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تذکر مهم: منظور از »اتیسم« در این متن، تما می  اختالالت قرار گرفته در 
طیف اتیسم  است. 
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چرا بازی مهم است؟
بازي جزء الینفك زندگي کودکان است. آمیختگي آن با زندگي کودکان به 
 میزاني آشكار است که گاه وجود آن به علت حضور همیشگي اش فراموش 
و خستگي هاي  دارد  بسزایي  تأثیر  نیز  بزرگساالن  زندگي  در  بازي   مي شود. 
اهمیتي  از  را  بازي  نقش  مي برد.  بین  از  را  روزانه  کار  و  از  فعالیت  ناشي 
بازي  که کودکان به آن  مي دهند مي توان درک کرد. گاه کودک در هنگام 
و  فراموش مي کند  را  آن چنان  در کار خود غرق مي شود که وجود دیگران 
احساس مي کند تنها ست، گاه کودک شدیداً به  یك اسباب بازي یا عروسك 

دلبستگي پیدا  مي کند و جدایي از آن برایش امري ناممكن مي شود. 
سوال این است که لزوم و  ضرورت بازي چیست؟ و چه انگیزه ی خاصي براي 
بازي کردن وجود دارد؟ وظیفه ی  دیگران در قبال بازي کودکان چیست؟ و 
مهم ترین سوال این است که با توجه به  تغییرات بزرگي که جوامع در طي 
اعصار و قرون با آن روبه رو بوده اند، چرا بازي هنوز  به همان شكل وجود دارد؟ 

در این کتابچه سعی بر این است که به این موارد پاسخ  داده شود. 

بدون شك کودک شما نیز مانند سایر کودکان نیازمند پر کردن اوقات فراغت 
ندارد،  دادن  انجام  برای  کاری  اتیسم  دارای  که  کودک  زمانی  است.  خود 

احتمال بروز رفتارهای مخرب افزایش می یابد. 

کودکان دارای اتیسم در ضمن انجام بازی رفتارهای ناشناخته و غیر معمولی 
از خود نشان می دهند.  رفتارهای غیر معمولی که ممكن است در ضمن بازی 

از کودک سر بزند عبارتند از: 
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رفتارهای اضافه شده
- به دهان بردن اسباب بازی ها

- انداختن و پرت کردن اسباب بازی ها
- بال بال زدن و باال و پایین پریدن

- تكان دادن خود
- دسته  ای از رفتارهای تكراری که در ضمن انجام فعالیت  های بازی گونه انجام 

 می شود و بیشتر جنبه ی تكراری دارد.

رفتارهای تکراری در این زمینه عبارتند از: 
- دور خود چرخیدن

- ردیف کردن اشیاء و چیدن پشت سر هم آن ها
- چرخاندن و یا دستمالی کردن اشیاء

- روشن و خاموش کردن کلید چراغ برق
- تماشا کردن یك ویدیوی خاص به طور تكراری و پشت سر هم

- باز و بسته کردن مكرر در
- بازی کردن انحصاری تنها با یك اسباب بازی مشخص

- انجام فعالیت های غیر قابل انعطاف و وسواس گونه مانند چیدن بر اساس 
اندازه  

- استفاده از اسباب بازی ها به شیوه  ای یكسان
- بازی کردن در یك مكان خاص

- بازی کردن به تنهایی و نپذیرفتن فرد دیگری در زمان انجام بازی  
- مشكالتی مانند حضور دائم و ثابت یك فرد خاص در زمان انجام بازی
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نکته: بایستی تذکر داد که بدون شناسایی رفتارهای »غیر معمول« کودک در 
ضمن انجام بازی،  نمی توان برنامه ای برای شناسایی و یا تغییر آن در نظر گرفت. 

نکته هایي در مورد بازی کودکان
و روزمره،  این است که وضعیت های عادی  بازی  ها  نكته درباره ی  مهم ترین 
بهترین زمان برای انجام  بازی ها و یادگیری هستند. زمان حمام کردن، غذا 
دادن و عوض کردن لباس را مهم در نظر گیرید؛  زیرا برای کودک دارای اتیسم 
زمان هایی است که می توانید با  آن ها به شیوه ی بهتری ارتباط برقرار  کنید. 
انجام می دهد همراهی کنید و سعی  کودکتان را در هر آن چه در طی روز 
کنید همراهی وی  با خودتان را تا حد امكان تسهیل کنید. کارهای ساده انجام 

دهید و در حد توان فرزندتان، از او  عكس العمل بخواهید. 

