


اهمیت آموزش مفاهیم ساده در دوران پیش از دبستان :
بـر اسـاس یافتـه هـای روان شناسـی و علوم تربیتی، سـال های پیش از دبسـتان در رشـد 
و تربیـت کـودکان نقـش اساسـی و تعییـن کننـده دارد. در ایـن دوران حسـاس و مهـم، 
یادگیـری کـودکان عمیـق تـر، سـریع تـر و آسـان تـر انجام مـی شـود. توانایی هـای آنان 
در جنبـه هـای مختلـف رشـد یافتـه و شـکوفا می شـود و پایه هـای اصلی شـخصیت آنها 

شـکل مـی گیرد.
بـر همین اسـاس بسـیاری از پژوهشـگران و سیاسـتگذاران امر آمـوزش، روی آموزش ها و 
آمـوزش مهـارت هـای پیـش دبسـتانی و دبسـتان تاکیـد دارند و در ایـن بیـن، تاکید ویژه 

آنهـا بـر آمـوزش زبـان )مـادری( ریاضیات و مهارت های هوشـی- هنری بیشـتر اسـت.
آمـوزش پایـه پیـش دبسـتانی و انتخـاب برنامـه آموزشـی بـا کیفیـت بـاال نـه تنهـا باعث 
افزایـش آمادگـی و اشـتیاق کـودکان بـرای ورود بـه مدرسـه و اجتمـاع مـی شـود بلکه به 

صـورت خـاص، تاثیـر بسـیار مثبتـی بر کـودکان می گـذارد.
بسـیاری از مشـکالت یادگیـری قبـل از ورود بـه دبسـتان قابـل پیشـگیری هسـتند. شـما 
والدیـن و مربیـان مهدهـای کـودک و پیـش از دبسـتان  با صـرف زمانی اندک مـی توانید 

مشـکالت کـودک را شناسـایی و برطـرف کنید.
در سـنین پیـش از دبسـتان مـی توان از بـازی برای آمـوزش انـواع مفاهیم اسـتفاده کرد، 
مهـم ایـن اسـت که نوع بازی را متناسـب با سـن و سـال و میزان رشـد ذهنـی و اجتماعی 

انتخـاب کنید. کودک 
هـدف آمـوزش، انتقـال مفاهیم سـخت نیسـت بلکه هـدف باالبـردن درجه دقـت و تمرکز 
کودک به مشـاهده دقیق محیط زندگی و کشـف شـباهت ها و بکارگیری درسـت مفاهیم 
اولیـه )جهـت هـا( و بعـد از آن پایه های ریاضی مثـل طبقه بندی، نظم و ترتیب، مقایسـه 

وانـدازه گیری، شـمردن و انجام عملیات اسـت.
بایـد دانسـت کـودک تفکـر منطقـی و انتزاعـی نـدارد، مفاهیـم اساسـی را نیـز نمـی داند 
بنابرایـن مـی توانیـد از طریـق بـازی باعث کسـب تجـارب عینی بـرای او شـده و محیطی 
جـذاب و شـاد بـرای فعالیـت او بـه وجـود آوریـد و مفاهیـم اولیـه از جمله »مفهـوم اندازه 
شـامل بـزرگ، کوچـک و مسـاوي« ، »مفهـوم ارتفـاع شـامل بلنـد، کوتـاه و مسـاوي« ، 
»مفهـوم وزن شـامل سـنگین، سـبک و مسـاوي«، » مفهـوم ضخامت شـامل چـاق، الغر و 
هـم وزن« ، »مفهـوم قطر شـامل پهن، باریک و مسـاوي« ، »مفهوم کمیت شـامل بیشـتر، 
کمتر و مسـاوي« ، » مفهوم فاصله شـامل دور، نزدیک و مسـاوي« ، »مفهوم زمان شـامل 
قبـل، بعـد و هـم زمـان« ، »مفهوم دما شـامل گرمـا، سـرما و همانند« ، »مفهـوم جهت ها 
شـامل بـاال، پاییـن، چـپ، راسـت، زیر، رو ,کنـار ,بین , داخـل  و خارج« را آمـوزش دهید.

