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 :مقدمه

و یا  یوخال خشکاز پندواندرزهاي  يا مجموعه به) پداگوژي(کودکان  تیوترب میتعلشده است که  ، ثابتاکنون

و اصول  یشناس روشاز علوم انسانی، داراي  يا شاخهبه عنوان  ؛ بلکهشود ینمو ناهمگون گفته  پراکندهنظرات 

، مدرسه داده یسنتکه سیستم نوین آموزش جاي خود را به نظام  گونه هماندنیاي امروز،  در. معینی است

تا دیروز توجه به آن هدر دادن وقت  که» بازي«؛ مثال است شدهز دستخوش تغییروتحول یادگیري نی يها روش

 يها جنبههمچنین استفاده از  ، وتربیتی علومو  یشناس روانبا پیشرفت چشمگیر علم  ، اکنونشد یم یتلق

 .آموزشی و تربیتی بازي، عقیده و نظر عمومی نسبت به این فعالیت انسانی تغییر کرده است

از پیش  شی، بمیا آوردهرشد و تکامل آن به دست  یچگونگبدن انسان و   دربارهاطّالعات فراوانی که امروزه 

طبیعی و از  ي، امرکشیدن نفسبراي کودك مانند  يباز. ضرورت بازي را براي کودکان روشن کرده است

نوعی  کودكدیدگاه  ، ازشود یمصرفا سرگرمی و بازي تلقی  ترها بزرگکه از دید  آنچه. ضروریات رشد است

فعالیت در زندگی  نیا. کند یمرا بر خود هموار  یمشکالتتحمل  ی، حتفعالیت است که کودك براي انجام آن

 .شود یمسوي رشد تلقی  بهگامی  ها آن  ندهیآ

  لهیوس نیتر یعیطببازي  ؛ چونبازي تشخیص دهیم نیحفعالیت مورد توجه کودك را در  نیتر شیب میتوان یمما 

خاصیت اشیاء  ، بهکند یمتازه کشف  يزهای، چندیب یماز طریق بازي آموزش  او. آموزش و یادگیري کودك است

 .شناسد یمو دنیاي اطراف خود را  کند یمرا تقلید  ترها بزرگ ، رفتاربرد یمپی 

 نیتر یابتدائاده از بسیار ساده و با استف يها يباز قیطردر این گزارش سعی شده است تا نشان داده شود که از 

 .آموزش کودکان را فراهم آوریم جهینتدر  ، وموجبات رشد ذهنی و بدنی میتوان یمخود چگونه  رامونیپوسایل 

  ؟بازي چیست

تفکر  ، ابزاريباز. ردیگ یم نام» بازي«، شود یم انجام وتفنن حیتفرهرنوع فعالیتی که توسط کودکان به منظور 

ارضاع حس کنجکاوي   لهیوسو تکامل رشد جسمی و ذهنی و  ، منشاءبراي سازندگی و آموزش يا لهی، وسکودك

نقشهاي .آورد یمنیازهاي خود را برآورده و عواطف خود را تحت کنترل در  يباز  لهیوسبه  کودك. باشد یماو 

 .ران ارتباط برقرار کندبا دیگ تواند یمو  ردیگ یمو مقررات را یاد  نی، قوانکند یممتعدد اجتماعی را تمرین 

زندگی انسان و حیوان وجوه  نی، بفعالیت مشترك نوعاین  در. مهم زندگی کودك است يها جنبهبازي یکی از 

هم  وسال سن کماز حیوانات  ياری، بسمینیب یمکه در محیط زندگی خود  طور همان. شود یم مشاهدهمشابهی 

رشد  يبازو اجتماعی کودك در  ی، جسمانمختلف عقالنی يها جنبهچنان که اشاره شد،  ؛ وکنند یمبازي 

کودکان با  تمام. او را از آن باز داشت توان ینمکه  استو به همین دلیل بازي براي کودك فعالیتی جدي  کند یم

گوناگونی انجام  يها تیفعالدارند در سالهاي اولیه نیروهاي خود را به کار اندازند و  ی، سعفردي اختالفاتوجود 

 .هاست آننشاط و شادي   ، سرچشمه؛ اما در اصلمعروفند» بازي«به دهند که به ظاهر 
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 فواید بازي

-ی؛ اجتماعی؛ شناختیجسمان: بخش بیان کرد سهرا به اختصار در  ها آن توان یمبسیار دارد که  دی، فوابازي

