
بازیها کودکان سه تا پنج سال
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زاپرآبظرفیککردندرستتابستانگرمهوايدرعالیهايبازيازیکی•
همراهارنگوشمارشبازي،ضمنمیتواندکودك.استرنگیکوچکهايتوپ
توپیادبیندازرنگیهايتوپها،لیوانرويهايشمارهتعدادبهیعنیبگیردیاد

.بیندازدلیوانیکدرونراهمرنگهاي

کنیدپهنرفریزپالستیکیکرويیاسینییکداخلراگلمقداريیابازيخمیر•
یاا،الفبحرفیکهندسی،شکلیککوچکيمیلهیکیادستباآنرويو

بابخواهیدکودكازودهیدقرارکودكاختیاردرمهرهتعدادي.بکشیدعددیک
تمرینی.کنددورچینیومشخصراآنشما،تصویرخطوطرويهامهرهدادنقرار

.استتدسریزحرکاتودستکاريمهارتهايتقویتوتمرکزوتوجهبرايمناسب

والفباحروفیاانسانصورتیاحیواناتاشکالبازي،خمیربابخواهیدکودكاز•
وظریفهايمهارتافزایشعضالت،قدرتوتونافزایش(.کنددرسترااعداد

)...واعداداموزش،اشیادستکاري

یالتانخواستسادهبسیاربازيخمیرکردندرست:منزلدربازيخمیرتهیهطرز•
درراانکودكاگرونیستآندرشیمیاییموادگونههیچدیگرکهاستراحت
براي.استشدهتهیهنمکوآردازفقطچوننیستنگرانیجايگذاشتدهانش
ربع+ابهپیمانیک+اردپیمانهیک:داریدنیاززیرموادبهبازيخمیرکردندرست
تهیهقناديفروشگاههاياز(تارتارکرمقاشقیکوروغنقاشقدو+نمکپیمانه
مهمرتبودهیدقرارمالیميشعلهرويوکنیدمخلوطهمبارامواداین.)شود
نمیدستبهدیگرشدسفتکهزمانیمیبرد،وقتکمتریادقیقه3حدودبزنید
کنیدقسیمتقسمتچندبهبعدوشودسردکهبگذاریدوبرداریدشعلهرويازچسبد

قابلهمماه6حدود.بدهیدورزخوبوکنیداضافهقسمتهربهغذارنگو
یخچالدرودبگذاریپالستیکدرونبایداستفادهبارهرازبعدالبتهاستاستفاده

.دهیدقرار

١٧



هالگواینکمکباتادهیدایدهکودكبهابتدا:سازهولگوسازي،خانهانواع•
الگولشکرويازرانظرموردشکلیاپلیابرجمثالکنددرستشکلیچه
تانخوداولمرحلهدرمیتوانیدبعددهیدنشانکودكبه)بازيخودراهنماي(

وکنیدخرابراآندوممرحلهدرکنید،درستکودكمقابلدریکبارراآن
راراخقطعهیاقسمتبخواهیدکودكازوکنیدآنساختنبهشروعدوباره
خودشوکندخرابراشکلتابخواهیدکودكخودازسوممرحلهدربسازد،
.کنیدکمکاوبهساختنحیندروکندآنساختنبهشروع

یا(.دکنجداراسبدداخلآهنیقطعاتآهنرباازاستفادهبابخواهیدکودكاز•
باعثتمریناین)کندپیداراچسبدمیآنبهآهنرباکهمنزلآهنیوسایل
.شودمیعمقیحسوتنظیمهوشیاريوتوجه

اوازوکنیدپنهانمشابهمواردوپنبهخاك،ماسه،شن،داخلراکودكوسایل•
میمسهالوبیناییتوجهتقویتموجبتمریناین.کندپیداراهاآنبخواهید

.شود

راپایشکهصورتیبهبرودراهشدهسرامیکزمینرويبخواهیدکودكاز•
این.کندحرکتهاسرامیکداخلوازندهدقرارهاسرامیکبینخطوطروي

