
بسم اهلل الرحمن الرحیم
تقدیم می کند



مطهره یعقوبی



لیسانس مشاوره

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

....تاریخ چه



خاطراتی به اندازه زندگی 
(روزهای تجربه کردن) 



در اطراف 
شما چه خبر 

است؟

دن
شنی

ب 
خو



آیا من خالق 
!!!هستم؟

بازی مورد عالقه 
من

قصه مورد 
عالقه من

فعالیت مورد 
عالقه من

خوراکی های 
مورد عالقه من

؟کودکی من کجاست



کودکی 
من



!!!مامان حوصله ام سر رفت؟
!!!!مامان چیکار کنم؟

تلویزیون؟؟

بازی؟؟

نقاشی و 
کاردستی

؟؟



شروع جذاب و 
آتشین

قصه بامزه و قشنگ 
شهر سه گوشی، : 

....شهر خمیری

: در قالب بازی
مغازه بازی، 

فروشگاه 
بازی، هییت 
...بازی، خیاطی

چیدمان جذاب



هدف جذاب



قصه بامزه و 
قشنگ



در قالب بازی



چیدمان جذاب





...بیاین بازی 
(بستر فعالیت) 

نقاشی 
بازی

ساخت 
ساز 
بازی  

شغل  
بازی

نمایش 
بازی

آشپزی 
بازی



نقاشی بازی



نقاشی بازی



نقاشی بازی





ساخت و ساز

:  هدف جذاب
وسایل مورد 

نیاز بازی

گاز، ماشین لباسشویی: مثال 
خانه عروسک ها، تخت خواب

...ماشین، گلدان، سطل زباله
ابزار بی بط

همبازی شش 
ساله

زباله یا 
ابزار بازی







شغل بازی

دنیای آدم 
بزرگا

سفر به خیال و 
رویا

همبازی مامان 
و بابا

ابزار جذاب و 
خنده دار

نقش پذیری





نمایش بازی





شپزی بازیآ

بکارگیری 
حواس 
پنجگانه

خالقیت

دست ورزی

نقش پذیری





؟ابزار

کمد یا سبد 
مخصوص بازیافتی

تکه پارچه و 
خرده کاغذ

ابزار بی ربط

هر وسیله قابلیت 
بستر سازی 



!!!بازی بچه ها را جدی بگیرید



همراهی  همبازی

فراهم کردن 
بستر بازی

جور دیگر باید دید....چشم ها را باید شست 

رشد و سالمتی



هکتابچ

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


