
 
 

 تاالتنطزاذتسزانتا

 

 کتابچه بازی، کاردستی و معما

 ویژه کودکان در منزل

 
 ویروس کرونا ویژه دوره بحران ناشی ازبیماری و همه گیری

 

 

 

 

 تدوین:

 دکتر منصوره کریم زاده

 دکتر سکینه راه پیما

 زبیده خاوری

قوام فر، زهرا افشارفاطمه نورشرق، کوثر واحدی، نسیم افشاری، مریم قربانی، الهه قاضی زاده، آرزو   

99بهار   



 
 

  

 

               به نام دوست

 پیشگفتار

ناشی  هایها و نگرانیاین استرس .نشین کرده استکودکان را هم خانه هاجوالن ویروس کرونا در شهر .اکنون در شرایط سختی قرار داردجهانی جامعه 

اگر با رویکردی  لیکنعنوان یک واکنش طبیعی در کودکان مورد تایید است، وجود ترس بهاست. اگرچه کرونا حال همه را بد کرده  از شیوع ویروس

 روزها این. نادرست و با رفتار نامناسب و غیرمعقول با آن مواجه شویم ، نتایج منفی ومشکالت جدیدی را برای کودکان و اطرافیانمان ایجاد می نماییم

  .هستیم متفرقه هایکالس و مهدکودک به رفتن ها،پارک در تفریح کودکان و بازی شاهد کمتر دیگر

با وجود اینکه ویروس کرونا محدودیت ایجاد  .رغم اینکه خطر ویروس کرونا درکودکان کمتر است، اما استرس عجیبی به جان پدر و مادرها افتاده استبه

از کودکان را ها مراقبت الزم در کنار این نگرانیو  وجود آورده تا وقتِ بیشتری را با فرزندان خود بگذرانندلدین بهکرده، اما از سوی دیگر فرصتی برای وا

والدین باید بهداشت روانی فرزندانشان لذا ماند، ها باقی میتا مدت های ناشی از آنشود، اما پیامد استرسبیماری کرونا بعد از مدتی مهار می .دهند صورت

حق  کودکان باشند. کودکان کردن سرگرم و بهداشتی نکات آموزش و گیری یاد برای مناسبی بسیار الگویی ورا مقدم بر بهداشت زیستی آنها بدانند 

 .کنند دارند که در فضایی آرام زندگی

تحقیقات نشان ، کار سختی است. هاروزتلخ این شان از اخبار داشتنها و دور نگهکودکان در خانه و آموزش بهداشت به آن کردنسرگرم سوی دیگراز 

بینند، این کودکان از قدرت تفکر و خالقیت بیشتری نسبت به سایر داده است فرزندانی که در خانه با والدین ارتباط خوبی دارند، کمتر آسیب می

 .دکان برخوردار هستندکو

باید از این فرصت برای تقویت خالقیت  نماییم. برای بودن با فرزندان خود وقت بیشتری صرف ،وجود این ویروس موزی را به فال نیک بگیریمبیاییم 

 های گروهیبازی، را به شکل قبل ادامه دهیم انهای روزمره و منظم کودکبرنامهاست  ممکنی که تا جاییم، بیشتر در کنار هم باشکنیم، ها استفاده آن

 قدرت بهبود حافظه، تقویت جمله از یرت هایمها ایجاد موجب توانند می فکری هایبازیو و نوستالژیک که به فراموشی سپرده شدند را زنده کنیم. 