.شودمیالمسهوبیناییتوجهتقویتموجبتمرین

منظور(.کنیددرستمازنوارچسبیاکامواچسباندنبازمینرويیاکاغذروي•
تبسبنوانشعاباتدارايکهاستتوییدرتوومارپیچمسیرهايماز،از

كکوداز)شدخارجدیگرسمتازوشدواردآنهاسمتیکازبایدوهستند
بینایییآگاهباعثتمریناین.کندعبورآنوازکندپیدارابازمسیربخواهید
.شودمیکودكفضایی
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با(عالمتدادنقرارازاستفادهبانقاطیگذاشتنسرهمپشتبازمینروي•
ایجادمسیري)...وپارچهیامقواهايتیکهدادنقرارکاغذي،چسبرنگ،
وهادستگذاشتنباپاوچهاردستصورتبهبخواهیدکودكاز.کنید

ازیکهرلحظههردریعنی.کندحرکتشدهمشخصنقاطرويپاهایش
ردهکمشخصشماکهنقاطیازیکیرويبایدکودكهايدستکفوزانوها
رینتماین.کندطیآخرتارامسیرصورتهمینبهوباشدداشتهقراراید

.ودشمیکودكبیناییتوجهوبدنیآگاهیوبدنیطرحوارهبهبودباعث

باکهصورتاینبه.کندتمرینبازيقالبدررارفتنرژهبخواهیدکودكاز•
باسوسپدهدحرکتجلوسمتبهراراستپايودستابتدایکعددگفتن
مسیردرراحرکتوهمین.بیاوردجلوراچپوچايدستدوعددگفتن

وبدنسمتیکپايودستهمزماندادنحرکت(.کندتکرارمشخصی
.ودشمیهااندامبینحرکتیهماهنگیباعثتمریناین)دیگرسمتسپس

از.دهیدقرارلیوانیکداخلرایکهرسروکردهبادرابادکنکتعدادي•
آب،شلنگیاپاشآبتوسطشلیکبامعینيفاصلهازبخواهیدکوك

وچشمهماهنگیبرايتمریناین.بیندازدهالیوانرويازراهابادکنک
.استمناسبتمرکزویابیجهتدست،

باسپس.دهیدقرارکودكاختیاردرمختلفهايرنگدرمکعبتعدادي•
هايمکعبگذاشتنهمرويازالگوییکاغذرويورنگیمدادازاستفاده
ازو)...وآبیمکعبیکآنرويوزردمکعبیکمثال(بکشیدرارنگی
بمعکگذاشتنهمرويباراایدکشیدهشماکهالگوییبخواهیدکودك
نتمریوکودكکردنکپیمهارتبهبودبرايکاراین.کنددرستهایش
.استمناسبتمرکزهمچنینوتوالی
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این.کندازبراقفلکلیدازاستفادباتادهیدقراردکودكاختیاردرکلیدوقفل•
.استمناسبکودكدستکاريمهارتهايتقویتبرايتمرین

نوشابهنیکاغذ،آبرنگ،:نیازموردوسایل•
وکشدبشکلیکمختلفهايرنگباکاغذ،رويآبرنگباتابخواهیدکودكاز

نایی،بیدقت(.شودپخشتاکندفوتراهاابرنگروينیباشدنخشکازقبل
)ظریفهايمهارترشد

تاکردتعیینرامشخصیمحدودهیککودكباکردنبازيتوپهنگاممیتوان•
شودکاستهاوقراريبیوفعالیبیشازوگیردقرارخاصمحدودهدرونکودك

يهحلقیکمثال.بشناسدکمکموکنددركراخودشخصیحریمبتواندو
گیريرقراجایگاهوخودتانبرايحلقهیکوبگذاریمکودكبرايورزشیبزرگ
درونمحدودهدرفقطواستحلقههمینداخلدربازيحیندرکودكوشما

