و اوقرت خ

اگر شما هم بازی را می شناسید و تمایل دارید آن را به دیگران معرفی کنید کافی است آن را به آدرس 

@gmail.com62s.naderi .ارسال کنید 

 یوارگووه رعدررن نریوار و رم  -راوته خردرت رتریرار  یوا  رعدررن یر نورزهر  ویژه

، هیییعده زادهجرنب، دهشیییور دولت، هیییعلارز رحومیهیه عوعوب حووف الفبر: هرله حق افواد  ره در عهوه این دواععه نیش داشیییته انر )

 ((. رااره گووههارهاگ  ) هارنه نردررویا ، 
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 پازل قوطی

 

 

 

 وسایل بازی:

شکب هتوک  یر  هتوک ، قیطرت رال ه  قعط  رعچ  یر در رال شکرل هار ه  دختیف درنار در ییو  آب یر قیطرت لگع در ا هر  هار

 دختیف

 روش بازی:

هر  هاره  و عیبوق اشکرل را یه رعدک ععانور انعا  شکبدارهب یرشر و از طویق آن د ععانر هرل د  4این یرز  یوا  رعدررن دو عر 

 خعد یوردعزیر. 

هتوک  قعط  را جرا راور. قیرت لگع یر هو قیطه شته و یر درژی  دور آن   دیگو  ره خعدعرن عهوه رودهدر رال ایر را یو رو  آن گذا

هییت. حرال از   یوش یزنور و در قعط  را یو رو  آن یگذاریر. ررزل شییار آدرده  در قعطخط یکشییور. هییپک شییکب قیطه را یو رورا 

شکب آن یر یوش رو  در قعط  عیبوق دهر و اگو یر آن همرعدک خعد یخعاهور قیطه هرم  و انرازه یعد آن  شکب  ررزل یر لگع را یو ا

را داخب قعط  یوارازد. رعدرترن را عشعیق راور ره حتار از هو دو دهت خعد یوا  یوره  رودن شکب هعراخ در قعط  و شکب قیطه 

هر  الزم یوا  یردگوو  خط یویب عوین عکاو ررزل اهتفرده رار. عکاو  اهتفرده از ی  دهت یوا  راهااری  دهت دیگو یک  از دهم

عو شوو  راور. یه عاعان دثرل در دوحیه رعدرترن در دواحب اولوه یردگوو  اهت این یرز  را دوحیه یه دوحیه و از اشکرل هرده اهت. اگو

ره رعدک رردال یر این شکب آشار شر یه هواغ دثیث و یطر از آن دویع یوویر. در دواحب یطر  اول یر شکب دایوه شوو  راور و رک از آن

ه  را یه خعی  یرد گوفت د شار چره رعدک  و رک از آن شکب هار هه ار  ععانور قعط  یزرگتو  عهوه روده و یو رو  در آن دو یر 

 هر را رورا روده و داخب قعط  یورنرازد.یوش یر اشکرل هاره  دختیف ایورد راور و از رعدک یخعاهور عر قیطه دارهب هو ررام از آن
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 لمسی –مقایسه حسی کیف 

 

 

 وسایل الزم:

 خیو دعجعد در خرنهاشور  رعچ  و ی ، ا روف رررچه

 روش بازی:

یگودیر ره در رف دهییت رعدررن جر  یه دنبرل اشییوری ععانور یر گودآور  اشییوری  ره در خرنه وجعد دارد انورم دهور. این یرز  را د 

شکب، انرازه، یرفت و رنگ )یوا  رعدررن رم شورء از نظو  هط  راور این ا شر. یواریگوود.  شته یر شورء  زا( عاع  خعی  دا هو ررام از این ا

سه و  شر درنار ربچ و دهوهدوعر عهوه راور عر یتعان یر آن یرز  دیری شورء د  ععانر هو چوز  یر شریه را انورم داد. این ا شو رورا رودن ع ، و وا

هعره، دراه در هریزهر  دختیف، قوقوه نخ، در شکرل دختیف انعا  حبعیرت، گودو، فارق، در ییو  در   ،، لگع، قیطرت رعچ  چعی ا

  این اشورء را و غووه. دقت راور ره اشور  انتخری  نبریر هوچ گعنه خیو و آهوب  یوا  رعدررن داشته یرشر. هاه، هکه ا  از دعرتعکه

 ععانور انورم دهور. یه عاعان دثرل:هر  دختیف د در ی  روف یویزیر. یرز  را یه صعرت

هر را از رعدک یخعاهور عر دهت در داخب روف روده و دو ش  را یه صعرت عصردف  خررج رار. هپک از او یخعاهور عر آن  .1

 هر ععصوف و دیریسه رار. از نظو وزن، شکب و انرازه و یرفت آن

ععانور ر. یوا  ایاکرر د هر در دهوه را عاوین راععانر ن عه یسیییتن و یرز رودن روچایر رعدک د اگو روچ و دهوه عهوه روده .2

چار روچ در انرازه دختیف را یر ی  دهوه در اختورر رعدک قوار دهور و از او یخعاهور یر آزدعن و خیر روچ دتارهیییب یر آن 

 دهوه را رورا رار.

عفروت  ، را در اختورر رعدک قوار دهور و از او یخعاهورعکه دعرتدو شییی  ره یرفت دتفروع  دارد، درنار ی  قیطه چعی  و  .3

 در یرفت و جاک آن را ععضوح دهر. 

شوری  ره شکب هاره  دشخص  دارنر، درنار ی  واشو دایوه .4 ا  یر ی  دهوه چارضیط ، را در اختورر رعدک قوار دهور و ا

 ر یوره  آن شکب آن را ععضوح دهر.از او یخعاهور ی
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 لمسی –های حسی مکعب

 

 

 

 وسایل الزم:

 خرنهدیعا، اشور  رعچ  دختیف در 

 روش بازی:

ضخوم ی  دکطب درهت راور.  هتفرده از دیعا   شهیر ا شور ره گع هتفرده راور ره دواقب یر شر و از چسب  ا هر  دکب عوز و یونره نبر

هیییح هو ضیییع از این دکطب را یر اهییتفرده از اشییور  دختیف، درنار رابه، درهییه، چعب ربویت، دراه و ... یوا  رعدک دضییو نبرشییر. 

هر و اشور  ععانور چار دکطب یر یرفتدر انتخرب این اشور نوز دقت راور عر عوز و یونره نبرشر و یه دهت رعدک آهوب نزنر. د یپعشرنور. 

هیعح دختیف را رشف رار و نرم آن شور  دعجعد یو رو   هر را یگعیر و در دعرد دختیف درهت راور و از رعدک خعد یخعاهور عر ا

 هر ععضوح دهر.جاک و یرفت آن
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 توپ اسفنجی

 

  

 

 وسایل الزم:

شعی  )یوا  رعدررن رم هفاج ظوف شعد. عوجو ر رنگدو عرد ا هتفرده  هت یرال ا ضرد یر راتوا هت از دو رنگ دت هری  انتخرب یوار یهتو ا

 رار(، قوچ ، نخ دنران )یر رردعا یر هو نخ د کم دیگو (راور ره ععجه رعدک شار را جیب د 

 روش بازی: 

هفاج هپک این رشته 4هر را یه صعرت هو ررام از ا ستیوی  یبویر.  ستیوی  را یر نخ د کم یه هم یروزیر طعر  ره یک  قسات د هر  د

ععانور دفهعم جذب شرن آب در اهفاج را یوا  رعدک خعد ععضوح هت. یر این ععپ د هر دتفروت یرشر. ععپ شار آدردهدر دورن رنگ

