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  ل یوسا  دنیخر  به  ازین  که  میکرد  صحبت  ییها  یباز  درباره  قبل  جلسه  در  کنم.   یم  عرض  قبل  جلسه  از  یا  خالصه  احترام.  و  سالم  با

 البته   .هست  آن   اسباب  دنیخر  به  ازین  که   م یکن  ی م  یمعرف   را  یی ها   یباز  جلسه  نیا  .داشتند  کردن  اجرا  امکان  یراحت  به  و   نداشتند  یخاص

 چه   ، ها  بچه  یبرا  که  کدام   هر  و   می بشناس  را  ها   یباز  اسباب  د یبا   ، می برو  ها   یباز  سراغ  به  نکهیا  از  قبل  کرد.   درست  را  ی بعض  بتوان  د یشا

 ی باز اسباب که  میکن دقت دیبا باشد. نداشته یکاربرد و میباش داشته دیخر کی صرفا نکهیا نه .میکن ه یته ،است جذاب  پسر چه و دختر

  شیپ   یها  بچه  که   است  بیترت  نی ا  به  که  م یدار  یمختصر  یبند  میتقس  کی  است.  ی سن  و   وهگر  چه  یبرا  ،م یکن  ی م  ی معرف   که  یی ها

 یمعرف  که  ای  یباز  اسباب  هر  نوجوان.  گروه  در  را  ششم  و  پنجم  چهارم،  و  میده  یم  قرار  کودک  گروه  در  را  سوم  و  دوم  اول،   ،یدبستان

 است.  مناسب  گروه کدام یبرا شتریب کنم  یم  عرض آخر در ،کردم

 دوم  یبند  دسته  و  است  آن  ازین  مورد  عمل  سرعت  و  دقت  که  است  یفکر  یها  یباز  ،یکل  دسته  کی   کنم.  یم  عرض  را  یباز  دسته  دو

 است. یساختن و ی حرکت که است ییها  یباز

 روم.  یم  یفکر یها یباز سراغ بعد  و  کنم یم  عرض را یساختن و  یحرکت یها  یباز ابتدا 

 

 یساختن   و یحرکت  یها   یباز  - 1

 ی رو نشانه  یها یباز (الف

 .ردیگ  ی م  قرار  ی رو  نشانه  ی ها  یباز  یبند  دسته  در  که  است  یی ها   یباز   اول   دسته  دارد.   تر  یجزئ  دسته  سه  یساختن  و   ی حرکت  یها  یباز

  است.  جذاب   و  استفاده  قابل   نوجوانان  و   کودک  یسن  گروه   یبرا  و  است  یجذاب   یباز  ،دارت  است.  دارت  ،کنم   ی م  عرض  که   یباز  نیاول

  باشد.  داشته  دردسر  است  ممکن  حال  هر  به  .نشود  هیته  یسوزن  دارت  عنوان  چیه  به  که  است  نیا  ،شود  تیارع  دیبا  حتماً  که  یا  نکته

  ها بچه یبرا یکم دیشا  آن کوچک  زیسا چون .دیریبگ هم را آن زیسا  نیبزرگتر  و دیریبگ ییربا آهن یها  دارت و دیکن تیرعا  را اطیاحت

  انجام  پرتاب  ۶  تا  ۳  کدام  هر  و  کنند  ی م  کردن  پرتاب  به  شروع  نوبت  به  و   رندیگ  یم  ارقر  یمتر  دو  ای  ک ی  فاصله  در  ها  بچه  باشد.  سخت

  به  جانیه  و  باخت  و   برد  حالت   و  م یکن  جمع  را  ازهایامت  و  زده  وارید  به  دارت  دو  و  کرد   میتقس  گروه   دو  به  را  ها   بچه  توان  یم   دهند.   یم

  است.   نگیبول  سوم  یباز  است.  جذاب  کودکان  یبرا  شتریب  حلقه  پرتاب  است.  حلقه  پرتاب  ،دوم  یباز   دسته،  نیهم  در  . میده  یباز

  به   ها   بچه و  د یکن  یبندازیامت  دیتوان  ی م  نیز  را  بازی  نیا  است.  جذاب کودک   ی سن  گروه  یبرا  و  است  راحت  و  سبک  و   ساده  یلیخ  نگیبول

 . کنند پرت توپ ۳ کدام  هر نوبت

 

 سوراخ   وسطش   که  دارد  وجود  یچوب  نوار  ک ی  صفحه،  وسط  .است  یا  تخته  صفحه  کی  دارای  بازی  این  . دارد  نام   کشمکش   ،چهارم  یباز

  ،د نکن  پرتاب  نکهیا  بدون  را  شانیها  مهره  تمام   کنند   ی سع  دی با  ها  بچه  دارد.   مهره  ۵  نفر  هر  .است  کش  عدد   دو   هم   نیزم  طرف   دو  است.