میهمدیگربرايکههاییتوپوداریدجوشوجنبوحرکتحقحلقههمین
بیندازدقهحلازخارجکسیاگروباشدحلقهداخلدربایدمیکنیدشوتیااندازید
.بازدمیرابازي

برايارددتفاوتبقیهباشکلکدامردیفهردرکهاینقبیلازهاییفعالیت•
سخرواشکاليهمهمثالظاهرلحاظاز(.هستندمناسبتوجهوبیناییادراك

يهمهمثالکهاینیاوداردتاجسههاخروسازیکیولیهستندتاجهدو
)...ودرختیکیوحیواننداشکال
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بدن،وضعیتوخوداندامهايازکودكخودآگاهیموجبحیواناترفتنراهتقلید•
.شودمیهماهنگیوحرکتیمهارتهايتقویت

هادستوپادورويجهش:خرگوشیرفتنراه
دوپارويجهش:کانگورورفتنراه
برودراهپاودستچهاروگرفتهباالراباسن:خرسرفتنراه
بلندزمینسطحازراتنهپاودستباالآوردنبابخوابد،پشتبه:خرچنگیرفتنراه
.کندحرکتوکند

.باشندداشتهسوراخکهرنگیکوچکهايمهرهونخ:نیازموردوسایل•
قرمز،رد،زمثالگوییدمیشماکهترتیبیبهرارنگیهايمهرهبخواهیدکودكاز

.کنددرستنبندگردیادستبندوکندپالستیکیهايسیمیانخداخل...وسبزآبی،
فوایدهجملازهارنگشناختبینایی،ادراكتمرکز،وتوجهظریف،حرکاتتقویت
.استتمریناین

یدکنوصلخودشبهراحیوانهرمخصوصغذاي:کردنیوصلهايسرگرمی•
.کنیدوصلخودشبهراشغلهرنیازموردوسایلیا

کلشبهکههاییعروسکرويراقوهچراغنوروبردهتاریکاتاقبهراکودك•
چراغنورکهییدبگوکودكبهوبتابانیداویزانندسقفیادیوارازکههستندحیوان
وبگویدراعروسکاسماوبایدکردروشنکهراهاعروسکازکدامهرقوه

وکنیداستفادهحیوانعکسازمیتوانیدعروسکجايبه.بیاورددرراآنصداي
تمرکز،وتوجهبینایی،تحریکبینایی،ادراكبهتمریناین.بچسبانیددیواربه

.کندمیکمکچشمعضالتتقویتبهکمک
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دمولباولبماهی،بدندورپولک،ونخیاکامواوسیلهبهبخواهیدکودكاز•
ریف،ظحرکتیهايمهارتتمرین:آنفواید(بچسباندکاغذرويچسبباراآن

)دقتوتوجهزدن،چسبدست،وچشمهماهنگی

)پرتقالسیب،موز،(میوهکارتن:نیازموردوسایل•
انرويکودكهايدستجاياندازهبهحفرهدووکنیدتهیهبزرگکارتنیک
اشیايوکردهحفرهواردراخودهايدستتابخواهیدکودكازوکنیدایجاد

راچیزيهچبگویدشمابهکودكسپسکندلمسرا...یاومیوهانواعمثلمختلف
جازهاودهیدنشانکودكبهرامربوطهاشیايابتداآنازقبل.استکردهلمس
انجامرااالبتمرینسپسداندمیراانهانامکنیدپیدااطمینانوکندلمسدهید
.کندمیکمکالمسهحستشخیصوادراكبهتمریناین.دهید

دبخواهیاوازبارهرودهیدقراراومقابلراکودكهايبازياسبابازتعدادي•
نگرهمکههاییبازياسبابآنمثال.کندبنديدستهايشیوهبهراآنها

گذاردبهمکنارراهستندشکلهمکههاییآنبعديدفعه.کندجداراهستند
کودكهتربدركبهتمریناین.کندجداراهستندتربزرگکهآنهاییسپسو
تداللاسوکندمیکمکاندازهوشکلیهمهمرنگی،شناختوتشابهمفهوماز
.کندمیدرگیررااو

