
آموزش مفاهیم با بازی

ریاضی و علوم

ویژه ی مربی ها

برای گروه سنی 6 سال 

مولف: 
آذر کتابی



6

مفاهیم چپ ـ راست 

هدف 
آشنایی کودک با مفاهیم مقدماتی ریاضی )چپ و راست( 

وسایل مورد نیاز
روبان قرمز 2 متر

روش اجرای فعالیت 
با یک روبان قرمز، دست راست بچه ها را مشخص کنید. سپس از آن  ها بخواهید تا یک بار کنار هم قرار بگیرند، 
یک بار روبه روي هم و بار دیگر نیز پشت به هم بایستند و ببینند هر بار دستشان در چه موقعیتي قرار مي گیرد. 

سپس از آن ها بخواهید دست دیگرشان )چپ( را از آستین خارج کرده، توي لباسشان بکنند. 
کودکان را به گروه هاي سه تایي تقسیم کنید و از آن ها بخواهید که افراد کنار و وسط را نام ببرند. مثالً پارسا وسط علي و 
مسعود قرار گرفته است. با فرمان شما که مي گویید: »فرد کنار مینا جایش را با فرد کنار سحر عوض کند.«، گروه مي پرسد: 

»چپ یا راست؟« شما مي گویید: »راست ها با هم، چپ ها با هم.« 
بچه ها باید بتوانند به موقع جایشان را با یک  دیگر عوض کنند. اعضاي گروه باید هم فکري داشته باشند. 

توجه: بهتر است تمام کودکان در بازي شرکت کنند. 
تمرین و ممارست کودکان در یادگیري این مفاهیم نسبي بسیار مهم است. 

 



7

هدف
آشنایی کودک با مفاهیم مقدماتی ریاضی )بلندتر و کوتاه تر( 

وسایل مورد نیاز
کاغذهایی با تصاویر بلوز، شلوار، پیراهن، جوراب، دامن، کاله و ... 

مقداری نخ کاموا در سه اندازه ی بلند ـ کوتاه و متوسط 

روش اجرای فعالیت 
کاغذها را روي دیوار بچسبانید و از سه کودک بخواهید که سه تا از لباس ها را از روي دیوار انتخاب کنند و حدس بزنند 

کدام یک از نخ ها هم اندازه ی  آن لباس هاست.
آن ها فقط سه بار اجازه دارند که نخ هم اندازه ی  لباس مورد نظرشان را امتحان کنند. هر کس نخش را پیدا کرد، روي لباس 

بچسباند. 

مفهوم بلندترـ  کوتاه تر 



15

هدف
آشنایی کودک با مفهوم ترتیب و توالی

وسایل مورد نیاز
15 عدد رول برای هر گروه 3 نفره

روش اجرای فعالیت 
مرحله ی اول: از بچه ها بخواهید که رول ها را بدین ترتیب رنگ آمیزي کنند: قرمز با خال هاي سیاه ـ سبز با سه خط زرد ـ 

آبي با مارپیچ هاي سفید. 
مرحله ی دوم: سپس بچه ها را به دو گروه تقسیم کنید. اعضاي هر گروه به شکل حلقه بنشینند. سر یکي از نوارها را به دست 

کودکي بدهید و انتهاي نوار را هم به یک صندلي گره بزنید. براي گروه دیگر نیز همین کار را انجام دهید. 
مرحله ی سوم: وقتي هر دو گروه آماده شدند، شروع بازي را اعالم  کنید. نفر اول، نوار را از رول هاي رنگ شده رد مي کند 
و هر ترتیبي را که براي رد کردن رول ها انتخاب کند، نفر دوم نیز باید از او تبعیت کند؛ نفر سوم به ترتیب نفر دوم و . . . 
بعد از پایان کار هر دو گروه، نوارها را کنار هم قرار  دهید تا بچه ها ترتیب چینش رول هاي هر بند را به خوبي مشاهده کنند و به 

خاطر بسپارند. 
مرحله ی چهارم: دو گروه جایشان را با هم عوض کرده، سعي مي کنند رول ها را شبیه طرف مقابل بچینند. 

نکته: بازي به شکل گروهي نیز قابل اجراست.  

تشخیص توالی ها )2(



17

هدف
آشنایی کودک با مفهوم دسته بندی  

وسایل مورد نیاز
مدادرنگی بچه  ها

روش اجرای فعالیت 
مرحله ی اول:  از بچه ها بخواهید تا مداد رنگي هایشان را روي هم بریزند. سپس آن ها را به دو گروه تقسیم  کنید و از هر 

یک از اعضاي گروه اول  بخواهید براي خودش رنگي را انتخاب کند. )هر نفر فقط یک مداد برمي دارد.( 
بدون این که گروه اول ببیند، از اعضاي گروه دوم بخواهید که مدادهایشان را انتخاب کنند. 

مرحله ی دوم:  بازي شروع مي شود: گروه اول و گروه دوم مقابل یک دیگر مي نشینند و بقیه  مدادها را روي زمین  مي ریزند. 
یک نفر از گروه دوم به گروه اول مي گوید: در گروه  شما مداد سبز است.

بچه ها  به مداد رنگي  هاي ریخته شده روي زمین نگاه مي کنند. اگر حدس کودک گروه دوم درست بود، کودکي که مداد سبز 
در دست دارد، مداد را مقابلش روي زمین مي گذارد. در غیر این صورت، گروه اول دو نوبت بازي مي کند.  

 یک نفر از گروه اول به گروه دوم مي گوید: یکي از شما مداد قرمز در دست دارد. 
اگر درست حدس زده بود، نفري که مداد قرمز به دست دارد، مدادش را مقابل خود روي زمین مي گذارد و . . . 

مداد رنگي ها سبز،  بین  از  مثالً  کنند.  انتخاب  را  تا رنگ هاي محدودي  بخواهید  بچه ها  از  این مرحله،  در  مرحله ی سوم: 
صورتي، آبي و زرد توسط کودکان هر دو گروه انتخاب شود.

              

دسته بندی
اشیا بر اساس دو ویژگی مشترک
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هدف 
پرورش نگاه کودکان در توجه به محیط پیرامونشان )تغییر و تحول زمان( 

وسایل مورد نیاز: 
یک تلق رنگی 

ذره بین

روش اجرای فعالیت 
بهتر است در این فعالیت مربی کودکان را همراهی کند. 

ابتدا اشیایی که رنگ های متنوع دارند را انتخاب کنید؛ سپس با گرفتن تلق جلوی آن، کودکان تغییر رنگ را مشاهده کنند. سعی 
کنید از تمامی کودکان توضیح بخواهید. بعد سراغ کار با ذره بین بروید. ابتدا اشیایی که قطعات کوچک دارند انتخاب کنید مثل 
نوک مداد، سپس با گرفتن ذره بین در نزدیکی آن، از تک تک کودکان بخواهید آن شی را دیده و مشاهده ی خود را توضیح دهند. 

نکته: مراقب فاصله ی ذره بین  با چشم کودکان باشید.

خوب نگاه می کنم 


