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 است برای يادگيریش ا همه کردن بازی 
Play is all about learning 

 گی سال5/2 تا ازتولد برای بازی کردن پدرومادرها با کودکان يیراهنما
A guide to play for parents of children 0-2 1/2 years 

 
 مقاله زيرتوسط وزارت بهداری ايالت نيو ساوت ويلز تهيه شده است

 
بازی کردن .  بازی کردن بخش مهمی از زندگی نوزادان و کودکان است . فريح نيستبرای تبيشتر بازی کردن 

 و –پدرومادر نخستين .  و رشد کنند  آنها کمک ميکند که بياموزندزی کردن به با–کودکان است " کار روزانه"
ره  کمک کنند که بهتوانند به فرزندان خود  پدر و مادر هردو می.   آموزگاران فرزندان خود هستند -مهم ترين 

برای بازی کردن با آنها، برای کودکان خوب است که پدربزرگ و مادربزرگ، .  بيشتری از بازی کردن ببرند
 . کودکان بزرگتر و ساير خويشاوندان و دوستانی داشته باشند 

 
 :بازی کردن برای کودکان مهم است چون به آنها کمک ميکند که

  موزندبيادرباره دنيای خود  •
 موزندبياکارانجام دادن را  •
 مشکالت را حل کنند •
 برآيندخود از عهده احساسات   •
 کنندپيدااحساس اعتماد به نفس  •
 شوندنيرومند تر  •
 )شريکی استفاده کردن و نوبت را رعايت کردن(  موزندبيا رفتار با ديگران را •
 

 چند نمونه ازچگونگی کمک کردن بازی به يادگيری کودکان به شرح زير هستند
 
 به نوزادان و کودکان نوپا کمک ميکند که از انگشتان خود  –وچکتر در يک جعبه بزرگتر گذاشتن يک جعبه ک •

 کنند  استفاده کرده و چيزها رادرهم جا
 کند  به يادگيری کودکان و تمرين مهارت ها کمک می–نقاشی کشيدن، رنگ کردن، چسباندن، به نخ کشيدن  •

  )آموزند رامی داشتنو صبر (
 .کند ی گوناگون، کمک به خالقيت و تخيالت کودک میپوشيدن و بازی بالباس ها •
به ) برای مثال پدر ومادر و ساير بزرگتران(نمايش بازی کردن، وانمود کردن به شخص ديگری بودن  •

 ناخوش آيند، به کودکان کمک ميکند یبازسازی وضعيت ها.  کند که نقش بزرگتران را بفهمند یآنهاکمک م
کند تصورات خود را مورد استفاده   مايش بازی کردن به کودکان کمک مین.تا ازعهده احساسات خود برآيند

 .قرار دهند
 

 :بازی کردن با نوزادو فرزندتان خوب است زيرا
 شويد ترو به هم نزديک  کند که يکديگر را بشناسيد به شما کمک می •
ينکه آنها را دوست  احساس ا.  را دوست داريد وبه آنها توجه داريد شود که کودکان بدانند شما آنها  موجب می •

  کند  داريد، دربهتر رشد کردن ويادگيری کودکان کمک می
 به يادگيری ،توانند با بازی کردن با آنها میآنها  . شناسند مادر از هرکسی بهتر کودکان خود را میپدرو •

 کودکان خود کمک کنند
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 :باببرند  از بازی کردن بهره بيشتری تاتوانند به کودکان کمک کنند  پدرومادر ها می
 
 چيزهای جالبی برای بازی کردن آنها داشته باشند 

شمانياز به اسباب بازی های گران قيمت  •
بااسباب بازی های توانند  کودکان می.  نداريد

آجرهای ( ارزان خوش باشند وبيآموزند 
).  انات، رنگ و کاغذوچوبی، يک سری حي

"  اسباب بازی" در حقيقت شما جالب ترين
تيد که اواز بازی کردن باآن کودک خود هس 

 .برد لذت می
 

اشيأ دور و بر خانه رابکارببريد، مانند   •
ظرف  ،چوبی های مقوايی ، قاشق های قوطی

ماهی تابه، لباس های های پالستيکی، قابلمه و 
 .  لباسبا کردنبازی   وپوشيدنکهنه برای 

 
ممکن است در محله تان مکانی برای قرض  •

 مرکز  از–دادن اسباب بازی موجود باشد 
 . در محل خود بپرسيد(Early Childhood health Centre)بهداشت وسالمت کودکان خردسال 

 
 برای بازی با کودکانپيدا کردن وقت 

بعضی ولی .  شود، و پدر ومادر ها ممکن است احساس خستگی بکنند گاهی اوقات گرفتاری زندگی زياد می
 :توانند  هردو میپدرو مادر.  خواهند چيزها وقت و انرژی زياد نمی