سخنی با والدین و مربیان عزیز:
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بـازی فرایندی اسـت همراه با تحـرک، احسـاس آزادی در انتخاب، لذت بخش 
و بـدون هـدف مادی، که در انسـانها و اکثر حیوانات وجـود دارد. بازی از جمله 
مظاهـر عمـده و کامـال مشـخص رشـد اجتماعـی و رشـد ذهنـی - شـناختی 

کـودک اسـت؛ بـه ایـن معنی کـه کودک کیفیـت و هر دو نوع رشـد خود و سـایر جنبه ها، مخصوصـ  ا جنبه حرکتی 
را در بازی هایـش منعکـس می کند.

بـازی بهتریـن وسـیله ای اسـت که به کودکان ایـن امکان را می دهد به آنچه خودشـان دوسـت دارند بپردازنـد، مقررات 
الزم را خودشـان وضع کنند، احسـاس هویت و اسـتقالل کنند، مقدار وقت الزم و حتی زمان و مکان را خودشـان انتخاب 
کننـد، آنچـه را که می خواهند تجربه و کشـف کنند و »بیاموزند«. به تبادل عاطفی با همسـاالن خـود بپردازند، به میزان 
نیازشـان لذت ببرند و خوشـحال شـوند، مسـائل زندگـی را در خود تجربه کننـد، به درون سـازی و برون سـازی بپردازند. 
امیـال سـرکوفته خـود را ارضا کنند، تشـنج های خود را کاهـش داده و از بین ببرند. مهارت های حسـی - حرکتی خود را 
رشـد و گسـترش داده و در دنیای خیالی خود فرو روند. به خالقیت برانگیخته شـوند و با انضباط های الزم جهت زندگی 

جمعی آشـنا شـوند تا خود را در خویشتن رشـد و گسترش دهند.
بـازی یکـی از فعالیت هـای لذت بخـش و سـازنده برای کودکان اسـت. کـودکان از طریـق بازی هایی که بـا هیجان و 

لـذت همراه اسـت، زندگی در دنیـای آینـده را تمرین می کنند. 
ویژگی هـای هـر بـازی و فایده های آن در رشـد همه جانبه ی قوای ذهنی، جسـمی، شـخصیتی و اجتماعی کودک باعث شـده 

اسـت توجـه تعـداد زیادی از دسـت انـدرکاران تعلیم و تربیت به چگونگی نقـش آن در امر آموزش کودکان معطوف شـود.
بـازی، آمـوزش اسـت و کـودک از طریـق بازی هـا مهارت هـای گوناگونـی کسـب می کنـد. اسـتفاده از بـازی هـای 
آموزشـی یکـی از مباحـث اصلـی و تخصصـی حـوزه آموزشـی اسـت و از جملـه راهکارهایـی اسـت که بـرای فعال 
کـردن مربیـان و معلمـان در ایجاد خالقیت در کـودکان و نوجوانان کاربرد دارد. بازی آموزشـی یکی از موقعیت های 
یاددهـیـ  یادگیـری بـه شـمار مـی رود و فعالیتی سـازمان یافته اسـت و همراه بـا قوانین مشـخص در آن دو یا چند 

کـودک یـا دانش آمـوز بـرای رسـیدن بـه اهـداف آموزشـی از قبـل تعیین شـده، در ارتباط بـا هم قـرار می گیرند. 
باید بپذیریم که بازی برای رشـد هوشـی اهمیت بسـزایی دارد و آشـنا کردن کودکان با بازی یکی از عواملی اسـت که رشـد 

شـناختی آنها را تسهیل می کند. 
اسـباب بازی های مناسـب به کودکان قبل از دبسـتان کمک می کند تا رفتار اجتماعی مطلوب را هم بیاموزند. خواسـته یا ناخواسـته، 

اسـباب بـازی بـه کودکان کمـک می کند رفتارهایی را که در بـازی آموخته اند در زندگی اجتماعـی خود به کار گیرند.
بـرای آمـوزش بهتـر و جـذاب تـر باید دسـت از سـخنرانی برداریـم و روش هـای جدید آمـوزش با بـازی را درپیش 
بگیریـم .بـا بـازی مـی توان مسـئولیت پذیـری، صبر، صداقـت، همدلی وحتـی مطالب آموزشـی چـون ریاضیات را 
هـم بـه خوبـی بـه کودک آموخـت. در بـازی »خرس های شـگفت انگیز« بـه دلیـل جذابیت در شـکل و رنگ 

