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 سال 6زیر کودکان  یباز
 

 شگفتاریپ

کردن تمام آموخته  یاست. آنها با باز یاز خوش گذران شتریب یزیکودکان چ یکردن برا بازی

و ابزار کار او،  لیو وسا یبدانند کار کودک باز زیعز نیاست والد الزم .رندیگیم ادی را الزم یها

 تیهمو با رنگ و شکل ، جنس و ا کندیکنترل م فهمد،یم ی. کودک در باز باشدیم یاسباب باز

و  شودیخود مسلط م طی. بر محکندیم سهیمقا گرانیرا با د شیها ییو توانا شودیآشنا م ایاش

 دهد . رییتغ هارا زیچ یلیخ تواندیکه نم فهمدیبدون آنکه ناراحت گردد م

 جاناتیکه ه دهدیکردن احساسات کودک است و به او فرصت م انیب یبرا یکردن راه یباز

نشان  یمثبت را مانند محبت و مهربان جاناتیه نیرس و همچنخشم، ت همچون خود را یمنف

کودک خود را به  یبستر رشد نیکه والد دهدیفرصت را م نیشدن با کودک ا یهمباز. دهد یم

 کنند . جادیا یخوب

سال است که با ساده  ۶ ریز یگروه سن یبرا ییها یباز یمجموعه اول از سر شرویپ دفترچه

 یکمک م یگرام نیو انتخاب شدهاند و به شما والد یطراح لیوسا نیتر دسترس و در نیتر

 . دیفرزندانتان رقم بزن کنار را یکند تا اوقات خوش

 

 دیتوان یم گریمتفاوت د یسن یکودکان در رده ها یمشاهده مقاالت مربوط به باز یبرا نیهمچن

 :دییمراجعه فرما ریز نکیبه ل

 

 کودکان یباز انواع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%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/
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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 یکاغذ پازلاول:  یباز

 ریتصو ای یکاغذ رنگ :دیدار ازیشما ن چهآن

 : یالعمل باز دستور

 تخته کیو  دیرا برش ده یمختلف از کاغذ رنگ یها شکل

 . دیبساز برش خورده یمتناسب با شکل ها یبا طرح ها

 یطرح برش خورده را با یکه شکلها دیکودک خود بخواه از

 .ه در تخته وجود دارد مطابقت دهدک

 یش کی و جذاب از یرنگ یکه عکسهااست  نیا گرید دهیا

قسمت برش  چهار . آنها را بهدیکن افتیساده را از مجالت در

به هم متصل  را ریتصو دوباره دیو از فرزندتان بخواه دیده

 شیرا به ب ریتصود یتوان یم ،کردن پازل یچالش یکند. برا

.  دینامنظم برش ده یشکل ها در یحت ایقسمت و  ۴از 

جدا انتخاب  ریتصو 2 برش ها را از دیوانت یم نیشما همچن

 .دیکن

 
 

 یتعادل یدوم: باز یباز

 یرنگ ینوارها ایشال  :دیدار ازیشما ن آنچه

 : یالعمل باز دستور

رو  نوارچسب از ی. قسمت دیکن زیرا تم یباز یاتاق فضا کف

راه رفتن  یبرا شکل یمنحن ای میمستق ریبه صورت مس

مختلف استفاده  یها از رنگ دیتوان ی. شما م دیبچسبان

راه رفتن  یچگونگ یبرا یمنحصر به فرد نیو قوان دیکن

 یعنوان مثال، اگر نوار آب . بهدیباش آنها داشته یکودکان رو

باشه  گرشونیدست د یرو دستشون کی دیباشد، بچه ها با

لنگان لنگان راه  دیباشد، با اگر آن نوار سبز ای و راه بروند،

 .بروند

 یرنگ ینوارها ینبال کند و تنها رورا د نیقوان دیبا کودک

بشود از  رد نوارها یاز رو شیپا ن،اگریزم یراه برود نه رو

 ینوارها ریمس کلکه بتواند یشود . کودک یخارج م یباز

کند  یکند ط برخورد نیبا زم شیپا نکهیرا بدون ا یرنگ

 است . یبرنده باز

 
 