 
  آواز بخوانند برايشان ياکنند باکودکان صحبت کنند  هنگامی که دورو برخانه کار می •
 برای مثال هنگامی که پدر مشغول شستن   –آيند شرکت دهند  ازعهده آنها برمیکودکان را در کارهای خانه که  •

 مادر  ستدن رختها، گيره های لباس را بدماشين است، کودک ابر شستشو را برای اوبياورد؛ موقع آويزان کر 
 . نه کمک کندبدهد؛ در گردگيری خا

 .رويد به چيزهای دور و بر اشاره کنيد هنگامی که سوار اتوبوس هستيد يا به خريد می •
 .وقت های آرامی با کودک خود وکتاب های عکس دار يا داستان بگذرانيد •

 
 ا بازی کردن يا صحبت با کودکان به شما کمک کننداز کودکان بزرگتر يا خويشاوندان خواهش کنيد ب 

 
 بگذاريد کودکان به راه خودشان بازی کنند

برای ( ند چگونه بازی کنند  يگو و به آنها میگيرند  اغلب اوقات بزرگساالن اختيار بازی کودکان را بدست می •
برای مثال  (انشان دهيد، بعضی اوقات نياز هست به کودکان کاری ر").  ساختن يک خانه با آجر بازی"مثال 

اين  .ولی مهم است که بگذاريد کودکان ايده خود را بکارگيرند  ).  ديگرآجر چگونگی گذاشتن يک آجر را روی 
اجازه دادن به آنها که به راه  .  آموزند میمشکالت را و حل کردن کند که خودشان فکرکنند  به آنها کمک می

شما .   مثل خط کشيدن روی ديوار–  بکنندبخواهندد هرچه توانن خود بازی کنند به اين معنی نيست که می
  .رسانند هنوز نياز داريد که مطمئن شويد آنها به خودشان وهرچه در خانه هست آسيب نمی

خودشان کارهايی را انجام دهند و فقط   خواهند  گاهی اوقات آنها می.  بگذاريد فرزندتان راهنمای شما باشد •
بگذاريد .    ساير اوقات آنها ميخواهند شما قسمتی از بازی آنها باشيد.ها باشيدخواهند شما در نزديکی آن  می

کنند يا به جای اينکه باديگران بازی  " بازی مشابه"دراين سن طبيعی است که کودکان .  آنها تصميم بگيرند
 در کنار هم برای کودکان خردسال راحت ترين بازی آن هاست که شما هردو.  کنند  می بازیآنهاکنند درکنار 

 )مانند نقاشی کردن(بازی کنيد 
 . تحميل کنيدتانبه فرزندايده خود را برای بازی کردن سعی نکنيد  •
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 بازی کردن با کودکان
در بازی کردن شرکت کنيد نه اينکه فقط  .   بازی کنيدفرزندتانبه روی زمين بنشينيد و با اسباب بازی ها و  •

 .شخصی برای سرپرستی باشيد
ميکنند  فرزندتان بهتر است فقط در مورد کاری که " سازی؟ چرا خانه نمی" دن سئواالتی مانند بجای پرسي •

 کنيد، برای مثالاظهار نظر
 

 "سازی حاال داری خانه می"
 ."باری گذاشته ایماشين چند تا آجر در "

 
ی آنها اينطور .بکنند ، به جای اينکه به آنها بگوييد چهاستکارهای کودکان برای دنبال کردن اين راه خوبی 

 .کنيد ميفهمند شما به آنها توجه می
 

 از بازی کردن دست بکشند خواهند  چه وقت می و –خواهند بازی کنند  بدانيد چه وقت کودکان می
 خسته يا گرسنه –زمان های خوب برای بازی کردن با نوزادان و کودکان مواقعی است که آنها کامال  بيدار هستند 

شايد بهتر است بازی .  خردسال نمی توانند برای مدت طوالنی تمرکزحواس داشته باشند  نوزادان و کودکان .  نيستند
 :ازبازی کردن دست بکشند عبارتند ازخواهند  نشانه هايی که کودکان می.  با فرزندتان متعدد و کوتاه مدت باشد

 خميازه کشيدن •
 روبرگرداندن  •
 خسته بنظر آمدن •
 

 .تازه ای را امتحان کنيد يا يک استراحت کوتاه داشته باشيداينها نشانه هايی برای شماست که بازی 
 

 بازی کردن در سنين مختلف
مرکز بهداشت وسالمت کودکان يد از توان شما می.  ذکر شده استاينجا چند ايده برای کودکان باسنين مختلف 

  .ايده های بيشتری کسب کنيد (playgroup)خردسال يا گروه بازی کودکان 
 

هنگامی که نوزادان  .  ندن، قصه گفتن يا خواندن کتاب برای کودک در هر سنی خوب استصحبت کردن، آواز خوا
اگر خودتان از  .   نشان دهيد و برايشان داستان های ساده بگوييداچندماهه هستند، تصوير های کتاب ها را به آنه