 .شود کودکان در شور نشاط شناختی و ایجاد و اجتماعی هایمهارت تفکر، رشد پرورش مسائل، حل خالقیت، افزایش تمرکز، قدرت تخیل، افزایش

مناسبی برای جایگزینی ند در نظر بگیرند. باید بتوان کودکانشانهای موبایلی و کامپیوتری برای برای تماشا تلویزیون، بازی را باید زمان مشخصیوالدین 

 طرح معما و چیستان. خوانی، گویی، کتابقصه، کاردستی، قدیمیهای غیر کامپیوتری، فکری و بازیاوقات وزانه کودکان  فراهم کنند، از قبیل 

 وشدند  روزها فراموش این تولید محتوا در سه بخش : بازی و سرگرمی، کاردستی، معما و چیستان)بازی هایی که با شده است در مجموعه حاضر سعی

بیشتر نموده،  صرف و لذت بخشتری بیشتر اوقاتبا فرزندان خود  اده  شود تادآموزش  والدین شده است( به در بسیاری از مواقع توجهی کمتری به آنها 

  ند و روزهای کرونایی را با اضطراب کمتر سپری نمایند.باشیکدیگر در کنار 
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1. 

 اییتوپ پنبهرها کردن  نام بازی:

 کودک نوپا گروه سنی:

 :هدف

 ، سرگرمی و هیجان، تقویت اعتماد به نفس در کودکان. ظریفتقویت مهارت حرکتی 

 دستمال کاغذی، نوار چسب. ،)پوم پوم(، رول مقوایی ای مهره های رنگی یا  توپ پنبه :مواد و وسایل مورد نیاز

  :شرح فعالیت

 توپ از ظرفی سپس و بچسبانید دیوار یا در یک به هم امتداد در را کاغذی دستمال رول چند نوارچسب از استفاده با

 مفید سرگرمی یک ای؛ پنبه توپ بازی بیندازند. ها رول داخل را ها توپتا  در اختیار کودک قرار دهید ای پنبه های

 فشار یا و ها لوله به آرام ضربه با باید ، اندازند می همزمان را توپ چند آنها اوقات گاهی .است سال سه زیر انکودک برای

 اولی از توپ تا بچسبانید هم زیر درست توانیدمی را هارول. توپ ها را به سمت بیرون هدایت کنیدبیاورن در را آنها دادن

 .شود دومی وارد و خارج

  :قوانین بازی

  .قانون خاصی ندارد

  :پیشنهاد

کاغذی، با استفاده در صورت نداشتن رول دستمال  .تغییر دهند به ابتکار خود توپ ها د مسیرهای نمی توانوالدین گرامی 

 توانید آن را درست کنید.از مقوا می

 

 

 



 
 

  

2. 

 اییتوپ پنبهفشار دادن  نام بازی:

 کودک نوپا گروه سنی:

  :هدف

 تقویت مهارت حرکتی ظریف، توانایی درک و تشخیص رنگ ها، شادی و سرگرمی.

 :مواد و وسایل مورد نیاز

 .مهره های رنگی یا  توپ پنبه )پوم پوم(، یک ظرف پالستیکی درب دار، ماژیک های رنگی

  :شرح فعالیت

ی تعداد کودکسپس به  ایجاد کنید. آنی در سایز های مختلف روی هایسوراخ و برداریدرا درب دار  پالستیکی ظرفیک 

 وارد ظرف کند. سوراخداخل  ازودک مهره ها را ک که دهید اجازهو  بدهید یا مهره های رنگی های پنبه ایاز توپ

  :قوانین بازی

 تشویق کنید. یجاد انگیره کودکان راا برای

 به کودک حق آزادی و انتخاب دهید. ،"ی نهراینجو ":راهنمایی و کمک کنید اما به کودک نگوییدبا راهنمایی کودکان را 

 :پیشنهاد

 .کمی چالش انگیز تر نماییدد بازی را یمی توان

و مهره  بیآ سوراخ از طریقمهره آبی را  تا دهید اجازه هاآن بهو نگهای مختلف رنگ کنید ر را با هاحلقه سوراخ اطراف

 ند.وارد ظرف کن غیره وسبز،  هایسوراخ طریق از رنگ سبز

 

 



 
 

  

3 . 

