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مقدمه

هر کودک در مسیر زندگی خود از موقع به دنیا آمدن تا بزرگسالی هم از نظر
ابعاد بدنی و نیز از نظر توانایی های ذهنی حرکتی تغییر می کند که این تغییرات
باعث می شود که یک نوزاد به یک فرد بزرگسال با توانایی های بیشتری تبدیل
شود .در این بین گروهی از کودکان به دالیل مختلف از جمله مشکالت
ژنتیکی ،بیماری های عفونی ،اختالالت ساختمانی مغزی و یا انواع مختلف
بیماری های عضالنی و عصبی ،سیر تکامل حرکتی و ذهنی خود را به صورت
مناسب طی نمی کنند .از طرفی دیده شده است که مداخالت توانبخشی می
تواند مخصوصا در کودکان زیر  5سال باعث بهبود عملکرد ذهنی و حرکتی این
کودکان هم در کودکی و هم در آینده شود به گونه ای که تعداد زیادی می

توانند در صورتی که در معرض توانبخشی مناسبی قرار بگیرند ،فرد توانمندی در
جامعه شوند ولی در صورتی که این اقدامات نادیده گرفته شود ،شاید همیشه
فردی وابسته و ناتوان در جامعه شود .کودکانی که در طیف های مختلف
اختالالت تکاملی مانند اوتیسم ،فلج مغزی ،بیش فعالی ،نقص توجه ،اختالالت

یادگیری ،اختالل هماهنگی رشدی ،تاخیر حرکتی و غیره هستند عالئم متفاوتی
دارند که ممکن است این عالئم در بسیاری از این اختالالت به طور همزمان
وجود داشته باشد مانند مشکالت توجهی و هوشیاری پایین در محیط،
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مشکالت حسی ،ضعف در طرحواره بدنی وآگاهی بدنی ،مشکالت هماهنگی بین
اندام های بدن ،سرعت عمل پایین ،ظرفیت پایین در حافظه ،کندی در یادگیری،،
مشکل در حرکت های درشت و ظریف ،تعادل کم و بسیاری موارد دیگر .کاردرمانی
یکی از درمان های رایج توانبخشی این مشکالت است و به همراه آن ارائه
تمرینات و بازی هایی که والدین بتوانند در هر موقعیتی در منزل ،با انجام آن به
بهبود این مشکالت کمک کنند اهمیت زیادی دارد .به همین منظور در این کتاب
فعالیت هایی طراحی شده است که خانواده ها با وسایل موجود در منزل بتوانند
انجام دهند و در راستای رفع این مشکالت به کودکان خود کمک کنند .بازی های
این مجموعه به ترتیب رده های سنی و سطح آسان به سخت طبقه بندی شده
است .که بازی های ابتدایی آن مناسب برای شدت مشکالت زیاد و سن های پایین
تر است و به تدریج رده سنی و سطح پیچیدگی بازی ها افزایش می یابد.
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بازی های نوزادان تا یک سالگ ی

4

 - 1وسایل بازی مناسب کودکان زیر  1سال
• تا  6ماهگی کودک :جغجغه های دستی ،فرفره ،عروسک های کوچک قابل
اویختن به گهواره (به ویژه اگر دارای حرکت و صدا باشند) حلقه های قابل
شستشو که بتواند در دست بگیرد و در دهان بگذارد.
•  6ماهگی به بعد :جغحغه های پایه دار ،حیوانات عروسکی تو پر ،عروسک های
پالستیکی نرم که با فشار دادن ،پرتاب کردن و کوبیدن روی ان صدا میدهند،
اسباب بازی های کوکی که صدا میدهند و حرکت می کنند) فواید این بازی
تحریک شنیداری ،حس عمقی ،المسه ،تقویت عضالت چشم و دنبال کردن
اشیا و ادراک بینایی می باشد.

 - 2چند بازی مناسب برای کودکان زیر  1سال
• یک توپ کوچک نرم انتخاب کنید ،آن را در یک ظرف درپوش دار بگذارید .از
بچه بپرسید توپ کجا رفت؟ او را تشویق کنید که در ظرف را باز کند و توپ
بیرون بیفتد مثل جعبه هایی که دلقکی بیرون می پرد ،بیرون افتادن توپ هم
برای او جالب خواهد بود .این بازی راهی است که به کودک می آموزد که
چیزهایی که او نمی بیند ممکن است وجود داشته باشد .این بازی ،آموزش ثبات
هدف و شی است و برای توجه و هوشیاری مناسب است.
• ظرفهای پالستیکی یا ظروف ماست و یا کاسه های نشکن برای این بازی
مناسب می باشد .از این ظروف برای ایجاد یک برج استفاده کنید ،به کودکتان
کمک کنید که برج را بریزد ،این فعالیت به او یاد خواهد داد که نشانه گیری
یک هدف را بیاموزد و باعث بهتر شدن هماهنگی چشم ودست می شود ،در
حالی که ریختن و چیدن را هم یاد خواهد گرفت.
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• راه دیگر برای تقویت مفهوم ثبات هدف (ثبات مفهوم به این معنی است که اگر
وسیله ای از جلو چشم کودک خارج می شود کودک بفهمد که هنوز آن شی
وجود دارد) به وسیله مخفی کردن یک اسباب بازی صدا دار زیر پتو و یا حوله
است .ابتدا اسباب بازی را به طور جزئی با پتو بپوشانید سپس صدای اسباب
بازی را در بیاورید و او را تشویق کنید که اسباب بازی را پیدا کند ،دوباره اسباب
بازی را پنهان کنید ،البته این بار به صورت کامل ،بازی را تکرار کنید ،در
صورت پیدا کردن اسباب بازی ،کودکتان را تشویق کنید.
• زمان حمام را به زمان اکتشاف و بازی تبدیل کنید .قاشق های پالستیکی و آب
پاش و کاسه های پالستیکی را در وان کودکتان بگذارید ،او با آنها ریزش آب را
خواهد دید و از آنها لذت خواهد برد .تفریح دیگری هم می توان کرد ،یک
اسفنج را به کودکتان بدهید اسفنج را خیس کنید ،او از فشار دادن اسفنج و
ریزش آب لذت می برد .این بازی باعث افزایش دقت به محیط ،یکپارچگی
حسی و هماهنگی چشم و دست خواهد شد.
• نزدیک کودکتان بنشینید البته این کار بستگی به سن کودکتان دارد می توانید
او را بخوابانید .به او بگویید که قصد دارید بخوابید و چشمهایتان را ببندید ،بعد
از چند ثانیه چشمهایتان را باز کنید و مشتاقانه به او سالم کنید یا زمان را به او
بگویید مثالا صبح بخیر یا عصر بخیر که او زمانها را هم درک کند .دیدن
چشمهای مامان که باز است و شنیدن صدای تبریکش معموالا ایجاد خنده
خواهد کرد بعد از چند دور ،مکث خود را هنگام خواب بیشتر کنید احتمال هست
که کودک حدود  6ماهتان و یا بیشتر شروع به جیغ زدن کند و یا حتی به
صورت شما ضربه بزند تا شما بیدار شوید!
این فعالیت باعث ایجاد تماس چشمی و توجه بینایی می شود که برای
کودکان با هوشیاری پایین و اختالالت طیف اوتیسم مناسب است.
6

