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 ساله 15تا  10بازی کودکان 

 

 پیشگفتار

 

 کودکدر  تیاحساس امن یکاهش انزوا و بازساز ،یارتباطات اجتماع تیباعث تقو بازی

مشارکت و  یمهارت ها ت ها و بازی های معرفی شدهیاساس، فعال نیشود. بر هممی 

 10 یگروه سن یبرا ،ها یباز یاز سررو  شیپ . مقالهکنندیم تیشدن را تقو یاجتماع

و انتخاب شده اند  یطراح لیوسا نیو در دسترس تر نیسال است که با ساده تر 15تا 

 .دیرا کنار فرزندانتان رقم بزن یکند تا اوقات خوش یکمک م یگرام نیو به شما والد

 یبرا میریکرده است که ناگز ریما را با خود درگ یمشترک همه  یدر حال حاضر مشکل

 نیرو با ا شیپ ی مقاله. میکن تیاحساس مسئول گریکدینسبت به  شیاز پ شیرفع آن ب

آمده داشته  شیدر آسوده ترگذرکردن از بحران پ یتا سهمشده است  یهدف گردآور

 .میباش

در  رد،یگیقرار م یطیمح ندیناخوشا عیدر معرض وقا یکه فرزندتان به هر نحو یهنگام

که در هر  ییها تینقش ها و مسئول جادیوکنترل مورد و ا تیاز مواقع، حما یاریبس

 نقش کمک کننده ای دارد. شود،یشامل خانواده به کودک محول م یبافتار اجتماع

همچنین برای مشاهده مقاالت مربوط به بازی کودکان در رده های سنی متفاوت دیگر 

 می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

 انواع بازی کودکان

 

 

 

 

 

 

 

https://www.samitoys.com
https://www.samitoys.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2/
https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
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 یاختمان سازاول: س یباز

 یباز یکارت ها :دیدار ازیشما ن آنچه

 :یالعمل باز دستور

 شکل به وصل یرا به صورت مثلث یباز یها کارت

 .ازیدبرج آن را بس کیو به شکل  دیکن

 
 

 یعبده بازدوم: ش یباز

 و سکه وانی: لدیدار ازیشما ن آنچه

 :یالعمل باز دستور

از  سپس .دیاز آنها سکه بگذار یکی ریو ز دیبردار وانیل چند

است. اگر  وانیل کدام ریحدس بزنند سکه ز دیها بخواه بچه

قرار  زیم ی لبه کینزد را وانهایل دیتوانیم دیزرنگ باش یکم

 جانی. به چشمان هدیندازیب نییآرام سکه راپا یلیو خ دیده

 بیآنها را از غ یو تعجب و شگفت دیزده بچه ها نگاه کن

 .دیو لذت ببر دینیشدن سکه بب

 

 رتقال بدهسوم: پ یباز

 پرتقال :دیدار ازیشما ن آنچه

 :یالعمل باز دستور

 نیدارد . بنابرا ینقش عمدها یباز نیدر ا یکیزیف تیفعال

. نفر اول دستش  دیپرتقال بده کیبه هر گروه  یباز نیدر ا

آرنجش قرار  یگود و پرتقال را داخل کندیرا مشت م

 ده،یخم یبا استفاده از ساعد و بازو یبه عبارت ای دهد؛یم

 . داردیرا نگه م پرتقال

به نفر  افتادن دارد پرتقال را بدون فهیشرکت کننده وظ هر

 چیدر آن است که ه یباز نیا چالش. دهد لیتحو یبعد

 دیاز انگشتانش استفاده کند و پرتقالها با ستین کس مجاز

 یبعد به شخص یبا استفاده از ساعد و بازو از شخص فقط

آنها از  فتد،یکه ب یمنتقل،شوند . پرتقال از دست هر دو نفر

 است که در یو برنده هر گروه کس شوندیم حذفی باز

ی بماند.رقبا پرتقال به دست باق هیبعد از حذف کل تینها

 

 

 

 

https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
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 توپ و قاشق چهارم: یباز