 طبقه بندی کردن نام بازی:

 سال( 3-2کودک نوپا ) گروه سنی:

 :هدف

 بزرگی و کوچکی ، سرگرمی.مفاهیم هماهنگی چشم و دست، تقویت دقت و مشاهده، درک 

  :مواد و وسایل مورد نیاز

 مهره های رنگی یا دکمه های رنگی، چند ظرف پالستیکی رنگی

 :شرح فعالیت

بر حسب  دیبخواهآن ها  ازهای رنگی را در سایز ها و رنگ های مختلف در اختیار کودک قرار دهید و ها یا دکمهمهره

 در ظروف مختلف مرتب کنند.دکمه ها را  رنگ ای سالگی( 3)در اواخر  اندازه

 :قوانین بازی

  .)ساده یا پیچیده( متناسب با سن و درک کودکان بر اساس دو یا چند ویژگی درخواست کنید طبقه بندی را

 :پیشنهاد

 می توانید از کاغذ رنگی یا تلق هم استفاده کنید. 

 

 



 
 

  

4. 

 پرتاب به هدف نام بازی:

 کودک نوپا گروه سنی:

 :هدف

 .تمرین چه چیزی را می توان انداخت و نباید هر چیزی را انداخت، تمرین پرتاب کردن، هماهنگی چشم و دست 

 :مواد و وسایل مورد نیاز

 توپ و حلقه، چند سطل پالستیکی رنگی یا کاغذ رنگی.  

 :شرح فعالیت

پرتاب  یسطل ایآنها را درون کاسه  نظیر توپ در اختیار کودک قرار دهید و از او بخواهید تایک سری وسایل بی خطر 

 .دنکن

  :قوانین بازی

  .در انتخاب وسایل به مسایل ایمنی توجه کنید

 :پیشنهاد

 سطل کیکه آنها را داخل  دییکرده و به آنها بگوفراهم را  یمختلف یی با رنگسطل هامی توانید بازی را سخت تر کنید: 

به جای توپ می توانید از چند لیمو  سبد هم استفاده کنید. و یا می توانید از سطل ماست.دنخاص پرتاب کنبا رنگ 

 امانی استفاده کنید هم گرد است و هم مناسب دست بچه ها است.

 

 



 
 

  

5. 

 رنگبازی با  نام بازی:

 کودک نوپا گروه سنی:

 :هدف

 تقویت اعتماد به نفس و حس استقالل رنگها، رشد خالقیت،آشنایی با 

 :مواد و وسایل مورد نیاز

 رنگ گواش، قلمو

 :شرح فعالیت

سپس نایلونی را برش بزنید و زیر کودک پهن کنید. ظرف رنگ و . ظرفی بریزیدرا درون مقداری از چند رنگ گواش 

و از کودک خود بخواهید  شروع به نقاشی با انگشت کنیدرا در اختیار کودک قرار دهید. به عنوان الگو  کاغذی  وقلمو 

 .که آنها هم شروع به رنگ آمیزی کنند.

 :قوانین بازی

 .ترسیم کند بگذارید کودک به هر روشی که راحت است .و لذت بخش است  جذابخیلی برای کودکان بازی با رنگ 

 :پیشنهاد

سر و دست های کودک را از آن بخش  .به صورت گرد برش بزنید  واز پایین  رادسته دار بزرگ پالستیک کیسه یک 

 ثیف شدن لباس های کودک شوید.کمانع از  تابرش خورده خارج کنید 

 

 
 

 



 
 

  

6. 

 رمپ ماشین نام بازی:

 کودک نوپا گروه سنی:

  :هدف

 مشاهده و تقلید، بازی و سرگرمی. رعایت نوبت،آشنایی با قوانین، احترام به قوانین، 

  :مواد و وسایل مورد نیاز

 ماشین های کوچک، یک صفحه مقوایی )کارتون(، ماژیک های رنگی، نوار چسب

 :شرح فعالیت

 مقوایی، جعبه روی ماژیک با خطوطی کشیدن  یا آن، روی بر چسب نوار چسباندنِ با و کنید تهیه مقوایی صفحه یک

 قراردادن با چنین هم. کند بازی آن روی هایش ماشین با آرامی به دهید اجازه سپس. کنید درست خیابان فرزندتان برای

 حرکت آن روی بر ها را ماشین کودکان تا بسازید رمپ یک شود می آن زیر در وسیله یک یا پله یک روی مقوا سمت یک

 .کند  بازی آن با و داده

 :قوانین بازی

 .توضیح دهید قوانین و رعایت نوبت و تاب آوری راساده و قابل فهم احترام به  زبان اب ان به کودک

 :پیشنهاد

.بسازیدبه صورت مورب رمپ  یا سینی پشتی از سطوح شیب دار از قبیل می توانید  

 

 



 
 

  

7. 

