
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

تقدیم می کندتقدیم می کند



(پیش دبستانی)بازی و نمایش خالق کارگاه 

حمید ذوالفقاری



ا بازی بهترین زبان برای بچه ه

.  بازی برای کودک بستری در جهت تمرین زندگی واقعی است•
آموزش مهارت های زندگی در قالب بازی •
.نندبچه ها فراز و فرود زندگی و عواطف و احساسات را در بازی تجربه می ک•
.  بچه ها با بازی به شناخت دنیای اطراف خود می رسند•
.بازی راهی برای تخلیه انرژی و هیجانات بچه ها است•



ینده با آاگر کودک آزادی و فرصت کافی برای بازی داشته باشد در 
. عقده های روانی کمتری روبرو می شود



شیوه ی برخورد با کودکان در سیره ی پیامبر و امامان



نمایش خالق

نمایش خالق فرایندی همراه با خالقیت و 
.دتخیل است که در این فرایند بچه ها به یک تعادل روانی می رسن



مسائلبسترایندرکهافتدمیاتفاقنمایشدرهاییفعالیتوهابازی•
.میشودحل...وفعالیبیشبودن،خجالتیمثلهابچهبهمربوط

ارتباطیزبانتقویت•
بیانفنتقویت•
خویشتنازمثبتیمفهوم•
مشارکتوهمدلی•
(مسئلهحلوتفکر)خالقاندیشه•
آزادوبازهایبازی•

اهداف 
نمایش خالق



شناخت منابع مناسب و پرکشش برای نمایش خالق

دارندبازیبرایایبالقوهغنیظرفیتکهمنابعی
اندشدهپردازیشخصیتوهستندمحورداستان.
شهووبدنتقویتدرکگسترشدرگیری،حرکت،گفتاری،زبانازاستفاده
دارندفرودوواوجداستانیگرهکههستندهاافسانهقصهمناسبنمونهیک.

استجذابهابچهبرای)زبانیهایبازی(هامهملازاستفاده.



خالق  بازی های نمایش 

نمایش فی البداهه انواع پانتومیم گرم کردن 

انواع حرکات 
با صدا

بازی های تمرکزی



این شی را به یک چیز خیالی تبدیل کنید . یک شی انتخاب کنید
.و یک قصه بگویید

تمرین کنیم



والدینرهنمود هایی به مربیان و 
یداهلل اقاعباسیخالق، آقای کتاب نمایش 



نکات مهم در مورد طراحی و انتخاب بازی ها

oبرای هر کالس برنامه داشته باشید.
oبازی هایی را انتخاب کنید که بتوان آنها را بارها و بارها تکرار کرد.
o های غیر رقابتی را انتخاب کنیدبازی.
o (پرهیز از توضیح زیاد.) داردبازی هایی را انتخاب کنید که عمل و گفتار کمتری
o دهیدقوانین بازی را واضح برای بچه ها توضیح  .
o (درخواست های غیرمنطقی و زیاده خواهی بچه ها ) . ندهیدبه بچه ها باج
o (طراحی بازی های هدفمند. ) نکنیددر کالس وقت کشی



نحوه برخورد با بچه های
ت تماشگری که وارد فعالی

نمیشوند



م شوید گروه دو یا سه نفره تقسیبه . کنیدنقاشی شکلی کاغذ یک یک روی 
.ی بگوییدکنید با دو یا سه تصویر در نقاشی تان یک قصه چند خطسعی سپس 

تمرین کنیم



یفرشتهدهیدحرکتراخودپایودستتوانیدنمیوهستیدچوبیعروسکیککنیدتصور
ویدمیشزندهشماارامارامومیکندزندهراشماجادوییچوبباوشماستسرباالیمهربان
دمقیکمیشنویدکهصدایییکهردهیدحرکترابدناعضایتکتکارامکنیدشروع

.بردارید

تمرین کنیم



تمرین کنیم

باد شدن و در فوت میکنم شروع میکنید بهوقتی من فرض کنید بادکنک هستید و 
.می ترکداخر بادکنک 



ین پر از گل حاال تصور کنید زم. با صدایی که میشنوید شروع به راه رفتن کنید
.رویداز تپه باال ب. روی ابرها بدوید. است در زمین چسبناک گلی راه بروید

تمرین کنیم



ه ای را انتخاب با کنترل شبک. یک فضایی را به عنوان تلویزیون در نظر بگیرید
.کنید و باید آن برنامه را اجرا کنید

تمرین کنیم



مجسمه بازی
از هر به گروه های دونفره تقسیم شوید یک نفر مجسمه شود و یک نفر مجسمه س

انجام حرکتی که مجسمه ساز روی مجسمه انجام میدهد شما به عنوان مجسمه باید آنرا
.دهید

تمرین کنیم



آینه بازی 
.هرکاری که نفر روبرویی انجام میدهد شما هم عینا انجام دهید

تمرین کنیم



گول نخور
.یک کاری را انجام میدهید ولی اسم یک کار دیگر را می آورید
.مثال دست را روی دماغ میگذارید و اسم پیشانی را می آورید

تمرین کنیم



یک کالغ چهل کالغ 
وید تا نفر اول جمله ای می گوید و نفر دوم باید هرچه شنیده به نفر بعدی بگ

اخرین نفر

تمرین کنیم



ک خاطره به گروه دو نفره تقسیم شوید و دونفر همزمان فیلمی که دیده اید یا ی
اخته را برای همدیگر بگویید هرکسی بخندد یا حرفش را قطع کند بازی را ب

.است

تمرین کنیم



ره را به گروه دو نفره تقسیم شوید و همزمان فیلمی که دیده اید یا یک خاط
.اخته استبرای همدیگر بگویید هرکسی بخندد یا حرفش را قطع کند بازی را ب

تمرین کنیم



باهم قصه بخوانیم 

خشم قلمبه



فعالیتی آرامش بخش 
برای پایان کالس
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الحمدهلل رب العالمین