  او  ،کند  وارد  فیحر  نیزم  در  را  شی ها  مهره  تمام  توانست  زودتر  کس  هر  تینها  در  دهند.  هل  فیحر  ن یزم  در  سوراخ  آن  از  کش  با  فقط

  هم  و   کودک   یبرا  هم   است،   یجذاب العاده  فوق  ی باز  کنند.  یباز ی کی  با   نفر  ۲  هر   که د یریبگ  عدد   ۸  ا ی  ۷ د ی با  را   یباز نیا  ابزار  است.  برنده 

 نوجوان.  یبرا

  دقیقه  ده   حدود   در  که  دارد  یکیپالست  یها  گلوله  ها   تفنگ  نیا  است.  ی ا  ژله  تفنگ   با   یرو  نشانه   ه،دست  نیا  در  یباز  نیپنجم  و  نیآخر

  ی م   گلوله  بخواهیم،  که  یتعداد  هر  ،نفر  هر  به  .میزیر  یم  تفنگ  مخزن  در  را  ها   گلوله  بعد   شود.   می  بزرگ   بگذاریم،   آب  در  ربع  یک  تا
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  دور   نسبتا  فاصله  کی  از  بتوانند  ها  بچه  که  یزیچ  .میکن  یم  زانیآو  را  یپنگ  نگیپ   توپ  یا  یتوپ   مثال  م؛یکن  یم  درست  نشانه  یک  .میده

 بزند.  ری ت ۱۰ ای  ۵ تواند  یم  هرکس بزنند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی ساختن یها یباز (ب

  یم  اشاره  یساختن  یها  یباز  از  مورد  ۶  -  ۵  به  ادامه  در  یحرکت  یباز  چند  به  اشاره  از  پس  ،یساختن  و  یحرکت  یها  یباز  یبند  دسته  در 

 کنم. 

 بتوانند  ها  بچه  که  دیباش  داشته  یا  تخته  اگر  ی ول  ست،ین  یخاص  لهیوس   ازمندین  یباز  نیا  است.  نویدوم   معروف  بسیار  بازی  ،یباز  نیاول

 است. البج  و جذاب کودک یبرا شتریب یباز نیا .است بهتر نباشد، پنکه و کولر  باد معرض در  و باشد سبک قطعات ،نندیبچ آن یرو

 . دارد  کوچک  و  بزرگ  سایز  دو  است.  مختلف  زیسا  چند  یدارا  که  دارد  یکیپالست  یقطعات   یباز  نیا  .دارد  نام  ها  ستاره  بازی  ،دوم  یباز

 است. جالب کودک گروه یبرا شتری ب هم یباز نیا .است دار شکل آن دیگر  مدل  است. یا رهیدا یگاه 

 آجره  اش  یتجار  اسم  است.  ها بچه   یبرا  یجذاب   و  جالب  ز،یانگجانی ه  العادهفوق   یباز  اما  است  گران  مقداری  لگو  است.  لگو  سوم  یباز

  هرکس   به   و  ببرند  لذت  آن  با   کردن  یباز  از  هابچه  که  دیریبگ  را  آن  ادیز  حجم  است  بهتر  ، دیکن  هیته  را  یباز  نیا  دیخواه  ی م  اگر  است.

 باشد.  جذاب هم  نوجوانان یبرا است. ی جالب و جذاب ی باز . اند دهی ند را یباز  نیا ها بچه  از ی لیخ برسد. قطعه  ۴۰-۳۰ د یبا

 است.  جذاب و جالب ها بچه یبرا بیابید،  چوبی های خانه و سازی خانه هرگونه شما است. نهیچوب چهارم یباز

  قطعات  یرو  یی ارهایش  است.  خطر  یب  و  نرم  العاده  فوق   یکیپالست  قطعات  شامل   یباز  نیا  .دارد  نام  نرمچین  ،پنجم  یساختن  یباز 

 را  ...   و هینقل لیوسا و واناتیح مختلف اشکال توانند ی م ، گریهمد در  یکیپالست قطعات نیا کردن فرو  با   هابچه که دارد وجود یکیپالست

 است. جذاب بسیار کودکان یبرا نیز بازی  نای .بسازند

  یلیخ  یباز  یول  رود  یم   باالتر  روز  هر  مگنت  متیق  متاسفانه  است.  مگنت  یباز  گیرد،  می  قرار  دسته  نیا  در  که  یآخر  و  ششم  یباز

  آنها  یرو از توانند  یم  ها بچه که دارد وجود یی ها نقشه مجموعه یباز  این  در است. استفاده  قابل هم  نوجوان  یبرا است. یجذاب  و جالب

 بسازند.  ، دارند دوست  که ییها شکل
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 ی حرکت یها  یباز ج( 

  را  آن  یمال  توان  اگر  است.  دوستان  حضور  معرف  اریبس  که  است  یدست  فوتبال  اول  یباز  .م یکن  یم  ی معرف  یباز  دو  ،یحرکت  یباز  در

 نوجوانان  یبرا شتریب یباز نیا کنند. یباز آن با بتوانند نفر شش تا چهار و ستندیبا نفر سه دو، طرف هر در که شود هیته بزرگ داشتید،

 است. جذاب

 آنها   با  تفاوتش   ،کنم  یم   عرض  که  ماز  بازی  این  .دارد  وجود  ادی ز  ها  شنیکیاپل  در  یکیالکترون  بصورت  »ماز«  است.  ماز  یباز  دوم  یباز

 به  و   کند   ی ط  را  چ یمارپ   یریمس  و  حرکت  نقطه  کی  از  مداد  با   د یبا   و   گذارند  می   کودک   اختیار  در  را  ی ا  صفحه  آنها   است.   ادیز  یمقدار

