
بسم اهلل الرحمن الرحیم
تقدیم می کند



کارگاه بازی
دختران پیش دبستانی

مطهره یعقوبی



لیسانس مشاوره

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

....تاریخ چه



روزهای خوش کودکی



کودکی 
من



چرا بازی کنیم؟

مهارت 
اجتماعی

ریسک 
پذیری

رشد



بازی مثل غذا خوردن است.
هر بازی ویژگی ها و خواص متفاوتی دارد.
تنوع منجر افزایش انعطاف و ریسک پذیری میشود.
دنیای بازی نامحدود است.
بازی یک همراه همیشگی است.
....
...

چرا بازی متنوع ؟



علم بانو تمیز و بسیار باسلیقه، م
باتجربه و سخت کوش و دقیق، 

...یک فرد موفق و آینده نگر

مامان مهربان و تمیز، مربی 
مهربان و خوش اخالق کالس

خانه باید همیشه مرتب 
باشه، هر وسیله سر جای 

...خودش
موقع درس بچه باید 
ساکت باشند تا درس 

خوب متوجه بشوند

همبازی کودکم و شاگردانم

تو روز حتما دو ساعت بازی 
ن سر کالس با هم تلف..میکنم

یمبازی و پانتومیم بازی میکن

، بازی یعنی نفس کشیدن
یعنی خوردن و خوابیدن

....بازی جز زندگی ماست

پیشنهاد بازی برای هر مامان یا 
!!!!مربی؟



حاال کجا بازی 
حمام!!!کنیم؟

آشپزخانه

باال پشت 
بام

حیاط
بالکن

نشیمن و 
پذیرایی

راهرو و 
پادری



ابر و اسفنجآب بازی

سرنگ

اسپری

فرچه

بادکنک

بطری 
سوراخ

ظروف خاله 
بازی

کف بازی 
حباب بازی

ماهیگیری





خاک بازی



باد بازی و 
آتش



باال رفتن و 
پریدن ، سر 

خوردن



نمک 
بازی



خمیر بازی 
و گل بازی



کاغذ 
بازی



رنگ 
بازی



/ جنگ توپ
سنگر بازی



آسمان دریا

جنگل



بازی های 
سنتی و 
قدیمی

یک قل دو قل

تیله بازی

طناب بازی و کش بازی
...شمع گل پروانه

زو ، کبدی، هفت 
سنگ



بازی های سر 
سفره ای

درگوشی

پانتومیم

کلمه بازی

لب خوانی

حدس 
کلمه

جمله بازی



گرگم 
به هوا

قلعه بازی

قورباغه 
سمی

باال بلندی

بیاین با هم 
بدویم



توپ های رنگی، مهمان خانه ما







بازی های 
ساده



الستیک های 
رنگی



وسایل 
دم دستی



هوالهوپ











ایکساردک بازیگوشزنجیر گرگ هاگرگ میوه ای

قطار عجیبشکار اشیادم اژدها



هکتابچ

عباس ولدی/ بازی های فردی و گروهی
آلیسون بارتل/ بازی نشاط آور برای کودکان101

ژاله خوشدل/ بازی بدون اسباب بازی
زمین و آنچه در آن است

به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن
حمیدرضا اسالمیه/ ادامه من 
محسن عباسی ولدی/ من دیگر ما



...فیلم چه

برام بی قرار_ 
اعجوبه_
غول بزرگ مهربان_
فروشگاه آقای مگوریوم_
به همین سادگی_
چارلی و کارخانه شکالت سازی_
الفکین ها، پخت و پز متفاوت_
برو برو کوری کارسون_
نفرت انگیز_
4داستان اسباب بازی_

سفر بزرگ
پارک عجایب_



الحمدهلل رب العالمین