 

 ییشنوا یسوم: باز یباز

 یصدا یکه دارا لیاز وسا یاریبس :دیدار ازیشما ن آنچه

 هستند. یمجزا و واضح

 : یباز دستورالعمل

 شانه، و خاص مثل زیمتما یبا صداها لیاز وسا یا دسته

ساعت  ،یباز اسباب ،یقابلمه، کتاب، خودکار، بطر ایبشقاب 

و از  دیقرار ده زیم یرا رو لی. وسا دیکن یجمع آور رهیو غ

کند .  جادیبا آنها ا یقیموس ایصدا  کیکه  دیکودک بخواه

به طرف  دیو از کودک بخواه دیبگذار را کنار لیسپس وسا

را  لهیوس کیرا ببندد .سپس  شیها چشم ایبرود و  گرید

 . دیکن جادیا ییو با آن صدا دیکن انتخاب

 

 

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%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%d9%be%d8%a7%d8%b2%d9%84/
https://www.samitoys.com/%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%d9%be%d8%a7%d8%b2%d9%84/
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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 چهارم : پرتاب توپ یباز

 سطل کیچند عدد توپ کوچک،  :دیدار ازیشما ن آنچه

 : یباز دستورالعمل

 صورت که در میدار ازین یباز نیعدد توپ کوچک در ا چند

هم،  داخل با قرار دادن جورابها دیتوانیموجود نبودن م

با مچاله کردن  نیهمچن. دیکوچک درست کن یرنگ یتوپها

 یبا شکل و اندازهها ییتوپها شودیروزنامه باطله هم م

معقول از  یسطل را در فاصلها سپس مختلف درست کرد

را به داخل  شیتوپها که دیو از او بخواه دیده کودک قرار

 است که پرتاب یکند . فاصله معقول، فاصلها پرتاب سطل

آنقدر  حال، نیکودک آسان نباشد و در ع یآنقدرها برا توپ،

را در کودک  یباز شوق بودن، رممکنیهم دور نباشد که با غ

 .ببرد نیاز ب

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مانور موانع یپنجم : باز یباز

،  یتوپ باز پتو، ها یلحلقه ، صند :دیدار ازیشما ن آنچه

 باشد دیاست مف ممکن را که یگرید زیهر چ دیتوان یشما م

 . دیاضافه کن

 : یباز ستورالعملد

 یچگونگ در مورد یخاص نیاز موانع با قوان یریمس کی

 جادیا یمانع مانور در اطراف هر یچگونگ ایانجام دادن 

د، وجود دار زیم کی ای یصندل کی. به عنوان مثال، اگر دیکن

 بروند . زیخ نهیآن س ریدزیبا  که آنها  دییبه بچه ها بگو

 
 

 دیششم : رهبر را دنبال کن یباز

 یها تیفعال از یستیو ل یباز یفضا :دیدار ازیشما ن آنچه

 یعمل

 : یباز دستورالعمل

 تیفعال مثل دیانتخاب کن یباز نیا یموضوع را برا کی

 یعرفرا به عنوان رهبر م خودتون .حرکات ایعبارات،  ،یبدن

که  یرهبر شوند، به طور یکی یکیها  بچه به نوبت ای دیکن

آنچه را  دیبا کنیباز هر. بار رهبر باشد کی حداقل هر کس

 یکوبیپا دن،یمثل پر دهد دهد انجام یکه رهبر انجام م

 .رهیو غ درآوردن کردن، کف زدن، شکلک

 