نکته ی زیر  می تواند بسیار مهم و اثرگذار باشد: 
 -  سعی کنید در طی برنامه ی روزانه، زمانی را برای بازی و توجه به فرزندتان 
در نظر بگیرید. این کار می تواند بخشی از برنامه ی عادی زندگی روزمره ی 
شما  باشد که فرزندتان در انتظار آن است و می تواند آن را پیش بینی کند. 
مثال زمانی که وی  سرحال است و خواب بعد از ظهرش را انجام داده و یا 
چیزی خورده است. سعی  کنید زمان بازی زمانی نباشد که کودک خسته و یا 
گرسنه است. مناسب ترین زمان  را برای خود و فرزندتان در نظر گیرید. یادتان 

باشد که شما هم مانند فرزندتان باید هوشیار و  سرحال باشید. 
 -  اگر بیش از یك فرزند دارید، شرایطی فراهم کنید که فرزندانتان از یكدیگر 
 بیاموزند. کودک دارای اتیسم ممكن است در انجام بازی با دیگران مشكل 
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داشته باشد. این  مهارتی است که بایستی آموزش داده و تقویت شود. 
 -  دو جلسه ی کوتاه بین 5 تا 10 دقیقه ای بازی ممكن است برای فرزندتان 
بسیار مناسب تر از یك جلسه طوالنی و خسته کننده باشد. به یاد داشته باشید 

کیفیت به مراتب مهم تر از کمیت است.
 -  سعی کنید خود را به سطح سنی و یا رشدی فرزندتان برسانید. اگر فرزندتان 

کف زمین دراز  کشیده است، شما هم همین کار را بكنید. 
 -  سعی کنید اسباب بازی هایي را استفاده کنید که معدود و مشخص باشند. 
یعنی تنها از  اسباب بازی هایي استفاده کنید و  آن ها را در دسترس قرار دهید، 
که برایشان برنامه ای دارید. بقیه ی  وسایل و اسباب بازی های فرزندتان را کنار 
بگذارید. تعداد زیاد اسباب بازی و وسایل باعث  می شود تمرکز فرزندتان به هم 

بریزد. 
 -  متوجه عوامل محیطی مخل توجه فرزندتان باشید. سعی کنید بازی را در 
مكان هایی انتخاب کنید  که وسایلی مانند تلویزیون و یا رادیو در آن جا وجود 

نداشته باشند. 
فعالیت  انجام  به  که  می گیرند  یاد  سهولت  با  و  خوبی  به  زمانی  کودکان    - 
را  ایده های وی  و  را دنبال کنید  فرزندتان  بنابراین  عالیق  باشند.  عالقه مند 

بپذیرید. 

مهم ترین نکته: اگر فرزند شما به انجام هیچ فعالیتی عالقه مند نیست، وی 
را به حال خود بگذارید  و سعی کنید در زمانی مناسب تر، به وی بپیوندید. 
نگذارید شما و فرزندتان مجبور  به انجام فعالیتی بشوید که از انجام آن 

لذت نمی برید، زیرا در نهایت منجر به ناامیدی شما می شود. 
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* سعی کنید جعبه ای به نام »فعالیت های انجام شده« داشته باشید که بازی 
و یا فعالیت های تمام شده را  در آن قرار دهید. این کار باعث می شود فرزندتان 

مفهوم تمام شدن را درک کند. 

انواع بازی ها: 
بازی های مختلفی وجود دارند ولی با توجه به مواد ارایه شده در بسته ی شما 

می توان بازی ها را به انواع  زیر تقسیم کرد: 

 1.  بازی های اکتشافی
• این دسته از بازی ها باعث می شود کودک چگونگی انجام فعالیت های مختلف 
و  بگیرد  یاد  را  مختلف  اشیاء  نام  عالوه  به  را  بیاموزد.  اشیاء  از  استفاده  با 

درباره ی رنگ، اندازه، صدا و مقدار و بافت  اشیاء اطالعاتی به دست آورد. 