 بنر   کی  با  را  یباز  نیا  شما  که  صورت  نیا  به  اند؛  کرده  اختراع  را  آن  از  یدیجد  نوع  و  اند  داده  رییتغ  را  یباز  نیا  دوستان  اام  برسد.  انتها
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  هم  و   د یکن  شروع   نفر  چهار   با   هم   د یتوان  ی م را  یباز  نیا  . د یکن  هیته  هم  کوچک  توپ  ک ی  و   د یبردار  د، یندار الزم  که   یبنر  . د یده  ی م   انجام

  باید   .کنید   می  مدافع  میت کی  و  مهاجم  را  میت  کی  شما  که  است  صورت  نیا  به  اول  نوع  . دیده  انجام  شتریب  نفرات تعداد  با  یمیت  صورت  به

  ایجاد   بنر  از  یقسمت  کی  در  سوراخ  کی  شما   .نشود  دیده  آن  پشت  تصاویر  یا  ها  نوشته  و  است  شده   استفاده  قبال  که  کنید  انتخاب  بنری

 را  بنر گوشه هر  .فتدیب نییپا  و شود رد داخلش از یراحت به توپ که باشد   بزرگ باید  شده جادیا سوراخ  . برید می را آن از ای تکه  و کرده

 ی میت  و  ندازدیب  سوراخ  داخل  را  توپ  ،بنر  کردن  نییپا  و  باال  با   کند  یم   یسع   است،  مهاجم  که  یمیت  . میده  یم  ها  بچه  از  یکی  دست  به

  از   توپ  اگر  نشود.  سوراخ  وارد  توپ  که  کنند  نییپا   و   باال  طوری  را  بنر  آمد،  سوراخ  سمت  به  توپ  یقتو   کند  یسع   دیبا   ، است  مدافع  که

 ی جا  قهیدق  پنج  از  بعد  و  دیکن  یباز  بیترت  نیا  با   قهیدق  پنج  مثال  برای  ای   شود.  یم  عوض  میت  دو  یجا  و  اند  خورده  گل  ،شود  رد  سوراخ

  . کنید  درست  دروازه  یک   تیم  هر  برای  یعنی   .دیکن  لیتبد  سوراخ  دو  به  را  سوراخ  کی  دیتوان  ی م  شما  دوم   نوع  در  . میکن  عوض  را  ها   میت

 مختلف  ی مدلها  بالعکس.  و  اند  خورده  گل  کی  گروه   آن  ،ندازدیب  سوراخ  آن  در   را  توپ  مقابل   میت  اگر  که  دارد  سوراخ  ک ی  م یت  هر  یعنی

 . دیکن  اضافه دیتوان ی م خودتان که  هست مه  گرید

 

 یفکر  یها  یباز -۲

  های  روش  اما  است.  موجود  مختلف  های  اسم  به  بازار،  در  دوز  مختلف  های  مدل  است.  دوز  های  یباز  انواع  ،یفکر  های  یباز  در  اول  دسته

 کن یباز  آن  ،رندیبگ  قرار  جهت  کی  در   یشتریب  همرنگ  های  مهره  اگر  دهند.  قرار  دیبا  را  مهره  یسر  کی   که  است  صورت  نیا  به  آن  یکل

 ستاده یا  صفحه  کی  است.  جالب  و  جذاب  نوجوانان  و  کودکان  یبرا  و   ساده  اریبس  مدل  نیا  است.  ستادهیا  دوز  ،اول  لمد  .شود  یم  برنده

 داخل  است  موظف  نفر  هر  شود.  یم   داده  یآب  و  قرمز  رنگ  به  سکه  هیشب  مهره  پانزده  مثال  نفر  هر  به  و   شود  می  داده  قرار  هیپا  کی  یرو

  ی کس  اگر  که  بیترت  نیا  به  .کرد  یباز  نیز  تایی  پنج  و  ییچهارتا  بصورت  توان  یم  را  یباز  نیا  .ندازدیب  باال   از  را  مهره  کی  ستاده،ای صفحه

  ها  بچه  دشای  و  است  تر  سخت  مقداری  تایی   پنج  شود.   یم  گرفته  نظر  در   او  یبرا  ازیامت  کی  گرفت،   قرار  راستا  کی  در  اش  مهره  چهار

  سطر کی در ا ی گرفت قرار ستون ک ی در مهره  چهار اگر که  کنند دقت  دیبا  ها  بچه ، دکنی  یم یباز ییچهارتا ی وقت شوند. کسل و هخست

  کند   یم  دایپ   ادامه  و  شود  ینم  تمام  یباز  ،گرفت  ازیامت  کی  یکس  اگر  .ردگی  یم  ازیامت  کی  و  است  قبول  مدل  سه  هر  ،بیار  صورت  به  ای

  یگو  ده   ای   یمشک  یگو  ده  احدود  دارای  نفر  هر  که  است  صورت  نیا  به  پنتاگو  است.  پنتاگو  ،دوز  دوم  دسته  نام  شود.  ام تم  شانهای  مهره  تا

 که   را  ای  مهره  هر  نفر  هر  که  صورت  نای  به  .است  شده  لتشکی  متحرک  تر  کوچک  مربع  چهار  از  که  است  یمربع  صفحه  کی  روی  دیسف