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/


4 
 

 نیزم یآتش رو یهفتم : گدازه ها یباز

 و نوار چسب یرنگ یکاغذها :دیدار ازیشما ن آنچه

 :یالعمل باز دستور

با  تنها خانه ییرایپذ یتو دیتوانیآتش رو م یگدازه ها یباز

 شما دیده و نوار چسب انجام یرنگ یاستفاده از کاغذ ها

 یکاغذها قهیدق ۱۰تا  ۵در عرض  دیتوان یم

 سپس. دیبچسبان نیمختلف را با نوار چسب به کف زم یرنگ

 ورجه برقصند، بروند، یل یل کاغذها یرو دیاز بچه ها بخواه

 دیکاغذها با یرو دنیورجه کنند و بپرند. ضمن پر

را لمس نکند و با  فرش ای نیحواسشون باشه پاشون زم

پر از  نیزم د،یپا نگذار نیزم ی: رودیبلند بهشون بگ یصدا

رنگ  یریادگی یباز نیبا ا دیتوانی!م داغه آتشه و یگدازه ها

بلند  یرنگ را با صدا کیاسم  . مثال دیاضافه،کن ها رو هم

 کیکنند و  دایاون رنگ رو پ دیبخواه ها و از بچه دییبگو

 نکهیکنند بدون ا دایاون رنگ پ یرو دنیپر یرا برا یراه

 بگذارند. نیزم یرو رو پاشون

 

 
 

 

 

 کن یل یل یهشتم : باز یباز

 یرنگ یکاغذ یبشقاب ها :دیدار ازیشما ن آنچه

 : یباز دستورالعمل

 سپس. دیمختلف استفاده کن یقاب با رنگ هااز بش دیتونیم

 ادهیپ نیزم یرو دیخواه یکه م ییبشقاب ها را طبق الگو

حرکت  دییبگو ها . و حاال به بچه دیخونه قرار ده یتو ایرو 

 ! دیکن یل ی! لدی! بپردیکن

 یوقت پشت سر هم بروند و دیاز بچه ها بخواه دیتوانیم

!  دهیجد چالش کیکار شدند حاال نوبت  نیمسلط به ا

و بعد  بپرند؟ ،ینارنج یبشقاب ها یچطوره که حاال فقط رو

 دیتوانیخودتان هم م یحت یسبز؟ راست یبشقاب ها یرو

 .دیوندیبپ با کودکتان یباز نیبه ا

 

 
 

 ینهم : چوگان باز یباز

 سبال،یب توپ ای یتوپ معمول :دیدار ازیشما ن آنچه

وب ، چ(یاریاخت)یطناب لباس، جوراب بافتن ای سمانیر

 لوله شده ۀروزنام ایچوگان 

 : یباز دستورالعمل

 که دیکن زانیآو یدرخت، در ارتفاع ۀتوپ را از شاخ کی

 سبالیب توپ کیکودک بتواند با چوب به آن ضربه بزند. اگر 

 زانیآو یبرا سمانیر ایلباس و  کبندیاز  د،یسوراخدار دار

است آن  یتوپ معمول کی اگر یول دیکردن آن استفاده کن

. دیکن زانیو از درخت آو دیبگذار یا درون جوراب بافتنر

 نیرا تمر زانیضربه زدن به توپ آو یبرا کودک تمرکز الزم

 .کندیم

 

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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 ها هیسا یدهم : باز یباز 

 -: دیدار ازیشما ن آنچه

 : یالعمل باز دستور

 کودک، کیبه  یعبارت نی. گفتن چنایمن ن یۀسا یرو

. هر کندیم جیرا مه یاست و باز زیانگ جانیه یلیخ شیبرا

نوبت  . بهدیشو مانعش دیایشما ب یۀسا یوقت او خواست رو

 نیبه شما هم زیکه او ن دیبده و اجازه دیکار را انجام ده نیا

 کیکه من درست کردهام،  یشکل مثل یتوانی. م دیرا بگو

 ؟یبساز هیسا

از  و دیمثالً بازوها را صاف کن د،یریبه خود بگ تیوضع کی

آنجا که  تا ت مثل شکل شما را بسازد.که درس دیاو بخواه

 یها هیو سا دیریبگ قرار یمختلف یتهایدر وضع دیتوانیم

 .دیبساز یمتنوع

 

 
 

 

 

 دی: نوار را حذف کن ازدهمی یباز

 یکاغذ ینوارها :دیدار ازیشما ن آنچه

 :یباز دستورالعمل

 کی مانند یهر سطح صاف یرا رو یبلند یکاغذ ینوارها

 .دیهم قرار ده ینوارها را رو.  دیبچسبان خچالی کی ای زیم

از  استفاده که چگونه با دیبه کودک خود نشان ده سپس

. سپس اجازه بکند زمان مشخص کیناخن نوارها را در 

 کار را انجام دهد . نیاو ا دیده

 

 
  

 

 

 با بلوک یبازدوازدهم :  یباز

 انباشته هم یکه بتوان رو یا لهیوس :دیدار ازیشما ن آنچه

 کرد .