ابزارهایی که انجام امور اکتشافی را تسهیل  می کند عبارتند از: 
قاشق های  مانند:  خانه  معمولی  وسایل  و  خطر  بدون  اشیاء  از  مجموعه ای 
چوبی/ فلزی، تكه های کوتاه  روبان، سطل های خالی ماست یا جعبه های خالی 
بیسكویت، قرقره های خالی، لوله های خالی و تمام  شده ی دستمال آشپزخانه 
و موارد مشابه، شیشه ی خالی مربا و ظرف خالی شده ی چای، بشقاب های 
 کاغذی و یا پالستیكی )یك بار مصرف(، دستمال کاغذی، زنگوله، تكه هایی از 
مواد مختلف )بریده های پارچه، مقواهای بریده شده ی رنگی و مواد مشابه(، 
موارد  این  از  استفاده  با  کوچك.  پالستیكی  بطری های  برس های  بچه گانه، 

فرصت تجربه ی بازی با اشیاء مختلف  را برای فرزندتان فراهم خواهید کرد. 
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• یك جعبه و یا کیسه ی مخصوصی برای اشیاء جمع آوری شده در نظر بگیرید. 
جعبه و یا  کیسه نباید به گونه ای باشد که آسیبی به فرزندتان برساند. مواد 
و وسایل را تغییر دهید تا  فرزندتان عالقه اش را به دستكاری و بازی کردن با 

 آن ها از دست ندهد. 
• وسایل را در جعبه قرار داده و هر بار یكی از  آن ها را بیرون آورده و با آن 

مشغول  بازی با فرزندتان شوید. 
• اشیاء را با هم جور کنید، مثال چیزی را در داخل جعبه ی بیسكویت قرار 

دهید تا از آن  صدا ایجاد شود. 
• شیء مورد عالقه ی فرزندتان را با یك تكه کاغذ و یا پارچه بپوشانید و وی 

را تشویق به  کشیدن پارچه و پیدا کردن شیء مورد عالقه اش کنید. 
• روبان ها را به لوله ی خالی دستمال آشپزخانه ببندید و با تكان دادن آن 

توجه فرزندتان را  جلب کنید. 
• از قاشق چوبی یك عروسك بسازید، مثال آن را در درون یك لوله ی مقوایی 
توجه  شده  ساخته  عروسك  کشیدن  درون  و  بیرون  با  و  دهید  خالی  قرار 

فرزندتان را جلب کنید. 
• چیزهایی را در درون لوله ی مقوایی بیندازید تا از چشم فرزندتان پنهان 
شوند. بعد بپرسید   »چی شد؟« یا »کجا رفت؟« سپس لوله را بلند کنید تا 

شیء مورد نظر مجدداً در معرض دید قرار  گیرد و بگویید »این جاست!« 
• خالق باشید و سعی کنید که فعالیت های مختلفی را به حالت شوخی و 

سرگرمی برای فرزندتان  ایجاد کنید. 
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بازی پیشنهادی شما بازی پیشنهادی ما وسایل بازی  

 1( با خط کشیدن بر روی کاغذ  توجه 
کودک را به ماژیك جلب کنید و  سپس 

نام ماژیك را بگویید.

 2( روی کاغذ سفید طرح دور دست، 
پا و  بدن کودک را رسم کنید   و با هم 
رنگ  بزنید و بعد از کودک بخواهید 

این کار   را  انجام دهد.

ماژیك

 1( یك مقوا روی دیوار بچسبانید و 
از  کودک بخواهید روی مقوا با مهره 
یا  ماژیك خط خطی یا نقاشی بكشد. 
البته  این کار را با ذوق و سر و صدا 
خودتان نیز  انجام دهید و لذت ببرید. 

مهر

از  و  بسازید  حباب  حباب ساز  با   )1 
کودک  بخواهید با نگاه  آن ها را تعقیب 

کند و با  انگشت آن ها را بترکاند. 

 2( از کودک بخواهید او فوت کند و 
 حباب بسازد و شما آن را تعقیب کنید 

و  بترکانید. 

 3( در مایع حباب رنگ غذا بریزید    تا 
حباب ها  رنگی شود و به این   ترتیب 
هر روز   یا هفته  از یك رنگ استفاده 

کنید.  

حباب ساز
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بازی پیشنهادی شما بازی پیشنهادی ما وسایل بازی  

 1( یك مقوای تمیز یا کاغذ سفید داشته 
 باشید و با کمك ماژیك تكه های چسب 
 نواری را که به شكل گرد، چهار گوش و 
 سه گوش است رنگ بزنید و روی کاغذ 
یا  مقوا بچسبانید و یا کار دستی درست 

کنید.  
چسبی  نوار  خود  انگشت  نوک  به   )2 
 بچسبانید و به اشیاء مختلف اشاره کنید. 

 3( برای آموزش اعضای بدن روی عضو 
 مورد نظر خود و کودک یك تكه نوار 

 چسب هم رنگ بچسبانید.