 .عاطفی

فعالیت اغلب ناهمگون و  نی، اکه اشاره شد طور هماندائما در حالت فعالیت بدنی است و  کودك: ارزش جسمانی

سبب رشد جسمانی و هماهنگی آن با حواس  ها تیفعال نیا. بدون برنامه، ولی با اختیار از طرف کودك است

حداکثر استفاده را ببرد و  کودکاناز این خصوصیت  تواند یمآموزشی هدفدار  يزیر برنامهبا  یمرب. شود یمکودك 

 :الزم رشد موارد زیر را فراهم آورد  نهیزممناسب رهنمون شود و  ناتیتمررا به انجام حرکات و  ها آن

 رشد عضالت بزرگ و کوچک-الف

 وي استقامتپرورش نیر-ب

 سرعت و کشش صحیح عضالنی-ج

 کمک به حرکت سریع مفاصل-د

 پرورش سلسله اعصاب-هـ

 تسریع گردش خون-و

 بدنتنظیم عمل دفع مواد زاید از -ز

از راه عمل و  کودك. شود یمانجام  ها يبازطریق  ، ازاز آشنایی کودکان با جهان خارج یبخش: ارزش شناختی

و با استفاده  ردیگ یمرا به کار  ، دقتهنگام مشاهده به. شود یمو مسائل جدید آشنا  ها دهیپدتجربه در محیط، با 

و قادر  آورد یمانتخاب بهترین راه حل را به دست  قدرت ،، دقت و ابداعمشاهده، تجربه: یعنی، ها نهیزماز این 

به هنگام بازي به استدالل  کودك. محیط خود کسب کند يها دهیپداز  يتر حیصحکه شناخت  شود یم

 نیا. کند یم يریگ جهینتخود  يها تیفعالو نهایتا از  پردازد یمحل مسائل  به. کند یم قضاوتو  پردازد یم

و یا با  اند مشغولگاه ساعتها با خود  کودکان: ارزش اجتماعی و عاطفی ندهیآتا در  کند یمفعالیتها به او کمک 

 کودك کی. سازند یمرا مخاطب  گرانی، دندیآ یمخود بیرون  قالبکه از  زمان آن. ندیگو یممخاطبی غیب سخن 

 ي، بازو به طور کلی دکن یمبرقرار  يا دوستانهانسانی و   رابطهعادي به محض برخورد با کودك دیگر اغلب 

، چگونه دیگران را در بازي که ردیگ یمیاد  او. شود یمکودك از طریق آن متوجه دیگران نیز  کهاست  يا لهیوس

و احترام به زندگی دیگران را در  ، تعاونهمکاري ، حساین ترتیب بهخود سهیم کند و  يها تیفعالو  وسائل
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او را به فرمانبرداري از مقررات اجتماعی عادت  ها يبازفرمانبرداري از مقررات وضع شده در  روح. آموزد یمبازي 

 .دهد یممدیریت و سلسله مراتب را به او آموزش -سازماندهی قدرت. دهد یم

، وپا دست یبگروهی  يها يبازدر  ی؛ ولهستند نی، بهترانفرادي مانند نقاشی يها تیفعالبعضی از کودکان در 

 ، فراتوجه دیگران را به خود جلبتوجه به دیگران و  ، کودکانگروهی يها يباز در. باشند یم يمنزوو  ریگ گوشه

روش  نیتر سادهنهایت اینکه رفتار خود را به  در. دهند یمو عواطف خود را ناخودآگاه بروز  عالئق. رندیگ یم

 .کنند یممنطقی ارزشیابی 

 راجع به بازي ییها هینظر

اسالمی در مورد تربیت کودك ابعاد وسیع دارد و  میتعال :پیشوایان و دانشمندان اسالمینظریات -الف

، شیرخوارگی(تولد دوران بعد از  ي، برادهد یمبراي دوران پیش از تولد دستورات مؤکدي ارائه  نکهیا بر عالوه

و  داند یمدورانهاي دیگر  ساز نهیزمهفت سال اول زندگی را  اسالم. دارد ییها هیتوص زین) ...و ی، نوباوگیینوپا

از نظر اسالم  کودك. نامد یمکه حتی این دوره را دوران سیادت کودك  استچنان شخصیتی براي کودك قائل 

در این دوران آزادي و آمریت دارد و والدین وظیفه دارند از برآوردن خواستهاي مشروع کودکان سر باز نزنند و به 

 .بگذارندفرمانروایی کودك احترام  نیا

رشد شخصیت   نهیزمتفاهم و همدلی و همچنین فراهم آوردن  ، شرط)ص(محمد در احادیث منقول از حضرت 