  شناسایی حاالت چهره نام بازی:

 سال 4-3 گروه سنی:

  :هدف

 غیر کالمی(.، )درون فردی، بین فردی آشنایی با جلوه های هیجانی در صورت افراد 

 : مواد و وسایل مورد نیاز

 توپ های  تخم مرغی، مقوا ، آبرنگ ، جعبه مقوایی  

 :شرح فعالیت 

)خنده، غم، تعجب، خشم، ناراحتی، نگرانی، عاد مناسب بریده و رنگ کنید.سپس حاالت هیجانی مختلفبمقواها را در ا

توپ های تخم و با چسب به صورت لوله در آورده و در باللی جعبه بچسبانید.را روی آن ترسیم کنید سردی، گرمی و...( 

مرغی را نیز با انواع حاالت هیجانی چهره نقاشی کنید و در جعبه بریزید. از کودک بخواهید که با توجه به تصویر رسم 

ستون های رنگی که تصاویر مشابه دارند بیندازند. در حین بازی در مورد حاالت ـها را در آنوی تخم مرغ ها ، ربر  شده

 .چهر های ترسیم شده با کودکان گفتگو کنید

  :قوانین بازی

 کودکان را در بیان نظراتشان در مورد تصاویر آزاد بگذارید.

 :پیشنهاد

 با ظروف یکبار مصرف و ماژیک یا با وسایل دیگر انجام دهید. های صورت  ماسکهمین بازی را می توانید در قالب 

 



 
 

  

8. 

 بولینگ هوایی نام بازی:

 سال 6-3 :گروه سنی

  هدف:

 سرگرمی، لذت بردن و احساس شادی. 

 وسایل مورد نیاز:مواد و 

 لیوان یکبار مصرف، توپ

  شرح فعالیت:

در این بازی یک سری لیوان را به ترتیب و تا سه ردیف بچینید. با فاصله توپ را به سمت لیوان ها پرتاب کنید. بینید در 

هربار پرتاب کردن توپ، چند تا از جعبه/ لیوان ها می افتد. اگر بازی را دو نفره انجام می دهید، هر یک از شما توپ را سه 

 ند تا از جعبه ها را می اندازید. بار رها کنید و ببینید هر کدام چ

  قوانین بازی:

برای هیجان  بازی را امتیازی نکنید. از سطح ساده به دشوار پیش برید و اجازه تجربه موفقیت را برای کودکان فراهم کنید. 

 نفره یا خانوادگی بازی کنید. میتوانید دو  بیشتر

 :پیشنهاد

و ... (  پالستیکی و سایر وسایل بی خطر  عبه های شیر و نکتار، قوطی، بطریمی توانید از هر آنچه که در خانه دارید )ج

 .با سلیقه خودتان انتخاب کنید.کودکان از بازی های پرتابی و نشانه گیری لذت می برند

 



 
 

  

9. 

