
  گردآورنده: فاطمه سعادت افروز
 

 به نام خداوند جان و خرد 

 بازی های حسی: 

 

 

 : لوبیا و نخود  نام بازی (1

 : تقویت مهارت های ظریف دست و انگشتان  هدف کلی 

 افزایش تحمل و صبر در کودک ، تعقیب بینایی ، تحریک حس المسه و حس عمقی  :اهداف جزیی 

 نخود و لوبیا ، دو عدد ظرف بزرگ :وسایل مورد نیاز

: یکی از ظرف ها را از حبوبات پرمیکنیم ، ظرف خالی دیگر را کنار ظرف پر قرار میدهیم و از  روش بازی

 کودک میخواهیم با دست برترش حبوبات را مشت کند و به ظرف خالی دیگر بریزد. 

 

 

 مهارت های درشت  و ظریف 
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 : دستکش های حسی نام بازی  (2

 : تقویت  و پردازش حس المسه یهدف کل

کاهش میزان بهم ریختگی حسی کودک ، بهبود حس عمقی و حس المسه ، شکل گیری  :اهداف جزیی

 مهارت فشار دادن 

 چند عدد دستکش التکس یا پالستیکی، حبوبات ، پنبه های توپی رنگی، برنج...  وسایل مورد نیاز:

: داخل  هرکدام از دستکش ها را از مواد مذکور یا هر وسیله ای که در دسترس میباشد پر کنید  روش بازی

 . مثال دستکش پراز برنج باشد ، یا پر از لوبیا ، پر از آرد .... 

حاال این اسباب بازی آرامش بخش آماده است و میتوانید از آن برای ماساژ، فشار در کف دست یا سر انگشتان 

 استفاده کنید. تی پا و ح کودک 

 

 شن های رنگی نام بازی :  (3

 مهارت چنگ زدن :  هدف کلی 

  ظریف، توجه بیناییتحریک حس المسه و حس عمقی ، مهارت های اهداف جزیی : 

 ظرف بزرگ ، آب ، شن رنگی  وسایل مرد نیاز :

چند ساعت به حالت سکون و دور شن های رنگی را داخل ظرف بزرگ پر از آب ریخته . روش بازی : 

از تماس بماند. بعد از گذشت چندین ساعت ، بازی هیجان انیز شما آماده است و میتوانید از شن های 

رنگی که مانند توپ های کوچکی شده اند ، استفاده کنید. شما هم چنین میتوانید از یک قاشق بزرگ 

 بکشد . استفاده کنید تا کودک شن های رنگی را از آب بیرون 
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 عبور از تونلنام بازی:  (4

  هماهنگی چشم ودست ی:هدف کل

 بهبود حس المسه ، توجه بینایی،  ادراک فضایی کودک اهداف جزیی : 

 کارتن ، چند عدد لوله ی دستمال لوله ای ، بند کفش وسایل مورد نیاز: 

ببرید. سپس قطعات را  لوله های دستمال لوله ای را به قطعات کوچک تقسیم کنید  وروش بازی : 

  روی کارتن با فاصله بچسبانید . حاال از کودک بخواهید که بند کفش را از بین قطعات عبور دهد.

 
 

 

 