و  ، دقتبرخورد پیامبر با کودکان از ظرافت  نحوه. هاست آندر قالب شخصیت  تران بزرگاولیا و  ، رفتنکودك

کودکان  بهپیامبرانه را  ، رفتارعمل و بازي ، بالحظات زندگی نیتر حساسبرخوردار بود و در  يا ژهیوروشنی 

 «.و بردبار باشید و رفتاري کودکانه داشته باشید  با کودکان حلیم«: دیفرما یم) ع( یعل حضرت. آموخت یم

اطفال است و اولیا باید کودك را آزاد بگذارند تا   هفت سال اول زندگی،موسم بازي«: دیفرما یم) ع(صادق امام 

 «.رمانروایی کودکان در این دوره،مقدمهء ساخت و رشد شخصیتشان در آینده باشدآزادي،سیادت و ف

و بر  کنند یمو دانشمند ایرانی معتقد است که اطفال تا شش سالگی از تمایالت خود پیروي  می، حکابو علی سینا

و بازي  وجوش جنبسلب آزادي و جلوگیري از  رای؛ زرا از تمایالتشان محروم نسازند ها آنکه  استاولیا واجب 

و  موقع یبزودرس و  آرامشرا نیز باعث  ها یافسردگاین   جهینت. داند یم ها آنافسردگی  يبرا يا نهیزمکودکان را 

 .آورد یمشدن کودکان به حساب  مارگونهیبو  ها رغبتدر نتیجه از بین رفتن 

، بازي توسط دانشمندان مختلف ارائه شده  درباره که یاتی، نظرطور کلی به :نظریات دیگر دانشمندان-ب

 :ویژگی عمده است سهبر  یمتک

 يا لهیاست که کودك از بازي به عنوان وس نیدر این تعریف، فرض بر ا: بازي مبناي بیولوژیک دارد-1

 .کند یاضافی استفاده م يبراي صرف انرژ
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 .شود یو تحریکات روانی موجب بازي م التیبر اساس این نظریه، تما: بازي مبناي روانی دارد-2

 .بر اساس این نظریه، علت بازي، رفتار اجتماعی است: بازي مبناي اجتماعی دارد-3

که آن را ناشی از  بود» انرژي اضافی«  هینظر هماندر خورد توجه در مورد بازي کودکان تا دو قرن پیش   هینظر

نوع فعالیت کودکان را نیز  نیا ، منشأکنند یمو از آنجا که حیوانات جوان نیز بازي  دانستند یم یستیز  نهیزم

حیات به   بازي،موختنی نیست و هرموجود زنده در سنین ابتدائی«: و معتقد بودند که دانستند یمعامل زیستی 

 ».پردازد بازي می

کودك خسته از  رای؛ زاست جهت تجدد قوا يا لهیوس ي، بازگفت که در اغلب موارد توان ی، مفوق  هینظر برخالف

، صرف انرژي اضافی نیست  لهیوسو بازي نه تنها  پردازد یماولین فرصت به بازي  ، درجدي روزانه يها تیفعال

. به دست آورد و کسالت و خستگی را از خود دور سازد يا تازهکودك به وسیله آن قادر خواهد شد انرژي  بلکه

کودکان به خواب طوالنی در هنگام شب و استراحت در بین روز  گری، دصحت داشت انرژي اضافی  هینظر اگر

، توجه به مسائل باال با. شوند ، خستهاحتیاج نداشتند و الزم نبود که با هرفعالیت چه از نظر جسمانی و چه روانی

! »برو بیرون«: ندیگو یمدك کو بهگاهی  ها آن. اند کردهخواه ناخواه به نحوي این نظریه را قبول  نیوالداز  یبعض

فکر  تینهاو یا در  اند دانستهمشابه  هدف یب يزدنها پرسهکودکان را به  يباز ها آن یعنی! »بازي کن« ای و

بر  ي، مروراینجا در. به رشد خود ادامه دهد هدف یب یجسمانبا هرنوع فعالیت  تواند یم ها آنکه کودك  کنند یم

 .شود یمکودکان  يبازکه موجب تجدید نظر در عقاید قبلی راجع به  میدار» پیاژه» اتینظر

مفیدي در مورد یادگیري کودك از  ، نظرات»ژان پیاژه»سویسی،  شناس روان :نظریات پیاژه در مورد بازي-ج