خـرس هـا، آمـوزش بسـیار آسـان تـر و تاثیرگـذار تـر بـوده و شـواهد آن نمایـان می شـود. با 
اسـتفاده از ایـن بـازی مـی تـوان مفاهیـم سـاده ای چـون مرتـب سـازی براسـاس رنگ, 
الگـو های سـاده و مفاهیمـی مانند »داخل و خـارج«، »کنار و پشـت«، »بین«، »دور و 
نزدیک« و موارد سـخت تری چون :»جمع وتفریق«، »مقایسـه«، »اشـکال هندسـی«، 

»دسـته بندی بـرای ضرب و تقسـیم« را آمـوزش داد. 

راهنمای بازیاهمیت آموزش با استفاده از بازی برای کودکان
»خرس های شگفت انگیز«
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1- آمـوزش بـا بـازی و هیجـان بـرای کـودک دلبندتـان جـذاب تـر و 
مانـدگار تراسـت پس هر زمان حس کردید کودک خسـته شـد دسـت 

از بازی بکشـید. 
2- ممکـن اسـت کـودک شـما یکـی از بـازی هـا را نتواند انجـام دهد؛ 
در ایـن صـورت بـه هیـچ وجـه او را تحقیـر نکـرده و بـا کـودکان هـم 
سـال خـودش مقایسـه نکنیـد. اگر فرصت بـود وکودک حوصله داشـت 

مجـدد بـازی را تکـرار کنید.
3- فرامـوش نکنیـد کـه در طـی همـه این بـازی هـا باید بـا کودکتان 
همـراه باشـید و او را تنهـا رهـا نکنیـد. بـا او بـازی کنیـد تـا از کودکی 
فرزندتـان لـذت ببریـد و زندگی کـردن را در قالب بازی بـه او بیاموزید.

4- در انتخـاب بـازی دقـت الزم را داشـته باشـید تـا آن را بـا توجـه به 
سـطح آگاهـی و مهـارت کـودک و منطبق بـا موضوع آموزشـی انتخاب 
کنیـد، زیـرا کـودک زمانـی اعتماد به نفـس الزم را داراسـت که مهارت 

کافـی را به دسـت آورده باشـد.
5- توجـه داشـته باشـید کـه بـرای رشـد و شـکوفایی اسـتعدادهای کودک 
دلبندتان باید محیطی مناسـب برای رشد هوشی، کالمی، اجتماعی، عاطفی 
و جسـمی فراهم کنید. محیطی که بتوان با بازی، به طور غیرمسـتقیم آموزه 

هـا را منتقـل کـرده و موجب شـادی و لذت کودک خود شـوید.
6- حتمـا دربـازی چنـد نفـره بـرای انتخاب رنـگ از تاس خـرس های 

رنگـی اسـتفاده کنیـد تا بیـن کـودکان عدالت رعایت شـود.
7- هیجان دربازی رافراموش نکنید.

8- رعایت نوبت و صبر را در حین بازی آموزش دهید.
9- توجـه داشـته باشـید این کتـاب راهنما فقـط تعداد اندکـی از بازی 
هـا را طراحـی و آمـوزش داده و بقیـه بسـتگی به خالقیت شـما والدین 

و مربیـان عزیز دارد.

نکته های مهمی که درحین بازی باید بدانید:
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بازی 1 :  خرسمون چه رنگیه؟
اهداف آموزشی: آموزش مرتب کردن طبقه بندی براساس رنگ

روش بـازی : از کـودک بخواهیـد خرس هـای هم رنـگ را مرتب کـرده و در داخل لیوان 
هـای همرنـگ خـودش جـای دهد. مثـال: خرس هـای قرمز داخل لیـوان قرمز

بازی 2 : این ور اون ور
اهداف آموزشی: آموزش مفهوم کنار، پشت و جلو - آموزش دقت، تمرکز 

و سرعِت عمل

روش بـازی: از کـودک بخواهید خرس هـا را به تفکیک 
رنـگ در جلـوی لیوان همرنگ خود قـرار دهد؛ در مرحله 
بعـد از او بخواهیـد خرس هـا را در کنار و یا پشـت لیوان 
هـا قـرار دهـد. در مراحـل بعدی بـازی می توانیـد بدون 
توجـه بـه رنـگ هـا همیـن بـازی را انجـام دهیـد. برای 

هیجـان بیشـتر، لیـوان هـا را بیـن کودکان تقسـیم کـرده و مسـابقه برگـزار کنید. ایـن بازی 
دقـت، تمرکـز و همچنیـن سـرعت عمل آن هـا را باال مـی برد. 