راور و از رعدرترن یخعاهور ره ععپ اهفاو  را داخب آب قوار دهر. هپک از رعدرترن یپوهور ره چه عفروع  دهور. ظوف  را رو از آب 

هفاج یه حرلت قبی   شره و ا شره خرل   شررد عر آب جذب  هفاج را یف هت. یه رعدک یرد یرهور ره ا شره ا هفاج و وزن آن ایورد  در ا

ورز  یسییورر راحت و دفور یرشییر و قررت دهییترن او را نعع  عاوین دهییت ععانر یوا  رعدکخعد یوگودد. فشییودن اهییفاج خوک د 

 عیعیت رار. 
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 ساخت کالژ

 

 

 

 وسایل الزم: 

 هوا ، چسب نعار ، اشور  دختیف یوا  رالژ

 روش بازی:

هوا  را یر الیه هت  هر رف  شر )ی  روش یوا  این ررر آن ا سات چسبارک آن رو یه یرال یر چسب نعار  رهن طعر  یپعشرنور ره ق

شور یه  شت  ی  الیه رو  الیه قبی  یک هوریر در حورت  یوگ هوا  ر سبرنور و زدرن  ره یه انتهر   هوا  یچ ره ایترا یه الیه رو  رف 

ععانور اشییور  دختیف  ره لاک و یرز  یر آن یوا  ژ آدرده اهییت. حرال د ن ع  ره هییات چسییبارک آن رو یه یرال یرشییر(. صییف ه رال

شوری   سرزد. ا سبرنر و عرییع  رالژ خعد را ی صف ه یچ هت را در اختوررش قوار دهور عر آن را یه دلخعاه خعد یو رو   رعدرترن جذاب ا

هر  دختیف، قیطرت رعچ  چعی  یر عکه رررچه از جاکععان یه ررر یود: دراه، رردعاهر  ضخوم یر راتواهت رنگ زیرد، رابه، ره د 

 رار.ورز  یسورر خعی  اهت و حک الدسه رعدک را یسورر عیعیت د رن، در ییو  و ... این یرز  عاوین دهتررکرالهتو ، گعش
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 ماشین ریاضی 

 

  

 وسایل الزم:

 لعله دیعای ، جطبه رفش، چار عرد عویه

 روش بازی:

ا  اهییتفرده راور(، ی  جطبه   دیعای  وهییط دهییتارل ررغذ  حعلهععانور از لعلهیوا  هییرخت این درشییون یه دو عرد لعله دیعای  )د 

هر  هری  درهییت راور(. دو دایوه یه قیو لعلهععانور یر اهییتفرده از خاوو ععر رفش و چار عرد عویه یر هو چوز  دثب آن نورز داریر )د 

هر از داخب لعله گوویر یوشییی  دثیث  ایورد راور عر عویههر ره در داخب جطبه قوار د جطبه دیعا ایورد راور. در انتهر  لعله دیعای  یو رو 

هر را در گوود ایورد راور )درنار عصیییعیو(. لعلههر رارر آن قوار د یه یووون یویزنر. دو یوش دثیث  هم در قسیییات  از جطبه ره انتهر  لعله

اخب لعله و گوفتن آن از قسات انتهری  یرز  جذای  یوا  د هر درهت. انراختن عویها هر قوار دهور. درشون ریرض  شار آدردهداخب هعراخ

ععانور جاع و عفویق ریرضییی  را یر این هیییوگود  یه رعدک خعد یوردعزیر. اگو یوار  شیییار خعاهر یعد و هازدرن د رعدک نریوار یر رم

عو  یر او انورم دهور. دیعاهر  ععانور یرز  را یه صعرت روچورهعر حرود  یر حسرب ریرض  آشاری  دارد د دانر و رعدک شار یویب د 

. هو دفطه یاعیسییوررا یه صییعرت یویب یو رو  آن  9عر  0هر  اصییی  یرز  آدرده راور و اعراد ا  رعچکتو ول  یر قیو یوشییتو  از لعلهلعله

هر را در داخب لعله هر عویههر  اصییی  قوار دهور و از رعدرترن یخعاهور یو اهییرم آن شییاررهو  لعلههر  رعچکتو را یو ردوعر از آن لعله

 یورنرازد و دواع  آن را حسرب رار. 
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 بازی تعادل

 

  

 

 وسایل الزم:

 یر طارب، یرلش نعار چسب

 روش بازی:

هرن ول  دفوح د  شار این یرز  آ ش  را یوا  رعدک  شرد و خع سب رقم یزنر. هاهععانر ل ظرت    چوز  ره نورز داریر ی  نعار چ

اهت. قسات  از فضر  خرنه را انتخرب راور و رف آن را عاوز راور. هپک یر نعار چسب دسوو دستیوم یر دا ا  شکب یوا  یر طارب رهن 

اهتفرده راور. هپک از رعدک خعد  ععانور از نعار چسب رنگ  یر رنگ عار درنار قودزیوارهت د راه رفتن یچسبرنور. اگو رعدک شار رم

ععانور زدرن دشخص  یخعاهور ره این دسوو را یرون آنکه از آن خررج شعد یو رو  نعار چسب ط  رار. یوا  یرال یودن هوورن یرز  د 

هر  یرن  دختیف حرلت ععانور از او یخعاهور یررا انتخرب راور و از او یخعاهور ره حتار در طعل زدرن عطوون شره دسوو را ط  رار. یر د 

سوو را ط  رار. دثال یر حرلت ل  سوو راه یوود. این د در ل ، یر در حرل  ره یر دهت دخرلف گعش دخرلف خعد را گوفته اهت در طعل د

 ععانور چوز  را یه عاعان جریزه قوار دهور.انتهر  دسوو هم د 

انورم دهور. ی  یرلش را رو  زدون یگذاریر و از رعدک یخعاهور یر ی  رر رو  آن  ععانور یر اهیییتفرده از یرلش نوویرز   عطردل را د 

هر را رو  هم یگذاریر و از او یخعاهور رو  آن یریستر و عطردل خعد را حفظ رار و یریستر. اگو دعفق شر از دو یرلش اهتفرده راور و آن

 دهور.اگو ععانری  آن را دارد این یرز  را یر هه عرد یرلش انورم 
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 بازی مانور موانع

 

 

 

س ص نوقعاندختیف ایورد راور و از  دعانع   وود . درنع وضع راوردرنعر در اطواف هو   چگعنگ ریانورم دادن   در دعرد چگعنگرا   خر

ر. یر اگو ی  قرییاه یه عاعان یوون زوخ اهوآن هییی ویز رییر ره ریویگع رعدکوجعد دارد، یه  زود  ی ری  صیییارل  یعاعان دثرل، اگو  یه

 رزوادت  یرد روده یرشر  نواو عارم دعانع را طبق قعان اگودور قرییاه یچوخار. هه یرر  ریدو  ، قبب از رفتن یه درنع یطرایر یریر درنع گذاشته

 ا  را یوا  او عطوون راور.و در نهریت جریزه ودوگ د
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 نقاشی

 نقاشی با توپ رنگی

 

 وسایل الزم:

 عشت، ععپ، ررغذ و رنگ

 روش بازی:

ا ( و دیرار  رنگ و ررغذ در خرنه انورم دهور. ععانور یر اهیییتفرده از ی  عشیییت، ی  ععپ عاوک )یر ی  ععپ رررچهاین یرز  را د 

 هر رف عشیییت را یر ررغذ یپعشیییرنور. ععپ را یه رنگ آغشیییته راور و از رعدک یخعاهور آن را یو رو  ررغذ داخب عشیییت در جهت

ععانور چوزهر  لاس  دیگو  درنار هر  عار یر راتواهت یرال اهتفرده راور. د یوارهت از رنگدختیف حورت دهر. اگو رعدک شار رم

 را یه نیرش  اضرفه راور و از این خالقوت لذت یبویر.رنگ   هر دراه دهوه ودرهه یر 

را  آن .روشره اهتفرده را  از یوگ شسته شره و ضرعفعن روععان : درودههر رو یر رعدک خعد انورم  انعا  و اقسرم نیرش ععانار شار د

 .روررغذ چرپ را  و رو رودر رنگ یزن

هه رنگ فوو یود و رو  رر رععان د رعدک ریاگو ررغذ یزرگ دار هپک شعد او چرپ د  آثرر رر عرررغذ راه یوود   خعد را در رر  .