 توپ و قاشق :دیدار ازیشما ن آنچه

 :یالعمل باز دستور

 عدد توپ کوچک را داخل قاشق قرار داده و بچه کی

 دیرا با ینیمع ریقاشق را در دهان گرفته و مس ها

 وفتدیتوپ از داخل قاشق ب نکهیکنند بدون ا یط

 هر کدام از بچه ها زودتر ریکردن مس یاز ط پس

 وفتدیب نیقاشق به زم نکهیکند بدون ا یرا ط ریمس

 است. یباز برنده

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شو خیپنجم: آب شو،  یباز

 -: دیدار ازیشما ن آنچه

 :یالعمل باز دستور

 آب شو یو با گفتن کلمه  شوندیگروه م کیها  بچه

 دیشو با خی نیدیو پس از شن کنندیبه حرکت م شروع

 ثابت هستند یبشوند و حرکت نکنند و وقت ثابت

 تکان بخورند اگر تکان بخورند ایبخندند  دینبا

 .بازند یم

 

 یششم: اشکال سه بعد یباز

 و چسب ین یتعداد :دیدار ازیشما ن آنچه

 :یالعمل باز دستور

 دیریمثل مثلث و مربع را دز نظر بگ یساده ا شکل

 هم یها را رو ین دیا دهیکه کش یبا توجه به شکل و

 یرنگ یها یجذاب تر شدن کار از ن یو برا دیبچسبان

 . دیکن استفاده

 

 
 

 یقلم و خودکار یبازهفتم:  یباز

 کاغذ ساده، مداد، پاک کن :دیدار ازیشما ن آنچه

 :یالعمل باز دستور

 جادیصفحه ا کیشامل نقاط در 6در  6مربع  کی

 خط به کیو به نوبت هرکس نقاط را با  دیکن

 از مربع ها را یکیاگر خط شما  دیوصل کن گریهمد

 دیسینویکند اسم خودتون را داخل مربع م میترس

 شود. یتعداد مربع برنده م نیشتریبا ب فرد

https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
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 یشانیهشتم: اسم پ یباز

 مداد ایکاغذ، خودکار  :دیدار ازیشما ن آنچه

 :یالعمل باز دستور

 برگه نوشته و آن را کی یرا رو یزیهرچ ایاسم  کی

 حدس دیو طرف با میچسبان ینفر م کی یشانیپ یرو

 او چسبانده اند. یشانیپ یبررو یزیچه چ بزند

 و همه اسم بگذارند یکه رو شودیتمام م یزمان یباز

 را حدس بزنند . شانیهمه بتوتنند اسم ها

 

 و نخ خینهم: م یباز

 

 و چکش و خیتخته چوب، م :دیدار ازیشما ن آنچه

 یرنگ یکامواها

 :یالعمل باز دستور

 ییرا در فاصله ها خیو نخ، م خیم یساخت تابلو یبرا

 . دیبزن یتابلو چوب یهم بررو از

 یو نوآور تیباشد خالق شتریها ب خیچه تعداد م هر

 دیو حاال از کودک بخواه شودیم شتریب کودکان

 خود را یو شکل ذهن چدیها بپ خیرا دوز م کامواها

 .اوردیتابلو ب یرو

 

 

 دهم: چشمک مرگ یباز

 

 دیمداد و کاغذ سف :دیدار ازیشما ن آنچه

 :یالعمل باز دستور

 دو ی. رودیالزم دار دیتعداد افراد حاضر کارت سف به

 ،یمابق یاز کارتها کلمات قاتل و کارآگاه و رو تا

 کارت کیو به هر شخص  دیسیمقتول را بنو کلمه

 که کارت ی. شخصشناسند ی. کارآگاه را همه مدیبده

 چشمک هیبه بق یرا برداشته، به صورت پنهان قاتل

 . کارآگاهرندیمیم هایو با چشمک او قربان زندیم

 کارآگاه موفق به کهیکند. زمان دایقاتل را پ دیبا

 و کارتها شودیکارآگاه م یقاتل شد، قاتل قبل افتنی

 پخش کنانیباز نیب یبه صورت تصادف دوباره

 . شوندیم

 

 

 

 

 : نخندازدهمی یباز

 