چسب 
کاغذی

 1( از نوار بر چسب رنگی    در دو رنگ  
 استفاده کنید و آن را روی یك ساعت 
قرمز  چسب  بر  مثال  بچسبانید   بزرگ 
روی  عدد 12 و برچسب زرد روی عدد 
3 و به  کودک بگویید زمانی که عقربه 
از روی  رنگ قرمز به رنگ زرد رسید 

بازی تمام     می شود.   
 2( نوار چسب های رنگی را در اشكال   
بخواهید   کودک  از  و  ببرید   مختلف 
 پشت آن را چسب ماتیكی   بزند و روی 
 کاغذ یا ظرف های خالی بچسباند و ... 

نوار 
چسب های  

رنگی

نقاشی  ماژیك روی ظرف خالی  با   )1 
بكشید و  با دستمال آن را پاک کنید. 

 2( داخل یك ظرف یا سینی ماسه یا 
با  بخواهید  کودک  از  و  عدس  بریزید 

انگشت  روی آن نقاشی بكشد.

ظرف ماست 
یا ظرف 

خالی  مواد 
مصرف شده
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2. بازی های جسمی
بازی های جسمی برای موارد زیر مهم هستند: 

* رشد ماهیچه ها و استخوان بندی کودک
* تجربه ی حرکت و فضا

* تجربه ی حرکات درشت و مهارت های مربوط به آن، مانند خم شدن، پریدن، 
دویدن، از اشیاء باال  رفتن و هماهنگی چشم و دست در انجام بازی های مختلف 

مثل پرتاب توپ. 

فعالیت هایی که انجام بازی های جسمی را تشویق می کند: 
نکته ی مهم: تعدادی از کودکان دارای اتیسم ممكن است بعضی از فعالیت های 
 پیشنهادی زیر را دوست نداشته باشند. در صورت بروز چنین حالتی فرزندتان 

را  مجبور به انجام آن فعالیت نكنید. 
• بازی هایی که با استفاده از توپ انجام می شوند: 

- انداختن، گرفتن، ضربه زدن با پا )باال، پایین، بلند، کوتاه( 
- انداختن توپ در درون یك سطل و یا حلقه

- قل دادن توپ
- عبور دادن از الی پاها

- به زمین زدن
- ضربه زدن با استفاده از یك شیء مثال راکت تنیس

- انداختن درون چیزی مثل یك لوله ی خالی مقوایی و بیرون آمدن توپ از 
طرف دیگر

- انداختن و گرفتن توپ و شریك شدن در این فعالیت همراه با یك نفر دیگر
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• بازی هایی که با استفاده از جعبه انجام می شوند:
- با توجه به اندازه ی جعبه می توان از کودک خواست درون جعبه برود و از 
آن بیرون بیاید و یا چیزی را  که عالقه مند است درون جعبه بگذارد و یا از 

جعبه بیرون بیاورد. 
- باز کردن ته جعبه یا کارتنی بزرگ مانند کارتن یخچال برای ساختن تونلی 

که فرد  بتواند از آن بگذرد. 
- ساختن یك خانه از یك کارتن خالی بزرگ و تعبیه ی دربی برای درون و 

بیرون رفتن از آن. 
- انداختن اشیاء مختلف )مثال توپ( به درون جعبه

- پریدن از روی جعبه های کوچك
- دویدن دور جعبه ها  

• بگرد و پیدا کن:
پشت در قایم شدن، زیر میز قایم شدن، قایم شدن زیر روتختی و موارد مشابه 
آن. پنهان کردن اشیاء  مختلف زیر بالش، توی جعبه، پشت پرده، توی لوله 

مقوایی و غیره. 
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بازی پیشنهادی شما بازی پیشنهادی ما وسایل بازی  

پرتاب برای هم و سعی به گرفتن عروسك شنی 
و یا کیسه های 
کوچك شنی 

و لوبیا

 1( توپ را روی زمین با تولید صدا، 
قل  می دهیم و از این کار برای جلب 

توجه  کودک استفاده می کنیم. 

 2( با توپ نرم سطح بدن کودک را 
لمس  می کنیم.