• با کودکتان به بیرون از خانه بروید ،تنوعی از برگها را برای او جمع کنید ،به او
اجازه بدهید آنها را بلند کند و با دستانش بازرسی کند ،بدیهی است که این کار
با نظارت شما انجام خواهد شد .برخی از برگها را در دستتان جمع کنید تا او آنها
را بازرسی کند و با جنس آنها آشنا شده و نیز دریابد که برگهای خشک صدا هم
خواهد داشت .با استفاده از یک برگ بزرگ بازی دالی موشه را با او انجام دهید.
این فعالیت برای ادراک حس المسه فواید زیادی دارد.
• این بازی کمی کثیف کاری است اما برای کودکتان بسیار جالب خواهد بود.
کودک  ۸تا  12ماهتان را روی صندلیش یا روی زمین بنشانید .در مقابل او یک
برگه و چندین غذای پوره ای رنگی که صاف شده است قرار دهید ،او را تشویق
کنید که با دستانش نقاشی کند ،خواهید دید که او شاهکار خواهد ساخت .می
توانید غذاها را در صورت اجازه پزشک بافت دار تهیه کنید (به دلیل در دهان
بردن کودک) که نقاشی او بافت دار باشد .این فعالیت برای ادراک حس المسه
مفید است.
• هر بار که یک نوع بازی "دالی" با کودک انجام می شود ،هزاران اتصال جدید
بین سلول های مغزی او شکل می گیرد یا اتصاالت قبلی پایدارتر می شود.
• در  3ماه اول کودک با دست و پای خودش بازی می کند و از این طریق با
اعضای بدنش اشنا می شود .بنابراین اگر یک کودک کم توان نمی تواند
اینگونه بازی کند والدین می توانند به او کمک کنند ،بنابراین دست و پایش را
تکان دهید و ماساژ دهید ،انگشتانش را به دهانش ببرید و پاهایش را نزدیک
صورتش بیاورید تا با اعضای مختلف بدنش بازی کند.
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• کودک ظرف چند ماه اول زندگی خود می تواند با دست اشیا کوچک را بگیرد و
نسبت به اسباب بازیهای رنگی و صدا دار عکس العمل نشان دهد و با چشمانش
انها را دنبال کند و غالبا انها را به دهان ببرد در این کار به کودک کمک کنید و
اسباب بازی های ساده و بی خطر و تمیز در اختیار او قرار دهید مثل جغجغه ،فرفره
و توپ ها و یا عروسکهای فشاری .این کار باعث بهبود هماهنگی چشم و دهان و
بهبود تشخیص دهان می شود.
• دور شیشه شیر کودک پارچه هایی با رنگ های متنوع و جذاب ببندید تا همزمان
با استفاده از شیشه شیر ،توجه بینایی او را هم درگیر کنید.
• نوزاد را روی پارچه ابریشمی یا پنبه ای بغلتانید و اجازه دهید بدن نوزاد مستقیما با
پارچه تماس پیدا کند .این کار باعث فراهم شدن تحریکات المسه برای نوزاد می
شود.
• دور دستان یا پاهای نوزاد زنگوله های کوچکی با نخ ببندید تا هنگامی که کودک
دست یا پایش را تکان می دهد به صدا درآید و موجب فراهم شدن تحریک
شنیداری و آگاهی از اندام ها برای کودک شود.
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بازی های کودکان یک تا سه سال
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• کودکتان را روی زمین در مقابلتان بنشانید و یک ماشین اسباب بازی را روی
زمین حرکت دهید او را تشویق کنید که بعد از شما این کار را انجام دهد سعی
کنید که رفت و آمد ماشین را با او ادامه دهید و سپس ماشین را هل داده تا با
برجی که با مکعب ها یا کاسه ها ساخته شده برخورد کند این کار کنترل اشیا
در دست و هماهنگی چشم و دست و توجه بینایی را به او یاد خواهد داد.
• چندین شی بافت دار را به کودک بدهید ،مثالا یک تکه مقوا ،روسری نرم ،تکه
های چمن و ماسه و  ...حتماا تا انتهای بازی در کنار او باشید و مراقب باشید
چیزی را در دهانش نگذارد .همراه هم همه چیز را بازرسی کنید تا از این طریق
هماهنگی بین اطالعات دیداری و المسه برای او ایجاد شود و بفهمد چیزی که
می بیند چه جنسی دارد.
• در سن  1سالگی ،انواع وسایل نقاشی در اختیار او قرار دهید و در صورتی که
نمی تواند مداد در دست بگیرد از رنگ انگشتی استفاده کنید ولی مراقب باشید
که آن را در دهان نبرد.

• روی یک پارچه بزرگ خز دار از کودک بخواهید در صورتی که تاپ و شلوارک
پوشیده روی ان غلت بزند و خودمان هم می توانیم همراه کودک این کار را
انجام دهیم تا کودک لذت بیشتری ببرد و یا می توانیم از کودک بخواهیم روی
ان پارچه فعالیت مورد نظر خود مانند نقاشی را انجام دهد .این فعالیت برای
حس المسه و کودکانی که از تماس لمسی و بدنی دوری می کنند مناسب
است.
• به کودک اجازه دهید ژله و کته وکنجد و مواد غذایی این چنینی را با دست
بخورد .این فعالیت برای خودآگاهی و تنظیم حس عمقی و هماهنگی انگشتان
کودک مناسب است .
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• برای از بین بردن ترس کودکان در برابر تاریکی ،کمک گرفتن از بازی هایی
که در تاریکی میتوان آنها را انجام داد مفید است.
• مانند بازی نور و سایه که در تاریکی انجام می شود .در بازی نور و سایه پدر یا
مادر با انگشتان دستشان و حرکت آن ،می توانند روی دیوار شکل های
مختلفی ازجمله پرنده یا حیوان بسازند( .این کار در یک اتاق تاریک به همراه
یک چراغ قوه انجام میشود) .توجه و تمرکز ،ادراک بینایی ،از بین رفتن ترس از
تاریکی از فواید این تمرین است.
• از کودک بخواهید روی زمین نشسته و پاهایش را از هم باز کند .توپی را به
سمت او هل دهید و از او بخواهید توپ را بگیرد .با پرتاپ توپ به سمت راست
و چپ کودک و با افزایش سرعت توپ تمرین را سخت تر کنید .تمرین برای
تقویت هماهنگی و مهارتهای حرکتی و تمرکز مناسب است.
• برای کودک اسباب بازی های رنگی و یا وسایل آشپزخانه رنگی تهیه کنید و به
او کمک کنید که اسباب بازیهای با رنگ مشابه را در کنار هم بگذارد .مثالا
سیب قرمز و ماشین قرمز و توپ قرمز باید در یک طرف باشد .در این بازی به
او کمک می کنید که کم کم با همرنگی و سپس رنگها آشنا شود.
• به مرور مهارتهای دستی کودک گسترش پیدا می کند :انواع سازه ها (لگو ها)،
وسایل خانه داری ،پازل های مختلف ،مدل های کوچک از وسایل واقعی مثل
رادیو ،چرخ خیاطی ،دوربین و وسایل ورزشی برای او بسیار جالب است و یکی از
مهم ترین عالقه کودک در این سن ،قصه گوش دادن و نقاشی کردن است.
مثال مادر ابتدا هر پاراگراف را برای کودک بخواند و بعد از آن ،پاراگراف را به
صورت نمایش عروسکی برای کودک بازی کند.
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• از کودک بخواهید سکه ها را داخل قلک یا عدس را داخل بطری آب معدنی
بیاندازد ،یا به جای عدس از خالل دندان استفاده کنید .این تمرین برای افزایش
توجه و تمرکز و هماهنگی چشم و دست مناسب است.