 یکاغذ ینوارها :دیدار ازیشما ن آنچه

 :یالعمل باز دستور

 .دیریکنار هم قرار بگ رهیخانواده به صورت دا یاعضا

 فرد کنار ی که به چهره یبه نوبت، در حال کنیباز هر

 کند که یبخندد و سع دیبا کند،یخود نگاه م یدست

 را بخنداند. هرکس که بخندد، بازنده محسوب او

 نخندد، یهر دور از باز انیکه تا پا یو کس شودیم

 .ساده و جالب است یباز نیا برنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
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 هیدوازدهم: حدس بزن ک یباز

 

 ایکاغذ، خودکار، جعبه  :دیدار ازیشما ن آنچه

 ظرف

 :یالعمل باز دستور

 .دیسیتکه کاغذ بنو کی یکننده را رو هر شرکت اسم

 . هر کسدیزیجعبه بر کیرا تا زده و درون  کاغذها

 را که اسم یکاغذ از جعبه بردارد و شخص کی دیبا

 با دیبا هیکند. بق فیکاغذ نوشته شده، توص یرو او

 ییاو، شخص موردنظر را شناسا حاتیبه توض توجه

 انجام زین یمیبه صورت ت دیتوانیرا م یباز نی. اکنند

 .دیده

 

 

 

 

 لی: اسم فامزدهمیس یباز

 کاغذ و خودکار :دیدار ازیشما ن آنچه

 :یالعمل باز دستور

 کاغذ و خودکار آماده کیها  کننده از شرکت کیهر

 و حروف الفبا را از اول تا آخر به صورت کندیم

 . بستهسدینو یدر سمت راست برگه خود م یعمود

 3تا  2حدود  یموضوع انتخابشده، زمان یسخت به

 دیها با کننده . شرکت شودیدر نظر گرفته م قهیدق

 اسم از موضوع کیاز حروف،  کیهر  یبرا

 که حرف اول آن یاسم)کنند  دایپ انتخابشده

 که زودتر ی. کس(با حرف موردنظرباشد یمساو

 یشتریدرست ب یتعداد جوابها ایرا پر کند  ستون

 از یگرینسخه د یباز نیباشد، برنده است. ا نوشته

 که یاز موضوعات یت خودمان است. برخو شهر اسم

 در ادامه آمده است . د،یانتخاب کن دیتوانیم

 پسر، ایاسم دختر  ،یورزش یمهاینام گل، ت وانات،یح

 یها برنامه ای لمیاسم ترانه، ف ،یکارتون یتهایشخص

 جاتیو سبز وههایاسم م ،یونیزیتلو

 

 

 م: دوزچهارده یباز

 کاغذ و خودکار :دیدار ازیشما ن آنچه

 :یالعمل باز دستور

 یکاغذ و قلم الزم دارد. برا کیانجام آن فقط  یبرا

 و دیکش یم 3در  3 یصفحه جدول کیآن در  انجام

 رهیدا ایضربدر  یاز عالمت ها یکی نیاز طرف کی هر

 از یکیکنند  یخودشان انتخاب و تالش م یبرا را

 را از آن خودشان یقطر ای یعمود ،یافق یها فیرد

 ها یباز نیاز سرگرم کننده تر یکی یباز نی. اکنند

 باشد که حتما یبا بچه ها م یباز یبرا بخصوص

 شوند . یآن م ی فتهیش

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
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 یم: نقطه بازپانزده یباز