اوزاودهیدقرارکودكمقابلراتویوپیاورزشیبزرگحلقهیکتوانمی•
بزندرجهشیبایدتویوپیاحلقهایندرونازتوپاستخربهورودبرايبخواهید

نرمتبالشروينبوداختیاردرتوپاستخراگریایدآفرودتوپاستخردرونو
.کندمیکمکعملسرعتوحرکتیهماهنگیبهبازياین.ایدفرود
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بهنخیکبارامتوسطتوپیک.بخوابدزمینرويپشتبهبخواهیدکودكاز•
اياندازهبهتوپارتفاع(آوریددرحرکتبهکودكسربااليآویزانصورت
مخجلوبهرووشودجدازمینسطحازکمیتوپزدنبرايکودكکهباشد
مرینتشدنترسختبراي.بزندپایادستباراتوپبخواهیدکودكاز)شود
قراریکیپالستلیوانیااستوانهتعداديکودكمقابلدرسطحیرويتوانمی
تمرین.دهدقرارهدفموردراهااستوانهتوپباشودخواستهکودكازوداد

.استمناسبتمرکزوحرکتیمهارتهايوهماهنگیتقویتبراي

لندبزمینرويازپاهایشباراتوپوکشیدهدراززمینرويبخواهیدکودكاز•
سرشبااليسبدداخلوگرفتهراآندستباسپس.بیاوردسربااليوکند

وحرکتیهماهنگیحرکتی،مهارتهايتقویتبرايتمریناین.بیندازد
.استمناسبکودكحسییکپارچگی

اتاقدرهکراوسایلیبگوییدودهیدنشانرابازياسبابیککودكبهاتاقدر•
وجهتوهمرنگیدركبهکهدهد،نشانشمابههستندبازياسبابآنهمرنگ
.کندمیکمککودكبینایی

ثلث،ممربع،(بیاوریددرتعداديهندسیاشکالازهریکازمقواازاستفادهبا•
.یدبچسباننامنظمصورتبهراهاآنزمینازمشخصسطحیکرويو)دایره
یکزاهندسیشکلنوعیکرويخودپايگذاشتنباتنهابخواهیدکودكاز

اونبهوبذاريهامربعرويپاهاتومیتونیفقطمثال.برودمقابلطرفبهطرف
.کندمیکمکدیداريتوجهوفضاییبیناییادراكبهبازياین.بريطرف
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کیکوچگويآنهاازیکیزیرودادهقرارکودكمقابلکوچکيکاسهچند•
ودكکاز.کنیدجاجابهبارچندراهاکاسهکودكمقابلدرسپس.دهیدقرار

یناییبتوجهبهبازياین.دهدنشانرااستآنزیرگويکهايکاسهبخواهید
.کندمیکمک

هايرنگبهکوچکرنگیهايتوپرنگی،سبد:نیازموردوسایل•
طنابیامختلف،کش

کودكکمردوربهطنابیاکشبارارنگیکوچکسبدیکفعالیتایندر
کههاییتوپبایدفقطگیري،توپبازيدربخواهیدکودكازوببندید

.ازدبیندسبدداخلوبگیردرایندآمیاوطرفبهکمرشدورسبدهمرنگ
همرنگیصتشخوشناساییبینایی،توجهظریف،حرکاتتقویت:بازيفواید(
)ها

.ردبپموانعرويازپاجفتبخواهیداوازودهیدقرارکودكراهسربرموانعی•
مهارتتاکنیدکمتمرینشدنترسختبرايراموانعيفاصلهتدریجبه

.شودتقویتکودكتعادلوحرکتیهاي

.تدبایسآنروکودكتادهیدقرارزمینرويآجریکیاچوبیيتختهیک•
ازودهیدقرارکودكچپسمتدرتعداديوراستسمتدرراتوپتعدادي
هلدستباراهاتوپچپوراستپهلويبهشدنخمبابخواهیدکودك
عیینتهدفیکودكسمتهردرتوانیدمیتمرینشدنتردشواربراي.بدهد
وگیهماهنتقویتبرايتمرین.بزندآنسمتبهراهاتوپکودكتاکنید