• مقداری شن را توی سینی در مقابل کودک قرار دهید و از او بخواهید با استفاده از
انگشتانش روی شن ها نقاشی بکشد.این تمرین موجب تقویت حرکات ظریف
انگشتان می شود.
• از کودک بخواهید روی سطح شیب دار قل بخورد .این فعالیت موجب تحریک
سیستم وستیبوالر کودک شده و تمرینی برای تقویت نگه داشتن و کنترل سر در
فضا است.
• یک ظرف آب در اختیار کودک قرار دهید و از او بخواهید با یک تکه اسفنج آب را
از درون ظرف خالی کند .یا با استفاده از اسفنج به گلدان آب بدهد .این تمرین
برای تقویت و تنظیم حس عمقی مناسب است.
• سبد کوچکی به پشت کودک بسته و از کودک بخواهید توپ ها را از روی زمین
جمع کرده و داخل سبدش بیاندازد.این تمرین موجب تقویت مهارت های حرکتی،
افزایش دامنه حرکتی دست و تمرکز می شود.

• بازی های گروهی مانند قایم باشک ،خاله بازی ،عمو زنجیر باف (افزایش مهارت
های ارتباطی و کالمی ،بهبود روابط اجتماعی ،یادگیری قوانین و رعایت آن،
افزایش اعتماد به نفس کودک ،تقویت حس همکاری ،تقلید)
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• انواع پازل و جورچین بخصوص پازل اعضای بدن انسان یا حیوانات کمک به
آموزش مفاهیم ،اشکال ،درک اعضای بدن ،هماهنگی چشم و دست ،عبور ازخط
وسط ،ادراک بینایی ،جهت یابی و توجه می کند مثال برای پازل ساخت ادمک،که
باید اعضای بدن را درست در جای خود بچیند تا ادمک بوجود اید ،ابتدا کودک را
مقابل اینه ببرید و اعضای بدنش را به او نشان دهید و چندین بار برایش تکرار
کنید حتی دست ویا پایش را به اینه بچسبانید تا بیشتر توجه کند و بعد برای درست
کردن پازل ،ابتدا یکبار خودتان آدمک را درست کنید تا کودک ببیند بعد ان را
خراب کنید و دوباره از نو بچینید و از کودک بخواهید فقط قطعه اخر مثل پا را
بچیند و بعد از کودک بخواهید تا به کمک شما و راهنمایی شما پازل را خودش
کامل خراب و از نو بچیند.
• انواع صفحه ی سوزنی و یا انواع پگ بورد در سایز های مختلف (اموزش اشکال،
مفاهیم ،رنگ ها ،اندازه ها ،تقویت حرکات ظریف ،توجه) .مثال چیدن انواع استوانه
ها از بزرگ به کوچک در یک ردیف یا چیدن تمام استوانه های همرنگ در یک
ردیف بدون در نظر گرفتن سایز و اندازه انها و یا قرار دادن مثلث ،مربع ،دایره در
جای خود و...
• برای آموزش لگو ها ،پازلها و پگ بوردها :ابتدا از نوع بسیار ساده و تکمیل شده ی
آن استفاده کنید و تکمیل شده ی آن را مقابل کودک قرار دهید و بعد به او نشان
دهید که آن را چگونه خراب می کنید و بعد در مقابل کودک خودتان شروع به
چیدن آن کنید و آن را بسازید تا او ببیند و قطعه آخر را از کودک بخواهید تا سر
جایش بگذارد ،وقتی با کار اشنا شد قطعات بیشتری را بردارید تا او بچیند و در
نهایت تمام قطعات را بردارید تا او به تنهایی بچیند.
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• این بازی راهی برای ارام کردن کودک در زمان شلوغ کاری و هیجان زیاد است:
کودک درون جعبه کارتنی قرار می گیرد و در این فضای محصور روی کف و
دیواره کارتن شروع به نقاشی می کند.

• با کشیدن دور تا دور دست خود و کودک روی کاغذ یا مقوا ،از کودک بخواهید
دور دستش را با قیچی در بیاورد و بعد تشخیص دهد کدام دست متعلق به مادرش
و کدام یک متعلق به خودش است .ادراک بینایی ،تقویت مهارت های ظریف و
دستی ،توجه ،قیچی کردن ،تشخیص بزرگی و کوچکی از فواید این تمرین است.
• روی تخته تصویر آدمکی را بکشید ،سپس از کودک بخواهید رو به آن بایستد و
شما نقاطی از پشت بدن کودک را لمس کنید .از کودک بخواهید محل لمس شده
روی بدنش را روی آدمک نشان دهد .این تمرین باعث تقویت آگاهی بدنی می
شود.
• در غیاب کودک تعدادی شکالت به صورت پراکنده روی فرش قرار دهید .از
کودک بخواهید همان تعداد شکالت را پیدا کند .هر چه نقش فرش شلوغ تر باشد
و رنگ شکالت ها به رنگ فرش نزدیک تر باشد فعالیت دشوارتر می شود .این
تمرین برای بهبود تمرکز و تشخیص شکل از زمینه مناسب است.
• با استفاده از چندمانع یک مسیر مارپیچ ایجاد کنید و از کودک بخواهید بدون
برخورد با موانع از این مسیر عبور کند .این تمرین باعث آگاهی فضایی کودک می
شود.
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• با قرار دادن نخ و مهره در اختیار کودک از او بخواهید تسبیح یا گردنبند درست
کند .این تمرین برای بهبود توجه و تمرکز و تقویت مهارتهای دستکاری کودک
مناسب است.

• در یک تمرین ساده از کودک بخواهید تا توپ های کوچک پالستیکی را با فوت
کردن درون نی از درون رول دستمال کاغذی عبور دهد( .فواید آن :توجه و تمرکز،
تقویت دم و بازدم)
• کودک را روی یک تاب به صورت نشسته قرار و او را به صورت خطی (فقط در
یک جهت نه در جهات مختلف) حرکت میدهیم و از او می خواهیم در همین
وضعیت که در حال حرکت است در یک بازی توپ گیری شرکت کند به این
صورت که مادر توپ را برای کودک می اندازد و کودک باید توپ را بگیرد و آن را
از خط وسط بدن خود عبور دهد و در طرف دیگرش روی زمین که سبد توپ قرار
دارد بیندازد و در پایان تعداد توپ هایی که توانسته است در سبد بیندازد را
میشماریم و به او امتیاز می دهیم .این بازی باعث تقویت یکپارچگی حسی،
هماهنگی چشم و دست و توجه بینایی می شود.
• کودک را روی تاب به صورت نشسته قرار دهید و یک چوب یا میله پالستیکی بلند
یا حتی پشه کش به دست او بدهید و از او بخواهید تا فرض کند که در قایق
نشسته و باید پارو بزند و با ریتم پارو زدن او برایش موسیقی پخش کنید و تاب را
هر  5دقیقه یکبار متوقف کرده و در جهت دیگری حرکت دهید( .فواید :حفظ
تعادل ،تحریک حس وستیبوالر و عمقی ،عبور از خط وسط ،هماهنگی دو طرفه،
هماهنگی چشم و دست ،توجه شنوایی)
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بازیها کودکان سه تا پنج سال
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• یکی از بازی های عالی در هوای گرم تابستان درست کردن یک ظرف آب پر از
توپ های کوچک رنگی است .کودک میتواند ضمن بازی ،شمارش و رنگ ها را هم
یاد بگیرد یعنی به تعداد شماره های روی لیوان ها ،توپ های رنگی بیندازد یا توپ
های همرنگ را درون یک لیوان بیندازد.