 3( از کودک می خواهیم با توپ نرم 
هدف  گیری کند و آن را در یك سبد 
بیاندازد یا برای ما  پرتاب کند )البته 

به صورت نوبتی و مسابقه( 

توپ

قل دادن برای جلب توجه، قل دادن 
از روی  سطح شیب دار با استفاده از 

کتاب

حلقه ی خالی 
چسب و دوک 

 خالی قرقره  
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3. بازی های دارای ریخت و پاش
بازی های دارای ریخت و پاش که  می توانند جنبه ی حسی و حرکتی داشته 
باشند و با تاکید بر حرکات  درشت و ظریف انجام شوند، برای ایجاد توانایی  های 
مختلف اهمیت دارند. برای مثال:  تقویت مهارت های مربوط به توجه و تمرکز، 
تقویت خالقیت و توانایی بیان خود، تقویت هماهنگی  میان چشم و دست، 
تقویت مهارت های مربوط به حرکات ظریف، تقویت هوشیاری و افزایش  آگاهی 

از شكل، رنگ، مقدار، بافت و کیفیت های اشیاء. 
فعالیت هایی که انجام بازی های دارای ریخت و پاش را تسهیل می کند مختلف 

هستند، اما موارد  پیشنهادی  می تواند ایده  های الزم را به شما ارایه کند. 
• نقاشی

عنوان  به  فعالیت  )این  انگشت  یا  و  دست  کف  دست  از  استفاده  با  نقاشی 
افراد  برای  نقاشی  ها  از  دسته  این  است(،  شناخته  شده  نیز  انگشتی  نقاشی 
دارای اتیسم به دلیل داشتن مشكالت حسی، اندکی  دشوار است و باید به 
فرزندتان در پذیرش این نوع فعالیت هنری زمان الزم را ارایه کنید. در این 
 شیوه از نقاشی عالوه بر دست می توان از قلم مو های مختلف استفاده کرد و 
یا انواع فعالیت های  مربوط به چاپ مانند چاپ با استفاده از سیب زمینی و 
سایر میوه  ها و سبزی های دارای بافت انجام  داد. می توان با استفاده از اسفنج 

نقاشی کرد.  
• خمیر بازی

اغلب این بچه  ها بازی با خمیر را دوست دارند اما به دلیل این که این کودکان 
مواد غیر خوراکی را  نیز به دهان می برند ممكن است خمیر های موجود در 
بازار برای این کودکان بسیار خطرناک باشد.  پس باید از خمیر های خوراکی 
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ایجاد  استفاده کرد که در صورت خوردن نیز چندان مشكلی برای  کودک 
نكند.  

ساخت خمیر آرد ذرت:
 3 فنجان آرد ذرت، 1 فنجان نمك یُد دار، آب همراه با مقدار کمی رنگ غذایی

مواد را با یكدیگر ترکیب کرده و ورز دهید تا حالت خمیری پیدا کند و به 
دست نچسبد .  توجه داشته باشید که این خمیر را نمی توان به مدت طوالنی 

نگهداری کرد. 
ساخت خمیر پخته شده

 4 فنجان آرد ذرت، 1 فنجان نمك ید دار، 8 قاشق چای خوری کرم تارتار، 
4 فنجان آب )رنگ  غذایی را به آب اضافه کنید(، نصف فنجان روغن خوراکی 

)روغن مایع( 
مواد را با یكدیگر مخلوط کرده و روی شعله کم گاز، هم بزنید تا به صورت 
یك خمیر یك دست و  بدون گلوله های ریز تبدیل شود. خمیر که سرد شد 
آن را ورز دهید تا یك دست تر شود. این خمیر  را می توان در ظرف درب دار به 

مدت طوالنی نگهداری کرد. 
در هر بار بازی کردن، به اندازه ی یك پرتقال بزرگ از این خمیر بازی به کودک 
بدهید. اگر فرزند  شما نسبت به خمیر بازی حساسیت دارد، می توانید آن را 
در درون یك کیسه ی نایلونی شفاف و بزرگ   گذاشته و به فرزندتان بدهید تا 
با آن بازی کند. در صورتی که فرزند شما از رژیم غذایی بدون  گلوتن/ کازئین 
استفاده می کند به جای آرد ساده می توانید از آرد بدون گلوتن و یا آرد ذرت 

و  برنج استفاده کنید. 
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با استفاده از ابزارهای زیر می توان خمیر بازی را بهتر انجام داد: 
 -  وردنه ی کوچك برای پهن کردن خمیر

 -  تیغه های کند و چوبی برای بریدن خمیر
 -  قاشق برای شكل دهی

 -  چنگال کند برای خط انداختن روی خمیر
 -  مهره های مختلف برای شكل انداختن روی خمیر

 -  خرده ریزه های رنگی خوردنی که روی شیرینی و کیك پاشیده می شوند
 -  مواد رنگ کننده )ماژیك و موارد مشابه( 

 -  مواد بودار  
نکته مهم: هیچ گاه فرزندتان را بدون نظارت و سرپرستی زمانی که دارد با 
این  وسایل بازی  می کند، تنها نگذارید و از روغن های معطر )که ممكن است 

ایجاد  حساسیت کنند( استفاده ننمایید. 