توانيد به تصوير در   می–هم خوب است که در دوروبر خود کتاب داشته باشيد  باز –بريد  کتاب خواندن لذت نمی
وقتی که "  بگوييد، برای مثال تانبه کودکان نوپا و خردسال داستان هايی از خود وخانواده  .  کتاب ها اشاره کنيد

به اين ...." وقتی مامان بزرگ جوان بود، عادت داشت  "يا ...." م عادت داشت، پدرپسر کوچولويی بودم  / من دختر 
 .کنند مونه های زبان عادت میروش کودکان به صدا ها ون

 
ولی اين به .  آيد که بگذاريد کودکان تلويزيون تماشاکنند اگر فضا برای بازی کردن کم است، بنظر آسان تر می

کنيد صحبت  مگر اينکه با هم بنشينيد و در مورد چيزی که تماشا می(معنی وقت کمتر برای بازی و آموختن است 
 .بازی در شرح زير برای فضاهای کوچک بازی استاز ايده های بسياری .  )کنيد

 
 

 از زمان بدنيا آمدن تا نه ماهگی
 

 را يادبگيرند  حرف زدنميکند تا صحبت کردن با آنها کمک .  بانوزادان صحبت کنيد و برايشان آواز بخوانيد •
حاال "، "  وقت شام استحاال "–هنگامی که مشغول کار کردن هستيد با آنها حرف بزنيد .  و کلمات را بفهمند

آنها  باآورند  وقتی نوزادان صدايی در می .  به اشياء اشاره کنيد وبگوييد آنها چه هستند".  رويم ما به خريد می
، به آنها لبخند بزنيد کنند حالت چهره آنها را تقليد کنيد ، و وقتی آنها حالت چهره شما را تقليد می. صحبت کنيد

  .کنند گيشان حالت های چهره را تقليد میديشتر نوزادان از هفته اول زنب.  و آنها را تشويق کنيد
کنند   و نوپاها وقتی اشياء را لمس مینوزادان .  کنند لمس واحساس کردن اشياء به يادگيری کودکان کمک می •

 .شناسند آنها دارند دنيای خود را می.کنند نمی" شيطنت"
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 . جغجغه، قاشق، قرقره نخهای نرم  اسباب بازی–هيد تا بدست بگيرند به نوزادان اسباب بازی و اشياء نرم بد 

 .ند کاری بکنندتوان دهد که آنها می به صدا در آوردن جغجغه به نوزاد نشان می
اين کمکشان ميکند تا يادبگيرند .  بازی کنند) روی شکم( هرروز نوزادان را بگذاريد مدتی به حالت دمرو    •

کنار آنها .   جای امنی روی زمين پيدا کنيد و نوزادان را روی پتوی تميزی بگذاريد. سرخود را باال نگهدارند
 .بمانيد؛ نگذاريد درحالت دمرو خوابشان ببرد

 
  ماهگی18 تا 9از 

يا درست کردن يک کتاب برای نقاشی کردن يا چسباندن .  قصه گفتن يا خواندن کتاب های ساده داستان •
 .نشان داده شده است بگوييد در تصوير ها چه اتفاقاتی .  دبه تصوير ها اشاره کني.  تصوير

  روی کاغذ راخط خطی کند)ننده نباشدمسموم ک(بگذاريد بااستفاده از مدادشمعی .  خط خطی کردن •
  آواز ها وآهنگ ها •

  اسباب بازی ها را روی–آب بازی  •
  پرو خالی کردن ظرف-آب انداختن      

 درکنار آب هميشه پهلوی کودکان.  (ها     
 ).بمانيد     

 کی برای خانه ساختنجرهای پالستيآ •
تکه خطر و  از اشياء بیيک جعبه را  •

و و اشکال های کوچک پارچه 
بگذاريد نوزاد .رکنيدپمختلف رنگهای 

کشف کند در جعبه چه چيزهايی هست 
 .نام ببريداشياء داخل جعبه را 

  قابلمه ها را به صدا درآوريد بدر •
 

  ماهگی تا دوسال ونيمه18از      
 واجور پوشيدنلباس های جور •
 رنگ کردن انگشتان •
      کارتون های مقوايی، برای ساختن  •

 برج ها يا خانه های بازی

 بازی های کلمات •
 

 برای پرت کردن، توپ رابه زمين زدن، توپ را باپازدن. توپ •
 2/1،  آرد معمولی فنجان1 :  اين مواد داريد شما احتياج به.  اين دستور درست کردن خمير است.  خميربازی •

  فنجان آب1، (cream of tartar) قاشق غذاخوری کرم تارتر2-1خوری روغن،   قاشق غذا1فنجان نمک، 
به آرامی روی حرارت .  تمام مواد را در يک قابلمه بزرگ مخلوط کنيد.  شده کمی رنگ غذا به آن اضافه  که