 ها رنگ و ها شکلآشنایی با  :بازی نام

 سال 5-4 :سنی گروه

  :هدف

  .شادی سرگرمی، اشکال، و ها رنگ با آشنایی تعادلی ،تقویت مهارت های حرکتی وحرکات 

 :نیاز مورد وسایل و مواد

 کاغذی یا ای شیشه چسب نوار قیچی، باطله، کاغذ

  :فعالیت شرح

 آن سپس. بزنید برش را ها آن متفاوت اشکال در و کنید رنگ را ها آن کودکتان با و بردارید را باطله کاغذهای ابتدا در

 بر و کند پیدایش باید کودکتان و گویید می را رنگ و شکل اسم شما حاال. کنید ثابت زمین بربا چسب نواری  را ها

  .بایستد رویش

  :بازی قوانین

 .شود خوردن سر مانع که کنید ثابت زمین بر چسب با را اشکال کودک ایمنی جهت حتما

 :پیشنهاد

 نیم لوزی، ستاره، مثل توانید می بیشتری اشکال ازمی توانید همزمان شکل و رنگ را با هم پیشنهاد کنید. در ضمن 

 .کنید استفاده...  و دایره

 



 
 

  

10. 

 موانع از عبور :بازی نام

 سال 6-5 :سنی گروه

 هدف:  

  پردازش. سرعت تقویت کودکان، در هماهنگی و تعادل تقویت حرکتی، مهارت تقویت 

 :نیاز مورد وسایل و مواد

 ...و لباس مخصوص سبد مقوایی، های کارتن طناب، چارپایه، صندلی، کاموا، 

 فعالیت: شرح

 موانع از بتواند باید او. کنید ایجاد موانعی کودک راه سر در خانه، در مستعمل وسایل از برخی کمک به خانه فضای در

 را فرزندتان مسیر پارچه، یا کاموا کمک به. ها این مانند و بزند دور را ها آن بپرد، رویشان از بشود، ها آن داخل برود، باال

  .کنید تر سخت را بازی توانید می شد آشنا بازی نحوه با خوبی به کودک وقتی. کنید تعیین

  بازی: قوانین

 بازی نمایشی کودک با دوبار یکی بگیرد یاد را بازی قوانین اینکه برایو  کنید مشخص کودک برای را مسیر حتما

 .نکنید فراموش را هیجان ایجاد و بازخورد تشویق، بازی میان در حتما .کنید

 :پیشنهاد

 سلیقه با دارید خانه در که آنچه هر از توانید می باشید، داشته کافی فضای با بزرگ خانه یک شما اگر گرامی، والدین

 با را بازی این که این یا کند عبور موانع از عقب عقب صورت به توانید می تر بزرگ کودکان برای .کنید انتخاب خودتان

 .ببرید لذت بازی این انجام از بنابراین برند می لذت حرکتی هیجانی، های بازی از کودکان.کنید تکرار آن انجام زمان ثبت

 



 
 

  

 کاردستی و فعالیت های هنری

 

 



 
 

  

1. 

 قاب عکس به صورت پازل کاردستی:نام 

 سال 4-3 گروه سنی:

 هدف: 

 تقویت تجسم فضایی، تقویت تمرکز و دقت، سرگرمی.  

 مواد و وسایل مورد نیاز:

 مقوا، عکس، قیچی، چسب

  شرح فعالیت:

قوا مقوا را به اندازه عکس ببرید و عکس را روی آن بچسبانید. آن را به پشت برگردانید و روی مقوا، خطوطی بکشید تا م

به صورت پازل های چیدنی در آید )خط های راست بهترند(. حاال در امتداد خطوط مقوا را قیچی کنید. اجازه بدهید 

 کودکتان با کنار هم گذاشتن قطعات، تصویر صورت خود را مجددا تهیه کنند.

 قوانین:

 کودک را به ابراز و بیان احساساتش در ساخت عکس خودش تشویق کنید. 

 پیشنهاد:

 الدین گرامی می توانید از کتاب، روزنامه نیز تصاویری را انتخاب کنید.و

 .دهید قسمت و یا حتی در شکل های نامنظم برش 4برای چالشی کردن پازل، می توانید تصویر را به بیش از 

 



 
 

  

2 . 