شترن رعدک د  صعیو رر و انگ سته راور یر یر ععانور د وط ع سب دریع یوج شعد و رعدک یتعانر آن را را یر چ سته  سبرنور عر یوج رردعا یچ

  لاک رار و یر عصعیو رر  خعد آشار شعد.
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ور ورعدک  .راوررهن  نوزد  ن را روآ رییزرگ دار  اگو ررغذ رول یرن یر در خعد را رو  آن یخعا خط   یژدورعر دور رعدک را 

ش سرن خرم دار  یار شحرال  .رورا  چوق هپک دورعردور آن را .رویک هر روععان ره د رییرن ان  ،آن دع  یوا ریره در خرنه دار  یییر و

 ععانر یر یوره  آن یرن خعد را یوشتو درک رار.او د انرازه رعدک شارهت و  هم یرودق  نرععدآ نیا .رولبرم یچسبرن دهرن و ،ددرغ
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 یآشپز

 

 

 

 وسایل الزم:

 آرد، دیرار  روغن دریع، آب، نا  و شکو

 روش بازی:

یر را    خرنگ  یرز ووخا  یر وععان دعاد د نینا  و شییکو و اضییرفه رودن آرد یه ا ،آب ولوم ،عیروغن در  اهییتفرده از دیرار یر

ورز  ره یه نعع  عاوین دهت انورم شعد رعدکععهط خعد  ععانر اضرفه رودن دعاد د ری وودرهرژ دادن خا اریفوا .رورا هورعدک عه

هت او هم هست شر رو ووخا .و قع  رودن انگشترن د صرف نار رورعدک یخعاه و از رییگذار  اعخته  ره آدرده   .رییر وردنه آن را 

آن اهتفرده رود، هر  آشپز  یر هو چوز  ره یتعان یه جر  قرلب از قرلب رار.را صرف  وویر دشت خا رععان د ستواگو وردنه دعجعد ن

هر  دختیف  از خاوو درهییت هر قرلبدختیف را در اختورر رعدک قوار دهور عر یر اهییتفرده از آن  هرهر و شییکبدرنار در ییو  در انرازه

 یسرزد.  یرعچ  قیی  هردثب ععپ  اهرده و او اشکرل روآدرده شره را یه رعدک یره وورعچ  خا  هرعکه روععان د  حت .رار
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 مرغی تخمشانه

 

 

 

 وسایل الزم:

 هر  شویتدوغ، در ییو  یر شوشه  عخمشرنه

 روش بازی:

هتفرده از  ضرعفعن  شرنه خرل  ییر ا ش  عخم دوغ رردال    یرز  ی گوید  هر و ییو عهویاآ ،شویت  هر شهوشره  و چار درب از 

  یفیط   خرل  ره در هو فضر  دوغ یگذارد یه صعرع شرنه عخم  خرل  هرقسات دررا هر درب رییرک رعد .روانورم ده زوانگورنوه

ضرهر  ععانور از رعدک یخعاهور دربدر دواحب یطر  د  .ودودرب قوارگ ضویرر  یر دعاز  هم در ف صعرت  هر را یک  در دورن یر یه 

 خرل  قوار دهر و یه این عوعوب این دفرهوم هاره  را یه او آدعزش دهور.
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 مار کاغذی

 

 

 

 وسایل الزم:

 ررغذ یرطیه، رردعا، دراه، چسب نعار 

 روش بازی:

ایترا ررغذ اول را یه صعرت دعرب  .ریفوزنر خعد یر را  او یسرز  یوا درر  ی روععان یرطیه دعجعد در خرنه  د  یر اهتفرده از ررغذهر

 دورداً گذاشییته و  گویررغذ د  شییره را روررغذ فشییوده عر رردال جاع و فشییوده شییعد.  میفشییرر د زده و هییپک یر را  رعدک عر

شرر د ضخرمیف سته یه این ره یخعاهور  شور از چار الی. ی شار چیرر یر هپکه ررغذ د دت درر  هتفرده راور.  هتفرده از چسب  ععانور ا یر ا

سب یر را  ردور ررغذه دورعرررغذ  نرزک  هتفرده از ععانور. در نهریت د میدرر دراز دار  یحرال  یپوچور.چ هر یر ا دعجعد در خرنه  بیو

 راور. و یر گعاش آن را رنگ ریچشم یگذارو  شون ،دع شییوا درنار رردعا و دراه
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 بازیتوپ

 

 

 

 وسایل الزم:

 ععپ، هبر

 روش بازی:

. هپک رورخش را نوزدرو  یو  اهر رععپ .روقوار ده ی در جررا دو هبر دوزا  روععان د ریو یزرگ دار رعچ   هراگو در خرنه ععپ

 ریاگو فیط ععپ رعچ  دار روقوار ده گویدر هیییبر د یزرگ را  هرهیییبر و ععپ  یرعچ  را درون   هررا  رعدک ععپیر 

 انورم دهور:  دختیف  یه روش هرععانور این یرز  را د  .روهبر اهتفرده را  یاز هارن  روععان د

 و روعرب رودن آن یه هات هعا نوییار رودن ععپ از زد  رعدک یوا قیعشع 

 و روعرب یه هات رو یه رو نوزد  رودن رعدک یه ییار رودن ععپ از رو قیعشع 

 گویهم یرز رودن ررهر و قبب دادن ععپ یه هات هم یر صرا رودن نرم هار  و رعدک رویه رووالر  نشستن 

 نشسته اهت.هو رعدک و دادن یه والر رعدک ره در رشت هو رعدک   رودن ععپ از یرال رد 
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 یخانگ کریش

 

 

 وسایل الزم:

 دیرار  حبعیرتچسب، ععپ رعچ  رالهتوک ، 

 روش بازی:

هت اگو هرده رعچ  رال شکب  روععان د ریدار  کودر خرنه ععپ  شعد ره  یه طعر روهکه یوش ده  یانرازه  وهیداهو ععپ را یه   ی

نه یر دا خب ععپ را  نه  در ظوف دختیف حبعیرت رو رود.  هردا ورر دختیف حبعیرت و یونج   هردا عرد از آن را در اخت یویزیر. چار 

داخب ععپ رعچ   راهر آنرعدک قوار دهور. اهیییم آن را یگعیور و در دعرد آن را  ععضیییوح دهور. هیییپک از رعدرترن یخعاهور 

دور یه صعرت د کم دورعردور  نیچار ار نع یر اهتفرده از چسب رهن داده هعراخ قوار  را رو ععپ شره هو رهییو وهیهپک دا. ارازدوی

ش ععانور چار رویرن هم یه آن وصب راوریباریر. د  ععپ هت دقت  کوو. شر عر حبعیرت آدرده ا شره یر سته  شوکو یه د کم ی راور ره در 

  داخب آن یه یووون نویزد.
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 یابیتحرک و جهت یبرا سهیدرست کردن ر

 وسایل الزم:

 رعچ ، دهوه، دراه، در ییو  و ...هر  نخ ضخوم یر رردعا، ععپ

 روش بازی:

هر . از اشور  دختیف  ره در خرنه هست درنار دراه و دهوه و ... اهتفرده راور و نخ را از آنریورردعا اهتفرده نار ری ضخوماز نخ  روععان د

را هیییعراخ راور و نخ را از دورن آن رد  هرهر اهیییتفرده راور. آندختیف ییو   هربدختیف و در  هرععانور از ععپحت  د  رد راور.