• خمیر بازی یا مقداری گل را داخل یک سینی یا روی یک پالستیک فریزر پهن کنید
و روی آن با دست یا یک میله ی کوچک یک شکل هندسی ،یک حرف الفبا ،یا
یک عدد بکشید .تعدادی مهره در اختیار کودک قرار دهید و از کودک بخواهید با
قرار دادن مهره ها روی خطوط تصویر شما ،آن را مشخص و دورچینی کند .تمرینی
مناسب برای توجه و تمرکز و تقویت مهارتهای دستکاری و حرکات ریز دست است.
• از کودک بخواهید با خمیر بازی ،اشکال حیوانات یا صورت انسان یا حروف الفبا و
اعداد را درست کند( .افزایش تون و قدرت عضالت ،افزایش مهارت های ظریف و
دستکاری اشیا ،اموزش اعداد و )...
• طرز تهیه خمیر بازی در منزل :درست کردن خمیر بازی بسیار ساده است و خیالتان
راحت است که دیگر هیچ گونه مواد شیمیایی در آن نیست و اگر کودک ان را در
دهانش گذاشت جای نگرانی نیست چون فقط از آرد و نمک تهیه شده است .برای
درست کردن خمیر بازی به مواد زیر نیاز دارید :یک پیمانه ارد +یک پیمانه اب +ربع
پیمانه نمک  +دو قاشق روغن و یک قاشق کرم تارتار (از فروشگاههای قنادی تهیه
شود) .این مواد را با هم مخلوط کنید و روی شعله ی مالیم قرار دهید و مرتب هم
بزنید حدود  3دقیقه یا کمتر وقت میبرد ،زمانی که سفت شد دیگر به دست نمی
چسبد از روی شعله بردارید و بگذارید که سرد شود و بعد به چند قسمت تقسیم کنید
و رنگ غذا به هر قسمت اضافه کنید و خوب ورز بدهید .حدود  6ماه هم قابل
استفاده است البته بعد از هر بار استفاده باید درون پالستیک بگذارید و در یخچال
قرار دهید.
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• انواع خانه سازی ،لگو و سازه :ابتدا به کودک ایده دهید تا با کمک این لگو ها
چه شکلی درست کند مثال برج یا پل یا شکل مورد نظر را از روی شکل الگو
(راهنمای خود بازی) به کودک نشان دهید بعد میتوانید در مرحله اول خودتان
آن را یکبار در مقابل کودک درست کنید ،در مرحله دوم آن را خراب کنید و
دوباره شروع به ساختن آن کنید و از کودک بخواهید قسمت یا قطعه اخر را
بسازد ،در مرحله سوم از خود کودک بخواهید تا شکل را خراب کند و خودش
شروع به ساختن آن کند و در حین ساختن به او کمک کنید.
• از کودک بخواهید با استفاده از آهنربا قطعات آهنی داخل سبد را جدا کند( .یا
وسایل آهنی منزل که آهنربا به آن می چسبد را پیدا کند) این تمرین باعث
توجه و هوشیاری وتنظیم حس عمقی می شود.
• وسایل کودک را داخل شن ،ماسه ،خاک ،پنبه و موارد مشابه پنهان کنید و از او
بخواهید آن ها را پیدا کند .این تمرین موجب تقویت توجه بینایی و المسه می
شود.
• از کودک بخواهید روی زمین سرامیک شده راه برود به صورتی که پایش را
روی خطوط بین سرامیک ها قرار ندهد واز داخل سرامیک ها حرکت کند .این
تمرین موجب تقویت توجه بینایی و المسه می شود.
• روی کاغذ یا روی زمین با چسباندن کاموا یا نوارچسب ماز درست کنید( .منظور
از ماز ،مسیرهای مارپیچ و تو در تویی است که دارای انشعابات و بن بست
هستند و باید از یک سمت آنها وارد شد و از سمت دیگر خارج شد) از کودک
بخواهید مسیر باز را پیدا کند واز آن عبور کند .این تمرین باعث آگاهی بینایی
فضایی کودک می شود.
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• روی زمین با پشت سرهم گذاشتن نقاطی با استفاده از قرار دادن عالمت (با
رنگ ،چسب کاغذی ،قرار دادن تیکه های مقوا یا پارچه و ) ...مسیری ایجاد
کنید .از کودک بخواهید به صورت چهاردست و پا با گذاشتن دست ها و
پاهایش روی نقاط مشخص شده حرکت کند .یعنی در هر لحظه هر یک از
زانوها و کف دست های کودک باید روی یکی از نقاطی که شما مشخص کرده
اید قرار داشته باشد و به همین صورت مسیر را تا آخر طی کند .این تمرین
باعث بهبود طرحواره بدنی و آگاهی بدنی و توجه بینایی کودک می شود.
• از کودک بخواهید رژه رفتن را در قالب بازی تمرین کند .به این صورت که با
گفتن عدد یک ابتدا دست و پای راست را به سمت جلو حرکت دهد وسپس با
گفتن عدد دو دست وچای چپ را جلو بیاورد.وهمین حرکت را در مسیر
مشخصی تکرار کند( .حرکت دادن همزمان دست و پای یک سمت بدن و
سپس سمت دیگر) این تمرین باعث هماهنگی حرکتی بین اندام ها می شود.
• تعدادی بادکنک را باد کرده و سر هر یک را داخل یک لیوان قرار دهید .از
کوک بخواهید از فاصله ی معین با شلیک توسط آب پاش یا شلنگ آب،
بادکنک ها را از روی لیوان ها بیندازد .این تمرین برای هماهنگی چشم و
دست ،جهت یابی و تمرکز مناسب است.
• تعدادی مکعب در رنگ های مختلف در اختیار کودک قرار دهید .سپس با
استفاده از مداد رنگی و روی کاغذ الگویی از روی هم گذاشتن مکعب های
رنگی را بکشید (مثال یک مکعب زرد و روی آن یک مکعب آبی و  )...و از
کودک بخواهید الگویی که شما کشیده اید را با روی هم گذاشتن معکب
هایش درست کند .این کار برای بهبود مهارت کپی کردن کودک و تمرین
توالی و همچنین تمرکز مناسب است.
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• قفل و کلید در اختیار کودک قرارد دهید تا با استفاد از کلید قفل را باز کند .این
تمرین برای تقویت مهارتهای دستکاری کودک مناسب است.
• وسایل مورد نیاز :آبرنگ ،کاغذ ،نی نوشابه