  قالب و چاپ :کاردستینام 

 سال 6-5 گروه سنی:

  هدف: 

 پرورش ذوق هنری، آشنایی با سطوح سخت و نرم.خلق یک اثر هنری، لذت از بازی، 

 مواد و وسایل مورد نیاز:

 قالب های متنوعرنگ )گواش، آبرنگ(، کاغذ یا پارچه نخی ساده، خمیر،  

  شرح فعالیت:

خمیر را به شکل الیه ای صاف و نرم در آورید. شکل های و تهیه رنگ های مختلف از خمیر ، , بعد از ساخت خمیر با آرد

 آنها ، کودک می تواند با استفاده از ی خمیراشکال  حک کنید. بعد از خشک شدن با قالب ها ی روی خمیر چاپ مختلف

 کند و تابلویی زیبا بسازد. ی ایجادچاپطرح های و رنگ های موجود بر پارچه یا کاغذ 

 قوانین: 

 .بروز پیدا کندذارید تا خالقیت آنها رنگ آزاد بگ خابکودکان را در انتخاب اشکال برای قالب زدن و انت

  پیشنهاد:

در خانه موجود است جهت چاپ استفاده کنید مانند: انواع قالب ها، سبد، رنده،  وسایل بی خطری کهمی توانید از 

 اسباب بازی ها، سکه و سایر موارد.

 



 
 

  

3. 

 )پس انداز یا احساسات( قلک :کاردستینام 

  سال 6 -5 :گروه سنی

  هدف:

 .، تقویت ابراز احساساتآشنایی با مفهوم عدد، پس انداز کردن و مدیریت مالی 

 مواد و وسایل مورد نیاز:

 ، گواش، نوار چسب شیشه ای، کاغذ، قیچیییا فلز یقوطی خالی درب دار پالستیک 

  شرح فعالیت:

شکال و یا گل و گیاهان کوچکی بچسبانید . برای پوشانده درب کاغذهای رنگی بپوشانید . میتوانید روی آنها ابتدا تصاویر و ادور قوطی را با 

. روی درب قوطی از هر جایی که دوست دارید، سوراخی ایجاد کنید که آن از چسب و کاغذهای رنگ شده و برش خورده استفاده کنید

 شما آماده است.  قلکی روی آن بکشید. تصاویریگواش  و یک های رنگیژاز آن رد شود. در قوطی را با چسب بچسبانید و با ما پولبتوان 

 قوانین: 

حتما از نمونه خوبی جهت ایمنی کودک هستند.  یی که درب های آسان باز شونده و درب پالستیکی دارند رب یا کمپوت هاقوطی های 

 آن بیاندازد.کودکتان بخواهید که هر روز احساسش از آن روز را با یک استیکر از خنده، غم، شادی، بی حوصلگی را داخل 

   پیشنهاد:

کودک را تشویق کنید که راجع به نگرانی و احساس هایش نقاشی از این روش میتوان برای بیان احساسات کودکان هم استفاده کرد.

 و در قوطی بیندازد و در یک زمان مناسب آن را باز نموده و در باره آن احساس با شما صحبت کند بکشند.

 



 
 

  

4. 

  برفی آدمجای مدادی   :کاردستی نام

 سال7تا4:سنی گروه

  :هدف

 حیوانات ها،شناخت رنگ دست،شناخت و چشم هماهنگی

  :نیاز مورد وسایلمواد و 

  ، مداد رنگیرنگی مقوای آبکی، سفید،چسب مقوای یا کاغذی دستمال رول

  :فعالیت شرح

 استفاده برفی آدم بدن عنوان به کاغذی دستمال رول از و ددهی برش مقوا از را لباس های چشم،بینی،دکمه قیچی با

 که را اعضایی تصویر با مطابق شود سفید برفی آدم تا دیچیب کاغذی دستمال رول دور را سفید رنگی کاغذ یا مقوا ،دکنی

 سپس تکه ای که به شکل دایره برای کف جامدادی برش داده اید بچسبانید. .دچسبانیب برفی آدم تن به ه ایدداد شبر

 قوانین: 

 استفاده کنید.کودکان  دادن از قیچی های مخصوص در برش 

 :پیشنهاد

 خود اینکه یا شود استفاده کوچکتر های قیچی از یا است بهتر دشوار باشد کودکان برخی برای قیچی چنانچه استفاده از 

 ند.ده انجام را برش کار والدین

 



 
 

  

5. 