و از رعدک راور دختیف وصییب   را یه دو جر سییهیدو هییو ر .رار د  ط  شییتووی وویرشییر رعدک دسیی شییتووی سییهیهوچه طعل ر راور.

قوار دارد ععانور یرز  حرم زدن چوزهر  دختیف  ره رو  ریسه یر. هازدرن د نار  اهت آن را ط سهیره یه ر ی رویر لاک اش روخعاهی

 را انورم دهور.

 

  در خانه زیساختن دستبند و آو

 

 وسایل الزم:

 ، دراه و دهوهداطیف موه راف، ریرن، ریردعا رنخ   ی

 روش بازی:

دختیف رعچ  و یزرگ وارد   هرهو دهوهر دراهک داطیف، یر را  رعد موه راف، ریرن، ریردعا رنخ   ی یهویه وه روععان د شار

سرز دهتابر ری زیآو  یو  رورا شت  خرنه گب یرز اگو در .ریی در وهط  .رودختیف قرلب یزن  هرهر رو  یر قرلبگب روععان د ریدار  یهرا

 .رییر اشکرل دختیف دار  زیآو  یحرال شار  رورردعا رد را ری ضخومرک از خش  شرن از نخ  .رورا وردیهر هعراخ اآن
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 بازینقطه

 

 

 

 وسایل الزم:

 دیرار  عرم و چعب ربویت یر خالل دنرانصف ه ررغذ، 

 روش بازی:

یه هم   افی ری  عاعد خی  یر را دوروردر نعیت خعد دو نییه  کنی. هو یرزشییعددر این یرز  ی  شییبکه دسییتیوی  از نیرط عوهییوم د 

هم د  ضیع دویط نوره چهررد  کای. یرزرار د وصب هم  زهییه عاعان جر  گویخط د ریدویع خعاهر یعد و یر نیصرحب ا رار، را ر ر

هر  ععانور از دانهیوا  رعدررن نریوار د  یرشر.  توشوی  هراهت ره صرحب خرنه  و یونره رس شعد یر رو شرن صف ه عارم د  . یرزرار

هتفرده راور. جر  نییه هتفرده از چعب ربویت یر خالل دنرعرم و چعب ربویت یر خالل دنران ا ان یرز  را هر را عرم یچسبرنور و یر ا

 انورم دهور.
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 یتخته لمس

 

  

 

 وسایل بازی:

 خیو دعجعد در خرنهی  صف ه دیعای  ضخوم یر عخته نئعررن، وهریب ی 

 روش بازی:

شرن را د طوشارختن د  هورعدررن نعرر ره دواحب اول  یوا ععانر د  یرز نیا س گذرانار اطواف شر. یوا رودف رروی عخته   یررر  نیا  یر

یرشیییر ره   صیییف ه طعر نیو ... یرشیییر. انرازه ا موضیییخ  دیعا ریدرنار نئعررن  ، د کا زوهو چ ععانر عخته د نی. جاک اروآدرده را

ره در خرنه وجعد   دختیف  زهروداشته یرشر. چ  آن دهتوه  چسبرنره شره یو رو  رویتعانر یه اش  یه راحت ستردهیرعدرترن نشسته و ا

هت را جاعدارد و از نظو  سبرن نیا  هر را یو روو آن رورا آور شکب و یرفت دتاع  ا شروعخته یچ شته یر ش نیره ا رو. دقت دا  رینبر رءوا

صف ه  نیا  ععانر رو   دختیف داشته یرشر، جذاب اهت و د  یع ریره شکب، یرفت، صرا   زوچرعدک داشته یرشر. هو   یوا  خیو

 هریشرن یر او ص بت راور.رو  این عخته یاشواور و در دعرد اشور  دختیف و ویژگ رویهدر رارر رعدک خعد  .چسبرنره شعد  حس
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 هنر ستگاهیا

  

 

 وسایل بازی:

 خیو شبوه آنهر و وهریب ی یار  شره یرشر، انعا  دهوهرشع  خورط  یر هو چوز  شبوه آن ره قسات

 روش بازی:

. را یگذرانار  یتعانار در رارر هم هییرعرت خعشیی اروو ی ارونری  شییعد خعاهو و یوادرهر  هاو در خرنه یرعث د سییتگرهیا  یرودن  درهییت

  هرتمیره یتعان آ  گوید زوهو چ ریو   رطورعچ  خ  دواععه از رشییعهر  یاهییت   هاو ررف سییتگرهیا  یدرهییت رودن   یوا

 .رود  هرزدرنرهو   آورجاعرا درون آن اهت دارهب   درهت رودن ررردهت  و رعچ  ره یوا زیدختیف ر

و  روسیره داخب آن اهت را یاع  زوهو رشع نرم چ  رو روععان را ییر اهت، د بیو خط یو رهوشار یه هن دررهه ره  ارواگو رعدک نری

سبرن  ررغذ  حوف اول آن را رو ری شع یچ شته و یه ر شتوار  دیعا  ی  ععانار رو هر در رارر هم دچهی. رونع   دیعاهر  رو ریو   ا

 .ااریرفوورا ی ی بریز  هردیعا یچسبرنار و طوح  شره اهت را یر چسب رو  ره جاع آور  زوو هو چ کوهرودوزا رعل  هر و اهت

هر را ععهیطه آن توخالق ار،وو نری اروی  هو دو گووه یچه هر  اهیت ره عالوه یو جذاب یعدن یوا نیهاو ا سیتگرهیهیوگوم شیرن یر ا تیدز

  یوا  رعدررن اهت.  ورزدهت نعع  عاوین دهر و د
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 کفِ پاتقویت حس 

 

 
 

 وسایل الزم:

 خیو دعجعد در خرنهعطراد  عشت یر لگن، اشور  رعچ  و ی 

 روش بازی:

هو هم رو  عطراد شت  داخب  ز،یر  هرشن  کی. دثال داخب ریزیمزهر  د وهر چو در داخب هو ررام از آن مواوچد  نوزد  لگن را ر

یر  ی هردسییییح یزرگ، رررچه  هر. هیییاگحبعیرت  کییونج، داخب   کینا ، داخب   کیآب، داخب   کیداخب  ز،وخرک عا  کی

ععانر حک الدسه رعدک را ع وی    ره د زوخیو و عا ی زوهو چ) ریدر دازل دارره   گوید زوهو چ رییوجسته، رابه، رو و   هرطوح

داخب  شییر دو رر روخعد را  را  ارویه رعدک نری ر،یلگن هر را آدرده رود اکهیاز ا یطرر. قریب اهیییتفرده هسیییتا  یرز نیا  یوارار( 

 عر آخو.  ایعروداخب آن اهت هپک یه لگنِ دوم قرم یگذارد و درده داخب آن را حرم یزنر و ها  زولگنِ اول یوود و حرم یزنر چه چ
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 خطوط برجسته با چسب

 

        

 

 وسایل الزم:

 ررغذچسب دریع، 

 روش بازی:

هوگوم ناعدن رعدررن نری  یرز  یوا سترن د شور  هرهرل در ارورودن و   تیضان عیعداد ره  بورا در خرنه عوع ی هر ععان یرز از دی