.استمناسبتمرکزوحرکتیمهارتهاي
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ستانیدابخواهیداوازودهدقرارکودكمقابلداستانکتابیکازتصویریک•
)کالمیهايمهارتتقویت(.بسازدآنبراي

حسییکپارچگیوتعادلحفظتمرین•
تقریباانعرضکهباریکدارپایههايیونولیتگذاشتنهمکناربامیتوان
ودكکازوکرددرستمسیريوجادهباشدکودكپايکفعرضیاپهنابرابر

انرويراودختعادلتقریبابتواندبایداو.برداردقدموبایستدانرويبخواهید
.کندحفظ

بااتدهیدقرارکودكاختیاردرمختلفهايشکلوهااندازهدرسنگتعدادي•
باعثتمریناین.بسازد....ودرختیاخانهیاآدمکیکشکلآنهاازاستفاده
.شودمیبیناییادراكودستظریفهايمهارتتقویت

رتیبیتسپس.کندنگاهشمابهبخواهیداوازودهیدقرارخودمقابلدرراکودك•
باراشماحرکتبخواهیدکودكازودهیدانجامخودبدنباراحرکتچنداز

رويراراستتاندستمثال.بپردازدشماازتقلیدبهوکندتکرارخودشبدن
کارهمیننیزاوبخواهیدکودكازوبزنیدراستتانپايبهسپسوگذاشتهبینی
خالفمسمتدواندامهايکههاییحرکتازاستفادهباتدریجبه.کندتکراررا

کهیحرکاتتعدادافزایشباوچپپايوراستدستمثالکند،درگیررابدن
الیتفعحرکاتانجامسرعتافزایشباهمچنینودهیدمیانجاممرحلهیکدر
مککحرکتیریزيبرنامهوتقلیدبهتمریناین.کنیددشوارترکودكبرايرا

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

خاصیرنگباراشکلهردوربخواهیدکودكازو)باشندکردهقطعرایکدیگر
ناییبیادراكبهبازياین.کندجداهمازصورتاینبهراهاشکلوکردهرنگ

.کندمیکمکدیداريتوجهوزمینهازشکلتشخیصفضایی،

باواوردبیباالراسمتیکدستوپا.گیردقرارپاوچهاردستحالتبهکودك•
ترلکنتقویتموجبتمریناین.کندپرتابسبدداخلبهراهاتوپدست
وپاکردنبلندباراتمرینهمین(.شودمیتوجهوتمرکزوهماهنگیتعادل،
.)کنیدتکرارمخالفدست

دهیدرارقمناسبيفاصلهدراوسرپشتسبدیکوکودكمقابلدرتوپچند•
شتپبهوبرداردخودمقابلازراهاتوپنشستهحالتدربخواهیدکودكازو

ايمهارتهوهماهنگیتقویتبرايتمرین.کندپرتابسبددرونوخودسر
.استمناسبتمرکزوحرکتی

وکنیددرستتونلیمسیریکهمبهکاغذيدستمالهايلولهکردنوصلبا•
کودكازسپس.دهدعبورآنداخلازراکوچکیتوپبخواهیدکودكاز

کوچکوپتتعدادي.کندبلندراآنوگرفتهرامقواییتونلاینوسطبخواهید
ویددهقراراوچپدرسمتخالیسبدیکوکودكراستسمتدرسبدیکدر
ردهکتونلواردراهاتوپلولهدادنتکانوکردنمنحرفبابخواهیدکودكاز
.ندکهدایتچپسمتسبدداخلبهراستسمتسبدداخلازتونل،درونازو