از ماسه  استفاده  با  را  فعالیت ها  نیاز می توان همین  • آب بازی )درصورت 
نیز انجام داد( 

آب یكی از موارد بسیار مورد عالقه ی اغلب کودکان دارای اتیسم است و آنان 
دارند.  از آب  استفاده  با  فعالیت  های مختلف  به  انجام  زیادی  بسیار  عالقه ی 

برای انجام این کار ابزارهای مورد نیاز عبارتند  از: 
یك کاسه ی بزرگ، کاسه  های کوچك، لگن و یا تشت حمام، پیمانه های مختلف و 
اشیاء و اسباب بازی هایی که روی آب می مانند، مانند جوجه مرغابی های پالستیكی.

اقالم اضافی که در آب بازی  می توانند مورد استفاده قرار گیرند، مختلف هستند 
و  می توانند شامل  موارد زیر باشند: مواد و وسایلی که شناور می شوند و مواد 



21روزنه و بازی با کودک

و وسایلی که در آب فرو می روند   )سنگ، تشتك های رنگی پالستیكی و...(، 
از  استفاده  با  )یا رنگ های غذایی(،  ابزارهایی که  حباب سازها، مواد رنگ دار 
 آن ها می توان مایعات را اندازه گیری کرد )پیمانه ها و موارد مشابه(،  الك، چرخ 

کوچك پره دار، بطری های پالستیكی.
نکته ی مهم: هیچ گاه فرزندتان را زمانی که در حال آب  بازی است بدون 
از 5  این بچه ها ممکن است در مقداری کم تر  تنها  نگذارید زیرا  نظارت 

سانتیمتر آب خفه شوند. 

بازی پیشنهادی شما بازی پیشنهادی ما وسایل بازی  

 1( از کودک می خواهیم هم زمان 
با  بعد  بدهد  و  را ورز  ما خمیر  با 
کاردک آن را پهن کند و با کمك 

قالب اشكال  مختلف را بسازد. 

تقسیم  دو قسمت  به  را   2( خمیر 
می کنیم یكی برای ما و  یكی برای 
کودک و با خمیر گلوله و مار و ... 
می خواهیم  و  می کنیم  درست 

کودک از ما تقلید کند.

خمیر بازی

و  ابر  کمك  با  مقوا  یك  روی   )1 
رسم  و  درخت  ابر  تصاویر  اسكاچ 

می کنیم. 

 2( با کمك ابر آب را از ظرفی به 
ظرف دیگر جابه جا  می کنیم.  

ابر و اسكاچ
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بازی پیشنهادی شما بازی پیشنهادی ما وسایل بازی  

 1( قالب را روی کاغذ می گذاریم و با 
کمك کودک داخل  آن را با قلم موی 

کوچك رنگ می زنیم.

قالب خالی و 
شابلن

 1( برای رنگ کردن کاغذ و سطوح 
بزرگ مورد استفاده  قرار می گیرد. 

 2( چند روزنامه را به دیوار بچسبانید 
آن  جلوی  که  کودک  بخواهید  از  و 
بزرگ  قلم موی  از  استفاده  با  بایستد. 
 طرح کودک را در اندازه ی واقعی روی 
قلم موی  با  و  بعد  بكشید  روزنامه 
کوچك برایش چشم و ابرو بگذارید.

قلم موی بزرگ 
و  کوچك

می ریزیم  رنگ  کاغذ،  یك  روی   )1 
و با فوت کردن در نی رنگ را پخش 

می کنیم. 

نی نوشابه

روی  رنگ  و  قلم مو  کمك  به   )1 
را  آن  داخل  سپس  و  خالی  ظروف 

رنگ می زنیم. 

 2( سر قالب را در رنگ فرو کرده و 
تا  تصاویر  آن را روی کاغذ می زنیم 

آن روی کاغذ چاپ شود.