  ساعت  جهت  مخالف  یا  موافق  دور  کی  را  متحرک  صفحه  چهار  آن  از  یکی  (ستین  یاریاخت  یعنی)  است   موظف  داد،  قرار  صفحه  یرو

 قرار   راستا   کی  در   اش  مهره  چهار  ی کس  اگر  هم   یباز  ن یا  در  شود.  ی م  ی بعد  نفر  نوبت  و  (است  خودتان  عهده   بر   بازی  قانون)   بچرخاند

  .شود  تمام   ها  مهره  تا  کند  یم  دایپ   ادامه  یباز  بیترت  نیا  به  .شود  یم  گرفته  نظر  در  او  یبرا  ازیامت  کی   ،)عمودی، افقی یا اریب(  ردیبگ

 نزدیک به  د یشا  شوند.   یباز  نیا  جذب  و  رند یبگ  ادی  ها   بچه  تا  ددهی  آموزش  ها  بچه  به  دیبا   که  لحاظ  نیا  از  .است  سخت  کمی  سوم  مدل

 صفحه  نییپا  و  دیسف  مهره  ۱۴  صفحه  یباال  در  است.  یضلع  ۶  صفحه  کی  این بازی دارای  است.  اَبلون  یباز  نیا  نام  ببرد.   زمان  ساعت  مین

 های  مهره  زودتر  توانست  هرکس   ببرد.  رونیب  یباز  از  را   فیحر  های  مهره  کند   ی سع   دی با  هرکس  .شود  می  داده  قرار  یمشک  مهره  ۱۴

  .ست ین  یاتلو،گو  های  مهره  است.  اُتِلو  اسم  به  دوز  مدل  نیچهارم  و  نآخری   .است  برنده  ،ببرد  رونیب  را  یشتر یب  های  همهر  البته  و  دوستش

 ی تعداد   نفر  هر  که  است  صورت  نیا  به  یباز  .هر طرف آن رنگ های متفاوتی دارد )مثال مشکی و سفید(  که  است  هایی  سکه  شکل  به

  ، است  جعبه  در  که  یتعداد  به  مهره  ده  حدود  هرکس   به  و   دیکن  جدا  که  است  بهتر  یول   دیبگذار  یقاط  را  ها  مهره  دیوانت  ی م  دارد.  مهره

 بگذارد  صفحه  در  سفید آن  یرو  از  را  ها مهره  دی با  ،است  سفید  که   یکس  آن  گذارد.  ی م  صفحه  در  مهره  کی  ی هرکس  نوبت   به  بعد   .د یبده

  ی عن ی  ؟ چه  یعنی   کند.   محاصره   را  فی حر  یها  مهره   از  ی کی  بتواند   یوقت  شود؟  ی م  شروع  یریازگیامت  یک    شود.  ی م   ی بعد  نفر   نوبت  بعد   و

 و  گرداند یبرم را سفید مهره ،بود ی مشک شی ها مهره رنگ که یکس  صورت نیا در .ردیبگ قرار یمشک  مهره دو نیب سفید مهره کی مثالً

  مهره   که  یزمان   تا   و  رند یبگ  ازیامت  ها  بچه  که  یزمان   تا   کند.  ی م  دایپ  ادامه  یباز  و   شود  ی م  او  یبرا  مهره  نیا  و   گذارد  یم   ی مشک  به  رو

 است.  جذاب شتریب نوجوان یبرا  و است نفره دو  یباز  نیا کند.  یم  دایپ  ادامه یباز ،باشند داشته
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 یباز  آن  طبق  دیبا   ها بچه  مرحله  هر   و  است  ریمتغ  که  یدستورالعمل طبق  که  است  یدستورالعمل  یها  یباز  ،یفکر  یها  یباز  دوم  دسته

  دارد مه  یگرید  مدل ، یباز نیا است. نیکاپوچ یباز ، کنم یم عرض خدمتتان دسته نیا در که اول یباز شود. یم اجرا دهند،  انجام را

 یرنگ  وان ی ل  پنج  نفر  هر  به  است.  نفره  چهار  نیکاپوچ  و  نفره  ۲  بصورت  نیدستچ  هاست.  کنیباز  تعداد  در  دو  نیا  تفاوت  .نیدستچ  اسم  به

  هم   داوریک    شود.  یم  داده  قرار  وسط  هم  زنگ  و  نندینش  یم  نیزم  یرو  ا ی  زیم  دور  ها  بچه  شود.  یم  داده   یمشک  و  زرد  سبز،  ،یآب  ،قرمز

 ن ی ا . دیکن داور  ثابت  بطور  ای  نوبت به  را ها   بچه ،نبود  اگر ی ول است بهتر  ، باشد کنانیباز از مجزا سرگروه  ا ی  داور ک ی اگر شود.  ی م انتخاب

 ، یباز  داور  که  است  صورت  نیا  به  یباز  است.  شتریب  نوجوان  یبرا  آن  یریادگی  و   تیجذاب  رایز  است،  خوب  نوجوانان  یبرا  شتریب  یباز

 خرس  سرش ی باال  ،یآب خرس کی   کنارش ، یمشک خرس کی برای مثال  است؛ عکس   کی کارت آن یرو  گذارد.  یم  زیم وسط  را یکارت