در همیـن قسـمت مـی توانیـد بـه هر کـودک دو لیـوان بدهیـد و این بـازی بین سـه کودک 
برگـزار شـود. ازآن هـا بخواهیـد خـرس هـا را کامال بیـن دو لیوان قـرار دهند. آمـوزش »بین« 

بایـد بعـد از مرحلـه بـاال انجـام پذیرد تـا کـودک آن را با مفهـوم »کنار« اشـتباه نگیرد.

بازی 3: داخل لیوان -  بیرون لیوان
اهداف آموزشی:  آموزش مفهوم »داخل و درون« و »تو« و »دقت در رنگها«     

روش بـازی : از کـودک بخواهیـد خـرس هـا را داخـل لیوان بریـزد یا چند خـرس بیرون 
لیـوان بچینـد، در ایـن جـا مـی توانیـد از کارت دایـره هـای رنگـی که بـه تعداد لیـوان ها 
ترسـیم شـده اسـت در دسـترس کـودک قـرار داده و از او بخواهیـد خرس هـای هم رنگ 

آن هـا را در درون دایـره هـا قـرار دهـد. )خـرس های آبـی داخل دایـره آبی(

راهنمای بازی
»خرس های شگفت انگیز«
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بازی 4 : بچین بچین
اهـداف آموزشـی:  آموزش مهـارت دقـت، تمرکز 

و سـرعت عمل

روش بـازی : از کـودک بخواهیـد لیـوان هـا را بـر 
عکـس کـرده و خرس همرنـگ همان لیـوان را روی 
آن بچینـد. کـودک بایـد توانایـی خـود را بسـنجد و  

امتحـان کنـد کـه چنـد خـرس را مـی توانـد روی لیـوان بچیند کـه نریزد.

بازی 5 : چینه
اهداف آموزشـی:  آمـوزش مهـارت دقت، تمرکز و سـرعت 

عمل

روش بـازی : در این قسـمت، بـازی فقط با لیوان ها اسـت و 
کـودک باید سـعی کنـد لیوان هـا را با دقت روی هـم بچیند. 
ایـن چیدمـان باید طـوری باشـد که لیـوان ها نریـزد. در این 
چینـش، بـرای بـار دوم بـه بعـد مـی توانیـد رنـگ هـا را نیـز 
مـالک قـرار دهیـد مثال رنـگ های آبی و سـبز و قرمـز پایین 

تـر و بقیـه روی آن ها قـرار بگیرند.

بازی 6 : زود تند سریع
اهداف آموزشی:  آموزش مهارت شمارش، سرعت عمل و آشنایی با اعداد یک رقمی

روش بـازی : خـرس هـا را در برابرکـودکان قـرار دهیـد )بـازی شـش نفره( بعد بـا گفتن 
شـماره از آن هـا بخواهیـد بـا توجه به رنـگ به همان تعـداد خرس بردارند و در دستشـان 

نگـه دارنـد. )مثـال با گفتن شـماره 2، دو خـرس بردارند(

بازی 7 : زود تند سریع , رنگو بپا
اهداف آموزشی:  آموزش مهارت شمارش و سرعت عمل

در ایـن بـازی شـماره ای را مربـی یـا والدین عزیز اعالم کـرده و از کودکان مـی خواهند به 
همـان تعـداد از خـرس هـا را برداشـته و در داخل لیـوان بیندازند. در اینجـا رنگ خرس ها 
بایـد بـا رنـگ لیـوان ها یکی باشـد. برای هیجـان بازی همه ی خـرس ها را در وسـط میز 
بریزیـد. ایـن بـازی مـی توانـد شـش نفره یـا کمتر باشـد، هرکـس زودتـر تعداد خواسـته 