 ععانور انورم دهور، یه عاعان دثرل: هر  دختیف  د ار. این یرز  را  یه روشر بییو  ووردگیهوانگشترن رعدک، او را آدرده 

  و از  مورا وردیا مودان ره دارهییب د  هو هییی   روهر  دختیف یو ا  را در درلخیعط یوجسییته عیاهییتفرده از چسییب دریر

 دنبرل رار. رن خعدانگشت رخیعط را یاین  مورعدک یخعاه

 شعد. هپک دو  وردیا دوز  درنار یرز ی هرره دویع  یه طعر رورا وردیررغذ ا  را رو  اخیعط دتیرطع یوجسته عییر چسب در

را یه طعر درهم یه   گوید  زوهو چ رییوجسیییته و  کوواهیییت 2 ر،ولعی 2دراه،  2رعچ  دعجعد در خرنه دثال  رءوعرد از اشییی

  .را رارر هم در دویع هر قوار دهر رءوره جفت جفت آن اش روو یطر از او یخعاه رورعدک یره

 ره  رویخعاه اروو رک از خش  شرن خیعط از رعدک نری رورا وردیررغذ ا  رو  اخیعط یوجسته عییر اهتفرده از چسب در

 ورز  رعدک اهت.. این یرز  عاوین خعی  یوا  عیعیت دهررت دهتدخصعص رعدررن دورِ خیعط را یبود انیا  چویر ق
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 برجسته چیمارپ

  

 

 وسایل بازی:

 دیعا، لگع، رررچه، ن  و ...

 روش بازی:

  اهیییت، یرز روآنرن دف  هرروورش دهررت  جرلب و یوا ارورعدررن نری  یوا طعر نوهاه رعدررن و ها  ره یوا  اهیییرده  هر یرز از

 شعد. هر دیود و هبب رشر حک الدسه در آن دقت و عاورز یچه هر را یرال د چودررر  یرز هت.ا چودررر

  زوانگورنوه  هر هر یرزو یر آن یرخعد یسرز  ارورعدک نری  دختیف در خرنه یوا بییر اهتفرده از وهرععانور د یوجسته را   هرچودررر

شر هو چه ی روده بورا عوع هتفرده از هر را د این دررروچ شعد.هر دختیف در آن  هرحک شتووره هم لذت یبونر و هم یرعث ر ععانور یر ا

 هری  یر یرفت یوجسته، یر ن  رالهتوک  و ... درهت رود. لگع، یر رررچه

سته  دوخت هر  صف ه رررچه هر  ی  رو روععان  د شععدعرد نظو  هرچوره دررر  یه طعر رورا وردیرا ا  ایوج هت    ید. رن در

را  ی هرچودررر  جطبه یرشییر، یر نِ  یاز   اععانر عکه دیعا ره د  ی  اهییت ره رو نییوجسییته ا چودرهییت رودن دررر  یوا گویراه د

هت ر س  هرراهاور. در سته وجعد دارد ره د  هرچوهرختن دررر  یوا  دختیف و دتفروع رروی هت هر یه آن توخالق  ععان یر را یوج د

  یرفت.

  ( را از ایترا، درنار عویهیرشیییر  زوععانر هو چ  )ره د  ره گیعله ا رویخعاهترن از رعدر مویوجسیییته را هیییرخت  هرچواز آنکه دررر رک

 .آن یوهرنر  و یه انتهر ارازدوهر راه ی چودررر
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 لیبر ستریتو

 

  
 وسایل الزم:

 ررغذ رنگ  

 روش بازی:

اهییت ره  نیا تشیاهییت و دز اروو رم ی ارورعدررن نری  یوا بیدویعط یه خط یو  هردهررت شیافزا  رااره یواهییوگوم  راه  یرز نیا

  داد.یه صعرت ع  نفوه انورم  ریو  ارویر رعدررن ی  حت  ععان یه صعرت گووه را د  یرز نی. ااهست  حورت  یرز  ی

  آدعزش  انر. یرززیرن را آدعخته نیا  یه عرزگ ریهستار و  بییو  ووردگیرعدررن در هیح دیسترن هستار ره در حرل   یرز نیدخرطب ا

 ررغذ ح  راار،  را رو بییو  هرو نییه اارورار یرون آنکه دوبعر یرشییار یاشیی د عشییعیق مرا ه  دیسییترنشورعدررن ر بییو سییتویعع

  خط یویب را آدعزش یبواار.

هت یررغذ نی. اروفواهم را  ررغذ رنگ  دیرار شار. از ررغذ رنگ نیشتووهر یهتو ا شته یر هت را یر رفِ اعرق دا یوش  وهیدا 6هر   راتوا

 ررویسیی  یرز نینخعرنر. ا زورر ل ریدهییت  ویز  عر در دعقع یرز رویچسییبرن نوهر را یه رف زدیرشییار. یطر آن بیعر دطوف شییش نییه یو رویزن

هت  شار در رارر  د وهرده ا شعد.  ش  د  ععانر یررهر انورم  هو طعر  ریدهت و  رییر رر  ری. رعدک یرریوگع حوف را د  یو نرم  رواون

 .نشرن داده شعد بییو  هر حورت دهر عر آن حوف الفبر وهیدا  را رو شیرر ریره راحت اهت، دهت 

حوف را نشییرن   یهو ررام  موو یطر از یچه هر یخعاه مودرهییت را وهیدا  هم داد. دثال چار هییو وووعغ  ععان عر حرود  را د  یرز نیا

 یسرزنر.ریاه   یهاه یر هم  تیدهار و در نهر

  هریر یرفت ی هررررچه ریهر را از ررغذ هر  وهیهسیییتار، دا ارویه طعر رردب نری ر،ورا  هر ررر دره یر آن  رعدررن ریرعدک  چارنچه

 .هر نشرن دهردعرد نظو را یر آن بیهر را لاک رار و حووف یویتعانر آن  عر رعدک یه راحت رودختیف درهت را
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 نایبکودکان کم یبراآمیزی رنگ

 

 
 

 وسایل الزم:

 ... رنییونج، رو  را ب،ودختیف، رعدر نررگ  هریر یرفت ی هراز رررچه ی هرعکهررغذ، چسب دریع، نخ ضخوم یر رردعا، 

 روش بازی:

هر هر دچرر دشییکب هسییتار. آن نیرشیی آدوز رنگ  رعدررن یوا نیره ا دانومد  م،ودر ارعبرط یرشیی ارویرعدررن رم رییر رعدک  چارنچه

  زوآدو یه طعر رردب رنگ  را یه راحت  نیرشیی  یععانار  شییعنر، ادر نا خسییته د ررویسیی اکهییر ا تیراار ادر در نهر د  ردیعالش ز

  داد.دعرد اهتفرده قوار  زودر دازل ن  هوگود  یععان آن را یه عاعان  ره د مورا د شاهردورا ر  روش اوریا درراار. 

