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همه پدر و مادرها دوست دارند فرزندانی باهوش، با نشاط و کارآمد داشته باشند و مایلند که تمامی 
امکانات ممکن را برای رسیدن به این مهم برایشان فراهم کنند. اما همه توجه ندارند که اگر فرزندانشان 

 .یون و رایانه رها کنند و به دنبال کارهای خود بروند، این هدف تحقق پیدا نمی کندرا پای بساط تلویز
ای، ماهواره و دیگر های رایانههای تلویزیونی، بازیدانند چگونه با حجم روز افزون برنامهشاید هم نمی

ها و ارزشامکانات الکترونیکی و اینترنتی مقابله کرده و ذهن و روح فرزندانشان را برای دریافت 
  .های مفیدتری آماده کنندمهارت

اگر فرزندانمان را عروس و دامادهای فردا ببینیم، راهی نیست جز اینکه طرق مختلف فکر کردن و 
ان توانند به جای اینکه فقط درس بخوانند، حفظ کنند و امتحزندگی کردن را تجربه کنند. فرزندان ما می

های مثبت، چالش زا و طیب را زندگی را یاد بگیرند و موقعیتهای الزم برای بدهند، انواع مهارت
 .تجربه کنند

ترین بسترسازان رشد و بالندگی فرزندانند. والدین و سپس مربیان و مادران و پدران اولین و مهم
توانند با توجه و حوصله با کودک و نوجوان خود همراه شوند و با نگاهی دوباره به وسایل معلمان می

های نو و خالق را فراهم زیافت و هر وسیله در دسترس، مستمرا زمینه ساخت بهترین کار دستیقابل با
تواند کودکان را به سمت رشد و خودشکوفایی کنند. یادمان باشد، مربی پر حوصله، سرحال و نوآور می

 .فکری و عملی راهبری کند
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خداجو و سالم تربیت کنند. طبیعی است هر هر پدر و مادری دوست دارند که فرزندی توانمند، خالق، 
بندد. برای برقراری ارتباط مناسب با داند به کار میکند و آنچه را که میکس به نوبه خود تالش می

 ریزی مناسبی ترتیب داد.توان برنامههایش نمیکودک بدون آگاهی از توانمندی
سال از اهمیت زیادی  7ن زیر های حسی، حرکتی، کالمی و هیجانی کودک در سنیپرورش توان

کند، با جابجایی و حرکت در محیط برخوردار است. کودک از طریق حواسش با محیط ارتباط برقرار می
شود، از طریق کالم نیازهایش را ابراز کرده آزماید و نشاطش دوچندان میهایش را در عمل مییادگیری

احساس رضایت و آرامش کرده و به امنیت خاطر و با اطرافیانش ارتباط برقرار می کند و در نهایت 
ای توانند مقدمهها در مسیر درست خود تقویت و تحریک شوند، میرسد. در صورتی که این توانمی

ها و قوای های مطلوب رشد فطری شوند. نقص یا اخالل در ادراک، هیجانبرای رساندن کودک به آرمان
گذرد. تا د چرا که مسیر شکوفایی فطرت از بلوغ طبیعی میتواند مانعی برای رشد فطری باشجسمی می

هنگامی که حواس به درستی کار نکنند؛ گوش به دقت نشنود، چشم با خطا ببیند، جسم قوت و قدرت 
تواند عبودیت مربوط به خود را نیز به دست آورد و در مسیر حق و کافی برای حرکت نداشته باشد نمی

های طبیعی برای ها نوعی مقدمه و بسترسازی توانرورش این توانمندیصالح قرار گیرد. بنابراین پ
 های حقیقی از رشد است.تحقق غایت

ها بدون برقراری ارتباط مناسب با فرزند ممکن نیست. والدین یا مربیانی که به پرورش اسن توانمندی
ترین شرط اثرگذاری، ایجاد ارتباط عاطفی با کودک اند باید بدانند اصلیدنبال اثرگذاری بیشتر بر کودک

هایت خالقیت خود را به و مراقبی باید ن و بر پایه اعتماد است. برای رسیدن به این هدف، هر والد
تا با کودک ارتباط مناسب و مطلوبی برقرار کند. بازی از مهمترین ابزارهای آموزش در این  کارگیرد
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تواند برای آموزش انواع مفاهیم مورد استفاده قرار سنین است و از آنجا که مطلوب کودکان است می
توانند انجام دهند نوع بازی را با هر کودکی میبگیرد. نکته مهم اینجاست که والدین نباید تصور کنند هر 

 ها باید:و در انتخاب بازی
  ذائقه فرزند خود را در نظر بگیرند و براساس آن با او بازی کنند. میل و رغبت کودک به بازی از

 تر است.همه چیز مهم
 هایی ازیدر طراحی انواع بازی برای فرزند خود خالقیت به خرج دهند؛ شاید برخی کودکان به ب

ای دیگر اصال دوست ندارند. بنابراین ممکن است والدین یک بازی گرایش داشته باشند که عده
 را خالقانه فقط مختص فرزند خود طراحی کنند.

 ای برای ارتباط گیری بهتر با فرزند خود بدانند و آن را هدف اصلی قرار ندهند.بازی را وسیله 
هدف از بازی  پر رنگ شدن نقش ولی اهمیت دارد بنابرایندر این سنین ظهور والیت والدین و 

 بیش از هر چیز دیگر، فعال بودن والدین و اثرگذاری و ارتباط با کودک است.
هایی از انواع بازی برای پرورش خالقیت والدین و مربیان کتاب حاضر با هدف ارائه الگوها و مدل

رود خوانندگان محترم بتوانند با توجه به تظار مینگاشته شده است. بنابراین با مطالعه این کتاب ان
امکانات موجود خود و با درنظرداشتن میل و ذائقه فرزند یا فرزندان خود، انواعی از بازی را طراحی 

 های الزم این سنین را از این طریق انتقال دهند.کنند و آموزش
های گفتاری، حسی، بازی هایاین کتاب، شامل یک مقدمه و چهار فصل است؛ این فصول، بازی

شوند. برای هر بازی سه مولفه مهم گروه سنی، های گرایشی را شامل میهای حرکتی و بازیبازی
 وسایل مورد نیاز و هدف از بازی در آن توضیح داده شده است.
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های اولیه تولید محتوای کتاب را در پایان الزم است از دوستانمان در موسسه طلیعه رویش که پژوهش
با سرعت و دقت به انجام رسانیدند، سپاسگذاری کنیم. همچنین از دوست عزیزمان خانم زینب احمدی 

 اند، کمال تشکر را داریم.که زحمت تهیه بخشی از مطالب این کتاب را برعهده داشته

 های حسیبازی
 های گفتاریبازی
 های حرکتیبازی
 یهای گرایشبازی
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