  ما ی هواپ   یبعد  در  شود،  یم  نیماش  یبعد   در. برای مثال  است  خرس  کارت  نیا  در  است.  قرمز  خرس  چپش  دست  و  سبز  خرس  پشتش  زرد،

  دروقتی    مثالً  کنند.  اجرا  و  نندیبب  کارت  آن  طبق  را  ها  وانیل  گرفتن  قرار  بیترت  د یبا  هاچهب  است.  رنگ  پنج  نیهم  ها  رنگ  یول   شود  یم

 و  دنبگذار  را  یآب  وانیل  دی با  ها  بچه  که  معناست  نیا  به  نیا  ،است  قرمز  یمایهواپ   ،مایهواپ   آن  یرو  و  است   باال  یآب  یمایهواپ   کی  کارت

 را  این ترتیب  زودتر  هرکس  .ردیگ  یم  قرار  خودش  یجا  در  هم  سبز  و  یمشک  وانیل  و  را  زرد  وانیل  سرش  پشت  وروی آن    را  قرمز  وانیل

  ی م تعلق ،بوده اول نفر که یفرد آن به کارت آن ،بود درست و دید داور اگر زند. یم زنگ و زنگ یرو گذارد یم را دستش ید،چدرست 

 زود  بایتقر ها بچه سخت. یها کارت هم دسته کی و آسان کارت دسته کی .داردوجود  رتکا دسته دو .گذاردیم را یبعد کارت و ردیگ

  کارت تا کنند یباز آن در ها بچه قهیدق ستیب تا ربع کی حدود که  داد اختصاص یباز نیا به را یباز غرفه کی توانیم  و رندیگ یم  ادی

 است.  صورت نیهم  به هم نیدستچ شود. تمام ها

  ک ی نفر  هر که  تفاوت نیا با  شود،  ی م اجرا مدل نیهم  به باًیتقر  هم  یباز نیا است. دست  طرح   ،کنم  ی م  عرض خدمتتان که دوم  یباز

 است.  نیهم نیکاپوچ با   تفاوتش کنند. جمع چکش آن با  د یبا  را ها  وانیل که است یقوط سر چکش بصورت دارد. یمانند چکش وسیله

  هم  کنار  نه  است  مهم  دنیچ  هم   یرو   بیترت  فقط  یباز  نیادر    .نندیبچ  هم   یرو  و  کنند   جمع  را  ها  وانیل  ،چکش   ای   رهیدستگ  آن  با  د یبا

  سوم   یباز  .دنیچ  هم  یرو  نه  است  دنیچ  هم  کنار  نیدستچ  یول  پایین است و باید روی هم بچینندترتیب آنها بصورت باال و    .دنیچ
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 المثل   ضرب  و  کلمات   با  اننوجوان  یبرا   و  مختلف  اشکال   با  انکودک  یبرا   .اننوجو  یبرا  هم   و  است  کودک  یبرا  هم  نیزبیت  است.  نیزبیت

 ز ی م  وسط  را  ها   کارت  دسته  و  میده  یم  کارت  کی  نفر  هر  به  که  است  صورت  نیا  به  روش  کی  شود.  یم  اجرا  روش  دو  به  یباز  نیا  ها.

 ز یم  وسط  پشت،  به  را  ها  کارت  هی بق  و  می ده  یم  کارت  کی  نفر  هر  به  شود.  انجام  نفره  ۵  یحت  و  نفره  ۴  تواند  یم  یباز  نیا  .می گذاریم

 ر یتصو  دی با  نفر  هر   گرداند.   ی م  بر   را   وسط  ی ها  کارت  از  ی کی  ی باز  داور  ، کردند  مشاهده   را  شان یها  کارت  ها   بچه  همه  که   ی وقت  . می گذاریم

 ممکن  مثالً  .دارد  وجود  مشترک  ری تصو  کی  ز،یم  وسط  کارت  با  نفر  هر  کارت  در  کند.  دایپ   را  زیم  وسط  کارت  با  خودش  کارت  مشترک

 عکس ،گرید نفر ریتصو و موز عکس دوستم کارت مشترک ریتصو و باشد  بیس عکس ز،یم وسط کارت  با من کارت مشترک ریتصو است

 هینق   لیوسا   ها،   وهیم اشکال  یحاو  برای مثال  و  است  صورت  نیا  به  یباز  کودکانه  روش  باشد.   انگور  عکس  دیگری،  مشترک  ریتصو  و  اریخ

 را   یبعد  کارت  و  دهد  یم  او  به  را  وسط  کارت  داور  کرد،  دایپ   زودتر  که  یکس  آن  و  دارد  مختلف  مدل  چهار  ای  سه  که  است  گرید  اشکال  و

  یعن ی  است.  کلمات   یحاو  نوجوانان  یبرا  یباز  نیا  نیهمچن  است.  برنده   آورد،   دست  به  یشتریب  کارت  هرکس   تینها  در  گرداند.   ی م  بر

 زودتر را وسط  کارت با خودش کارت مشترک کلمه  هرکس برگرداند، را وسط کارت داور  یوقت است. کلمه ۱۵-۱۰ حدود کارت هر یرو