 : یباز دستورالعمل

را  آنها که کودک بتواند یاسباب بازهر  ایبا بلوک و  یباز

 هم انباشته کند . یرو

بلوک  ای یاسباب بازتواند  یکه تا م دیکودک خود بخواه از

را درست  ممکن شکل نیو بلندتر ندیهم بچ یرا رو شیها

 کند .

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%86%db%8c/
https://www.samitoys.com/%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://www.samitoys.com/%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
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 با سکه ی: باز زدهمیس یباز

 سکه :دیدار ازیشما ن آنچه

 : یباز دستورالعمل

 خود . به کودک دیکن یاز سکه ها را جمع آور یبیترک

سر هم  پشت و یز چهار سکه را به صورت متوالا یبیترک

 2۵و دو تا  یتومن . به عنوان مثال، دو تا ده دینشان ده

 دیاز کودکتان بخواه یتومان

 کودکتان و از دیکن میسکه ها نگاه کند . بعد سکه ها را قا به

 یجمع آور که یگرید یکه با استفاده از سکه ها دیبخواه

و  بیبه همان ترت را ها و با کمک حافظه اش سکه دیکرد

او را  ،درست داد پاسخ . اگر کودک شماندیبچ بیترک

 متیاشتباه پاسخ داد با مال هم و اگر دیکن قیو تشو نیتحس

قدرت تمرکز و حافظه  کهیزمان تا دییپاسخ درست را بگو

 .شود یحافظه ا یباز نیا استاد اش بهتر شود و

 

 
 

 

 دیچهاردهم : صحبت کن یباز

 کودک یاسباب باز :دیدار ازیشما ن آنچه

 : یباز دستورالعمل

درباره  او و با دیکودک خود را بردار یها یاز اسباب باز یکی

 . دیصحبت کن یاون اسباب باز

 یگفتگو نکهیا ی. برا دیاستفاده کن ادیاز کلمات ز شهیهم

. انجام دیهم استفاده کن گرید یزهایشما جالب بشود از چ

نگاه  گوش،یباز یعروسکخرس  کی اوه،“ مثل ییدادن کارها

 ”بپر“ دییگو یکه م حالی در و ”! بپر…، ،بپر کن بهش

 ی. تون صدا دیدهیم حرکت دنیعروسک رو هم به حالت پر

 یخاص یکارها دیبخواه دکتانو از کو دیده رییخود را تغ

را  تیخرس عروسک“مثال  .دهد انجام شیها یبا اسباب باز

که چگونه  دیده و به او نشان”.  کن خوابش ایبغلش کن 

 .ردیدر آغوش بگ محکم را شیخرس عروسک

 

 
 

 

 دیپانزدهم : کتاب قصه بساز یباز

 کودک ریتصاو :دیدار ازیشما ن آنچه

 : یباز دستورالعمل

 یآور کودک خود را جمع یو عکس ها ریاز تصاو یبرخ

کتاب  کی تا ،دیقرار ده یو آنها را در صفحات کاغذ دیکن

 د.یدرست کن

 بیترت و به دیداستان مرتب کن کیساختن  یرا برا ریتصاو

که مثل  گفت یا وهیتوان به ش ی. م دیدر صفحات قرار ده

کودک خود  با کتاب را نای ”…نبود  یکیبود  یکی“

آن است را  یاصل تیشخص را که خودش ی. او کتابدیبخوان

 دوست دارد.

