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 : شکار حیوانات  نام بازی (1

 شناخت حیوانات   :  هدف کلی 

 تحریک حس المسه، توجه بینایی ، تقویت مهارت های ظریف در انگشتان دست  :اهداف جزیی

 : یک عدد ظرف ، آرد ، عروسک حیوانات ) گاو ، جوجه ، سگ...( وسایل مورد نیاز

: درون ظرف را پراز آرد کرده ، عروسک ها را با توجه به میزان شناخت کودک درون آرد  روش بازی

پنهان میکنیم .  در قالب بازی کودک را هدایت میکنیم که با کمک انگشتانش آرد را لمس کند و آن را 

 زیر و رو کند و عروسک های پنهان شده را بیابد. 

    

  

 

2کاربرگ دانش عمومی   
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 بازی با گاو نام بازی :   (2

 آموزش گاو و صدایش  :کلی  هدف

 تقویت حافظه ی شنیداری، توجه بینایی ،بهبود برقراری ارتباط و افزایش ارتباط چشمی  اهداف جزیی:

: عروسک گاو را به کودک نشان میدهیم و در قالب بازی صدای ) ماما ( را خودمان تولید  وسایل مورد نیاز

میکنیم و به صورت آهنگین شعر میخوانیم ) گاوه میگه ماما ( ، ) شعر پیرمرد مهربون مزرعه داره ( هم مورد 

 عالقه ی کودکان نیز هست . 
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 پازل  نام بازی : (3

 ....شناخت گاو و سگ :  هدف کلی 

بهبود توجه بینایی ، ادراک بینایی، حافظه ی بینایی ، هماهنگی چشم و دست، افزایش  اهداف جزیی:

 تقلید 

 ، کاتر  ...کارتن ، تصویر سگ و گاو وسایل مورد نیاز :

تصاویر را  با کاتر به دو  یا سه قسمت تقسیم کرده و از کودک میخواهیم که مانند پازل آن  روش بازی:

 ند. ها را بچی
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  بگرد و پیدا کننام بازی :  (4

 / پوشاکشناخت حیوانات : هدف کلی 

 توجه بینایی، ادراک بینایی ، هماهنگی چشم دست ، بهبود مهارت های ظریف دست اهداف جزیی: 

 ار سفید، مقوای آچار سیاه کاور اچار، ماژیک ضد آب ، یک عدد کاغذ آچوسایل مورد نیاز: 

با استفاده از ماژیک ضد آب ، تصاویر مورد نظر را روی کاور میکشیم، مقوای آچار سیاه را درون  بازی:روش 

رازیر کاور و روی مقوا قرار میدهیم . با چرخاندن برگه ی  3در 11به اندازه ی کاور قرار داده و یک مستطیل 

 سفید ، تصاویر نمایان میشوند
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