 ی اعضا   نیب  ،یمساو  تعداد  به  را  ها  کارت  همه  است.  یقبل  روش  برعکس  که  دارد  وجود  هم  یگرید  روش  دارد.  یم  بر  را  کارت  کرد،  دایپ 

 کارت داور  ی وقت  . می ده  ی م کارت  ۱۰  نفر  هر   به م،یدار  داور  کی و  کنیباز  ۷  و  کارت  ۸۰برای مثال    اگر ی عنی  . دیکن  ی م میتقس  یباز  گروه

  گذارد.   یم  وسط کارت ی و را کارتش کرد،  دا یپ  زودتر  را وسط کارت  و خودش کارت نیب مشترک ریتصو هرکس ، گذاشت زمین وسط را

 شد.  یم  برنده آورد،  یم دست به یشتریب کارت هرکس  قبل  روش در ی ول ستا برنده  شد،  تمام کارتش   زودتر کسی که تینها در

 ش، یآزما  لوله  ۱۲  یحاو  یباز  نیا  است.  مناسب  اول  کالس  و  یدبستان  شیپ   یها  بچه  یبرا  شتریب  که  است  اکتشاف  یباز  ،چهارم  یباز

 شود.  ی م  داده   ی رنگ  یگو  ۶  و   شی آزما  لوله  ۳  هرکس  به  است.  یباز  یراهنما  و   الگو  کارت  یتعداد  و  مختلف  رنگ  ۳  در  یرنگ  یگو  ۲۴

 ی صورت به ،لوله از افتادن رونیب بدون را دارند شیآزما لوله در که ییها یگو ،گذارد یم زیم وسط یباز وردا که یکارت طبق دی با ها بچه

 منتقل   گرید  لوله  به  لوله  کی  از  را  ها   یگو  توانند  یم   فقط  ها   بچه  شود.  درست  ز،یم  وسط  کارت  یرو  ریتصو   که  کنند  جاه  ب  جا   ها  لوله  نیب

 شود.  یم  برنده ، بچیند کارت طبق شیآزما لوله در را ها  یگو و کرد درست را کارت یرو ریتصو زودتر هرکس کنند.

 است.  اجرا  قابل   ، انکودک  ی حت  و  اننوجوان  یبرا  و   کرد   یباز  را  آن  نفره  ۴  ا ی  ۲  توان  ی م  که   است  تانگو   ا ی  تنگرام   یباز  آخر،  و   پنجم   یباز

  و   یمشک  رنگ  به  االضالع  یمتواز  و  مربع   و  مثلثبه اشکال    قطعه  9  –  ۸  حدود  شود.  یم  داده  قرار  وسط  در  کارت  کی  که  صورت  نیا  به

 گذاشتن  هم  کنار با  د یبا  ها   بچه باشد.  شمع  کی  ریتصو  ، شده  گذاشته وسط   که  ی کارت دیکن فرض  دارد. دوجو  قرمز رنگ  به  قطعات   نیهم

 درست   را  وسط  کارت  یرو  ریتصو  ح،یصح  طور  به  و  زودتر   که  ردیگ  ی م  تعلق  یکس  به  کارت  کنند.  درست  را  شمع  ریتصو  قطعات،   نیا

  ا یآ   که  شود  چک  کارت،  هر  درست شدن  از  بعد   تا   دارد وجود  تانگو  یباز  قطعات  دادن  قرار  هم  کنار  دستورالعمل  ها   کارت  همه  پشت کند.

 قطعات   با  نفر  ۲  که  صورت  نیا  به  .کرد   یباز  نفره  ۴  توان  ی م  هم   و   دو  به  دوبصورت    توان  یم  هم  را  یباز  نیا  نه.  ای   است  شده  انجام  درست

 بود. یلعملدستورا یها   یباز ی بند دسته  نیا کنند. یباز قرمز قطعات با  نفر ۲ و یمشک
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  یرو  هدبند  ای   مانند  کاله  وسیله  کی  ها  بچه  که  است  صورت  نیا  به  است.  می پانتوم   همان  ای  هدبند  یباز  ،یفکر  یها  یباز  سوم  دسته

 هیبق  ییراهنما  و  ها  سؤال  دنیپرس  با  دیبا  ،دارد  قرار  سرش  یرو  کارت  که  یکس  و  ردیگ  یم  قرار  آن  یرو  یکارت  و  گذارند  یم  سرشان

  کی و شود ی م  برنده را کارت آن ، بزند  حدس یمشخص زمان مدت در اگر .ستیچ سرش یرو هدبند ا ی  کاله یرو ریتصو که  بزند حدس

 شود. ی م لحاظ او یبرا ازیامت

 . دباش دخترانه ی کم هم  دی شا است. یجذاب و راحت یباز است. شن  با   ینقاش ، یبعد یباز

 ت یونولی  ای   بنر  با  یا  صفحه  باشد.   بسته  های آن  لبه  که  دیکن  آماده   زی م  ک ی  شما   که  صورت  ن یا  به  است.  تر  جذاب   ها  دخترخانم  یبرا  چون

 خوب  هم  باشد  یخال  شهیش  اگر  البته  .میزیر  ی م  صفحه  ای  زیم  یرو  شن  یمقدار  باشد.  یپروژکتور   چراغ  کی  دیبا   آن  ریز  .می ده  یم  قرار

 ی باز  تواند  یم  راحت  یلیخ  یبعد  نفر بکشند.  ینقاش  ها  شن  نیا  به  دادن  حالت  با  صفحه  نیا  یرو  شان انگشت  با  توانند  یم  ها  بچه  است.