 

 
 

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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 یشانزدهم : نقاش یباز

 یکاغذ و مداد رنگ :دیدار ازیشما ن آنچه

 : یباز عملدستورال

از  ایدیقرار ده یکف سخت یتخته پوستر بزرگ بر رو کی

 یمدادرنگ . به کودک خود دیاستفاده کن یورق کاغذ معمول

.کودک  بکشد یکه چطور نقاش دیو به او نشان ده دیبده

با استفاده از رنگ  را خود یها یتا نقاش دیکن قیخود را تشو

 مختلف بکشد. یها

 
 

 موشک میهفدهم : قا یباز

 : دیدار ازیما نش آنچه

 :یباز دستورالعمل

که  ییجا کیموشک است . در  میقا یمشابه باز یباز نیا

.  دیشو یباشد مخف آسان کودک شما یکردنتون برا دایپ

شما را دنبال کند و  یاو صدا تا دیاسم فرزندتون را صدا بزن

کند، به او  دایکه کودک شما را پ یهنگام. کند دایشما را پ

 یکه م یکار کرده است .در حال یاو به خوب که دینشان ده

 .دیریاو را در آغوش بگ دیبوس یاو را م و دیخند

 

 با عروسک یهجدهم : باز یباز

 عروسک :دیدار ازیشما ن آنچه

 :یباز دستورالعمل

 واناتیح یاسباب باز کی ایعروسک  کیکار به  نیا یبرا

 .دیدار ازین

 کند را بزرگ یاسباب باز نیکه ا دیده ادیکودک خود  به

دوست  یکارها با انجام .چگونه از آنها مراقبت کند نکهیو ا

اش، تکان دادن آن  یباز مانند غذا دادن به اسباب یداشتن

 یشما م. با آن، وانمود کند کردن و صحبت دنیخواب یبرا

با آواز خواندن، مانند آواز خواندن  را تیفعال نیا دیتوان

شود  یاعث مکه ب د،یکن بیترک ییالال با یاسباب باز

خود استفاده  یو زبان یقیموس یمهارت ها از کودک شما

 کند.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 ایجمع کردن اش ینوزدهم : باز یباز

 دکمه ایمهره  :دیدار ازیشما ن آنچه

 :یباز دستورالعمل

 و یرنگ یبزرگ، مهره ها یاز دکمه ها یا مجموعه

 بتوان آن ها را مرتب کرد جمع یکه به آسان ییزهایچ

که چطور بر اساس  دی. به کودک خود نشان ده دی،کنیآور

 زه ، آنها را مرتب کند . به کودکاندا ایو رنگ ها  ها شکل

.بعد  کند یرا خودش دسته بند زهایکه چ دیاجازه ده خود

 . دیبشمار آنها را یکی یکیرا مرتب کرد  ایاش نکهیاز ا

 

 

 
 

 

 : قل دادن توپ ستمیب یباز

 جوراب ایتوپ  :دیدار ازیشما ن آنچه

 :یباز ستورالعملد

دست  دو که کودک شما بتواند با هر یتوپ با اندازه ا کی از

 یو روبرو مقابل .در دو نقطه دیاستفاده کن ردیتوپ را بگ

 . دینیهم بنش

 را و او دیتوپ را به سمت کودک خود قل ده یآرام به

 برگرداند که با قل دادن دوباره توپ را به شما دیکن قیتشو

همانطور . دیکن قل دادن پرتاب یبه جا دیتوانیم نی. همچن

 شیرو افزا نتونیب کرد، فاصله شرفتیپ یباز نیکه در ا

و قدرت تمرکز کودک  یحرکت یمهارت ها یباز نیا دیبده

 یم ادیرا به او  یبدن یها یو آگاه کند یم تیشما را تقو

 یجذاب یهوش کودکان باز یبه عنوان باز تیفعال نی. ادهد

 . است

 
 