.استمناسبکودكتمرکزبرايتمریناین
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کاسهتاسهیاکفشیجاجعبهتاسه:نیازموردوسایل•
باشدودكکپاياندازهبهتقریباکهابعاديدرکاسهیاکفشیجايجعبهعدد3
وهاانازیکیرويراپایشیکتابخواهیدکودكازودهیدقراراواختیاردر
ناروياینکهحیندراول،قدمبرايودهدقراردومجعبهرويرادیگرشپاي
یشپاجلويوبرداردزمینرويازوشودخمراسومیجعبهایستادهجعبهدو
هدوبارودهدقرارسومجعبهرويوبردارددومجعبهازراپایشیکودهدقرار
اولجعبهازراپایشوبگذاردپایشجلويوبرداردرادومجعبهدومقدمبراي
مرحلهدر.دهدادامهرازدنشقدمطورهمینوبگذارددومجعبهرويوبردارد

رامسیروپتداشتنهمراهبهتابدهیمدستشیکدرهمتوپیکترپیشرفته
ودرشتحرکتیهايمهارتتقویت.حرکتیوحسییکپارچگی.کندطی

.استتمریناینفوایدازتعادلحفظوبیناییادراكتمرکز،وتوجهظریف،

لفمختهاياندازهدرسنگتعدادي.بریزیدآبمقداريشفافظرفیکداخل•
آبدارمقازباالتريارتفاعدرظرفروي.)کوچکتابزرگخیلیاز(کنیدتهیه
خلداسنگانداختنبابخواهیدکودكاز.کنیدمشخصرااينقطهآن،داخل
یادبروباالترنبایدآبسطح(برساندشدهمشخصينقطهبهراآبظرف،
.شودمیمرکزتقویتوحجماندازه،مفهومدركباعثتمریناین)باشدکمتر

هرداخلهکصورتیبهبکشیدکوچکبهبزرگازدایرهچندتصویرزمینروي•
ردبخواهیدکودكاز.)دارتتختهیکمثل(باشدکوچکتردایرهیکدایره
.کندابپرتآنسمتبهراابريتکهوبگیردقرارهادایرهازمناسبیيفاصله
برايتمریناین.داردبیشتريامتیازبگیردقرارکوچکتردوایردرابرهرچه
.استمناسبعمقیحستنظیموتمرکزتقویت
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پايیاستدگذاشتنبایا.کندنقاشیشابلنازاستفادهبابخواهیدکودكاز•
ش،انگشتاندورخطکشیدنوبردوایتتختهیکیاوکاغذرويخودخود
کمکتدسوچشمهماهنگیبهتمریناین.بکشدراخودپايیادستشکل
.کندمی

آندوروگذاشتهزمینروينقطهیکرويراخودانگشتبخواهیدکودكاز•
ماهنگیهووستیبوالرتحریککودك،تمرکزقدرتبرايفعالیتاین.بچرخد
.استمناسب

پنگپینگتوپاندازهبهکوچکتوپکارتن،:نیازموردوسایل•
چاقوباتوپاندازهبامتناسبکوچکدروازهیکياندازهبهکارتنیکروي
بهراوپت)میانیواشارهانگشت(خودانگشتدوبابخواهیدکودكازببرید،
راوتبالفزمینشکلکارتنرويتوانیدمی.بزندگلوبفرستددروازهدرون
.ودشمیتمرکزوتوجهظریف،حرکاتبهبودباعثتمریناین.بکشید

بچسکردن،قیچیکردن،تاطریقاز(کاغذباسادههايکاردستیساختن•
باعثفعالیتایننامه،پاکتکاله،قایق،کاغذي،موشکساختن)زدن

.شودمیظریفحرکاتتقویتوحرکتیهماهنگی

كکودازودهیدقرارکودكاختیاردرشدهبادبادکنکیکوکشتعدادي•
شتانانگکردندورباکشکردنبازودستیکدورکشانداختنبابخواهید

