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اصول اخالقي و انساني حكم مي كند از كپي كردن 
و  باتجربه  كارشناسان  تالش  حاصل  كه  اثر،  اين 

دلسوز است، خودداري كنيم.
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سرگرمي ها موضوع:  
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مهارت کشیدن خط مستقیم از راست به چپ، باال و پایین و برعکس آن ها

روش كار از کودک بخواهید با خط، هدف را در جهت فلش به مقصد وصل کند. در کشیدن این خط ها، کودک محدودیتی در محل 

کشیدن خط نخواهد داشت. او را تشویق کنید تا قبل از کشیدن خط با مداد، با انگشتش خط را بکشد. این کار به فرایند 
مغز در عمل انگشتان کمک می کند. 

 با كشيدن خط، موش و خرگوش را به غذايشان وصل كن.

 با كشيدن خط، خرس و گربه را به غذايشان وصل كن.

 با كشيدن خط، ماهی ها را به غذايشان وصل كن.

خوردنی های خوشمزه
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مهارت کشیدن خط مستقیم از راست به چپ، باال به پایین و برعکس

روش كار از کودک بخواهید با کشیدن خط، هدف را در جهت فلش به مقصد برساند. قبل از کشیدن خط ها با مداد، به او بگویید 

با انگشتش مسیر را طی کند. در این فعالیت حرکت دست کودک برای کشیدن خط، بین دو خط یا جاده محدود است و 
باید سعی کند از آن خارج نشود.

حيوانات زير را نام ببر و با كشيدن خط، هر يك را به مادرش برسان.

حيوانات زير را با كشيدن خط به غذايشان برسان.

از كجا به كجا؟
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مهارت رنگ کردن  
روش كار رنگ نوشته شده در هر شکِل تصویر را برای کودک بخوانید تا آن شکل را رنگ بزند. از او بخواهید سعی کند از

خط ها خارج نشود. سپس بگویید تصویر را تعریف کند و نظرش را درمورد آن بگوید.

 رنگ كن.

با تالش و عالقه انجام بده!
مهارت: انجام حرکات گوناگون با دست ها و انگشتان

روش كار: به کودک بگویید با دست ها و انگشتانش این حرکات را نمایش دهد. »دست بزن، دست 
بزن، دست بزن، دست هایت را دور هم بچرخان،  بچرخان،  بچرخان. دستت را مانند خداحافظی 
تکان بده. با انگشتان راه رفتن مار روی زمین را نشان بده، پریدن قورباغه را نشان بده.« دوباره 
از او بخواهید به همین ترتیب این حرکات را انجام دهد، این بازی را تا زمانی که بتواند به 
سرعت این حرکات را انجام دهد، ادامه دهید. بعد از او بخواهید خودش الگویی برای حرکت 

دست ها بسازد و انجام دهد.
در آخر به کودک بگویید: »این دست قوی و مهم را که می تواند این همه کار انجام دهد، روی 

کاغذ بگذار و دور آن خط بکش.« کاغذ را به یادگاری نگه دارید.

يک روز آفتابی
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مهارت کشیدن خط مایل از باال به پایین، راست به چپ و برعکس آن ها

روش كار از کودک بخواهید با انگشتش بچه ها و پرنده ها را در جهت فلش به مقصد برساند. سپس مسیر را با مداد بکشد. در آخر 

بگویید هر یک از تصویرها را تعریف کند.

 راه را به بچه ها نشان بده تا از سرسره پايين بيايند.

 پرنده ها را به النه  و دانه برسان.

      روی ورق كاغذی به دلخواه نقاشی كن.

بازی بچه ها، پرواز پرنده ها
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مهارت کشیدن خط منحنی

روش كار از کودک بخواهید مطابق انحنای مسیر، هدف را به مقصد برساند. در این فعالیت حرکت انگشتان در جاده محدود

است و کودک باید به دیواره ها برخورد نکند.

 زنبور و مرغ را به غذايشان برسان.

 خرگوش را از داخل جاده به هويج برسان. جای پاهای خرگوش مسير را نشان می دهد.

تالش برای رسيدن
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مهارت پیدا کردن چیزهای بی ارتباط به یک مجموعه یا گروه »عدم تعلق«

روش كار از کودک بخواهید به دقت به تصویر نگاه کند. سپس به او بگویید: »در این تصویر چند چیز هست که به این مکان تعلق ندارد 

و اشتباهی کشیده شده است. آن ها را پیدا کن و دورشان خط بکش.« سپس بپرسید که آیا می تواند چیز درستی به جای 
آن ها بگوید و بکشد؟ این فعالیت سبب پرورش شناخت تشخیص دیداری و ارتباط منطقی بین چیزها خواهد شد.

 پنج اشتباه در تصوير وجود دارد، دور آن ها خط بكش.

با تالش و عالقه انجام بده!
مهارت: قیچی کردن، مچاله کردن کاغذ با انگشتان و چسباندن

روش كار: چند برگ کاغذ کاهی به رنگ های مختلف تهیه کنید. از کودک بخواهید با قیچی آ ن ها 
را به اندازه های مختلف ببرد، با انگشتانش مچاله کند و به شکل توپ درآورد. سپس 
با کاغذهای مچاله شده شکل های گوناگون درست کند یا با چسباندن آن ها روی کاغذ 

تابلو بسازد. 

پنج اشتباه
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مهارت کشیدن خط منحنی

روش كار به کودک بگویید: »زنبور می خواهد از جاده ای که عالمت ها )فلش ها( نشان می دهد، به گل برسد. راه را با انگشت نشان بده.« سپس از

 او بخواهید با کشیدن خط از زنبور به گل، مسیر را طی کند، بگویید دقت کند تا از خط های جاده خارج نشود. در آخر به او 
بگویید در محل هایی که عالمت × زده شده، گل یا هر چه دلش می خواهد بکشد، اما به جاده برخورد نکند. 

 با خط راه را به زنبور نشان بده تا به گل برسد.

با تالش و عالقه انجام بده!
مهارت: نقاشی کن

روش كار: چند ورق کاغذ، مدادرنگی و یک سبد برای کودک تهیه کنید. سپس از او بخواهید 
تصور کند که می خواهد با خانواده اش برای گردش به پارک برود. از او بپرسید برای 
این گردش چه چیزهایی احتیاج دارند. فکر کند و شکل هر یک را روی کاغذ بکشد و 
داخل سبد بگذارد تا برای رفتن به این گردش خیالی آماده شود. این فعالیت عالوه بر 

مهارت های حرکتی ظریف، حافظه، خالقیت و اطالعات کلی را پرورش می دهد.

زنبور گرسنه
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مهارت رنگ کردن و پیدا کردن شکل های مثل هم

روش كار رنگ داخل هر شکل را برای کودک بخوانید تا با آن، شکل را رنگ بزند. سپس بگویید شکل های مشابه هر شکل را در بالون 

پیدا کند و به همان رنگ، رنگ بزند، از او بخواهید مواظب باشد از خط شکل ها خارج نشود. نیازی به نام بردن اشکال 
نیست. در آخر بخواهید با انگشتش شکل ها را در فضا برای شما بکشد و دور بالون چند شکل ابر و پرنده نقاشی کند.

 پيدا كن و رنگ بزن.

 

با تالش و عالقه انجام بده!
مهارت: کشیدن خط با وصل کردن نقطه ها به هم

روش كار: به کودک بگویید اگر نقطه های کنار هم این شکل ها را به 
یکدیگر وصل کنیم، شکل آن ها مشخص می شود. پس با

دقت شکل ها را با وصل کردن نقطه ها به هم، بکش.

هم شكل و هم رنگ




