ﺑﺎزی ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن
ﻗﻔﻞ ﺧﻼﻗﯿﺖ
ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و
واﻟﺪﯾﻦ در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺷﻌﺮ ﻫﺎی
ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم  ،ﭘﺎزل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن و داﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را
ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش داﯾﺮه ﻓﮑﺮی ﮐﻮدک ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .اﮔﺮ ﺑﺎ
ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻫﺴﺘﯿﺪ  ،او را ﻣﻠﺰم ﻧﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﻨﺎ ﻣﺎﻧﻦ آﻧﭽﻪ در
ﮐﺘﺎب و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزی آﻣﺪه ،رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را در ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ.
داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ و از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اداﻣﻪ داﺳﺘﺎن را آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ و او را از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ
ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬا و ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،آﮔﺎه ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺜﻼ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از آب را در ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ رﯾﺨﺘﻪ و زﻣﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ
ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻓﻠﺰی را در آب ﺟﻮش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﯿﺮون آورﯾﺪ در
اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺗﺎن ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟ در دو ﻇﺮف ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و در
ﯾﮑﯽ ﻧﻤﮏ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ و آن را در ﻓﺮﯾﺰر ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و از ﮐﻮدک ﺧﻮد
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ زودﺗﺮ ﯾﺦ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد؟
ﮔﺎﻫﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻼ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺷﯿﺎ ﺑﺎ او
ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻢ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی داﺧﻞ ﻗﻔﺴﻪ را ار ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺑﺰرگ
ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ  .ﺟﻔﺖ ﮐﺮدن ﺟﻮراب ﻫﺎ و ﮐﻔﺶ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻫﺎی رﻧﮓ
روﺷﻦ را ﯾﮏ ﻃﺮف و ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻫﺎی ﺗﯿﺮه را در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﻮاس ﮐﻮدک ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را
ﺑﺒﻨﺪد و ﺻﺪا ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮد ﯾﺎ ﺑﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺻﺪای ﺟﻮش آﻣﺪن
آب در ﮐﺘﺮی  ،ﺑﺎز ﺷﺪن در ﯾﺨﭽﺎل  ،ﺻﺪای ﺷﯿﺮ آب  ،ﺑﻮی ﻏﺬا ﯾﺎ ﻋﻂ ﺧﺎص.
از ﺣﺲ ﻻﻣﺴﻪ او ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .وﺳﯿﻠﻪ ای را ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺜﻼ ﺗﻠﻔﻨﯽ را ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﺪه و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪارد ،ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و اﺟﺰای داﺧﻞ آن را
ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺣﺘﯽ ﻗﻄﻌﺎت را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺪت از ﮐﺎر ﺧﻮد ﻟﺬت
ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ.
ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ
آﻧﭽﻪ را ﻣﯽ ﺷﻨﻮد ﯾﺎ ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از آن اﻃﻼﻋﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آن ﻓﻀﺎ اﯾﺪه
ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﺎن آزﻣﺎﯾﺸﯽ
ﮐﻪ اﮐﺜﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و آن ﮐﺎﺷﺘﻦ ﻟﻮﺑﯿﺎﺳﺖ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭘﺲ از ﭼﻪ ﻣﺪت

ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺳﺮ از ﺧﺎک ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آورد؟ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ آب و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ؟
آﯾﺎ اﮔﺮ ﻧﻮر ﺑﻪ ان ﻧﺮﺳﺪ رﺷﺪش ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟
ﺑﺴﯿﺎری از اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ
اﻓﺘﺎده و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ای از اﻃﻼﻋﺎت و دری ﺑﻪ
ﺷﻮی ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ او ﺑﺎﺷﺪ.