شـده را بـا توجـه به رنگ درسـت درلیـوان بریزد برنـده مسـابقه خواهد بود. 6



بازی 8 : منچ خرسی 
اهداف آموزشی :  آموزش مهارت شمارش دقت و 

تمرکز -  آموزش صبر و رعایت نوبت در بازی
روش بـازی : ایـن بـازی دو تـا شـش نفـره انجام می شـود 
از دو تـاس شـماره و تـاس خـرس هـای رنگـی  بایـد  و 
اسـتفاده کنیـد. هرکـودک بـا انداختن تاس خـرس رنگی، 
رنـگ خـودش را پیـدا مـی کنـد سـپس تـاس شـماره را 
می اندازنـد، بـه تعـداد عدد آمده خـرس هـا را روی مقوای 
رسـم شـده مـی چینـد هرکـس زودتـر بتوانـد بـه میـزان 
خواسـته شـده در اول بـازی خـرس بچینـد برنـده اسـت. 

درکل 10 خـرس مـورد نظـر اسـت. )ماننـد بـازی منـچ(

 بازی 9 : یک به دو
اهداف آموزشی: آموزش مهارت الگویابی

روش بـازی : الگـوی 2 بـه 1  ازکـودک بخواهیـد بـه همان ترتیبی که شـما خـرس ها را 
قـرار مـی دهیـد، خرس هـا را بچینـد. برای مثـال : دو خرس سـبز یک خـرس آبی

 بازی 10 : مثل من بچین
اهداف آموزشی : آموزش مهارت الگویابی  -  آموزش دقت و تمرکز در الگوها

روش بـازی : در ایـن بـازی والدیـن یـا مربـی عزیـز باید خـرس ها را برحسـب یـک الگو 
بچینـد. سـپس از کـودک بخواهیـد به همـان ترتیـب ادامه دهد. مـی توانید بـرای هیجان 
بیشـتر ایـن بـازی را بـه صورت مسـابقه در بین بچه هـا اجراکنید. هرکس زودتر و درسـت 
ادامـه دهـد برنـده اسـت. نکتـه قابل توجـه اینکه از الگوهای سـاده شـروع کنید تـا اعتماد 

بـه نفـس کـودک تضعیـف نشـود. )زرد زرد    قرمـز قرمز قرمـز    آبی(

بازی 11 : شکل مال کیه ؟
اهداف آموزشی : آموزش آشنایی با اشکال هندسی

روش بـازی : ایـن بـازی 6 نفره اسـت. از بچه ها بخواهیـد به نوبت تـاس بیندازند هرکس 
بیشـترین عـدد را داشـت انتخـاب شـکل بـا اوسـت. اگـر چنـد نفر عدد مسـاوی داشـتند 
مجـدد تـاس انداختـه شـود با ایـن تفاوت کـه این بـار را با عدد قبلشـان جمع مـی کنند. 
هرکـس عدد بیشـتری داشـت شـکل مـورد عالقه خـود را انتخـاب می کند و بازی شـروع 
مـی شـود تـاس مـی اندازنـد وبه تعـداد آمده خـرس های کوچـک را روی شـکل خود می 

چیننـد هرکـس زودتـر بتوانـد ده خرس خـود را بچینـد برنده بازی می شـود.

راهنمای بازی
»خرس های شگفت انگیز«
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بازی 12 : چپ چپ راست راست
اهداف آموزشی : آموزش راست و چپ - آموزش مهارت جمع کردن

روش بـازی :  از کـودک بخواهیـد مثـال 3 خـرس آبی در دسـت راسـت و 2 خـرس قرمز 
در دسـت چـپ نگـه دارد. حـال از او بخواهیـد خـرس هـا را در یـک لیـوان بریـزد و روی 
هـم شـمارش کنـد. این بـازی را هـم می توانیـد چند نفـره برگـزار کنید. فرامـوش نکنید 
هیجـان بـازی باعث ادامه بازی از سـمت کودک می شـود. در این قسـمت آمـوزش مفهوم 

راسـت و چـپ بسـیار مهـم اسـت بعـد از آن به جمـع خرس هـا باید توجه شـود.