صعرت  نی. یه اریونخ یوجسته نار  یع یر چسب دریآن را یر   وونوو خیعط ی روصف ه ررغذ رهم را  ی  را رو  دثرل خوگعش  یوا

 اروعر رعدک رم ی روخط هر یچسبرن  را ره یتعانر خیعط دور خوگعش را یوجسته رار، رو  هو نع  نخ ریرردعا  ری  یرنونخ ق  اره عکه

 زوهو چ ریرن و ییونج، رو  را ب،ودختیف، رعدر نررگ  هریر یرفت ی هراز رررچه ی هرعکه هپک. رارو لاک  ارویتعانر آن را یب  یه راحت

ن رنگ رود  یه جر روو از او یخعاه رورعدک قوار ده رروو یرفت دارد و قریب چسیییبرنرن اهیییت را در اخت ریره در خرنه دار  گوید

 .یچسبرنر عانودختیف را یه یرن ح  دختیف، یرفت هر  هرخوگعش یه رنگ
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 یلمس یحس قهیجل

 

  
 

 وسایل الزم:

 هر  دختیفخیو یر یرفتانعا  وهریب رعچ  ی شوت، ی  عرد ع 

 روش بازی:

دشییکالت  ی اروره هاواه یر نری  رعدررن ژهییه و اروو رعدررن نری مورا در خرنه درهییت را  لاسیی  حسیی یهوجی نیا موععان د  یه راحت در

  یاز  یهوجی نیدرهییت رودن ا  یواعزنر. ردوی  ریجر  زهرواهییتفرده راار و لذت یبونر و چ یهوجی نیععانار از ا دارنر، د زون  حورت

هتفرده را  ع هتروشوت رهاه ا هت نیوو از رر روآن را جرا را  هرنو. آ ره رعدک   یه طعر روشوت را یوش یزن  ع نیوعر رر نوحییه آ

  رررچه د کم را رو  یعو شییعد آن د کم  قسییات جیع اکهیا  . یواودویپعشییر و دو طوف یرنش را فوا یگ یهیرا از قسییات  یهوجی

  ر.ید کم و قریب شستشع دار یهوجی  ی بوعوع نییه ا. رییروز ی قسات جیع

 ریدوخت  ریچسییب  یود را یراز لاک رودن آن لذت د رعدک  رورا ره فکو د  زوهو چ روععان د ریرا آدرده رود یهوجی اکهیاز ا یطر

یرر   یهو چار روز  روععان آن اهیییت ره د یهوجی نیا تی. دزرووصیییب را یهوجی ی یه قسیییات جیع رودان ره د  گوییه هو روش د

 .دوهت دارد شتوورا ی  ییرعدک چه نع  وهر ریشع دتعجه د  و رک از درع رورا ععض را یهوجی  رو  لاس  حس  هرتمیآ
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 یلمس یحس یکارت باز

 

 
 وسایل الزم:

 دیعا، رررچه یر ررغذ، دراه، دهوه، ...

 روش بازی:

 نیدرهییت رودن ا  وا. یمورا  رررت یرز اروهر یر رعدررن نریو یه را  آن مودرهییت را  لاسیی  حسیی  هردر خرنه رررت موععان د

  را ره یرفت هر ی ررغذ هر ری. یطر رررچه هر مویوش یزن  دارهیییب و دسیییرو  را یه انرازه هر موضیییخ  دیعا  یاهیییت   هر ررفرررت

سبرن  دختیف دارنر، رو سبرنرترر  رو موععان را د  زو. هو چموآن رررت هر یچ ش ری: دثال دراه موهر یچ هبرب   یخیو از  ی  یخ ا

 .شکسته  یرز

و از رعدک  یگذاریر نوزد  هر را روآن  . یطر هاهریعرد رررت یسیییرز دو ری. از هو یرفت یرراور هر درهیییترررت نیعرد از ا 14

. حرال ترن یرهورهم یه رعدر  کیو  را خعدعرن یوداریر  کییر رر لاک رار. هپک از هو رررت   حت ریهر را یر دهت ره هاه آن یخعاهور

جفت آن را  یخعاهورو از رعدک یگذاریر  نوزد  رررت را رو  ی. هو یرر ترنرررت دهت رعدر هفترهت و شارررت دهت  هفت

  شار یگذارد.رررت   رار و رو راور شیهررررت رنواز د

 دختیف آشار شعد.  هریر یرفت  و یرز  و ضان هوگود تیعیع اروشعد حک الدسه رعدک نری  هبب د  یرز نیا
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 پابند صدادار

 

     

 

 وسایل الزم:

هعزن  دو عرد رش، ی  ععپ صرا دار، ی  ععپ صرا دار، عطراد  دراه و هو چه ره یتعانور یه آن آویزان راور.، رویرن هر دختیف، 

 و نخ

 روش بازی:

شتو در نظو یگوویر عر یوا  رش را یبویر. انرازه رش را یه گعنه شر. دیرار  یو هرق رر  رعدرترن یر ا  انتخرب راور ره انرازه زیو زانع، 

دوخت آن نوز جر داشییته یرشییور. هییپک رش را صییرف رو  دوز قوار دهور و رویرن هر را یه آن یروزیر.  دراه هر و ععپ صییرادار را د  

ه رش دتصب راور. یوا  ایاکه صراهر  زیبرعو  را ایورد راور یر اهتفرده از خالقوت خعد، هر  راف   یهر  یر نخععانور یر اهتفرده از رویرن

هویه را د  صرادار داریر. این و هو رش را یروزیر. اراعن رریار  ضرفه راور. حرل دو  شور  دتفروع  را د  ععانور یه آن ا ععانور یه یه رر  ا

ععانور این وهویه را هم یه رر  عضع دیگو  از خرنعاده یباریر و از رعدک خعد د  رعدک خعد یباریر و او را عشعیق یه حورت راور. یر

 شعد.یخعاهور ره دعقع راه رفتن او را دنبرل رار ره یرعث یرالرفتن حسرهوت شاعای  او د 
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 سترومیساخت س

 

 

ستووم در واقع .گودد یو د  ایقر رنیاهت ره یه دصو  ایجغوغه قر  ی ستووموه  ریاهت ره ععهط ررهارن   دهت  ارعیههرز  هو

 شر.د هوگوم رودن فواعاه و اشواف یعدنر، نعاخته   نعازنرگرن دریرر ره یوا

 :الزم لیوسا

ه چعب ش دو،  نعار ، اوه  لبر ستار ی هردتاع  ، زنگ  هردراه، رورعش رعچ  ری( رهودراد )نتوا صرادار ه شو فیز ریره   نخ ، وا

 .نوچ موه ، یعنینر ری  گیروز

 روش بازی:

دراد  2 ریوودر دهت یگ روعو یتعاندهته را راحت اکهیا  شارهت. یوا یهویه عاعان دهته وه  چعب لبره .رورا صرف را  چعب لبره ایترا

  هررارره نوچ موره رردال د کم شعد. هپک یر ه رییه یرال یبار نیواز رر روععان . نعار را درونعار یه آن دتصب را  ینشره را یر  رهوعواش

  یرا یه   یعنینر ری  هییپک نخ گیروز .ریرودر ی Y یه شییکب یهووهیی نیره ا روانورم ده  ایه گعنه را اکرری. ارورا خم را  لبرهییچعب 

  ررر را یر را نو. هارونخ را یه یرنه دتصییب را گویهییپک قسییات د .رودار و ... را وارد نخ راهر، ععپ صییرا. دراهروطوف دتصییب را

 .ریآن لذت یبو  از صرا روععان د حرال. روفرصیه دوردا انورم ده
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 جعبه کفش و صفحه سوراخ دار

 

 

 

 وسایل الزم:

 جطبه رفش، ن 

 روش بازی:

را در   . چار نرورا وردیرا ا ی هرآن هیییعراخ  . یو روروقوار ده موضیییخ  دیعا  یآن   . رورورا انتخرب را زوجطبه رفش عا  ی

اشییکرل    یر اهییتفرده از ن رععانو د ایعرهاو. رار رو هرآن از اهییتفرده یر را هرهییعراخ نیره ا روو از او یخعاه رورعدک قوار ده ررواخت

 .روو آنعا  آن را یه رعدک آدعزش ده ریصف ه یسرز نیا  دویع و دثیث و ..  را یو رو اردرن  دختیف  هاره
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 مطابقت درها

 

 

 

 وسایل الزم:

 هر  دتفروتهر  دختیف در انرازهو ییو  قعط  هر

 روش بازی:

هر  دتفروت را انتخرب راور. هپک درهر  آن را جرا راور و از رعدک خعد یخعاهور ره در هو هر  دختیف در انرازههر و ییو قعط 

هر یه صیییعرت دتفروت از هر  آنهری  اهیییتفرده راور ره درععانور از قعط قعط  و ییو  را رورا رار و یو رو  قعط  قوار دهر. د 

 هر  یر عضرد رنگ  یرال اهتفرده راور.ععانور از قعط یوار داریر د شعنر. البته این یرز  راحت  نوست! اگو رعدک رمیکریگو یسته د 
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 هایی با گیره رختفعالیت

 

 وسایل الزم:

 گووه هر  رخت، ی  هیب یر ررهه

 روش بازی:

هت هر گووه سورر ررریود  و خعی  یوا  عاوین د هت. راحترخت ایزارهر  ی هیب یر ورز  رعدررن ا هت ره ی   عوین ررر این ا

هر را یودارد و هر  آن قوار دهور. هییپک از رعدک یخعاهور آنهر را رو  لبههر  نرزک انتخرب راور و انعا  دختیف گووهررهییه  یر لبه

هت دعاد دتفروع  را لاک هر را یر دعاد یر رررچهععانور گووهدر ظوف قوار دهر. د  هر  دتفروت رعشش دهور عر رعدک یتعانر یر عارم د

 رار.

هر  عضرد هر را یر رنگععانور آنهر  رنگ  اهتفرده راور. اگو گووه چعی  داریر خعدعرن د ععانور از گووهاگو رعدک رم یوار داریر د 

ا  دیعا از هارن رنگ یوار  خعد انورم دهور عیریق دادن رنگ گووه یر عکهععانور یر رعدک رمه د هری  ریرال رنگ راور. یک  از یرز 

 رنگ را رورا رار.هر رنگ راور و هپک از رعدرترن یخعاهور ره گووه و دیعا  هماهت. چار عکه ررغذ یر دیعا را یه رنگ گووه
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 طری چسبندهب

 

 

 

 وسایل الزم:

 )اهتوکوهر  رنگ ( ییو  رالهتوک ، یوچسب

 روش بازی:

هتوکوهری ( انتخرب راور. قسات یرون چسب را یه گعنهی  ییو  رالهتوک  انتخرب راور. یوچسب ا  یو رو  ییو  هری  ررغذ  )ا

هپک یر ررغذ دکطبیچسبرنور ره رویه هتوکوهرهر  رعچ  درهت راور. دکطب  چسبارک آن یه هات یووون یرشر.   هر را یو رو  ا

ععانور اشییور دختیف  هر را جرا رار و داخب ییو  قوار دهر. د قوار داده و چار ل ظه صییبو راور. از رعدک خعد یخعاهور عر هاه دکطب

 هر  ررغذ  اهتفرده راور عر در رریرن، یر عکرن دادن ییو ، ی  ییو  صرادار داشته یرشور.را یه جر  دکطب
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 غذا دادن به هیوال

 

 

 وسایل الزم:

 جطبه دهتارل ررغذ ، حبعیرت، رردعا، گیعله ررغذ  و ...

 روش بازی:

صعرت یوا  آن درهت راور.  هت را نگه داریر. ی   شره ا هتارل ررغذ  ره د تعا  آن عارم  ععانور از هر د یوا  چشمی  جطبه د

ور. هو دعاد  ره در دازل داریر )ررغذ، حبعیرت، یوا  ی  جسیییم گود  و ایووهر از رردعا اهیییتفرده راور. هیییپک آن را یه جطبه یچسیییبرن

هپک یه رعدک خعد یگعیور ره یر این دعاد یه این هوعال غذا یرهر و آن شکرل دتفروت یبویر.  هتو  و ...( را یر ا هر را دعرت، دیعا، رال

 در دهرنه جطبه دهتارل ررغذ  وارد رار.
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 توپ و پارچه

 

 وسایل بازی:

 ععپ رالهتوک ، ی  عرد دهتارل آشپزخرنه یر روهو  

 روش بازی:

و   چوو یر اهییتفرده از ق رودختیف یکشیی هر دختیف در انرازه هر وهیععپ دا  . یو روری( یودار کورالهییت ری  )چود ععپ دطاعل  ی

یه  (رررچها  دهتارل آشپزخرنه )عکه ری  روهو  ی. روشکب داشته یرش ا وهیدا هر یر حفوه  ععر تیعر در نهر ر،یرا یبو هروهیدا نیررعو ا

ررر را  نیا ععانر د  دختیف هر خررج رار. او یه روش گوید ا وهیوارد ععپ رار و از دا را  ره روهیییو رو. از او یخعاهرورعدک یره

ه رععانو د ایعروانورم دهر. ها شکرل هار شکرل را یه رعدک آدعزش ده نیو ا روععپ یوش یزن  را یو رو  دختیف  ا ره   . هاگردروا

 را از آن شکب عبعر دهر.  ره روهو رواز رعدک یخعاه  خرص کبیر نرم یودن ش رععانو گوفت د ردیاشکرل را  نیا  یه خعی
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 یشینما یهاعروسک

 

 
 

گب رسییوم)گب  زیو را یخعانور: یر حوررت دختیف شییطوو  رورعدک یکا ریدر دهییت خعد  روععان د ریدار  شییینار  هرعووهیی  اگو

 دختوم( یر ناکه

 ،و ریکه نیووش  یوخ 

 ،رارر در نشسته 

 ،هستش  زود یرش یگه ر 

 ،مویرون میخعاوهاه د 

 ،هورسو)دختو( گب ر نیا 

 .هوزود یگع اهات چ 

 .ریگع و رعدک اهم خعد را د

 روعرشهچشم شب خرنه هاو  نونرزن دابع

 

  



کودك
 کتاب 

شوراى

36 
 

 تشخیص صدا

 

 

 

 وسایل الزم: 

 هر درآورد.اشور  دختیف دعجعد در خرنه ره یتعان صراهر  دتفروع  از آن

 روش بازی:

عریه، در قرییاه، عخته چعی ، یشییییرب ععانور یر اهیییتفرده از وهیییریب خرنه یه راحت  انورم دهور. اشیییور  دختیف  درنار دره این یرز  را د 

، ییو  آب، لوعان رالهییتوک  و ... را انتخرب راور. هییپک یر اهییتفرده از ی  قرشییق یر ی  چعب یه آن ضییویه یزنور و در دعرد دالدون

ص بت راور. در اداده د صراهر  دختیف دویعط یه دعاد دختیف یر جاک ضویه زدن اداده دهور و هر  گعنرگعن یر رعدرترن  ععانور یه 

شخوص دهر ر هت. در رریرن یرز  هم د از رعدک یخعاهور ع س  ا صرا دویعط یه ررام ظوف یر چه جا ععانور از رعدرترن یخعاهور یر ه 

 این اشور آهاگ  یسرزد و یاعازد. 

هت ره  هرزروش دیگو یرز  این ا ضویه زدن یو شی رنورعی ریدرنار ییز و  یر  شا .راه یوود رواز رعدک یخعاه  یو قرییاه ا  قر هو  رنویر 

ن حورت آ تمیعر رعدک یر ر روعار ورار را روععان هر را دضویه .ستریهر رعدک یریر دتعقف شرن ضویه قرم یودارد و  ی، ضویه  ی

  وقت ری و ارودر رعدک یاشآیعق   صرا  دثال : وقت. رییگذار  قوار  هو هرز  وای روععان د دختیف  هرصعرت داشتن هرز در رار.