هاي او  دهد، به صورت بخشی از دانسه کارهایی که کودك انجام می«: عقیده دارد او. ارائه کرده است عملطریق 

 «.شود درونی می  وروشی عملی در نزد کودك صورت یک تصویر ذهنی یا راه  آید؛زیرا هرتجربه به در می

 يها ي؛ بازتمرینی يها يباز: او معتقد است که پیشرفت و بازي کودکان در مسیر رشد و تکامل خود به سه شکل

 .شود یمباقاعده نمایان  يها يباز ؛ ونمادین

تقلید پا  ، ازبا استفاده از حواس کودك. داند یم حواسبراي لذت بردن از  يا لهیوس تمرینی را يها يبازپیاژه 

، حرکات نیا. رسد یممهارت  بهو حرکاتش از شکل ابتدائی آزمایش و خطا  پردازد یمو به تکرار  گذارد یمفراتر 

 .باشد یم تر دهیچیپ اعمالدست زدن کودك به   مقدمه

تغییر شکل  ها تیواقع. شوند یموارد بازي کودکان  يدیجد ، عناصرسالگی است 5تا  2نمادین که از  يها يبازدر 

، در این سن از تکه چوبی ها بچه. ابندی یماشیاء دیگر امکان نمایش   لهیوس ، بهکه وجود ندارند ییایاش. دهند یم

را آزمایش  ها آنو  پردازد یمتجربیات زندگی  ، بهکودك در این مرحله.سازند یم ، باغچهو از چند بالش اسب

 .کند یم
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این  ، اثراترسد یمسالگی به اوج خود  11و در  ابدی یمسال ادامه  7تا  4در بازیهاي با قاعده که در سنین 

  و همزمان با رشد کودك و گذشت زمان به صورت ماند یمبراي تمام عمر باقی  ها يباز

ضمن پذیرش قواعد  او. کند یموضع  يتر دهیچیپ يقراردادها ، کودكها يبازاین نوع  در. شود یمانجام  تر کامل

 .ابدی یمو این قواعد با رشد سنی او تکامل  پردازد یموضع قراردادهاي موقتی  ، بهکلی بازي

 ، نقشدارد که بازي ، اعتقادبه دست آورده است کودکانرفتار   مطالعهخود که از   ارزندهپیاژه با توجه به تجارب 

 يها ارزش ، بهجانبه همهرشد  بر عالوهتا کودك  شود یمو تربیت کودك دارد و سبب  میتعلدر  يا ارزنده

 :دست یابد یراحتو تربیتی زیر به  ی، اخالقاجتماعی

 حرکتی يها رشد مهارت 

 ها حرکتی و هماهنگی آن-حسی يها رشد مهارت 

 تقویت حواس مختلف 

 يریپذ تیگسترش حس تعاون و مشارکت و مسئول 

  واقعیتها به هنگام شکست و پیروزيرشد منطقی در جهت پذیرش 

 بردباري و رعایت نوبت 

 شده رفتهیرقابت صحیح و اطاعت از قراردادها و مقررات پذ 

 و دقت به موضوعی خاص افزایش تمرکز، توجه 

 ها تیو پذیرش واقع يریپذ انعطاف 

 و اعتماد به نفس ها يو آزمایش توانمند ها ییشناخت توانا 

 و همکاري در گروه ، تعاونيریپذ تیسازگاري، مسئول 

 و ایثار همدلی با دیگران، محبت، گذشت 

 ها تیو بسط تخیالت سازنده و خالق يزیر تمرین نقشهاي افراد و برنامه 

بسیار  ، اثراتبازي  دربارهمقایسه با دیگر عقاید  در» فردریک فروبل« دیعقا« :نظریات فردریک فروبل-د

. مهم بود اری، بسانتخاب کرد «باغ کودکان«عنوان که او براي کالسهاي کودکان با  ینام. زیادي به جا گذارد

کودکان بیش از هرچیز از بازیهاي خود مطالبی «: گفت یماین بود که  فروبلعقیده و اظهار نظر  نیتر مهم

 .»آموزند می

ما  اگر. بازي جزء مهمی از زندگی کودك است :گفت یم بلکه؛ کند یماو در پی این نبود که چرا کودك بازي 

 .»به بازي او اهمیت دهیم دی، بارشد کامل و هماهنگ کودك را بخواهیم

و مسائل را فرا  کند یماو معتقد است که طفل در جریان رشد خود و در مسیر عالئق و خواستهاي خود حرکت 