 ساخت حیوانات کاغذی :کاردستی نام

 سال7تا4:سنی گروه

  :هدف

 .حیوانات شناخت ها، رنگ شناخترشد خالقیت،  دست، و چشم هماهنگی

 .رنگی،قیچی،چسب های مقوا :نیاز مورد وسایل

  شرح فعالیت:

رسم  را خرگوش بینی و چشم ماژیک ،باد چسبانی هم به و دکنی قیچی را ها خرگوش،گوش بدن و سر تصویر طبق

 .دبسازی دمیتوانی تصویر با مطابق روال همین با هم را حلزون. کنید

 قوانین: 

 .قانون خاصی در ساخ آنها وجود ندارد

 :پیشنهاد

به اجرای  شده ساخته حیوان با رابطه در اطالعاتی ضمن ارایه  دستی، کار شدن ساخته از بعد توانند می والدین

 .بازیهای نمایشی با حیوانات کاغذی بپردازند

 

 



 
 

 

6 . 

 کوچولو زنبور:یکاردست نام

 سال7تا4:سنی گروه

  :هدف

 .واناتیح ها،شناخت رنگ دست،شناخت و چشم یهماهنگتقویت مهار تهای حرکتی کوچک،  

 :ازین مورد لیوسا

  ،مایع چسب، زنبور بدن کردن درست یبرا یبستن چوب ای یکاغذ دستمال رول ای یمشک و زرد یها رنگ به مقوا 

  .کیماژ ،یچیق

 : فعالیتشرح 

 کند کار یچیق با یراحت به تواندینم و است سن کم کودک اگربرش دهید. را زنبور بدن و ها شاخک، ها بال یچیق با

 ند.بچسبان چسب با را آماده شده یاعضا تا بخواهند کودک از بعد و دهند برش را زنبور بدن یاعضا یچیق با نیوالد

 .قوانین: ندارد

  :شنهادیپ

) نحوه تغذیه، محل زندگی و حیوان با رابطه در اطالعاتی ضمن ارایه  دستی، کار شدن ساخته از بعد توانند می والدین

  .به اجرای بازیهای نمایشی با حیوانات کاغذی بپردازند شده ساخته ...(

 



 
 

  

7 . 

  موشه آقا :یکاردست نام

 سال7تا4:سنی گروه

  :هدف

 واناتیح آشنایی با دست، و چشم یهماهنگتقویت مهار تهای حرکتی کوچک، رشد خالقیت، 

  :ازین مورد لیوسامواد و 

  یچیق ،مایع  ،چسب یرنگ یها مقوا

 :فعالیت شرح

 مایع  چسب با و داده برش یچیق با را موش دم و ها لیبیس، ها چشم، ها موش،گوش بدن مرحله به مرحله شکل طبق

 .دچسبانیب هم به

 قوانین: ندارد

 :شنهادیپ

 .دهند ئهارا کودک به شده ساخته وانیح با رابطه در یاطالعات ،یدست کار شدن ساخته از بعد توانندیم نیوالد

 



 
 

 

8. 

 کودکان به احساساتآشنایی با  موزشآ: کاردستی نام

 سال 6تا  3سنی: گروه

 :هدف

 ندر کودکا یجانیه مهارتهای تیتقو

 :ازین موردو وسایل  مواد

 مصرف کباری بشقاب ، ایا مقو ک،کاغذیماژ

 : فعالیت شرح

حاالت مختلف دهان و بینی را در  تا دیکن ککودک کم بهابتدا بشقاب یکبار مصرف را با قیچی دو قسمت کنید. سپس 

سپس آن را در زیر بینی خود با دست نگه دارد و حاالت چشم و ابروی خود را مطابق   .شی کندنقاانواع حاالت  احساسی 

 با آن  تصویر  هماهنگ نماید. 