مهارتتقویتبرايتمریناین.بیندازدبادکنکدورراهاکشهم،از
.استمفیدکودكدستظریفحرکتودستکاري
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دیداريحافظهتمرین•
درتادوگردو،تادومثال(کنیدتهیهدوبهدوراکودكيعالقهموردوسایل
کنادروچهارتاییردیفدودررااشیااینو)کنپاكتادوشکالت،دوتانوشابه،

مثالیمباشداشتهردیفهردریکیفقطنوعهرازکهايگونهبهبچینیدهمر
هبدهیداجازهبعدباشددیگرردیفدردیگرگردويوردیفیکدرگردویک
سپس.بسپاردخاطربهراانهاجايوکندنگاهانهابهکودكثانیه20الی15مدت
پوشانیدبراانهاوبگذاریدانهارويبرعکسصورتبهرامصرفیکبارهايلیوان

ازودبرداریراهالیوانازیکیکودكخودانتخاببهیاوتصادفیصورتبهو
وجودهمشابشیمقابلردیفازلیوانکدامزیردربزندحدسکهبخواهیدکودك
بودهشکالتنازیرکهمیبینیدبرداشتیدکهرالیوانتصادفیصورتبهمثال.دارد

وجودالتشکمقابلردیفازلیوانکدامزیردربگویدتابخواهیدکودكازسپس
.دهیدادامهطورهمینتوانیدمیراکاراین.دارد

اشقاشینکامواچسباندنباسپسوبکشدنقاشیکاغذرويبخواهیدکودكاز•
اسبمنظریفحرکاتودستوچشممهارتتقویتبرايبازياین.کندرنگرا

.است

وککوچهايتوپآنهاازیکیداخلودهیدقرارمسیریکانتهايدودرسبددو•
)لییل(پردمیپایشیکرويحالیکهدربخواهیدکودكاز.دهیدقرارمتوسط
رینتماین.برساندمقابلطرفسبدداخلبهطرفیکسبدداخلازراتوپی
.شودمیتوجهوتمرکزوکودكتعادلیکنترلتقویتموجب

این.دکنپرتابسبدداخلبهراتوپوبایستدپایکرويبخواهیدکودكاز•
.شودمیتوجهوتمرکزوکودكتعادلیکنترلتقویتموجبتمرین
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بردنکرمرتبیاسازيداستانقابلیتکهبکشدکاغذرويتصاویريمادر•
یاسازدبداستانتصاویربرايتابخواهیدکودكازوداردداستانوقایعمبناي
کودكازودکنیاستفادههستندداستانیکبیانگرکههاییکارتازمیتوانید
مهارتتتقویباعثبازياین.بچیندداستانوقایعترتیببهراهاانبخواهید

.شودمیتوجهوخالقیتپردازي،خیالکالمی،هاي

پسودبچینیهمرويمشخصیترتیببارارنگیهايمکعبکودكمقابلدر•
قبلیبترتیهمانبهراآنهابخواهیدکودكازوبریزیدهمبهراآنهاثانیهچنداز

گیرنتنوعوتعدادافزایشباوکنیدشروعکمهايمکعبتعداداز.بچیند
ومدتوتاهکحافظهتقویتبراينیزبازياین.کنیددشوارتررافعالیتهامکعب
.استمناسبتمرکز

بهیدبکشپیچدرپیچمسیرچندکاغذينوارچسبازاستفادهبازمینروي•
راکدیگریشوند،شروعراستسمتازترتیببهمسیرهااینيهمهکهصورتی
قرارخرآدرمسیراولینمثال(شودعوضآنهاترتیبچپسمتدروکنندقطع
ازودهیدقرارراکودكبازياسبابیاخوراکیمسیرهاازیکیانتهايدر.)بگیرد
بهوردهکپیدارارسدمیبازياسبابیاخوراکیبهکهمسیريبخواهیدکودك
نای)دهیدقراردیگرمسیرانتهايدرراخوراکیبارهر(.کندحرکتآنسمت
.کندمیکمکدیداريتوجهوبیناییادراكبهبازي
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