از کودک بخواهید تا با آبرنگ روی کاغذ ،با رنگ های مختلف یک شکل بکشد و
قبل از خشک شدن با نی روی ابرنگ ها را فوت کند تا پخش شود( .دقت بینایی،
رشد مهارت های ظریف)
• میتوان هنگام توپ بازی کردن با کودک یک محدوده مشخصی را تعیین کرد تا
کودک درون محدوده خاص قرار گیرد و از بیش فعالی و بی قراری او کاسته شود
و بتواند حریم شخصی خود را درک کند و کم کم بشناسد .مثال یک حلقه ی
بزرگ ورزشی برای کودک بگذاریم و یک حلقه برای خودتان و جایگاه قرار گیری
شما و کودک در حین بازی در داخل همین حلقه است و فقط در محدوده درون
همین حلقه حق حرکت و جنب و جوش دارید و توپ هایی که برای همدیگر می
اندازید یا شوت میکنید باید در داخل حلقه باشد و اگر کسی خارج از حلقه بیندازد
بازی را می بازد.
• فعالیت هایی از قبیل این که در هر ردیف کدام شکل با بقیه تفاوت دارد برای
ادراک بینایی و توجه مناسب هستند( .از لحاظ ظاهر مثال همه ی اشکال خروس
دو تاجه هستند ولی یکی از خروس ها سه تاج دارد و یا این که مثال همه ی
اشکال حیوانند و یکی درخت و )...
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• تقلید راه رفتن حیوانات موجب خودآگاهی کودک از اندامهای خود و وضعیت بدن،
تقویت مهارتهای حرکتی و هماهنگی می شود.
راه رفتن خرگوشی :جهش روی دو پا و دست ها
راه رفتن کانگورو :جهش روی دوپا
راه رفتن خرس :باسن را باال گرفته و چهار دست و پا راه برود
راه رفتن خرچنگی :به پشت بخوابد ،با باالآوردن دست و پا تنه را از سطح زمین بلند
کند و حرکت کند.
• وسایل مورد نیاز :نخ و مهره های کوچک رنگی که سوراخ داشته باشند.

از کودک بخواهید مهره های رنگی را به ترتیبی که شما می گویید مثال زرد ،قرمز،
آبی ،سبز و  ...داخل نخ یا سیم های پالستیکی کند و دستبند یا گردنبند درست کند.
تقویت حرکات ظریف ،توجه و تمرکز ،ادراک بینایی ،شناخت رنگ ها از جمله فواید
این تمرین است.
• سرگرمی های وصل کردنی :غذای مخصوص هر حیوان را به خودش وصل کنید
یا وسایل مورد نیاز هر شغل را به خودش وصل کنید.
• کودک را به اتاق تاریک برده و نور چراغ قوه را روی عروسک هایی که به شکل
حیوان هستند که از دیوار یا سقف اویزانند بتابانید و به کودک بگویید که نور چراغ
قوه هر کدام از عروسک ها را که روشن کرد باید او اسم عروسک را بگوید و
صدای آن را در بیاورد .به جای عروسک میتوانید از عکس حیوان استفاده کنید و
به دیوار بچسبانید .این تمرین به ادراک بینایی ،تحریک بینایی ،توجه و تمرکز،
کمک به تقویت عضالت چشم کمک می کند.
21

• از کودک بخواهید به وسیله کاموا یا نخ و پولک ،دور بدن ماهی ،لب و بال و دم
آن را با چسب روی کاغذ بچسباند (فواید آن :تمرین مهارت های حرکتی ظریف،
هماهنگی چشم و دست ،چسب زدن ،توجه و دقت)

• وسایل مورد نیاز :کارتن میوه (موز ،سیب ،پرتقال)
یک کارتن بزرگ تهیه کنید و دو حفره به اندازه جای دست های کودک روی ان
ایجاد کنید و از کودک بخواهید تا دست های خود را وارد حفره کرده و اشیای
مختلف مثل انواع میوه و یا  ...را لمس کند سپس کودک به شما بگوید چه چیزی را
لمس کرده است .قبل از آن ابتدا اشیای مربوطه را به کودک نشان دهید و اجازه
دهید لمس کند و اطمینان پیدا کنید نام انها را می داند سپس تمرین باال را انجام
دهید .این تمرین به ادراک و تشخیص حس المسه کمک می کند.
• تعدادی از اسباب بازی های کودک را مقابل او قرار دهید و هر بار از او بخواهید
آنها را به شیوه ای دسته بندی کند .مثال آن اسباب بازی هایی که هم رنگ
هستند را جدا کند .دفعه ی بعد آن هایی که هم شکل هستند را کنار هم بگذارد
و سپس آنهایی که بزرگ تر هستند را جدا کند .این تمرین به درک بهتر کودک
از مفهوم تشابه و شناخت همرنگی ،هم شکلی و اندازه کمک می کند و استدالل
او را درگیر می کند.
• می توان یک حلقه بزرگ ورزشی یا تویوپ را مقابل کودک قرار دهید و از او
بخواهید برای ورود به استخر توپ از درون این حلقه یا تویوپ باید شیرجه بزند
و درون استخر توپ فرود آید یا اگر استخر توپ در اختیار نبود روی بالشت نرم
فرود اید .این بازی به هماهنگی حرکتی و سرعت عمل کمک می کند.
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• از کودک بخواهید به پشت روی زمین بخوابد .یک توپ متوسط را با یک نخ به
صورت آویزان باالی سر کودک به حرکت در آورید (ارتفاع توپ به اندازه ای
باشد که کودک برای زدن توپ کمی از سطح زمین جدا شود و رو به جلو خم
شود) از کودک بخواهید توپ را با دست یا پا بزند .برای سخت تر شدن تمرین
می توان روی سطحی در مقابل کودک تعدادی استوانه یا لیوان پالستیکی قرار
داد و از کودک خواسته شود با توپ استوانه ها را مورد هدف قرار دهد .تمرین
برای تقویت هماهنگی و مهارتهای حرکتی و تمرکز مناسب است.
• از کودک بخواهید روی زمین دراز کشیده و توپ را با پاهایش از روی زمین بلند
کند و باالی سر بیاورد .سپس با دست آن را گرفته و داخل سبد باالی سرش
بیندازد .این تمرین برای تقویت مهارتهای حرکتی ،هماهنگی حرکتی و
یکپارچگی حسی کودک مناسب است.
• در اتاق به کودک یک اسباب بازی را نشان دهید و بگویید وسایلی را که در اتاق
همرنگ آن اسباب بازی هستند به شما نشان دهد ،که به درک همرنگی و توجه
بینایی کودک کمک می کند.
• با استفاده از مقوا از هریک از اشکال هندسی تعدادی در بیاورید (مربع ،مثلث،
دایره) و روی یک سطح مشخص از زمین آن ها را به صورت نامنظم بچسبانید.
از کودک بخواهید تنها با گذاشتن پای خود روی یک نوع شکل هندسی از یک
طرف به طرف مقابل برود .مثال فقط میتونی پاهاتو روی مربع ها بذاری و به اون
طرف بری .این بازی به ادراک بینایی فضایی و توجه دیداری کمک می کند.
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• چند کاسه ی کوچک مقابل کودک قرار داده و زیر یکی از آنها گوی کوچکی
قرار دهید .سپس در مقابل کودک کاسه ها را چند بار جابه جا کنید .از کودک
بخواهید کاسه ای که گوی زیر آن است را نشان دهد .این بازی به توجه بینایی
کمک می کند.
• وسایل مورد نیاز :سبد رنگی ،توپ های رنگی کوچک به رنگ های
مختلف،کش یا طناب
در این فعالیت یک سبد کوچک رنگی را با کش یا طناب به دور کمر کودک
ببندید و از کودک بخواهید در بازی توپ گیری ،فقط باید توپ هایی که
همرنگ سبد دور کمرش به طرف او می آیند را بگیرد و داخل سبد بیندازد.
(فواید بازی :تقویت حرکات ظریف ،توجه بینایی ،شناسایی و تشخیص همرنگ
ها)
• موانعی بر سر راه کودک قرار دهید و از او بخواهید جفت پا از روی موانع بپرد.
به تدریج فاصله ی موانع را برای سخت تر شدن تمرین کم کنید تا مهارت
های حرکتی و تعادل کودک تقویت شود.
• یک تخته ی چوبی یا یک آجر روی زمین قرار دهید تا کودک رو آن بایستد.
تعدادی توپ را در سمت راست و تعدادی در سمت چپ کودک قرار دهید و از
کودک بخواهید با خم شدن به پهلوی راست و چپ توپ ها را با دست هل
بدهد .برای دشوار تر شدن تمرین می توانید در هر سمت کودک هدفی تعیین
کنید تا کودک توپ ها را به سمت آن بزند .تمرین برای تقویت هماهنگی و
مهارتهای حرکتی و تمرکز مناسب است.
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• یک تصویر از یک کتاب داستان مقابل کودک قرار دهد و از او بخواهید داستانی
برای آن بسازد( .تقویت مهارت های کالمی)
• تمرین حفظ تعادل و یکپارچگی حسی