بازی13 : زود خرس ها رو بچین
اهداف آموزشی : آموزش مهارت جمع

روش بـازی: کـودک را راهنمایـی کنیـد بـه تعـداد خواسـته شـده در بـاالی جـدول، دو 
رنـگ دلخـواه از خـرس هـا انتخـاب کـرده و به چنـد طریق در جـدول قرار دهـد تا جواب 
بـاالی جـدول بـه دسـت آیـد. این بـازی مـی تواند بین سـه کودک برگـزار شـود. در بازی 
سـه نفـره برای هیجان بیشـتر هرکس سـریع تـر و با اسـتفاده از دو رنگ از خـرس ها و از 

چنـد راه عـدد بـاالی جدول را داشـته باشـد برنـده بازی خواهـد بود.

بازی 14 : یک دو سه
اهداف آموزشی : آموزش مهارت جمع سه تایی

روش بـازی:  هـر کـودک یـک لیـوان دارد. ابتدا با اسـتفاده از تاس رنـگ، هر کـودک رنگ لیوان 
خـودرا پیـدا کنـد و در مقابل خـود قرار دهد، سـپس با اسـتفاده از تاس عدد از کـودکان بخواهید 
هـر تعـداد کـه آمد به همان تعـداد خرس همرنـگ درون لیوان بریزد. توجه داشـته باشـید که در 

ایـن بـازی بایـد به ده خرس برسـند. اگر بار سـوم تاس انداختند اما جمع خـرس ها ده 
نشـد بایـد بـه همان تعـداد از خرس ها کم کنند. مثـال: اگر کودکی 7 خرس داشـت و 
تـاس 4 آمـد چـون بـه عدد 10 نمی رسـد بایـد 4 خرس کم کنـد. آنقدر بـازی را ادامه 
دهیـد تا معلوم شـود کدام کـودک زودتر به عدد 10 می رسـد، آن کودک برنده اسـت.

بازی 15 : یه دسته خرس
اهداف آموزشی : آموزش دسته بندی ده تایی - آموزش اعداد بزرگتراز 10   

روش بـازی:  ایـن بـازی سـه نفـره اسـت. ابتدا یـک عـدد تعیین کنیـد )مثـال 14( حال 
بـه هـر کـودک دو لیـوان و خـرس هـای همرنـگ آن را بدهیـد )مـی توانیـد ایـن کار را با 
اسـتفاده از تـاس رنـگ انجـام دهیـد(، کـودکان بایـد بـا انداختـن تـاس عدد سـعی کنند 
ده خـرس همرنـگ را داخـل لیـوان بریزنـد و بعـد بـا توجه به عـددی که اول تعیین شـده 

تـالش کننـد که بـه آن عدد برسـند.
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بازی 16 : خرس کی بیشتره ؟
اهداف آموزشی : آموزش مهارت مقایسه اعداد - آموزش مهارت سرعت و دقت

روش بازی  : این بازی سه نفره است. برای انتخاب رنگ بین
کودکان از تاس خرس های رنگی استفاده کنید که باعث دلخوری 

بین کودکان نشود. بعد از انتخاب رنگ ها، هر کودک باید تاس عدد را دو بار 
بیندازد و به تعداد دوبار تاس انداختن، خرس برداشته و داخل لیوان هایش بریزد. سپس مربی 

سوال کند کدام لیوان خرس بیشتری دارد هرکس سریعتر و درست جواب بدهد برنده بازی است.  
باردوم  خرس آبی6       بار اول خرس سبز3 

بازی17 : خرس کی کمتره ؟
اعـداد - آمـوزش مهـارت سـرعت و  آمـوزش مهـارت مقایسـه  اهـداف آموزشـی: 

10 از  بزرگتـر  اعـداد  مقایسـه   - دقـت 

روش بـازی: ایـن بـازی نیز بین سـه نفر برگزار می شـود. دو عـدد بزرگتـر از 10را انتخاب 
و بـه کـودکان اعـالم کنیـد و از آنهـا بخواهیـد بـه همان تعـداد از خـرس هـا را بردارند و در 
لیـوان هـا بریزنـد. حـاال بـه سـوال شـما جـواب دهنـد و بگویند کـدام عـدد کمتر اسـت یا 

کـدام لیوان هـا خرس کمتـری دارد.