 قوانین:

 .توضیح دهداز کودکان بخواهید برداشت خود را در هر یک از حاالت  پیشنهاد:

 

 

 



 
 

  

9. 

 : مهر سبزیجات  نام کاردستی

 سال  6تا  3گروه سنی: 

 هدف: 

 بین کودک و والدین ، تقویت مهارت های ارتباطی  و هوش فضایی تقویت حس خالقیت 

 مواد و وسایل مورد نیاز:

 ، کاغذ، سیب زمینی، کرفس، خیار و ...یا رنگ های خوراکی  گواش یا آبرنگ

  : فعالیت شرح

ریده و به گواش آغشته بمختلف کرفس یا سیب زمینی را به اشکال مقداری گواش در رنگ های مختلف را رقیق کنید و 

  و تصاویر خالقانه ایجاد کنید. کنید و اثر آن را روی کاغذ امتحان کنید

 قوانین: 

 برای جلوگیری از دور ریختن مواد غذایی از رنگ های خوراکی استفاده کنید

  پیشنهاد:

از قالب های آماده استفاده برای برش سبزیجات  .می توانید از سفره یا نایلون بزرگ استفاده کنید حفظ نظافتبرای 

 .کنید

 

 

 



 
 

 

10. 

 سینی خمیر  :نام کاردستی 

 سال6 تا5 :گروه سنی

 آشنایی با ترکیب رنگ ها، خالقیت در تولید رنگ های جدید :هدف

  سایل مورد نیاز:ومواد و 

 خوراکی  های مختلفرنگ ،نانواییخمیر  ،های  کوچکبشقاب

  :فعالیت شرح

اجازه دهید تا کودک رنگ کردن خمیر را به شیوه خودش های خوراکی رنگ با استفاده از  .کنیدپر ا با خمیر بشقاب رسه 

و تولید  ها از یک سینی به سینی دیگر تجربه هیجان انگیزی برای او ها و انتقال خمیرترکیب کردن رنگ .تجربه کند

 خواهد بود.رنگ های جدید 

 پیشنهاد:

 . رعایت بهداشت الزم ، می توانید بعدا از خمیرها برای پخت نان های رنگی استفاده کنیدبا  

 

 



 
 

 

 معما و چیستان
سال 7-6ویژه کودکان   

 

 



 
 

  

 ؟بینید می باهم هایی تفاوت چه تصویر دو این در. 1

 



 
 

 

 پاسخ:. 1

 



 
 

  

 . در تصویر چند تا حیوان میبینیم؟2

 



 
 

 

 پاسخ:.2

 



 
 

  

 . در این لباس چند سوراخ می بینید؟3

 

 

 

 



 
 

 

 تا، دو تا در جلوی لباس دو تا پشت لباس. 4 . پاسخ:3



 
 

 

 . تفاوت ها را بیابید. 4

 

 

 



 
 

 

 . پاسخ:  4

 

 

 



 
 

  

 . حل ماز: مسافران این ماشین از چه راهی برای رسیدن به مقصد بروند؟5

 

 



 
 

  

 در تصویر زیر شتر را پیدا کنید و بگوئید چند حیوان در این تصویر وجود دارد؟ .6

 

 

 



 
 

 

. کدام مخزن زودتر پر می شود؟7  

 

 



 
 

 

جوجه کوچولو را بین این اجسام پیدا کنید.. 8  

 

 

 

 



 
 

 

پاسخ:. 8  

 

 

 

 



 
 

 

 آیا می توانید خرس قطبی را در میان ارواح پیدا کنید؟. 9

 

 

 

 

 

 



 
 

  

. پاسخ:9  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 . راه رسیدن سگ کوچولو به استخوان، غذا و خانه اش کدام است؟10
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. تهران: انتشارات جوانه رشد. 1392گری جودیت و الیسون، شیال . بازی های خالق. ترجمه ی لیال گنجی،  

 با اصالح و ویرایش بازی های این کتابچه نوشته شده است.

 