 کاغذ و خودکار :دیدار ازیشما ن آنچه

 :یالعمل باز دستور

 را به صورت یصفحه کاغذ کیابتدا  یباز نیا در

 درست همانند دیکن یشکل با نقطه پر م مربع

 شود و هرکس یرا شروع م ی. سپس بازریتصو

 از یکیکشد،  یکه به نوبت م ییبا خط ها دیبا

 را که یها را مال خود کند و هر خانه ا چهارخانه

 حرف اسم خود را در آن خانه نیکرد، اول کامل

 کند، یخانه را تصاحب م کیکه  ی. کسسدیبنو

 ،یهم بکشد. در آخر باز گریخط د کیدارد که  زهیجا

 شمارد و تعداد یخود را م یکس تعداد خانه ها هر

 برنده است . شتریب

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریم: شاه دزد، وزشانزده یباز

 کاغذ و خودکار :دیدار ازیشما ن آنچه

 :یالعمل باز دستور

 خنده یگروه یها یاز باز یکی ریشاه، دزد، وز یباز

 یاست که معموال به صورت چهار نفره انجام م دار

 همشکل و یابتدا تکه ها یباز نیانجام ا ی. براشود

 هر کدام یشود و رو یم هیاز کاغذ ته یکوچک

 شود. یجالد و دزد نوشته م ر،یشاه، وز کلمات

 نتواند یشود تا کس یتا م کسانیبه شکل  کاغذها

 یرا برم یکاغذ کنانیاز باز کیهر  .ندیآن را بب داخل

 همه کاغذها را برداشتند و از سمت ی. وقتدارند

 :دیگو یم گرانیخبردار شدند، شاه رو به د خودشان

 » ستیمن ک ری؟ وز«با نشان دادن کاغذ،  ریوز نجایا

 :دیگو یکند. شاه م یم یرا به شاه معرف خودش

 »کن  دایدو پ نیا انیدزد را از م«. نفر  کی ریوز حاال

 کند که دو حالت دارد؛ یم یبه عنوان دزد معرف را

 یدرست بود که شاه فرمان شکنجه ا ریحدس وز اگر

 کند و جالد هم دزد را شکنجه یبه جالد صادر م را

 اشتباه باشد معموال ریکند اما اگر حدس وز یم

 دیگو یاو، م یو معرف ریپس از حدس وز بالفاصله

 » یکرد نی؟ به جالد توه«!را به  یشاه شکنجه ا و

 کند. شکنجه هیرا تنب ریتا جالد، وز دیگو یم جالد

 شیها نیمعموال دردآور است که از مشهورتر ها

 و پاشو است . نیبش ای نیآتش لیسب

 

 
 

 

 

 

 

https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
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 هفدهم: بله نه معکوس یباز

 : دیدار ازیشما ن آنچه

 :یالعمل باز دستور

 به ازیاست که ن جانیپره یکالم یباز کی یباز نیا

 فرد سرزبان کی یباز نیتمرکز باال دارد. در ا قدرت

 در حکم پرسشگر ظاهر شود و از نفر مقابل دیبا دار

 که ییکند و طرف مقابل هر جا یهیبد یها سوال

 دیبگو دیبا "بله "، "نه  "بدهد و بالعکس.  جواب

 پرحافظه و با تمرکز باشد و دیپرسش گر با شخص

 که به سوال یسرعت بدهد تا کس یتواند به باز یم تا

 دهد دستپاچه شود و اشتباه پاسخ یجواب م ها

 از سوال ها یشتریکه در مقابل تعداد ب ی.کسدهد

 است . یکند، برنده باز یم مقاومت

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یهجدهم: اسم باز یباز

 : دیدار ازیشما ن آنچه

 :یالعمل باز دستور

 شود اسم یها انجام م یکه در دورهم یگرید یباز

 به صورت ساده توانیرا هم م یباز نیا است. یباز

 یبه صورت تخصص ایهمه افراد اجرا کرد و  نیب

 باشد . یا نهیکه اسم ها در چه زم دیکن نییتع

 یاسم را م کیصورت است که نفر اول  نیبه ا یباز

 اسم دیبا حرف آخر اسم او با یو نفر بعد دیگو

 نییتع یقبل از باز توانیرا م یاسام .دیبگو یگرید

 و گرانیاز باز ایها باشد و  یکه از فوتبال کرد

 صورت است که هر کس در نیبه ا یقانون باز .رهیغ

 . شودیخارج م یکند از باز یادیاسم توقف ز گفتن

 

 
 

 نوزدهم: هپ هپ یباز

 : دیدار ازیشما ن آنچه

 یم بیشرکت کننده ها اعداد را به ترت یباز نیا در

 از اعداد هپ را بکار یکیمضرب  یبه جا یول ندیگو

 ندیگوی،..م 5،10،15،20 یبرند.مثال بجا یم

 مکث کند بازنده ایکه فراموش کند و  هرکس هپ،

 د.شو یخارج م یو از باز است

 