 مانع بالشت ی: باز کمیو  ستیب یباز

 بالشت : دیدار ازیشما ن آنچه

 : یباز دستورالعمل

. ارتفاع دیکن جادیموانع را با استفاده از بالشت ا یسر کی

 دی. از کودکتان بخواههم کوتاه باشد یبلند و بعض یبعض

از  یراه عبور کیو پا  دست به حالت چهار ای زیخ نهیس

از بالشت ها در اندازه  دیتوانیکند . شما م دایبالشت ها پ نیب

 .دیمتفاوت استفاده کن یها بافت ها ، رنگ ها و

 لیوسا از اسباب دیتوانیم یباز شتریکردن ب یچالش یبرا

که  دیکن استفاده نداشته باشه یزینرم خانه که البته لبه ت

 .یدآنها عبور کن ریاز ز

 و بدن یآگاه ،یحرکت یبه توسعه مهارت ها یباز نیا

 یباز نمونه جالب به عنوان کیکند و  یم تعادل او کمک

 هوش کودکان است.

 

 

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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 یقیابزار موسو دوم :  ستیب یباز

 یقیموس ابزار ایآشپزخانه  لیوسا :دیدار ازیشما ن آنچه

 :یباز دستورالعمل

 خطر در آشپزخانه یصدادار و ب لیکودک خود وسا به

      رهیغ و یقاشق چوب ای ،کاسهیتابه،درپوش فلز یماه مثل

 .دیبده

 مثل یقیموس یها یاز اسباب باز دیتوان یم نیهمچن

 دیبخواه . از کودک خود دیاستفاده کن رهیو غ طبل،سنتور

و همراه با  تابه یخود را با ضربه زدن به ماه کیموز نیاول

شروع کند  ید یس کی از یقیپخش موس ایخواندن آهنگ 

 دیرا نشان ده یقیو موس صدا جادیمتفاوت ا ی. به او راه ها

بلند،با سرعت کم  یصدا ،بایآرام و متیثل نواختن با مالم

 کیبچه  ی. برا دیهر صدا اشاره کن یها تفاوت و به عیو سر

 مثال چند سکه را در دیتوان یو بزرگتر، شما م ساله میو ن

 صدا تا با تکان دادن آن دیقرار ده یکیپالست یبطر کی

شما  فرزند هوش کودکان به ینمونه باز نیشود . ا جادیا

و ساخت  دهد یم ادیرا  تمیعلت و معلول و اثرات و ر

مغز است  تیتقو یبرا یادیز یایمزا یرا که دارا یقیموس

 کند . یم یرا معرف

 

 ؟کدوم گوش یو سوم : باز ستیب یباز

 ریو کفگ یصندل :دیدار ازیشما ن آنچه

 :یباز دستورالعمل

 کودک یداریتمرکز شن تیصدا و تقو یابیجهت  هدف

 هست .

 یم و پشت سرش قرار ینشان یم یصندل یا رور کودک

 یرا م کودک یچشما ای میدار یرا بر م ری. دو تا کفگمیریگ

به  ری. با کفگ برنگردد به سمت شما دیخواهیو ازش م میبند

 یسر کودک ضربه م پشت چپ ایطرف سمت راست  کی

 صیاست تشخ دهیکه شن یجهت از صدا را دیو کودک با میزن

دست  نیهمون سمت دراز کند که ا هب بدهد و دستش را

. ردیهم وسط قرار بگ یراست چپ و گاه سمت به تواندیم

 او یداریتمرکز در کودک و باالبردن دقت شن جادیا یبرا

 جهت کیپشت سرهم صدا را در  ربا نیچند دیانتو یم

 باشد و داشته یشتریکودک دقت ب نکهیا یبرا دیدرآور

 . میندار را داص یجا رییتغ وستهیمتوجه شود که پ

 

