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 در بازی طریق از یادگیری
 دبستانی پیش های محیط

بازی چیست؟ بازی برای کودکان امری طبیعی 

است و در یادگیری و رشد کودکان و تکامل هویت 

آنها نقش بسیار مهمی دارد. بازی انواع مختلف 

دارد و در محیط های متنوع، در فضاهای بسته و 

یا چند نفر باز، انجام می شود؛ بازی می تواند یک 

را در بر گیرد، و می تواند فعال یا منفعل باشد، و 

برای افرادی که در بازی مشارکت می کنند مفهوم 

و ارزشی خاص داشته باشد؛ بازی شامل تفکر می 

 شود و می تواند لذت بخش و رضایت بخش باشد.

بازی کردن فرصتهایی را برای کودکان فراهم می کند که در 

کردن، بالبداهه عمل کردن و  حین کشف کردن، خلق

بکارگیری قدرت تخیل، یاد نیز بگیرند. بازی کردن محیطی 

حمایت کننده را برای کودکان فراهم می کند، جایی که می 

توانند سواالت خود را بپرسند، مشکالت را حل کنند و تفکر 

انتقادی را بکار بگیرند. بازی کردن می تواند نحوه تفکر 

د و اشتیاق آنها برای دانستن و یادگیری را کودکان را توسعه ده

 (EYLF, 2009 p. 15). افزایش دهد

مطالعات انجام شده در سراسر دنیا نشان می دهند 

که کودکان حین مشارکت در تجربیات هدف دار 

پایه گذاری شده بر بازی، یاد می گیرند و رشد 

  می کنند.  

مربیانی که در محیط های پیش دبستانی نظیر 

مهدکودک ها، مراکز مراقبت از کودکان، مراقبت 

روزانه از کودکان در خانه و مراقبت خارج از 

ساعات مدرسه، با کودکان کار می کنند برنامه 

هایی را طرح می کنند که عالئق فردی و نیازهای 

 تک تک کودکان را برآورده کنند. مربیان با ارائه
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 انواع تجربیات پایه گذاری شده بر بازی در

محیط باز آموزشی، جایی که کودکان بتوانند 

آزادانه مابین فضاهای بسته و باز حرکت کنند، 

 این کار را انجام می دهند.

مربیان عموماً از استراتژی های متفاوت 

آموزشی برای حمایت از همه کودکان جهت 

ایجاد عالقه به یادگیری، حس کنجکاوی و 

د و عالقه مندی به دنیایی که در آن هستن

افرادی که مالقات می کنند، استفاده می کنند. 

از طریق بازی، کودکان می توانند قدرت تخیل 

خود را بکار گیرند، فرض کنند، خلق کنند، 

اکتشاف کنند، تحقیق کنند، ارتباط برقرار کنند، 

سوال کنند، حرف بزنند، گوش دهند، فکر 

کنند، احساس کنند، لمس کنند و بو بکشند. 

مذاکره کردن، حل کردن  بازی شامل

مشکالت، جرأت به خرج دادن، امتحان کردن 

چیزهای جدید و کشف کردن نحوه کار کردن 

چیزها می شود. آنها خود و دیگران را می 

شناسند، مقررات بازی کردن را یاد می گیرند، 

دوست پیدا می کنند، روابط دوستی را توسعه 

می دهند و نحوه اعتماد کردن به اطرافیان 

خود، مربیان و دیگر کودکان، را فرا می 

گیرند. بازی کردن به کودکان فرصت می دهد 

جشن بگیرند، کامیاب شوند، شکست بخورند، 

موفق شوند، اشتباه کنند، تمرین کنند، اطالعات 

و مهارت های جدید خود را بیآزمایند، به 

نظرات شخصی خود برسند و بر مهارت ها و 

 د.دانش جدید تسلط پیدا کنن

تجربیات بازی در محیطهای بسته و باز که توسط 

مربیان طرح شده اند و می توانید انتظار دیدن آنها 

را داشته باشید، عبارتند از: نقاشی با مداد، بریدن 

با قیچی و چسباندن با چسب، بکارگیری مواد 

 بازیافت شده، بازی با بلوک ها و اسباب بازی

فت کاری های ساختمان سازی، پازل ها، کثا

)بازی با گل، خاک و آب(، نقاشی با انگشتان، 

کندن در قطعه ای گلی، آشپزی فرضی در قطعه 

خاک بازی، بازی با خمیر و خاک رس، بازی 

های فکری، بازی های نمایشی، پوشیدن لباس 

های نمایشی، عروسک و خیمه شب بازی، نقاشی 

با آب رنگ، چکش زدن، رقص، آواز خواندن، 

ز وسایل، پریدن، دویدن، لی لی کردن، باال رفتن ا

گوش دادن به داستان های خوانده شده به زبان 

انگلیسی و سایر زبان ها، قصه گویی، بازی های 

تخیلی، کتاب خواندن، آب بازی، باغبانی و 

بسیاری بازی های دیگر.

بازی کردن برای همه کودکان مهم است. بازی 

اطرافشان سر در به آنها کمک می کند از دنیا 

آورند و به تکامل هویت قوی خود ادامه دهند. 

کودکان بعضی وقت ها تنها بازی می کنند، 

بعضی وقت ها با یک یا دو کودک دیگر بازی 

می کنند و بعضی اوقات در گروه های کوچک یا 

بزرگ بازی می کنند. بازی ها می توانند بی سر 

 شند.و صدا یا پر سر و صدا، فعال یا منفعل با

بازی کردن به کودکان این فرصت را می دهد 

که از لحاظ جسمانی رشد کنند، اعتماد به نفس 

پیدا کنند، عضالت بزرگ و کوچک بدن خود 

را تقویت کنند و هماهنگی جسمانی خود را 

  توسعه دهند.