 یسوال ستیب :ستمیب یباز

 : دیدار ازیشما ن آنچه

 :یالعمل باز دستور

 ردیگ یکلمه را درنظر م کیخانواده  یاز اعضا یکی

 سوال و حدس دنیبا پرس دیخانواده با یاعضا هیبق

 .کنند دایآن کلمه را پ زدن

https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
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 : حدس بزنکمیو  ستیب یباز

 : دیدار ازیشما ن آنچه

 :یالعمل باز دستور

 رود و یاتاق م رونیاز اعضا انتخاب شده و به ب یکی

 و سپس از فرد مورد میکن یرا جابه جا م ایاز اش یکی

 کیکند با نزد دایرا پ یکه ان ش میخواه یم نظر

 بلند بر یاعضا با ضربه زدن باصدا یبه ان ش شدن

 شده است و با کیفهمانند که نزد یاو م زبهیم یرو

 شود.یء دور م یاز آن ش یعنیشدن صدا  کم

 

 
 

 

 

 

 

 ریرا بگ یدوم: قوط و ستیب یباز

 یحلب لی یکنسر فلز یقوط :دیدار ازیشما ن آنچه

 :یالعمل باز دستور

 کودکان و یجالب هم برا یگروه یها یاز باز یکی

 یباز نیاست. ا یگرفتن قوط یبزرگساالن، باز هم

 کیهوا است.  به و گرگم باشک میقا یاز دو باز یقیتلف

 را( است ادیز کنانیاگر تعداد باز)گروه  کی ای نفر

 کنسرو را وسط ی. قوطدیگرگ مشخص کن عنوان به

 . دیقرار ده یباز نیزم

 مشخص یکه به عنوان گرگ باز یگروه ای فرد

 شماره کیو تا  بندندیچشمان خود را م شدهاند،

 شوند. میقا دیبا کنانیباز ری. ساشمارندیم مشخص

 شانیدایبرود و پ کنانیبه دنبال باز دیگرگ با سپس

 گروه گرگ گرفته شود، یکه از سو یکنیباز . هرکند

 شده است گرفته کنانیکه مخصوص باز یدر مکان دیبا

 گرگ میکه هنوز ت کنانیاز باز یکی. اگر ستدیبا

 کنسرو را که یبتواند قوط رد،یاست او را بگ نتوانسته

 با پا به آن لگد ایقرار دارد بردارد  نیوسط زم در

 گریاند، بار د که گرفته شده یکنانیباز یتمام بزند،

 . ردیدوباره آنها را بگ دیگرگ با میو ت شوندیم آزاد

 

 
 

 

 CDسوم: فوت و  و ستیب یباز

 و یو دو عدد ن CDدو عدد  :دیدار ازیشما ن آنچه

 که بتوان یگرید یا لهیهر وس ایعدد چوب  کی

 در آورد. نیها را به شکل چرخ ماش یدیس

 :یالعمل باز دستور

CD و سپس میآور یدر م نیرا به صورت چرخ ماش 

 را از وسط میکن یآن باز یبر رو میخواهیکه م یزیم

 میگذاریرا درون دهانمان م یو سپس ن میکنیم نصف

 نیو که چرخ ماش میکن یشروع به فوت کردند م و

 .دیایطرف ما ن به

 

 
 

https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
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 ییچهارم: بشقاب هوا و ستیب یباز

 بار مصرف به کی وانیل 8 :دیدار ازیشما ن آنچه

 بار مصرف کیمختلف و دو عدد بشقاب  یها رنگ

 :یالعمل باز دستور

 وانیو سپس هر کس ل میکنیرا مشخص م زیم وسط

 نفر طرف راست کی داردیمورد نظر خود را برم یها

 یبه کمک بشقاب ها ستدیا ینفر طرف چپ م کی و

 ها به طرف ما وانیل میبگذار دیدستمان است نبا که

 با در دست داشتن بشقاب ها و تکان دادن ندیایب

 و به طرف میآنها را از خودمان دور کن دستمان

 .وفتندیب زیم یتا از رو .میبریخودمان م مخالف

 
 