مخلوط را مداوم هم بزنيد تا خمير شکل بگيرد و از اطراف قابلمه تقريبا  به راحتی  .   دقيقه بپزيد3-5متوسط 
 .خمير را در يخچال نگهداريد. خمير را خنک کنيد و ورز بدهيد تا نرم شود.  وربيايد

 
 بازی کردن با يک کودک کوچک زمانی که نوزاد تازه ای را هم بايد مواظبت کنيد

شير ازپيش . وقتی با نوزادتان هستيد، فعاليتی را ترتيب بدهيد که فرزند شما در نزديک شما بتواند انجام دهد •
 ) برای مثال خط خطی کردن کاغذ با مدادشمعی( اد، فعاليت را با فرزندتان شروع کنيد دادن يا شستن نوز
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 اگر بازی کردن خانه را نامرتب کند چه بايد کرد؟
توانيد به سرعت خانه را   شما می–ن مقوايی برای اسباب بازی ها داشته باشيد ويک جعبه مخصوص يا کارت

داشتن خانه .  رست کنيد به نحوی که کودک بتواند کمک کندديک بازی  ، مرتب کردنخانه برای.  مرتب کنيد
 .کند  ولی همچنين خوب است که بدانيد بازی کردن به يادگيری و رشد فرزندتان کمک می–مرتب خوب است 

  
 

 استپدرو مادرها و کودکان خوب  برای  - (Playgroups) های بازیگروه 
 .های بازی در بيشتر محله ها وجود دارند گروه  •

 دراين گروه ها راه دوستانه ای برای والدين  شرکت 
است تا با ساير پدران و   و کودکان )پدران و مادران( 

بعضی از    در.مادران و کودکان دور هم جمع شوند 
 که به زبان شما هستندگروه های بازی اشخاصی 

شما انگليسی کم ميدانيد يا بلد اگر .  کنند ت میصحب
کودکان  .اين گروه ها خجالت نکشيد پيوستن بهنيستيد از 

توانند به شما کمک کنند تا بدون احتياج به صحبت  می
کودکان  .  با پدرومادر های ديگر آشنا شويدزيادکردن 
 بازی کردن باساير کودکان ميتوانند دوستان تازه ازراه

اين را شانس  ابه آنهگروه بازی  با شرکت کردن درومادر ها  پدر  .کنند یپيدا م و مادرها هم دوستر پد.  پيداکنند
 .هيم شوندس ايده های آنها در بزرگ کردن کودکان درکه دهند  می
 

برخی ديگر توسط خود پدرو مادرها .  شوند از گروه های بازی توسط گروه های جامعه اداره میبعضی  •
عضای گروه بازی  اگاهی وقتهاوقات شرکت در گروه های بازی رايگان است، ا گاهی .شوند اره میاد

تمام گروه های بازی ، پدر ومادرها در . کنند حق اشتراک کمی برای خريدن وسايل بازی پرداخت می
فعاليت به آموزش ديده  کارکناندر برخی گروه های بازی ولی .  کودکان خود هستندمسئول سرپرستی 

 .دهند ياری میهای آن 
 

 مرکز بهداشت وسالمت کودکان خردسال های بازی در محله خود، با گرفتن اطالعات در مورد گروهبرای 
(Early Childhood health Centre)انجمن گروه بازی ايالت نيوساوت ويلز يا  در محل خود 

(Playgroup Association of NSW)خواهيد يک گروه بازی در محله خود شروع   میاگر .   تماس بگيريد
 .ميتواند ياری دهد انجمن گروه بازی ،)برای مثال برای پدر ومادرهايی که هم زبان شما هستند( کنيد

 
به شماره ) TIS(اگر برای تلفن کردن به انگليسی، نياز به کمک داريد، به سرويس مترجم کتبی و شفاهی 

 .  تلفن کنيد131450

 شما می توانيد اطالعات بهداشتی  بيشتری را  به زبان خودتان در وبسايت
 Multicultural Communication  پيدا کنيد به آدرس  . 

 
اطالعات تهيه شده توسط متخصصين بهداشت در وزارت بهداری ايالت نيوساوت     اين برگه اطالعاتی برااساس

  و انجمن گروه بازی ايالت نيوساوت ويلز(Tresillian)يليان س  ، تری(Karitane)تين  ويلز، کاری
(Playgroup Association of NSW)باشد  می. 

 
شايد احتياج باشد  که . می شوند ن ، ولی آنها مداوم  تجديد و تصحيحهستندشماره های تلفن در هنگام انتشار صحيح 

 .  راهنمای تلفن چک کنيددرکتابشماره تلفن ها را 
 
 

 http://www.mhcs.health.nsw.gov.au
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