کودکان از قدرت تخیل خود برای نمایش دادن 

مثال فرض آنچه دیده اند استفاده می کنند، برای 

می کنند غذا تهیه می کنند یا از یک نوزاد 

مراقبت می کنند، و یا آتش نشان، دکتر یا 

مغازه دار هستند. این به کودکان کمک می کند 

در مورد نقش هایی که افراد در جامعه محلی 

  شان دارند اطالعات بیشتری بدست آورند.
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آموزش رسمی و ارائه دستورالعمل ها در 

مهارت ها، پیش از آنکه کودکان مورد دانش و 

آمادگی آن را داشته باشند، می تواند منجر به 

از دست دادن اعتماد به نفس کودکان، به خود 

فرو رفتن آنها، رفتارهای نامطلوب و غیر قابل 

قبول یا احساس ناکامی در آنها شود. یادگیری 

از طریق بازی به کودکان اجازه می دهد به 

ود مسائل را فرا گیرند و میزان توانایی های خ

اعتماد به نفس، دانش و مهارت های الزم 

برای انجام ایده ها و تکالیف پیچیده تر را 

 کسب کنند.

محیط پیش دبستانی به دبستان وقتی کودکان از 

می روند، روش یادگیری پایه گذاری شده بر 

 بازی بتدریج به شیوه آموزش رسمی بر اساس

  یر پیدا می کند.ارائه دستورالعمل ها تغی

محیط های پیش دبستانی از انواع شیوه مربیان 

های آموزشی استفاده می کنند. در پیش دبستان 

فرزند شما، برخی از فعالیت ها نظیر موسیقی، 

خواندن داستان ها و گفتگوها هدایت شده و 

رسمی تر می باشند. برای بخش عمده ای از 

 روز، کودکان خودشان در مورد کجا بازی

کردن، با کی بازی کردن و مدت زمانی که 

می خواهند صرف بازی و فعالیتی خاص کنند 

مربیان از کودکان حمایت تصمیم می گیرند. 

کرده و چنانچه نیاز به کمک داشته باشند، آنها 

  را راهنمایی می کنند.

کودکان در هر کجا که تصمیم بگیرند می 

خواهند بازی کنند، مقرراتی وجود خواهد 

اشت که به آنها کمک کند رفتاری را فرا د

گیرند که قابل قبول دیگران باشد. مقررات به 

کودکان کمک می کند ایمن بمانند، از وسایل 

مراقبت کنند و از عدالت و برابری حمایت 

کنند. برای مثال، کودکان ممکن است مقرراتی 

برای انتظار در نوبت سوار شدن بر تاب از 

کودکان اجازه دهید در  خود بسازند. وقتی به

تعیین مقررات مشارکت داشته باشند، به آنها 

در کسب مهارت های تفکر و حل مشکالت، 

برقراری ارتباط و مهارت های اجتماعی و 

خصوصاً مهارت های شمارش و خواندن 

کمک کرده اید. مقررات باید بسیار ساده باشند 

و مناسب سن و مرحله رشد کودکان باشند تا 

  تعیین مقررات را درک کنند.هدف از 

در هنگام بازی، کودکان می توانند به روش 

های جدید و جالب دانش و عقاید کنونی خود 

را افزایش دهند. برای مثال، اگر آب بر خاک 

خشک ریخته شود، خاک آب را تا آنجا که می 

تواند جذب می کند، و آنگاه گودال های پر از 

کان می آب بر خاک شکل می گیرند. کود

توانند تعداد سطل های آبی که بر خاک می 

ریزند تا گودال های آب شکل گیرند، را 

بشمارند. این خود نحوه یادگیری با ارزشی 

است که شامل هم کشفی علمی و هم واقعیت 

 های ریاضی می شود.

وقتی کودکان را در حال بازی مشاهده می 

کنیم، متوجه می شویم که دائم هوشیار هستند و 

در فراگیری اطالعات در مورد دنیا پیرامون 

شان از قوه دید، شنوایی، المسه و بعضی 

 اوقات چشایی خود استفاده می کنند.

کودکان ممکن است برخی از فعالیت ها را 

بارها و بارها تکرار کنند، جرأت به خرج 

دهند و مهارت هایی را یادگرفته و تمرین کنند، 

ای مرتفع صعود کنند یا مثالً به تنهایی به نقطه 

یک پازل را تکمیل کنند، لباس یا روپوش 

نقاشی خود را بپوشند، بر روی یک میله 



 

 

 

 

 

يادگيری از طريق بازی
Learning Through Play - Farsi 
باريک تعادل خود را حفظ کنند، به تنهايی از قيچی 
استفاده کنند، لی لی بروند يا خود را تاب دهند. اين 
موفقيت های بزرگ و کوچک برای کودک، 

آنها حمايت می اعضای خانواده و مربيانی که از 
 کنند، رضايت بخش هستند.

بازی کردن به کودکان فرصت حرف زدن، سوال  
کردن، فراگيری و تمرين لغات و زبان، خواندن و 
نوشتن، شمارش و مهارت های اجتماعی را می 
دهد. از طريق بازی، کودکان ياد می گيرند چگونه 

با ديگران ارتباط برقرار کنند.
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