 دور ای میکیو چهارم : نزد ستیب یباز

 گرید لهیخودکار و چند وس :دیدار ازیشما ن آنچه

 :یباز دستورالعمل

 بودن فیضع ای یقو صیدور هدف تشخ ای کمینزد یباز در

تا  دیبخواه از کودک. است یداریدقت شن شیصدا و افزا

.کودک را از اتاق خارج  کند داخل اتاق نگاه لیخوب به وسا

 عوض را …و  لیمثال گلدان،موبا را لهیوس کی یکرده و جا

 یکه جا دیده حیاو توض یکرده و برا صدا کودک را د،کنی

کند .  دایآن را پ دیاتاق عوض شده و او با در لهیوس کی

 لهیوس اگر به آن دیضربه بزن زیم یخودکار رو کیسپس با 

د تر شو آرام شد بلندتر و اگر از آن دور شد صدا کینزد

به  یادیز کمک صدا توسط شما میکه تنظ دی.دقت کن

 یآرام اریبس ضربات ابتدا. کند یکودک م نهیبه صیتشخ

حد  نیصدا را تا باالتر کم کم دیتا بتوان دیطبل بزن یبر رو

را  ایاش یبچه ها جا یسن گروه بسته به . دیممکن برسان

راحت باشد  یلیسخت و نه خ یلیخ نه یتا باز دیانتخاب کن

 کیکودک نا آشناست  یفضا برا ای شلوغه یلیاگر اتاق خ.

و  دیقرار ده لهیوس یتعداد زیم یو رو دیکن انتخاب زیم

 اون یجا دیو از کودک بخواه دیرا بردار لهیوس کی سپس

 کند . دایرا پ لهیوس

 

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%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/
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 پنجم : کارت باز ستیب یباز

 یرنگ خودکار، مداد ،یچیکاغذ، ق :دیدار ازیشما ن آنچه

 : یازب دستورالعمل

 ای یاهل واناتیغذا، رنگ ،ح یجعبه کارت از دسته ها کی

. به طور دیبساز خالقانه یهایو با آن باز دیدرست کن یوحش

و شکل هر  کرده انتخاب را واناتیح یمثال دسته بند

به کودک سپرده و از  را و سپس کارت ها دیرا بکش یوانیح

را  وانیشکل ح دیبلند گفت که را وانینام هر ح دیاو بخواه

 به شما نشان دهد.

 

 
 

 

 

 یو ششم : مجسمه باز ستیب یباز

 ( بلند یبا صدا حایترج) کیموز :دیدار ازیشما ن آنچه

 : یباز دستورالعمل

با  و فرزندتان را انتخاب ی موردعالقه یاز آهنگها چندتا

 کنند حرکت شروع به دیاز آنها بخواه د،یبلند اجرا کن یصدا

که  یو حالت تیقعمو به محض توقف آهنگ در هر یول

لنگه پا  کیاگر  یحت بمانند، هستند ثابت و بدون حرکت

 نکهیا یبمانند. برا حرکتیب تیوضع در همان دیهستند، با

 دیها بخواه از بچه دیتوانیم دیببر باالتر را یباز جانیه

در همان حالتها ثابت بمانند.  و بعد اورندیدرب یخاص یاداها

 با روبان دیتوانی. مدیمدال بده کی یباز ی برنده به

 . دیبزن یسر برنده باز ایو به لباس  دیدرست کن ییمدالها

 

 

 
 

 

 

 موشک میو هفتم : قا ستیب یباز

 :  دیدار ازیشما ن آنچه

 : یباز دستورالعمل

کرد  هیته مناسب داخل خانه یهایاز باز یستیل توانیم ایآ

 کی یباز نیا یسنت را فراموش کرد؟ در مدل موشک میو قا

تا  کندیبه شمردن م شروع و بلندبلند گذاردینفر چشم م

فرد،  شمارش، افتنی انیپا محض شوند. به میافراد قا هیبق

 نی. آخر کندیرا شروع م ها کنیباز گرید گشتن به دنبال

 چشم بگذارد. یباز یدر دور بعد دیبا شودیم دایپ که یفرد

 دهند انجام کیتار ییرا در فضا یباز نیا توانندیم بزرگترها

همه  یبرا یشادتر یشود هم فضا شتریب یباز جانیهم ه تا

 ی. حتدیشو مطمئن بودن فضا منیشود. البته از ا جادیا

 چراغ کیاز  دیاجازه ده گذاردیم که چشم یبه کس دیتوانیم

خانه  یبهتر بتواند در فضا یکیتار در قوه استفاده کند تا

 .حرکت کند

 