میتوان با کنار هم گذاشتن یونولیت های پایه دار باریک که عرض ان تقریبا
برابر پهنا یا عرض کف پای کودک باشد جاده و مسیری درست کرد و از کودک
بخواهید روی ان بایستد و قدم بردارد .او باید بتواند تقریبا تعادل خود را روی ان
حفظ کند.
• تعدادی سنگ در اندازه ها و شکل های مختلف در اختیار کودک قرار دهید تا با
استفاده از آنها شکل یک آدمک یا خانه یا درخت و ....بسازد .این تمرین باعث
تقویت مهارت های ظریف دست و ادراک بینایی می شود.
• کودک را در مقابل خود قرار دهید و از او بخواهید به شما نگاه کند .سپس ترتیبی
از چند حرکت را با بدن خود انجام دهید و از کودک بخواهید حرکت شما را با
بدن خودش تکرار کند و به تقلید از شما بپردازد .مثال دست راستتان را روی
بینی گذاشته و سپس به پای راستتان بزنید و از کودک بخواهید او نیز همین کار
را تکرار کند .به تدریج با استفاده از حرکت هایی که اندامهای دو سمت مخالف
بدن را درگیر کند ،مثال دست راست و پای چپ و با افزایش تعداد حرکاتی که
در یک مرحله انجام می دهید و همچنین با افزایش سرعت انجام حرکات فعالیت
را برای کودک دشوارتر کنید .این تمرین به تقلید و برنامه ریزی حرکتی کمک
می کند.
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• چندشکل هندسی (مربع ،مثلث ،دایره و  )...به صورتی که با هم تداخل داشته
باشند و قسمتی از هر شکل داخل شکل دیگر قرار گرفته باشد بکشید (شکل ها
یکدیگر را قطع کرده باشند) و از کودک بخواهید دور هر شکل را با رنگ خاصی
رنگ کرده و شکل ها را به این صورت از هم جدا کند .این بازی به ادراک بینایی
فضایی ،تشخیص شکل از زمینه و توجه دیداری کمک می کند.
• کودک به حالت چهاردست و پا قرار گیرد .پا و دست یک سمت را باال بیاورد و با
دست توپ ها را به داخل سبد پرتاب کند .این تمرین موجب تقویت کنترل
تعادل ،هماهنگی و تمرکز و توجه می شود( .همین تمرین را با بلند کردن پا و
دست مخالف تکرار کنید).
• چند توپ در مقابل کودک و یک سبد پشت سر او در فاصله ی مناسب قرار دهید
و از کودک بخواهید در حالت نشسته توپ ها را از مقابل خود بردارد و به پشت
سر خود و درون سبد پرتاب کند .تمرین برای تقویت هماهنگی و مهارتهای
حرکتی و تمرکز مناسب است.
• با وصل کردن لوله های دستمال کاغذی به هم یک مسیر تونلی درست کنید و
از کودک بخواهید توپ کوچکی را از داخل آن عبور دهد .سپس از کودک
بخواهید وسط این تونل مقوایی را گرفته و آن را بلند کند .تعدادی توپ کوچک
در یک سبد در سمت راست کودک و یک سبد خالی درسمت چپ او قرار دهید و
از کودک بخواهید با منحرف کردن و تکان دادن لوله توپ ها را وارد تونل کرده
و از درون تونل ،از داخل سبد سمت راست به داخل سبد سمت چپ هدایت کند.
این تمرین برای تمرکز کودک مناسب است.
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• وسایل مورد نیاز :سه تا جعبه جا کفشی یا سه تا کاسه
 3عدد جعبه ی جا کفشی یا کاسه در ابعادی که تقریبا به اندازه پای کودک باشد
در اختیار او قرار دهید و از کودک بخواهید تا یک پایش را روی یکی از انها و
پای دیگرش را روی جعبه دوم قرار دهد و برای قدم اول ،در حین اینکه روی ان
دو جعبه ایستاده جعبه سومی را خم شود و از روی زمین بردارد و جلوی پایش
قرار دهد و یک پایش را از جعبه دوم بردارد و روی جعبه سوم قرار دهد و دوباره
برای قدم دوم جعبه دوم را بردارد و جلوی پایش بگذارد و پایش را از جعبه اول
بردارد و روی جعبه دوم بگذارد و همین طور قدم زدنش را ادامه دهد .در مرحله
پیشرفته تر یک توپ هم در یک دستش بدهیم تا به همراه داشتن توپ مسیر را
طی کند .یکپارچگی حسی و حرکتی .تقویت مهارت های حرکتی درشت و
ظریف ،توجه و تمرکز ،ادراک بینایی و حفظ تعادل از فواید این تمرین است.
• داخل یک ظرف شفاف مقداری آب بریزید .تعدادی سنگ در اندازه های مختلف
تهیه کنید (از خیلی بزرگ تا کوچک) .روی ظرف در ارتفاع باالتری از مقدار آب
داخل آن ،نقطه ای را مشخص کنید .از کودک بخواهید با انداختن سنگ داخل
ظرف ،آب را به نقطه ی مشخص شده برساند (سطح آب نباید باالتر برود یا
کمتر باشد) این تمرین باعث درک مفهوم اندازه ،حجم و تقویت مرکز می شود.
• روی زمین تصویر چند دایره از بزرگ به کوچک بکشید به صورتی که داخل هر
دایره یک دایره کوچکتر باشد (مثل یک تخته دارت) .از کودک بخواهید در
فاصله ی مناسبی از دایره ها قرار بگیرد و تکه ابری را به سمت آن پرتاب کند.
هرچه ابر در دوایر کوچکتر قرار بگیرد امتیاز بیشتری دارد .این تمرین برای
تقویت تمرکز و تنظیم حس عمقی مناسب است.
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• از کودک بخواهید با استفاده از شابلن نقاشی کند .یا با گذاشتن دست یا پای
خود خود روی کاغذ و یا یک تخته وایت برد و کشیدن خط دور انگشتانش،
شکل دست یا پای خود را بکشد .این تمرین به هماهنگی چشم و دست کمک
می کند.
• از کودک بخواهید انگشت خود را روی یک نقطه روی زمین گذاشته و دور آن
بچرخد .این فعالیت برای قدرت تمرکز کودک ،تحریک وستیبوالر و هماهنگی
مناسب است.
• وسایل مورد نیاز :کارتن ،توپ کوچک به اندازه توپ پینگ پنگ
روی یک کارتن به اندازه ی یک دروازه کوچک متناسب با اندازه توپ با چاقو
ببرید ،از کودک بخواهید با دو انگشت خود (انگشت اشاره و میانی) توپ را به
درون دروازه بفرستد و گل بزند .می توانید روی کارتن شکل زمین فوتبال را
بکشید .این تمرین باعث بهبود حرکات ظریف ،توجه و تمرکز می شود.