 پنجم: توپ و حلقه و ستیب یباز

 کیعدد حلقه کمر و  کی :دیدار ازیشما ن آنچه

 پنگ نگیپ توپ

 :یالعمل باز دستور

 و کودکمان در میگذاریرا در درون حلقه کمر م توپ

 یباز خواهدیکه م یفرد ایراست و خودمان  سمت

 با فوت کردند توپ اجازه دیدر جهت مخالف با کند

 بیایند. توپ به طرف آنها ندهند

 

 یآب خیو ششم: م ستیب یباز

 خیم کیآب  یبطر کی :دیدار ازیشما ن آنچه

 میمتر نخ نسبتا ضخ کیو  بزرگ

 :یالعمل باز دستور

 را خیو با نخ م میکنیآب را پر از آب م ییها یبطر

 نخ یکه انتها میخواهیو سپس از کودکان م میبندیم

 بگذارد. یرا درون بطر خیو م ردیبگ را

 
 

 یو هفتم: توپ چسب ستیب یباز

 سبد و کیعدد توپ و  10 :دیدار ازیشما ن آنچه

 یمتریپنج سانت چسب

 :یالعمل باز دستور

 میچسبان یم زیم ییرا در انتها یپنج سانت چسب

 قل داده دیبا یو سپس توپ را طور ریشکل ز مانند

 .به چسب بچسبد که

 

 

https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
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 یو کاغذ توپ وانیهشتم: ل و ستیب یباز

 کصرف و کاغذ کباری وانیل :دیدار ازیشما ن آنچه

 :یالعمل باز دستور

 یگرد یبا آنها توپ ها میکنیها را خورد م کاغذ

 نفر کیسپس  میکنیکوچک درست م یلیخ

 اریبس یکه شکل توپ ها یخورد شده  یکاغذها

 که روبرو یو کس ندازدیب دیدرست کرد را با کوچک

 حواسش را جمع کند که کاغذ دیاست با ستادهیا او

 .وفتدیب وانیداخل ل در

 

 
 

 

 یو نهم: نخ باز ستیب یباز

 کش اینخ  یمقدار :دیدار ازیشما ن آنچه

 :یالعمل باز دستور

 با کنهایاست که باز یمهارت یباز ینوع یباز نیا

 .سازندیرا م یینخ شکلها کیاز  استفاده

 بسته یمنحن کیکه دو سرش گره خورده و  ینخ از

 دیبا کنی. دو بازشودیداده است استفاده م لیتشک

 در نکهیبدون ا رندیبگ گریکدینوبت نخ را از دست  به

 با آن یدیگره بخورد و در همان حال شکل جد هم

 .بسازند

 

 

 ام: توپ و فوت یس یباز

 4 وانیمصرف، ل کباریسفره  :دیدار ازیشما ن آنچه

 پنگ نگیتوپ پ عدد،

 :یالعمل باز دستور

 و سر دیرا بردار وانیل 3. دیمصرف را پهن کن کباری.سفره 

 .دیبگذار یچهارم را خال وانیو ل دیزیدر داخل آن آب بر پر

 یپنگ را از رو نگیپ یبا فوت کردن توپ ها دیبا کودکان

 .برسانند یخال وانیها عبور دهند و آن را به ل آب

 

 

 

 

 

 منابع:

 المعارف رهی. دا( 1397 )لیاسماع ،یعفرج 

 .نایس یکودکان، تهران، نشر ندا یباز

 با ییا قهیدق 5 یباز 250هارد، پترا.  نیار 

 ها در خانه و مهد و مدرسه، ترجمه: بچه

 .یانی، تهران: نشر قد( 1391 ) یقند اکبر

 ترجمه: ،یخانوادگ یباز 101واردا، اندو ش 

 . تهران: نشر( 1397 ) یاصالن منصوره

 .نیصابر

 ،یکرچوسک ؛یلیام زبرگ،یا ؛یچن، ج یک 

 ییها تیتجربه ها و فعال) فی. پروژه طمارا

 چندگانه در یهوش ها شیافزا یبرا

 اکبر ی. ترجمه: عل(یدبستان شیپ کودکان

 اصفهان:. ( 1393 ) یاحمد عابد ،یمیابراه

 نوشته. نشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 فروشگاه اینترنتی اسباب بازی سامی تویزتهیه کننده 

https://www.samitoys.com
https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://www.samitoys.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://www.samitoys.com/
https://www.samitoys.com/