 ی طور   را  زی م  است  خوب  باشد.  بسته  زیم  یها  لبه  حتما  باشد.  نداشته  یکار  فیکث  که  دیباش  مواظب  دی با  بکشد.  را  خودش  ینقاش   و  کند

 کنند.  یباز هم با بتوانند نفر ۵ ا ی ۴ انزم هم که میکن درست

  وجود  یمختلف  یها  قالب  شود.  یم  هیته  ییلویکبصورت    که  یمصنوع   یها  شن  نیا  از  است.  یرنگ  یها   شن  به  یده  فرم  یبعد  یباز

 ی کار  فیکث  است.  آن  یبرا  مخصوص  یفضا  ای  زیم  به  ازین  شن  با  ینقاش   مثل  هم  یباز  نیا  .درنیگ  یم  فرم  ها  شن  آن  لهیوس  به  که  دارد

  لذا  دارد؛  دردسر  و   چسبد  یم   ها   بچه   جوراب  به  ا ی  فرش  به  و  است  چسبناک  ها   شن  چون  است،  شن  با   ی نقاش  از  شتریب  یلیخ  یباز  نیا

  د یشا  است. جذاب  اول و  ی دبستان  شیپ   نیسن یبرا یباز ن یا شود. گرفته نظر در  یباز نیا یبرا سفره  ای  زیم  ،مشخص ی ی فضا د ی با حتما

 باشد.  جذاب هم دبستان دوم یبرا

 کاسه  دی با  حتما .دیندازیب آن یرو یزیروم ک ی .دیکن یطراح را یزی م . دیباش ابزار و  چرخ فکر به ستی ن ازین  است. ی باز  لگِ ی بعد یباز

  لباسشان   که  دیکن  هیته  بندشیپ   ای  روپوش  کی  ها  بچه  یبرا  حتما  که  است  نیا  الزمتر  و  مهمتر  آن  از  شود.  گرفته  نظر  در  کوچکی  آب  یها

 نداشته   ی مشکل شد،   فیکث و   افتاد   نی زم  یرو  ل گ  اگر  ، ختیرفرش    یرو   آب  کاسه  اگر   که باشد  یطور  یباز  ن یا  مکان  ضمنا   نشود.  فیکث

  رنگ  ی حت  دیتوان  ی م  د، ی بود  آنها  با   جلسه  چند   اگر  . دیبده  لگ   گرم(  ۳۰۰  ای   گرم  ۲۰۰  )مثال  یمشخص  مقدار  دیتوان  ی م  نفر   هر  به  باشد. 

 کنند درست  بودند،  جلسه  کی  فقط اگر  بزنند.  رنگ  را  آن  بتوانند  یبعد  جلسه  در   ، شد  خشک  ها   بچه  کار  نکهیا  از  بعد  و   دیکن  هیته  گواش

 ببرند.  خودشان با  و

 قطعات   نفر  هر  به  است.  نفره  چهار  یباز  کی  آس،  بالک  یباز  است.  آس  بالک  یباز  ،است  جذاب  نوجوان  یبرا  شتریب  که  یبعد  یباز

 آنها  توانند  یم  که است کوچک یها   مربع  مثل گر ید جالب  یها شکل ا ی  مانند  T ا ی  L که شود ی م  داده مختلف ی ها  شکل با یا شهیش

 یباز  صفحه  گوشه  هر  که  است  صورت  ن یا  به  روش آن  کی  دارد.   یمختلف  یها  روش  یباز  بچسبانند.  هم   کنار  مختلف  یها  مدل   با  را

 قطعه   که  شود  ی م  ی بعد  نفر  نوبت  بعد  و   دهند   قرار  یباز  صفحه  یرو   قطعه  ک ی  توانند  ی م  نوبت   به  هرکدام  ها   بچه  است.  نفر  کی  یبرا

  به   گوشه  ن یا  از  بتواند   ها   بچه  از  ی کی  که   ی زمان  تا   دارد   ادامه  یباز  بگذارند.   ی قبل  عهقط  کنار   را   یبعد  قطعه  توانند  یم   بگذارد.   را  خودش

 شود.  یم  تمام یباز و  برنده  ،دیرس اگر برسد.  نیزم مقابل گوشه
 

 

 



 

 8صفحه 

 

 112کارگاه آموزشی 

 جلسه دوم   –غرفه بازی کودکان در جشن ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کی  است.  نیماش مدل  مدل آن،  نی معروفتر  است.  موجود  بازار  در  این بازی  مختلف  یها  مدل  است.  پارک  یران  معروف  یباز  یبعد  یباز

  نیماش  و  دهندیم  قرار  صفحه  یجلو  ها  بچه  را  یکارت  که  صورت  نیا  به   .یرنگ   یها  ونیکام  و  ها   نیماش  و  برجسته  بایتقر  یشطرنج  صفحه