براي اینکه کودکان تجارب  فروبل. کودك است  عالقهمورد  يها تیفعالدلیل بازي یکی از  نیهم به. ردیگ یم
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 2l ، مکعب، استوانه، کره، مکعبچوبی  گلوله شش: مناسبی به وسیله بازي به دست آورند، وسایلی از قبیل

حرکت و ثبات و تعادل را  ، حرکت، جهتتوأما رنگ ها نیا  همهمهیا ساخت و معتقد بود که ...بزرگ و لیمستط

 .آموزد یمبه کودك 

که  طور همان. آنها با حجم، وسایل دیگري نیز ساخته است  رابطهو محیط و  ، سطح، خط، نقطهاو براي فهماندن

. کند یمدارد و از آن استفاده  مبرم، فروبل براي انجام تجربیات خود به حس بینایی کودك نیاز شود یممشاهده 

شامل  که گذاشت» مشغولیات«را سم وسائل دسته دوم و ا دینام» خدا  هدایاي«را اول   دستهنام وسائل  او

 .باشد یمو چوب  ، گلزهیر کاغذ، مقوا، شن: وسائلی مانند

دوم، پس از شناخت کامل کودك از وسائل   یادگیري از طریق وسائل دسته«: البته او عقیده دارد

 .ردیگ یاول صورت م  دسته

. شناسند یمکودك   خانهدر جهان به عنوان بنیانگذار  را» مونته سوري«خانم  :نظریات ماریامونته سوري-هـ

 نینخست. صورت علمی عرضه کند بهسعی داشت نظریات خود را  و. کرد یمبا یونسکو همکاري  1352تا سال  او

 فکر یبمقلّد  کودكتغییرات جسمی و عقلی در کودکان آغاز کرد و معتقد بود که   مطالعهبار کار خود را با 

کودك «: گفت یممعتقد نبود و  تیوترب میتعلبه امر و نهی در کار  او. نیست و ذهنش قابلیت جذب فراوان دارد

 .»باید آزاد باشد و مربی به طور غیر مستقیم او را تحت مراقبت دائم و پنهان قرار دهد  در فعالیت

، رنگ يا قهوه يها ، پلهصورتی يستوانه، برجهاا: مانند یوسائلاو به یادگیري از طریق بازي بسیار پایبند بود و با 

آب با حرارت  يها شهی، شوزنه يها ، جعبهاشکال هندسی يها سهیوزبر، ک نرم يها ، صفحهتودرتو يها جعبه

 ، بهرنگ جعبهگوناگون و  يها ، زنگآب شوروشیرین يها شهی، شمختلف اسانسمحتواي  يها شهی، شمتفاوت

کودکان آموزش  ، بهرا که هرکدام در رشد عقلی و ذهنی مؤثر هستند يا ارزندهخود مطالب و مفاهیم   نوبه

 .داد یم

 بازي از نظر چگونگی اجرا

هریک  ، نقشاینجا در. گروهی یا اجتماعی ي، بازفردي يباز: شود یمبازي از نظر چگونگی اجرا به دو نوع تقسیم 

 .میکن یمرا در یادگیري و رشد شخصیت بررسی  ها يبازنوع  نیااز 

 بهو آن دسته از کودکان که  وسال سن کم کودکان. کند یمبه بازي  اقدامبه تنهایی  ، کودكفردي يها يدر باز

به  لی، تماافزایش سن کودك با. کنند یمفردي  يبازبه  ، اقدامدالیل گوناگون به کودك دیگري دسترسی ندارند

هستند نیز ممکن  مانده عقبکه از نظر هوش پیشرفته و یا  ی، کودکانطور استثنائی به. شود یم کمبازي فردي 

به عنوان اولین محیط  خانواده. فردي گرایش داشته باشند يها يباز يسوغیر طبیعی به   وهیشاست به 

او  يها تیفعالامکانات خود براي کودك و  بهو اعتبار و اهمیتی که با توجه  شود یماجتماعی کودك شناخته 
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به عنوان فعالیت  يباز. آورد یم فراهم، برخوردهاي عینی و سالم او را با محیط و مسائل گوناگون شود یمقائل 

  . پیش دبستانی تابع امکانات مختلف خانواده است دوراناصلی و اساسی کودك در 

کودکان  گاه. احتیاج زیادي دارند لیتخ  قوهخیالپردازي و  ، بهکه دارند يا ژهیوبه علت خاصیت  يفرد يها يباز

کودك  ذهنتخیل و   قوهکه این امر خود موجب تقویت و گسترش  کنند یمدر حین بازي از چندین نفر تقلید 