قلم مو و رنگ



23روزنه و بازی با کودک

4. بازی های روی میزی
بازی های رومیزی بازی های مهمی هستند که در درون خانه و در روزهای 
بارانی و سرد و یا زمانی  که هوا بسیار گرم است و کودک نمی تواند بیرون رود 

انجام  می شود. این بازی ها می توانند بر  روی موارد زیر تاثیر بگذارند: 
* افزایش توجه و تمرکز

* رعایت نوبت
* توجه دوجانبه

* آموزش رابطه ی علت و معلولی
* تقویت مهارت هایی مانند مقایسه و مرتب کردن بر اساس رنگ، اندازه و 

شكل در یك زمینه ی قابل  تغییر

فعالیت هایی که انجام بازی های روی میز را تسهیل می کنند:
• مهارت های مربوط به تقویت فعالیت قرار دادن اشیاء در درون هم )انداختن 

یك شیء درون شیئی  دیگر( 
• جعبه های بزرگ که با استفاده از یك چاقو یا تیغه ی برنده شكاف یا سوراخی 
در آن ایجاد کرده اید.  این سوراخ یا شكاف باید به اندازه ای باشند که بتوان 

موارد زیر را در درون جعبه انداخت: 
- توپ پینگ پنگ
- در بطری شامپو

- بریده های نی آشامیدنی
- سكه
- لگو
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• لیوان هایی که در درون هم قرار داده می شوند.
- یك سری از لیوان هایی که در درون یكدیگر قرار داده می شوند. )معموال 

سری شش تایي است( 
- بیرون آوردن لیوان ها از یكدیگر باعث تقویت هماهنگی بین چشم و دست 

می شود.
- می توان اشیاء و مواد کوچك را در درون  آن ها پنهان کرد و از فرد خواست 

تا آن ها را پیدا کند. 
- می توان در هنگام حمام کردن نیز از این لیوان ها برای آب بازی استفاده کرد. 

در هنگام خمیر بازی نیز می توان از این لیوان ها استفاده کرد و تكه های خمیر 
را کوچك کرده و در  درون  آن ها قرار داد. 

بازی پیشنهادی شما بازی پیشنهادی ما وسایل بازی  

پازل  از  ابتدا  پازل  آموزش  برای   )1 
به مرور که  دسته دار شروع کنید  و 
پازل  سمت  به  گرفت  یاد  کودک 

پیچیده  بروید.  

پازل دسته دار

کنید  سعی  آموزش  زمان  در   )1 
هم زمان برای کودک شعر  آن تصویر 
را بخوانید و سعی کنید توجه کودک 

را به پازل  جلب کنید.  

پازل 
 دو تكه ی 
 حیوانات
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بازی پیشنهادی شما بازی پیشنهادی ما وسایل بازی  

تمام  با  همراه  که  فصولی  پازل   )1 
آموزش های مربوط به فصل  باشد.

پیچیده  پازل  آموزش  برای  ضمنا 
قطعه  یك  و  را  بچینید  پازل  تمام 
را در جای  تا کودک آن  بردارید  را 
قطعه،  دو  سپس  و  بگذارد   خودش 

آرام آرام کلیه ی  قطعات را بردارید.

پازل پیچیده

 2( از شش مكعب ابری رنگی هم برای 
ترتیب،  آموزش  و  هم  رنگ  آموزش 
قبل و بعد و توالی و مفاهیم رو و زیر 

و موارد مشابه استفاده کنید.

شش مكعب  
 ابری بزرگ  

 1( شش تكه لگو را برای بازی های 
هم چنین  ساختن  و  ساخت  تقلید 
 ... و  ماشین  خانه،  مانند  وسایلی 

استفاده کنید.

شش تكه لگو  

از تاس برای  بازی مار و پله   1( در 
سپس  آموزش  و  شمردن  آموزش 
باال رفتن  مانند  بازی  نوبت، هیجان 
از پله و نیش  زدن مار و پایین آمدن 

استفاده کنید. 

 2( در بازی مار و پله قوانین بازی را 
به کودک یاد دهید. این یادگیری از 

مهارت های اجتماعی مهم است. 

  بازی مار و 
پله  
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5. بازی های تخیلی و یا نمادین
انجام این دسته از بازی ها برای کودکان دارای اتیسم بسیار دشوار است؛ زیرا که 
این افراد فاقد انعطاف  در شیوه  های تفكر و تخیل هستند. برای ایجاد این توانایی 
در کودک باید تالش بسیار کرد و خیلی  صبور بود. این دسته از بازی ها برای 

موارد زیر مفید هستند: 
* یادگیری در مورد دیگران

* درک احساسات دیگران
* تقویت اعتماد به نفس
* تقویت تعامل اجتماعی

* درک فعالیت  ها و ویژگی و مسئولیت  های دیگران
فعالیت هایی که باعث تقویت بازی های نمادین و تخیلی می شوند عبارتند از: 

عروسک بازی
با استفاده از عروسك و حیوانات وانمود کنید که دارند لباس می پوشند، حمام 
می کنند و یا غذا  می خورند. از یك جعبه ی کوچك تختخواب عروسكی بسازید 

و وانمود کنید عروسك خوابیده  است. 
ماشین بازی  

رفتن و آمدن، صدا در آوردن، سوار و پیاده شدن و حمل و نقل )سوار شدن 
و پیاده شدن  عروسك( را می توان بازنمایی و تمرین کرد. 

