ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻮدک
در اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ذاﺗﯽ و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ داﺋﻤﺎ در
زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن ،
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در روﻧﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺷﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در  ۱۰ﻣﺎﻫﮕﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ راه رﻓﺘﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻨﻮز
در  ۱۵ﻣﺎﻫﮕﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و ﭼﻬﺎر دﺳﺖ و ﭘﺎ راه ﻣﯽ روﻧﺪ  .ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎص ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک دﯾﮕﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ای دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻫﺮ
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن وﺟﻮد دارد ،ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوی اﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧﺮدﺳﺎﻻن
در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺳﻔﻨﺞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻮم ،ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﮐﺸﻒ دﻧﯿﺎی اﻃﺮاف ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﺠﮑﺎوی اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ .از
اﯾﻦ رو ،ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ و اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
داﻧﺶ او ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ .اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺰرگ،
ﮐﻮﭼﮏ،ﺑﺎﻟﺪ،ﭘﺎﯾﯿﻦ،ﺳﺮﯾﻊ،ﮐﻨﺪ و … اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﯿﻢ ﻫﺮﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎ
از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوی را در ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺪرت ﻓﻬﻢ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺎﻻ
ﺑﺮده و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎزی ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻮدک و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ او دارد .ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری را
ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ،ﺑﺎزی ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺢ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ او
را و ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻧﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻃﻌﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﻪ
ﭼﺸﺪ .ﺑﺎزی ،در ﻫﺎی ﺧﻼﻗﯿﺖ وﺗﺨﯿﻞ را ﺑﻪ روی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرت ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ،ﺧﻮاﻧﺪن ،ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ،ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ را ﺑﻪ
دﺳﺖ آورﻧﺪ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮدﮐﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮏ ﺑﺎزی را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ از آن ﺑﺎزی ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺎزی دﯾﮕﺮی
ﺑﺮود .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎزی ﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻪ و ﭼﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﺎر ﭼﻮب ﺧﺸﮑﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻮدک ﻧﯿﺎز دارد در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ اﺣﺴﺎس آزادی ﮐﻨﺪ و اﻓﮑﺎر و ﻧﻈﺮاﺗﺶ را
آزاداﻧﻪ ﺑﺮوز دﻫﺪ .اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای را در روﻧﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺒﺎب ﺑﺎزﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻮدک ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻦ و ﻋﻼﯾﻘﺸﺎن
ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﻧﻮع اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﭼﻪ ﺳﻨﯿﻨﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻨﮕﺎم
ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ۱۲۰۰۰۰ﮐﻮدک ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺮاﺣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺒﺎب
ﺑﺎزی راﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﭘﺲ ،از ﻟﺤﺎظ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن را

ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻦ ﮐﻮدک ﺗﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻻی ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ،ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮑﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﻮد .ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻮﭘﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﮑﻪ  ۲۵ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای) ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ۳ﺳﺎل( اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﺑﺨﺮﯾﺪ ،اﺳﺒﺎب
ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﺰرگ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺑﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ .اﺳﺒﺎب ﺑﺎزﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻨﯿﻦ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه را از دﺳﺘﺮس ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﮐﻢ ﺳﻦ دور ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
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ﺑﺎدﮐﻨﮑﻬﺎی ﺗﺮﮐﯿﺪه را ﻫﻢ دور ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ زﯾﺮا ﺧﻄﺮ ﺧﻔﮕﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
ﻃﺮز ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ دوﭼﺮﺧﻪ را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮزش
دﻫﯿﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎم دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری از ﺻﺪﻣﺎت
ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺘﺎدن از دوﭼﺮﺧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺗﻤﺎم اﺳﺒﺎب
ﺑﺎزی ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ای ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺳﺒﺎب
ﺑﺎزی ﻫﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮد ﯾﺎ دور
اﻧﺪاﺧﺖ.