 يها يبازرا به خصوصیات مختلفی که در  ها یژگیو گونه نی، اکنند یمکودکانی به تدریج که رشد  نیچن. شود یم

 .شود یمدچار نوعی عدم تعادل روانی  کودك ،و اگر این کار صورت نگیرد کند یم لی، تبدجمعی وجود دارد

یا چند نفر شرکت  ، دوکه در آن شود یماطالق  ییها يبازجمعی به آن دسته از  يها يباز: گروهی يها يباز

معموال قوانین خاصی دارد و افرادي که در آن شرکت دارند باید از این قواعد خاص پیروي  یجمع يباز. دارند

  . کنند

و حداکثر نفرات  شوند یماز سن سه سالگی شروع  ها يبازاست که این  نیاجمعی  يها يباز يها یژگیو از

سالگی جمع  5 در. شود یمبه زودي از هم پاشیده  همکه البته این گروه  باشد یمسه نفر  ها آندر  کننده شرکت

گفته  رو نیازا. براي مدتی بیشتر به بازي خود ادامه دهند توانند یمکه  شود یمکودك  5یا  4بازیکنان شامل 

 اگر. دارند معطوفتوجه خود را به یک نفر  توانند یمفقط  ، همزمانسالگی سهکه کودکان در سن دو و  شود یم

سه کودك دو یا سه ساله را در کنار هم قرار دهیم، همیشه دو نفر از آنها با هم بازي خواهد کرد و در تمام مدت 

تکرار صحیح و به موقع حرکات بازي  کهاین امر آن است  لیدل. در بازي شرکت نخواهد کرد ها آنیکی از  يباز

توجه خود را بیش از چند لحظه  توانند ینم ها ، آنعالوه به. کودکان کاري مشکل است گونه نیابراي  یجمع دسته

 .به یک موضوع معطوف دارند

 خصوصیات وسائل بازي پیش دبستانی

وسائل مناسب یادگیري و آموزش کودکان پیش دبستانی  ، جزءوسائل بازي اگر داراي پنج خصوصیت زیر باشند

  :باشند یم

مواد در این  نیتر مهم. ، کشف طبیعت و دنیاي اطراف خود کمک کندياندوز به کودك در تجربه-1

 .، گل رس و نقاشی باشدنیآب، زم تواند یقسمت م

 .خالّقه کودك باشد  محرّك قوه-2

 .محرکی براي تصورات کودك باشد-3

مانند استفاده از قیچی و : را که بزرگساالن دارند، بیاموزد ییها به کودك کمک کند تا مهارت-4

 .چسب
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 .فیزیکی و روانی کودك او را یاري کند يها ییباشد تا غیر مستقیم در جهت تکامل توانا يا لهیوس-5

 يها جنبهتمام  توان ینمموجود  يها هینظرکه امروزه با هیچیک از  میرس یمبا این بررسی اجمالی به این نتیجه 

قرن  در. ندارد ، وجودکند قیتلفموجود را  يها هینظرکاملی که  قی، تحقعالوه به. را شرح داد کودکانبازي 

این تحقیقات  انجاماثر  در. اند دادهکودکان انجام   دربارهو محققان، تحقیقات و مشاهداتی  شناسان ، روانحاضر

کودك را با کودك دیگر سنجید و  یک توان یمفرمها و استانداردهایی براي بازي کودکان به وجود آمده است که 

را در کودکانی که قادر به بازي کردن  ها علت توان یماین شیوه  از. او را با فرم خود بسنجیم میتوان یم یحت

را در جهت  ها آنکرد و اگر نیاز به کمک دارند  ی، بررسیک فرم استثنائی دارد شانیبازکه  ییها آننیستند و یا 

 .یادگیري و آموزش یاري داد

  

  

  

  

  

  100شماره ،1373 فروردین معلم، رشد مجله :عبنم
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 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 

  :پیوندگاه

  

   

  koodaki.org  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه  کودکی

  iranak.org  کودکی ایران  ایرانک

  ketabak.org  خواندن جهان به اي پنجره  کتابک

  amoozak.org  محور کودك خالق آموزش  آموزك

  khanak.org  بخوان من با  خوانک

  rootak.org  نوجوان و کودك فرهنگی ارتباط پایگاه  روتک

  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار سازي کودکان توانمند و صندوق آموزش

 hodhod.com  نوجوان و کودك هاي کتاب هترین گزید  هدهد کتاب