بازی 18 : چندتا چندتا
اهداف آموزشی : آموزش مهارت الگویابی -  آموزش مهارت ضرب

روش بـازی : الگـو بـا انداختـن تـاس، بـرای بـار اول تاس خـرس هـای رنگـی را بیندازید؛ 
مثـال خـرس قرمـز مـی آیـد. بعـد تـاس شـماره را بیندازیـد؛ مثـال شـماره 3 می آیـد، حاال 
از خـرس قرمـز 3 خـرس قـرار دهیـد. از ایـن بـه بعد فقط تـاس خـرس بیندازیـد، به فرض 

خـرس سـبز آمـد، حـال بایـد  3برابـر خـرس قرمـز، خرس سـبز قـرار دهیـد.   3    6    9

بازی 19 : مربع های جادویی شگفت انگیز
اهداف آموزشی : آموزش مهارت دقت، تمرکز و سرعت عمل

روش بـازی: جـدول مربـع های شـگفت انگیز سـه تایـی؛ در این بـازی کودک فقط از سـه 
رنـگ خـرس مـی توانـد اسـتفاده کنـد. چیدمـان خـرس هـا باید بـه گونـه ای باشـد که در 
مربـع هـا خـرس بـا رنگ تکـراری نباشـد. طبـق نمونـه راهنما خـرس هـا را در مربـع های 

شـگفت انگیـز بچینیـد و از کـودک بخواهیـد آن را کامـل کند.
 مربـع هـای شـگفت انگیـز چهارتایـی؛ در ایـن بـازی کـودک فقـط از چهارخـرس رنگـی 
اسـتفاده مـی کنـد. از کـودک بخواهیـد خـرس هـا را بـه گونـه ای بچینـد که در هـر ردیف 
خـرس همرنـگ تکـراری نباشـد. طبـق نمونـه راهنمـا خـرس هـا را در مربـع های شـگفت 

انگیـز بچینیـد و از کـودک بخواهیـد آن را کامـل کنـد.
 مربـع هـای شـگفت انگیـز شـش تایـی؛ در ایـن بـازی کـودک مـی تواند از هـر 6  رنـگ کامل 
خـرس هـا اسـتفاده کنـد. این بـازی نیـز مانند مربع های شـگفت انگیز سـه تایی و چهـار تایی 
اسـت. طبـق نمونـه راهنمـا خـرس هـا را در مربـع هـای شـگفت انگیـز بچینیـد و از کودک 

بخواهیـد آن را کامـل کند.

راهنمای بازی
»خرس های شگفت انگیز«
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راهنمای مربع های شگفت انگیزسه تایی

مربع های شگفت انگیزچهار تایی
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قرمززرد

سبزآبی

زردقرمز

قرمزسبزآبیزرد

آبیقرمز

سبزآبی

قرمزآبیزرد

آبیقرمز

مربع های شگفت انگیز چهار تایی
راهنمای بازی

»خرس های شگفت انگیز«
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مربع های شگفت انگیز شش تایی

آبیسبزنارنجیبنفشزرد

زردبنفشسبزآبی

نارنجیآبیقرمز

قرمززرد

قرمزنارنجیبنفشسبز

زردقرمزنارنجی
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مربع های شگفت انگیز شش تایی

بنفشآبیسبززردنارنجی

نارنجیآبیسبز

آبیزردقرمز

سبزنارنجیآبیزرد

زردبنفشنارنجیسبز

سبزنارنجیزردبنفش

راهنمای بازی
»خرس های شگفت انگیز«
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مربع های شگفت انگیز شش تایی

زردقرمزنارنجیسبزآبی

نارنجیسبزقرمززرد

قرمزبنفشآبینارنجی

آبینارنجیسبزقرمزبنفش

زردبنفشقرمز

نارنجیبنفشزرد
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مربع های شگفت انگیز شش تایی

آبیبنفشسبزنارنجی

سبززردبنفش

بنفشسبزنارنجی

نارنجیسبززردبنفش

آبیبنفشنارنجیقرمززرد

زردآبی

راهنمای بازی
»خرس های شگفت انگیز«
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یــک عکــس ســلفی بــا بــازی گرفتــه و بــه 
آدرس اینستاگرام taksazan_toys دایرکت 
ــه دو  ــاه ب ــر م ــازان ه ــروه تک س ــد. گ کنی
عکــس منتخــب جوایــزی تقدیــم مــی کند.