• ساختن کاردستی های ساده با کاغذ (از طریق تا کردن ،قیچی کردن ،چسب
زدن) ساختن موشک کاغذی ،قایق ،کاله ،پاکت نامه ،این فعالیت باعث
هماهنگی حرکتی و تقویت حرکات ظریف می شود.
• تعدادی کش و یک بادکنک باد شده در اختیار کودک قرار دهید و از کودک
بخواهید با انداختن کش دور یک دست و باز کردن کش با دور کردن انگشتان
از هم ،کش ها را دور بادکنک بیندازد .این تمرین برای تقویت مهارت
دستکاری و حرکت ظریف دست کودک مفید است.
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• تمرین حافظه دیداری
وسایل مورد عالقه ی کودک را دو به دو تهیه کنید (مثال دو تا گردو ،دو تا در
نوشابه ،دوتا شکالت ،دو تا پاک کن) و این اشیا را در دو ردیف چهارتایی و در کنا
ر هم بچینید به گونه ای که از هر نوع فقط یکی در هر ردیف داشته باشیم مثال
یک گردو در یک ردیف و گردوی دیگر در ردیف دیگر باشد بعد اجازه دهید به
مدت  15الی  20ثانیه کودک به انها نگاه کند و جای انها را به خاطر بسپارد .سپس
لیوان های یکبار مصرف را به صورت برعکس روی انها بگذارید و انها را بپوشانید
و به صورت تصادفی و یا به انتخاب خود کودک یکی از لیوان ها را بردارید و از
کودک بخواهید که حدس بزند در زیر کدام لیوان از ردیف مقابل شی مشابه وجود
دارد .مثال به صورت تصادفی لیوان را که برداشتید میبینید که زیر ان شکالت بوده
سپس از کودک بخواهید تا بگوید در زیر کدام لیوان از ردیف مقابل شکالت وجود
دارد .این کار را می توانید همین طور ادامه دهید.
• از کودک بخواهید روی کاغذ نقاشی بکشد و سپس با چسباندن کاموا نقاشی اش
را رنگ کند .این بازی برای تقویت مهارت چشم و دست و حرکات ظریف مناسب
است.
• دو سبد در دو انتهای یک مسیر قرار دهید و داخل یکی از آنها توپ های کوچک و
متوسط قرار دهید .از کودک بخواهید در حالیکه روی یک پایش می پرد (لی لی)
توپی را از داخل سبد یک طرف به داخل سبد طرف مقابل برساند .این تمرین
موجب تقویت کنترل تعادلی کودک و تمرکز و توجه می شود.
• از کودک بخواهید روی یک پا بایستد و توپ را به داخل سبد پرتاب کند .این
تمرین موجب تقویت کنترل تعادلی کودک و تمرکز و توجه می شود.
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• مادر تصاویری روی کاغذ بکشد که قابلیت داستان سازی یا مرتب کردن بر
مبنای وقایع داستان دارد و از کودک بخواهید تا برای تصاویر داستان بسازد یا
میتوانید از کارت هایی که بیانگر یک داستان هستند استفاده کنید و از کودک
بخواهید ان ها را به ترتیب وقایع داستان بچیند .این بازی باعث تقویت مهارت
های کالمی ،خیال پردازی ،خالقیت و توجه می شود.
• در مقابل کودک مکعب های رنگی را با ترتیب مشخصی روی هم بچینید و پس
از چند ثانیه آنها را به هم بریزید و از کودک بخواهید آنها را به همان ترتیب قبلی
بچیند .از تعداد مکعب های کم شروع کنید و با افزایش تعداد و تنوع رنگی
مکعب ها فعالیت را دشوارتر کنید .این بازی نیز برای تقویت حافظه کوتاه مدت و
تمرکز مناسب است.
• روی زمین با استفاده از نوارچسب کاغذی چند مسیر پیچ در پیچ بکشید به
صورتی که همه ی این مسیرها به ترتیب از سمت راست شروع شوند ،یکدیگر را
قطع کنند و در سمت چپ ترتیب آنها عوض شود (مثال اولین مسیر در آخر قرار
بگیرد) .در انتهای یکی از مسیرها خوراکی یا اسباب بازی کودک را قرار دهید و از
کودک بخواهید مسیری که به خوراکی یا اسباب بازی می رسد را پیدا کرده و به
سمت آن حرکت کند( .هر بار خوراکی را در انتهای مسیر دیگر قرار دهید) این
بازی به ادراک بینایی و توجه دیداری کمک می کند.
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• آبرنگ و یک سطح مناسب برای نقاشی (شیشه یا کاغذ یا تخته) روی زمین قرار
دهید و از کودک بخواهید در حالت ایستاده و با پا ،با استفاده از آبرنگ روی سطح
مورد نظر نقاشی بکشد .این تمرین موجب تقویت مهارتهای تعادلی ،حرکتی و
ترسیمی کودک می شود.
• دسته دو قاشق یکبار مصرف را بهم بچسبانید و از کودک بخواهید مانند یک انبر،
وسایل کوچک که در کف قاشق جا می شوند را در هر دو کفه قاشق قرار دهد و
جابجا کند .میتوانید این کار را چند بار خودتان جلوی کودک انجام دهید تا او یاد
بگیرد و بعد او انجام دهد .این باعث تقویت هماهنگی چشم و دست می شود.
• توپ بازی با دیوار :کودک با زدن توپ به دیوار سعی کند از افتادن آن روی زمین
جلوگیری کند .تمرین برای تقویت هماهنگی و مهارتهای حرکتی و تمرکز
مناسب است.
• کامل کردن نقاشی های نیمه تکمیل (فواید آن :توجه ،تمرکز ،حرکات ظریف،
ادراک بینایی و )...
• نیمه ی یک پروانه را بکشید و از کودک بخواهید نیمه ی دیگر و قرینه ی پروانه
را با نگاه کردن و توجه به نیمه ی کشیده شده آن بکشد.