* کودکی که این مرحله و انواع بازی  ها را انجام دهد  می تواند برای 
بازی های  وانمودی آماده شود. ناتوانی در انجام این دسته از بازی  ها 

یکی از ویژگی   های کودکان دارای اتیسم است. 
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و  برگرداندن  به جای  اسباب  بازی  ماشین  از  استفاده  با  است  ممكن  او  مثال 
چرخاندن چرخ  های آن با انگشتانش، مسابقات، سفر، تصادفات و  تعمیرات را 
بازنمایی کند. دختر بچه  ای در این مرحله ممكن است عروسك نوزاد خود را 
تغذیه  کند و در هنگام خواب به او بگوید: »شب به خیر«. این کودک هم چنین 
شروع به روایت این  فعالیت  ها  می کند و  آن ها را بر زبان می آورد. کلمات مورد 
استفاده وی اکنون معنی بیشتری  دارند؛ دیگر از اشیاء، حوادث، مردم و عقاید 
و  افكار  توضیح  نمی کند. کودک  می تواند  برای  استفاده  نماد  عنوان  به  تنها 
یا  مانند ماشین  اشیاء خاصی،  و درباره ی  استفاده کند  از کلمات  احساسات 
 عروسك داستان سرایی کند. برای ساخت داستان، کودکی که نمی تواند بر این 
مرحله مهارت  کسب کند، ممكن است عالقه مندی به اسباب بازی ها را حفظ 
کند و در کنار  آن ها آرامش  به دست آورد، اما تنها زمانی که نیازی وجود داشته 
باشد برانگیخته  می شود و اقدام به برقراری  ارتباط  می کند. مثال کودک ممكن 
است به جای راندن ماشین اسباب بازی، بیشتر وقت  خود را صرف چرخاندن 

چرخ های آن کند. 
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بازی پیشنهادی شما بازی پیشنهادی ما وسایل بازی  

از  و  کنید  فوت  را  رنگی  پرهای   )1 
کودک بخواهید این کار  را بكند و با 

خنده و شادی آن ها را جمع کنید. 

افراد  و  خود  بدن  روی  را  پر   )2 
خانواده بكشید و همدیگر را  قلقلك 
دهید و سپس این کار را با کودک 

هم انجام دهید.  

توجه  جلب  رنگی    برای  پر  از   )3 
با  ارتباط  چشمی  کودک و برقراری 

او استفاده کنید. 

پر و کاغذ های  
پانچ  شده ی 

رنگی

 1( از عروسك به عنوان لیف استفاده 
شود و بدن کودک را با  آن ماساژ دهید. 

با  صحبت  به  شروع  عروسك  با   )2 
کودک کنید و برای او  قصه بگویید. 

 3( با استفاده از عروسك دستكشی 
دهید  کودک  نشان  به  را  احساس 

مانند ترس، هیجان و ...  

 4( با استفاده از عروسك درخواست 
خود را از کودک  تقاضا کنید. 

تا  کنید  بازی  نقش  عروسك  با   )5 
کودک نیز تقلید کند؛  حرکاتی مانند 
این که عروسك را بخوابانید و به او 

غذا بدهید  و ... 

عروسك 
دستكشی
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بازی پیشنهادی شما بازی پیشنهادی ما وسایل بازی  

ماشین بزرگ  1( راندن، هل دادن، صدا در آوردن
و  کوچك

کنید  سعی  جغجغه  کمك  به   )1 
توجه کودک را به خود  جلب کنید. 

 2( جغجغه را زیر یك پارچه پنهان 
کنید و صدا تولید کنید تا  کودک آن 

را پیدا کند.

جغجغه

1( ساخت برج
2( ساخت پل

3( به کمك مكعب رنگی جداسازی 
از روی رنگ را  آموزش دهیم. 

 4( مكعب   ها را بشمارید.   مفهوم عدد 
را  با او کار کنید.

  مكعب های  
رنگی )8 عدد( 
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