


اهداف کتاب 

اين مجموعه كاربرگ ها برای آموزش و پرورش مهارت های تفكر در كودكان، شامل: شباهت ها، تفاوت ها، طبقه بندی شكل ها، الگوبرداری، الگويابی، راهيابی، مرتب كردن، پيش بينی 
كردن، نتيجه گيری و پرورش خالقيت طراحی شده است.

- دانش ارائه شده به كودک هدفمند و جذاب عرضه شود.

- پايه و اساس كار با آن چه كودک می داند، شروع شود نه با چيز هايی كه از آن آگاهی ندارد.

درباره ی این مجموعه

سعی بر اين بوده است تصاوير جنبه ی فانتزی داشته باشند. يعنی كودک از ديدن تصاوير لذت ببرد و با آن ها ارتباط برقرار كند، انجام كاربرگ ها، به عنوان تكليف به كودک داده نشود، 
آن ها بايد برای انجام كار اشتياق و عالقه داشته باشند.

كتاب به شكل كاربرگ، طراحی شده تا هر ِسری كودک با گرفتن يک برگه جذب كار شده، با كنجكاوی خواستار انجام آن كار باشد.

نهايت تالش خود را كرده ايم تا هر يک از فعاليت ها، سرگرمی و كار دستی باشند و كودک با برگه ها در ارتباط باشد.

روش اجرای کاربرگ ها
- اوليا و مربيان گرامی، فعاليت را در يک خط برای كودک شرح دهيد كه كتاب می خواهد چه چيزی را توضيح دهد و كودک بايد چه كار كند؟

- وجود فضای راحت و آرام بخش، كه كودكان پشت ميزها و تحت فشار بغل دستی نباشند. ايجاد فضايی راحت و آرام كه كودكان به راحتی پشت ميز يا روی زمين بنشينند و تحت فشار 
نباشند.

- در تهيه ی وسايل الزم برای انجام كار، مربی پيش بينی الزم را می كند و مواد و وسايل با كوشش به دست می آيند. )تمرين های بريدن و چسباندن(

- فضا برای همياری كودكان ايجاد شود. )بچه ها در جريان اجرا از هم كمک بگيرند.(

- با تأييد كار تک تک كودكان اعتماد به نفس آن ها را افزايش دهيد.

- كودكان در انجام كارهايشان دارای مهارت های يكسان نيستند، زمان بيش تری در اختيار آنان بگذاريد.

- انجام يک برگه در روز كافی است. )تا موقعی كه كودک تمايل به انجام كار دارد.(

- به كودک اعتماد كنيد و در انجام كار او دخالت نكنيد. كودک با تمرين و تالش فراوان به نتيجه می رسد و اعتماد به نفسش افزايش می يابد.

- كار كودک با كار مربی متفاوت است. سعی نكنيد اين تفاوت را هم جبران كنيد. )كار تميز و غير تميز نداريم. هر چه هست، قابل پذيرش است.(

- فقط به هدف فكر نكنيد تا از كار كودكتان لذت ببريد. 

.
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تفاوتهازيباهستند

اهداف 

 * افزايش دّقت و توجه و تمركز
* افزايش مهارت هاي دست ورزي

* آشنايي با شباهت ها 
* آشنايي با تفاوت ها
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دوقلوهای نازنین
عزيزم! اين دو تا دختر كامالً شبيه هم هستند. از پايين صفحه، پاپيون ها را ببر و هر جای دخترها دوست داری

بچسبون تا چهار تا اختالف داشته باشن.
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من توپ بازی، تو طناب بازی
عزيزم! دو خرس كوچولو می خوان شبيه هم نباشن. شكل ها را از پايين صفحه ببر و  به تن خرس برهنه بچسبون.



40

نيمههايگمشده

اهداف
 * پرورش و افزايش مهارت هاي دستي و هماهنگي با آن ها

 * آشنايي با اندازه ها 
 * آشنايي با اشكال و اشيا

 * آشنايي با محيط هاي زندگي گوناگون
 * تمرين و دّقت 

 * آشنايي با كل و جزء
 * آشنايي با خانه ي انسان ها و حيوانات
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خانه ی روستایی
از پايين صفحه ببر و  عزيزم! به خانه ی روستايی خوب نگاه كن. دو تكه از آن گم شده. حاال همه ی تكه ها را 

تكه های مناسب را در جای خودشان بچسبون. )اول همه ی تكه ها را امتحان كن.(
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