  .هرزهر  طعر یرق نوها یپود. و ت آدرهع  صرا
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 ساختن ساز خانگی

 کالرینت

 

 

 وسایل الزم:

 هر  دختیف یر یه ی  انرازه، دیرار  آبعطراد  ییو  در انرازه

 روش بازی:

هییه یر چهرر ییو  رالهییتوک  انتخرب راور. یک  را خرل  نگه داریر و در ییوه یه دوزان دتفروع  آب یویزیر. هییپک از رعدرترن یخعاهور 

قوار   ییو  را در عارم یر لبه او نیویرشیر. لب رر شره عاعد یو صیعرع رینگه دار  را طعر  ررر ییو نیا  یوادر لبه این ییو  یردر. 

هپک ازروده صرا هی. اگو زاوریرد  در ییو  رو  و یه آراد رخعد را غاچه را  لب یرال او یخعاهور .  شر،  هب یر از  ی و ددش یرد دار

ععانور دفرهوم یر اهتفرده از این هرز د  یه صرا  ععلور شره گعش دهور و در دعرد عفروت صراهر یر او ص بت راور.. روشا روخعاه  ییو

  ررنک را یه رعدک آدعزش دهور.اولوه دعهوی  درنار نت و فو
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 گیتار

   

   

 

 وسایل الزم:

 ) رش درهت(  حییه ا رشعرد  6،  دهتارل ررغذ لعله،  جطبه دهتارل ررغذ 

 روش بازی:

دهتارل ررغذ    ایورد راور و لعلها    دهتارل ررغذ  حعلهیو رو  ضیع جرنب  رعچکتو جطبه دهتارل هعراخ  یه انرازه قیو لعله

فوه وهییط جطبه دهییتارل قوار هر رو  ح  رشهر را دور جطبه دهییتارل ررغذ  یوارازیر یه ن ع  ره هاهرش را درون آن قوار دهور.

ععانور دیعای  را یه شکب یوا  هو گوترر هم د هر  دتفروت اهتفرده راور. هری  یر ضخردتععانور از رشیگوود. یوا  ایورد عاع  صرا د 

هو انتهری  لعله قوار دهور. یو رو  ذ شکب یو رو   هتهوزنیه یبویر و هارنار  هتفرده از درژی  رنگ  جر  رودهگوترر د   د هر ععانور یر ا

 ععانر از نعاختن آن لذت یبود. را دشخص راور و رو  آن را یر چسب دریع یوجسته راور. هرز شار آدرده اهت و رعدک شار د 

  



کودك
 کتاب 

شوراى

39 
 

 دو برو تو خونهب

 وسایل بازی:

 ی  جطبه یر هو چوز  ره رعدک یتعانر داخب آن یوود.

 روش بازی:

 حورت رار و رانویوف در د  دثب دانه هر  یودعهییی رنویر شیییا رواز رعدک یخعاه و روده قوار  جطبه ا  یرز وهیدا دورز در روععان د

صرا  زدرن ه  ره  هت یگودد و داخب  خعد  ، یه دنبرل خرنهدشع رم د  یودع   جر  یطر  دفطه روععان ن یوود. دآره هارن جطبه ا

 .یرشر ردعویز ریععانر رم  د واتوورعدک عغ ی ععانر یو ار. یروده وووعغ  جطبه را را

 

  ! کن دایپ

 وسایل بازی:

 چار عرد از وهریب دعرد عالقه رعدک

 روش بازی:

هر نآ رواز رعدک یخعاه و روقوار ده  یرز  وهیدا رعدک و... را در  دعرد عالقه  خعرار ععپ و و عهود ریدهوه و   عطراد روععان د

دعزش آ  یوا  یرز نیرار. ا وووععانر عغ رعدک د ی هر یار یو ععانریهوهر و وهییی. عطراد ععپزدیهیییبر خعد یو ری در ظوف و رار و راورا ر

 .ریهر را ییار ییار یشاونآ  رورودن اش راویر ر روععان د. هتاعراد دارهب ا

 هعلارز رحوم زادهطواح یرز : 
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 یباز نهیآ

 

 

 

 روش بازی:

ش  رویوو شار ی  ، یه گعنه ارواورعدک یا شار را  هم او یتعانر یرن و و رورا لاک را صعرت و یرن او رویتعان  راحته ره هم  صعرت 

شار یه گعش او دهت د رواو یخعاه از لاک رار. و  اگو ری و اهیآهارن ل ظه انورم دهر. درنار  را در  او هم هارن ررر روزن ره دثال اگو 

 ر.ععانر یرش د  خعی  نعازش  یرز نیا .رلطککانورم دهر و ی را ررر نوها مه اوراور  را نعازش د او هو

 

 

  اهیس سوسک

حرلت  نیدر ا  اچار ل ظه و هر یغب رااردهتیرن خعد را جاع و ررهر را یر  زنگ   یر صرا  ریویگع اویه . کشری یه رشت دراز رعدک

 احرلت یرن شار ر  عر رعدک روررر را انورم ده نیا اودر رارر  چار یرر روععان د دهت و ررهر را شب راار.  زنگ یطر  یارنار و یر صرا

 .اررا درک ر  یرز ر ولاک را
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 درخت شو

زنگ   یر صرا ریویگع رعدک یههر آشار شعد. هر و یوگدر این یرز  قوار اهت رعدک یر رشر درخت از دوحیه یذر عر درآدرن شرخه

صرا و فترودرنار دانه ی نوزد  رو هت  زنگ یطر  یر  شوار و د هواهآرام یا صرا  زنگ یطر  هر  خعد را در جیع   اش جاع رار. یر 

هت آرام آرام شعد ول  هاچارن د صرا  زنگ یطر  ییار  سته نگه دارد. یر   نوخعد را د کم یه زد  ررهرهر  خعد را در آغعش خعد ی

شرر ده هت یه یرال دراز ر ی و دهت و انگشترن خعد را عر جر رف درخت  هر ورا یر دانه رعدک روععان د  یرز نیا از شوار. رره داکن ا

 ار. درخترن را لاک ر رویخعاهاو از  و روشار راآهر 

 

 

  



کودك
 کتاب 

شوراى

42 
 

 منابع

 

 . قریب دهتوم در:رعدررن  یوا  جذاب داخب خرنه ا  یرز 7رعدررن :   یوا  خرنگ  هرییرز .1

https://bazidone.com/indoor-games-kids/ 

 . وشنهی تورش ، عرض رمق رنتر: آههشد  .بورم. عوجاه: د ار حبساح تیعیع  وای  یرهیرزی(. 1386، ایاگویر )ودرنوی .2

  . قریب دهتوم در: یر جطبه دهتارل ررغذ ترروهرده گ  ررردهت .3

https://article.tebyan.net/282322/%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-

%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-

%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C 

 . قریب دهتوم در:152دشرهره عیا  نعاختن دعهوی  یر ییو . شبکه دی  درارم.  .4

http://old.roshd.ir/Default.aspx?tabid=152&EntryID=7063&SSOReturnPage=Check&Rand=0 

5. www.pathstoliteracy.org 

6. www.pinterest.com 

7. www.theimaginationtree.com 

8. www.theredtedart.com 

9. www.wonderbaby.org 

 

 

 

 

https://bazidone.com/indoor-games-kids/
https://article.tebyan.net/282322/%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C
https://article.tebyan.net/282322/%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C
https://article.tebyan.net/282322/%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C
http://old.roshd.ir/Default.aspx?tabid=152&EntryID=7063&SSOReturnPage=Check&Rand=0
http://www.pathstoliteracy.org/
http://www.pinterest.com/
http://www.theimaginationtree.com/
http://www.theredtedart.com/
http://www.wonderbaby.org/