• برای کودک یک جاده ی مارپیچ بکشید و از کودک بخواهید از بین دو خط
(درون جاده) عین همان خط را بکشد بدون اینکه به دو خط برخورد کند.
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• نقطه بازی (سرعت عمل ،دقت)
روی کاغذ یکسری نقطه می گذارید ( ۸تا ستون در  ۸ردیف یا میتواند بدون هیچ
نظم خاصی باشد) بعد هر کس به نوبت می تواند فقط دو تا نقطه که کنار هم
هستن یعنی هیچ نقطه ای بین ان دو نقطه نباشد را به هم وصل کند ،هر کسی
که زود تر بتواند یک مربع درست کند  1امتیاز مثبت می گیرد در واقع هر کسی
که اخرین ضلع مربع را زودتر بکشد او امتیاز میگیرد .در انتهای بازی هر کسی که
تعداد بیشتری مربع ساخته ،برنده می شود.
• از کودک بخواهید که چشمانش را ببندد و پشت کمر یا کف دست کودک
اشکالی بکشید مثل حروف ،اعداد و  ...سپس از او بخواهید تا بگوید شما چه
چیزی کشیده اید .این بازی به تشخیص و توجه المسه کمک می کند.
• چند کاسه ی کوچک مقابل کودک قرار داده و زیر یکی از آنها گوی کوچکی قرار
دهید .سپس در مقابل کودک کاسه ها را چند بار جابه جا کنید .از کودک بخواهید
کاسه ای که گوی زیر آن است را نشان دهد .این بازی به توجه بینایی کمک می
کند.
• روی یک قسمت مشخص از زمین دایره هایی بکشید به صورتی که یکدیگر را
قطع کرده باشند و قسمتی از هرکدام آنها داخل دایره ی دیگر قرار داشته باشد .از
کودک بخواهید از یک طرف این قسمت به طرف مقابل برود به صورتی که
پایش روی خط های دایره ها قرار نگیرد و در فضای خالی دایره ها پایش را قرار
دهد .این بازی به ادراک بینایی فضایی و توجه دیداری کمک می کند.
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• کودک همزمان با اینکه توپ را بر زمین می اندازد و می گیرد (دیریبل زدن) باید از
روی بالشتک هایی که به عنوان مانع در مسیر راه او قرار گرفته بپرد ،بدون انکه به
انها برخورد کند یا میتواند اول با توپ دیریبل بزند و بعد بپرد .تقویت ادراک بینایی،
توالی حرکتی ،توجه و تمرکز ،تحریک حس وستیبوالر و عمقی ،هماهنگی دو
طرفه ،تعادل ،هماهنگی چشم و دست از فواید این بازی است.
• جدول سودوکو
از کودک بخواهید توالی موجود در هر ردیف را پیدا کند و جای خالی را در هر
ردیف پر کند .مثال در ردیف اول مرغ ،جای خالی  ،1پروانه ،گل ،جای خالی ،2
سنجاب ،جای خالی  ،3گل است .با توجه به توالی متوجه می شویم که ردیف اول
ترتیب به این شکل است مرغ ،سنجاب ،پروانه ،گل .در نتیجه جای خالی ،1
سنجاب است و جای خالی ،2مرغ است و جای خالی  ،3پروانه است .این فعالیت را
میتوان روی کاغذ انجام داد .که تمرین بسیار مناسبی برای استدالل و ادراک
بینایی است.

• چند نقطه روی یک صفحه مشخص کنید و از کودک بخواهید به نحوی نقاط را به
هم وصل کند که شکل مشخصی ایجاد شود( .مثال یک مثلت یا ذوزنقه و  )...بهتر
است ابتدا از شکل های ساده تر شروع کند و با پیشرفت کار شکل ها دشوارتر
شود .مثال اول مربع بسازد بعد مستطیل سپس مثلث و در مراحل دشوارتر ذوزنقه و
چندضلعی و ...
این بازی به ادراک بینایی و توجه دیداری کمک می کند.
• توپی را به سر طنابی بسته و آن را حول یک نقطه در یک مسیر دایره ای روی
زمین بچرخانید .از کودک بخواهید از روی طناب و توپ بپرد .این تمرین موجب
تقویت کنترل تعادلی کودک ،سرعت عمل و تمرکز و توجه می شود.
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• با مقواهای رنگی و با کمک کودک شکل درخت ،خانه ،ابر ،خورشید و  ...در
آورید سپس از کودک بخواهید با دوختن آنها با نخ و سوزن به یک سطح
کارتونی تصویر را کامل کند .این تمرین به خالقیت و حرکات ظریف کودک
کمک می کند.
• وسایل مورد نیاز :توپ ،بالشت
یک توپ پالستیکی را بین دو ساق پای کودک یا دو زانو های کودک قرار دهید
و از کودک بخواهید از روی بالشت هایی که به عنوان مانع برای او در مسیر
راهش قرار داده اید جفت پا بپرد و در عین حال به آن ها برخورد نکند و توپ را
هم بین زانوانش حفظ کند و یا اینکه میتواند بجای جفت پا پریدن ،به صورت
زیکزاک از بین موانع به همراه توپ عبور کند( .تقویت حرکات درشت ،تعادل،
توجه ،ادراک بینایی و )...
• کودک همراه پدر یا مادر ،با در امدن صدای اغاز بازی که میتواند صدای سوت
باشد و یا اغاز یک موسیقی ،از سر فرش شروع به دویدن میکنند و دستشان را به
سر دیگر فرش میزنند و بعد در انجا  5تا طناب یا پروانه می زنند و بعد از آن
که طناب زدند به صورت لی لی زدن دوباره به نقطه شروع برمی گردند .این
تمرین به برنامه ریزی حرکتی ،سرعت عمل و کنترل هیجان کمک می کند.
• با مقوا مثلث های کوچکی در بیاورید .از کودک بخواهید با کنار هم قرار دادن
این مثلث ها اشکال هندسی جدید بسازد( .مربع ،مثلث ،لوزی ،دوزنقه ،مستطیل،
پنج ضلعی و )...این تمرین موجب افزایش تمرکز و بهبود ادراک دیداری-فضایی
می شود.
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• در یک متن یا عبارت از کودک بخواهید مثال دور تمام حروف "ر" در متن خط
بکشد .این تمرین برای بهبود توجه مناسب است .از آن جایی که کودک نمی
تواند بخواند حرف "ر" از قبل به او نشان داده و بگویید که دنبال این شکل در
متن بگردد.
• یک سینی پالستیکی نازک و یک آهنربا و تعدادی پیچ کوچک فراهم کنید .در
یک سمت سینی سوراخ هایی به اندازه ی پیچ ها ایجاد کرده و سوراخ ها را
شماره گذاری کنید .پیچ ها را در سمت دیگر سینی قرار دهید .از کودک
بخواهید با کشیدن آهنربا از زیر سینی ،پیچ ها را از آن سمت سینی به طرف
سوراخ مورد نظر شما هدایت کند .مثال به کودک بگویید یک پیچ داخل سوراخ
شماره  3بیاندازد اگر درک شماره گذاری برای کودک مشکل است می توانید
سوراخ مورد نظر خود را با اشاره دست به او نشان دهید .این تمرین برای تقویت
توجه و تمرکز مناسب است.
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