 ن یماش  نکهیا  بدون  ها  نیماش  کردن  جلو  و  عقب  با  کنند یسع  دی با  بعد  شود.  یم  دهیچ  ،است  کارت  ریتصو  در  که  یعملال  دستور  مطابق  ها

 شادمانه  درد به ایآ که کرد  دقت دی با و است نفره کی یباز ،یباز نی ا .اورندیب رونی ب مخصوص اریش از را قرمز نیماش ،کنند بلند جا از را

 . رود یم سر اش حوصله ،دهد انجام نتواند بچه اگر است، یفکر یباز چون نه. ا ی خورد یم  کودک غرفه

  شده  دیتول   چوب  طرح  به  که  است  یکیپالست  قطعات  از  یا   مجموعه  ندارد.  یخاص  وهیش  و  دستورالعمل  است.  یجنگل کلبه   یبعد  یباز

 شوند.  یم یباز نیا جذب دوم و  اول ای  یدبستان ش یپ  کودکان کنند.  یم درست خانه قطعات  نیا با ها بچه است.

 حلقه  سرش ک ی که دارد دسته کی این بازی  . دیکن درست  دیتوان یم  هم  و است موجود بازار در هم  که است سنج   اعصاب ی بعد یباز

  دهند.  حرکت  ریمس  یانتها  تا  آغاز  از  بخورد،  مفتول  آن  به  نکهیا  بدون  ،متصل به چراغ یا زنگ  یمفتول  از  را  حلقه  آن  د یبا  ها   بچه  و  است

 شود.  یم  برنده ،بخورد  یمفتول لهیم به نکهیا بدون  کند،  یط کامل را ریمس توانست هرکه

 یباز  ی اصل  روش  کنند.  هم  یساز  خانه  آن  با   و  نندیبچ  هم  یرو  توانند  ی م  ها   بچه  که  ی چوب  قطعات  است.  جانیه  برج   ای  جنگا  آخر  یباز

 . د یایب  باال  تا  نندیچ  یم  یعمود  تا  سه  و  یافق  تا  سه  .نندیچ  یم  هم  یرو  یعمود  و  یافق  صورت  به  تا  سه   تا  سه  را  قطعات  که  است  نیا

  ،ختیر  را  برج  هرکس   .زدیبر  ، فرواند  دهیچ  که  ی برج  نکهیا  بدون  بکشد،  رونیب  برجداخل    از  را  قطعات   نی ا  از  ی کی  د یبا   نفر  هر  نوبت  به  بعد

 باشد.  جذاب تواند ی م ،کنند برقرار ارتباط آن با اگر هم نوجوانان ی برا البته است. جذاب کودکان یبرا  شتریب یباز نیا است. سوخته
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 نکته:  چند اما

 شطرنج.  مثل  ییها  یباز  باشد.  ساز  مشکل  یاخالق  ای  یشرع   لحاظ  از  که   دینخر  ییها  یباز  دیکن  یسع  تانیها  یباز  دیخر  در  نکهیا  اول  نکته

  من   است.  بهتر  ،نباشد   هم  ها  آن  . رندیبگ  رادیا  آن  از  ها  خانواده  یبعض  و  باشد  داشته  رادیا  است  ممکن  بعضا   هم  دارند  تاس  که  ییها  یباز

 بهتر ،نباشد خوب یعرف لحاظ از است ممکن که ها یباز سبک نیا کنم.  عرض خدمتتان تاس بدون هم را جانیه برج یحت کردم یسع

  دیشا   ،م یکرد  یباز  اردیلیب  و  ریغد  دیع   جشن  میرفت  ما  ندیبگو  شانیها  خانواده  به  ،جشن  از  برگشت  از  بعد  ها  بچه  نکهیا  .میبگذار  کنار  است

  اد ی  شطرنج  ما  بچه  به  چرا  ندیبگو  ها  خانواده  از  ی بعض  ای  نشود.  دردسرساز  بعدا  تا  دیکن  تیرعا  را  اطیحت ا  جانب  نباشد.  خوب  شما  یبرا

 . دی داد ادی ما  بچه به ، باشد ورق  یباز کننده  ی تداع   یلیخ دیشا  که ی کارت  یها یباز چرا .دیداد

  یم  استفاده   یا  ژله  ریت  با   ی تفنگ  از   اگر  نباشد.   خطرناک  تفنگ  با   یراندازیت  ا ی  یسوزن  دارت  مثل   ها   یباز   که  د یکن  دقت  نکهیا  دوم  نکته

 . ستندیبا ،است یراندازیت حال در که یسرکس پشت  همه و نرود جلو  ها بچه از یکس د یکن ی سع ،دیکن

 نیا  . د یباش  امانتدار  و   شود  ینگهدار  تا  د یریبگ  نظر   در   ، دیکن  ی م  هیته   که  یی ها  یباز  اسباب  برای  مشخص  ی جا  حتما  نکهیا  آخر  نکته

  و   دیده  ارائه  را  آنها   مختلف  ی ها  جشن  در  دیبتوان  تا   دیکن  ادتر یز  یفیک  لحاظ  از  هم   و   ی کم  لحاظ  از  هم   سال  به  سال  را  ها   یباز  اسباب

 استفاده و بازی کنند. از آنها  بتوانند ها بچه

 

 خدانگهدار! دعا التماس

 ! یعل  ای