 

 

 

 

 

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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 نگیبولو هشتم :  ستیب یباز

 و کاغذ آب ، نوار چسب، یبطر ۶ : دیدار ازیشما ن آنچه

 قلم

 : یالعمل باز دستور

. شش دیکن آب استفاده یهایاز بطر یباز نیا یبرا دیتوانیم

. با دیبگذار منینش ای ییرایاتاق پذ یآب را در انتها یبطر

را  یخط شروع باز چسب، ای یا نوار پارچه کیاستفاده از 

خل خانه دا یکه مناسب فضا متوسط ی. توپدیمشخص کن

 .دیباشد، بردار

 برنده انیتا در پا دیکن ادداشتیهر فرد را  ازیامت دیتوانیم

 یباز طیشرا تر کردن سخت یمشخص شود. برا یباز ی

پر  یهایبطر از یخال یاستفاده از بطر یبه جا دیتوانیم

 . دیاستفاده کن

 

 

 
 

 

 

 داغ ینیزم بیو نهم : س ستیب یباز

 توپ ای ینیزم بی، س یقیموس : دیدار ازیشما ن آنچه

 : یباز دستورالعمل

. نندیبنش نیزم یرو وار رهیبه صورت دا دیها بخواه بچه از

ها  به بچه توپ ای ینیزم بیس کیو  دیپخش کن یآهنگ

کنند.  دست به دستبا تمام سرعت آن را دیو بخواه دیبده

در  ینیزم بیکه س یکنیباز به محض تمام شدن آهنگ،

را  یباز نیخارج شود. ا یزبا ی حلقه از دیدستش باشد با

 یباز ی بماند. او برنده ینفر باق کیتا تنها  دیده آنقدر ادامه

 خانواده کیباشد  ادیتعداد ز ستیهم الزم ن یباز نی.ا است

 خواهند بود. یقادر به انجام باز ینفر ۴

 

 

 
 

 

 ام : ترکاندن حباب ها یس یباز

 کف، ، سطل آب یمیمفتول س : دیدار ازیشما ن آنچه

 : یباز عملدستورال

 جادیا دستگاه حباب ساز، چند حباب کیبا کمک  نیوالد

و کودکان  کرده صورت که سر مفتول را گرد نیکند بد یم

حباب درست کنند  فوت آن ها را داخل کف کنند و با دیبا

توان از  یکردن چالش م شتریب یو آنها را بترکانند. برا

 یرااستفاده از دست ها، ب یجا کودکان خواست تا به

 نیسرشان استفاده کنند. ا ایپا  آرنج،ز ترکاندن حباب ها ا

 قیطر نیانجام داد و از ا زین یصورت رقابت به توان یکار را م

 شود. یم تیو کنترل خود تقو یریگ نوبت

 

 

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%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86%da%af/
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/


12 
 

 :منابع

 یباز المعارف رهی. دا(۱397) لیاسماع ،یجعفر 

 .نایس یکودکان، تهران، نشر ندا

 ها در  بچه با ییا قهیدق ۵ یباز 2۵۰. هارد، پترا نیرا

، (۱39۱) یقند خانه و مهد و مدرسه، ترجمه: اکبر

 .یانیقد تهران: نشر

  ،منصوره ترجمه: ،یخانوادگ یباز ۱۰۱شاندو واردا 

 .نیصابر . تهران: نشر(۱397) یاصالن

 پروژه. مارا ،یکرچوسک ؛یلیام زبرگ،یا ؛یچن، ج یک 

هوش  شیافزا یبرا ییها تیتجربه ها و فعال) فیط

 ی. ترجمه: عل(یدبستان شیپ کودکان چندگانه در یها

 اکبر

 نوشته. نشر . اصفهان:(۱393) یاحمد عابد ،یمیابراه 

 مجموعه اول انیپا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تویز فروشگاه اینترنتی اسباب بازی سامیتهیه کننده 

 

 

https://www.samitoys.com
https://www.samitoys.com/

