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 هوالشاهد

 تربیتی شهید محمد جواد باهنر –گروه علمی 

 گزارش مطالعات و تحقیقات

  24/11/95 ارائه: خیتار                         نظام نامه خدمت به نوآموزان قبل از دبستانعنوان گزارش:  
 96 /5/  15: ویرایشتاریخ                                                                                                                                               

 اساتید مشاور:                                                                         آوری گزارش: جمع

 . نظر کارشناسان:الف
 جناب آقای دکتر عاصی:

البنا  بنه غای موجنود مشکل کار ما در پیش دبستان این  اسنت کنه سنبمو آمنوزش را نبایند وارد کنار کننیود مهند کنود   ن
 کود  آموزش می د ندد

د( کنه اینهنا ا نشنی  وددمحدود کردن  ایی وجود دارد )از قیل این  سناعت بینای این  سناعت بنروی این  بشنی ی آن ن مچنی  
 با روش  ای دینی  مخوانی نداردد

 جمع بندی مباحث مطرح شده توسط استاد:
 ازی محوری ) بچه باید بازی کند و اگر آموزشی  و قرار است داده شود در  مان بازی باید باشدد(ب -
 آموزش  ای مرسوم باید کامال حذف شودد -
 سال اول نباید بچه را از مادر جدا کردد 7تی مادر باید حفظ شودد در نمش تربی -

 :فالحجناب آقای دکتر 
بهشنت مندل  دد در مهندمهد ما باید  مان مهد خانو بهشت باشندی منهنای برنامنه رینزی  نا و قالن  بنندی  نایی کنه دارنن

دیر الندی ی ارتبناط منتبناط بنا وی نوازش  ای لمسی مربیی تغذینهی رنرح در ی راتنار کنادر بنا یکندی ری ارارتباط مربی با بچه  ا
 مهد با مربی  ا وددد باید دیده شود و مورد بررسی قرار گیردد

 چک لیستی از ای  مولفه  ا را آماده کنید و بروید برای دیدن اضای مهدد
انی مربنی اسنتد درصند پنیش دبسنت 90ه ای صنور  گینردد بنه عبنارتی روی بحث انتخنا  مربنی بایند تمرکنز و کنار وین 

  و باید مذ بی و انمالبی باشد و  و توانایی  ای ذ نی الزم را داشته باشدد
 اصول پیش دبستانی:

 نشاط محوری )پویاییی نشاطی بازی محوری( -

 یادگیری پنهان )اجتنا  از یادگیری مستمیو به وی ه در مسائل دینی( -

 گیری  ای الهی پنهانی ) مثل دعای سفرهی گفت  الهی شکر وددد(داشت  جهت  -

 خانواده داری ) تعامل خانواده و مدرسه( بسیار بیشتر از مدرسه باید باشدد -

 جناب آقای دکتر ارسخان:
 پیش از ورود به کال  اول به آن نیاز دارند: در حوزۀ ریاضی مباحثی که نوآموزان

ان شننتانی  توجننهی  خننو  ن نناه کننردنی گننوش کننردنی توجننه بننه جزئیننا ی شننناختدسننت ورزیی تمویننت حااظننهی دقننت و 
یو دازهی در  مفنا ی تشنخی  بنا اسنتفاده از حنوا  پن  اننهی شنناخت رننص  نای اصنفیی در  مفهنوم انن5شمارش اعداد تا 

ی حنل پنازل طاننوا  خن اضایی مثل باال پایی  زیر رو وددی تشخی  اشنکال  ندسنیی دسنته بنندی اشنیای مرتن  کنردنی شنناخت
 تکهی ال و برداری و ال ویابید 7تا  5 ای 
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 کرد:  سطح اجرا برای تمام اینها بازی  ایی استاندار و رراحی شده وجود داردد بازی  ا را می توان در سه

 بازی  ای حرکتی -

 بازی  ای سخت اازاری -

 بازی  ای دست ساز -

 جناب آقای دوستانی
 دبستان: اصول پیشنهادی برای خدمت به س  قبل از

را  -ز مننر ولند تنا بعند ااز قبنل از ت -یعننی شنما بایند زنندگی انرد  د  ن نرش بنه پنیش دبسنتانی بایند سیسنتمی باشندد1
 سنال او 6تنا  3  سنثال بنرای منببینید و بعد بر اسا  وسع و تواننایی خنود بنرای بنازده ای از این  دوران برنامنه رینزی کنیندد 

 برنامه ریزی کنیدد 
عنناوی  و برچسن   نای قنرار  و اینهنا ننداریو و مرتن  بچنه  نا را بنا 2و  1اولی و دومی و ددد ینا پنیش  با ای  ن اه کال 

متولندی   ننه اید ینا انرد متولند ینک سنالی اسنت و تنا آخنر  نو  منی  بنا اوسنتد منثال متولندی   شنتاد ودادی نمیخوانیود 
 دسی  زا ستمرتبه بندی اشتباه و آ نودید برنامه را برای اینها تعریف می کنیود ای  نظام کال  بندی و

ینزی نمنی ری برنامنه اثر دوم ای  اصل ای  است که کار را ممطعی نمنی بیننیو یعننی امنط بنرای بچنه  نای پنیش دبسنتان
 ر آیننه قنرار اسنتداین  بچنه  کنیود در مهد ا و پیش دبستانی  ا برای بچه  ا برنامه ریزی منی کننند و دی نر کنار ندارنند کنه

 دی کندد در عی  حال که باید برنامه را بر اسا  یک ن اه بفند مد  رراحی نمودچه مسیری را ر
د ان نام د ندد ی نری نبایندبر اسا  ای  اصل کاری که منادر منی توانند بنرای بچنه بکنندی انرد   د توجه به نمش مادراند2 

د و واگنذار منی کننداار را بنه کنحاال اگر واقعا کاری است که او نمی تواند ان ام د دی اینداعنه ینک مربنی اسنتخدام منی کنند و 
 ند دایه ب یرددرد می توابد دی حال اگر شیر ندا مثل داستان شیر دادند مادر اگر می تواند خودش باید به بچه اش شیر

ب یرنند چنه  ایند تمنمیوببه نظر ما پیش دبسنتانی بایند بنا مندیریت و اجنرای کامنل منادران اداره شنودد منادران خودشنان 
دوش خنود  ه اصنفی بنرچیز برای بچه شان خو  است چنه چینز بندد بنا مطالعنه ی بنا پنر  و جنو وددد ولنی بنار اصنفی و و یفن

 ن باید باشددمادرا
ارزننند  ر جمننع بننرایددر دورۀ قبننل از دبسننتان مننادران باینند بننا توجننه بننه مربیننان موجننود د گزینننه یننابی جهننت منندر د 3

 سال دوم آدا  مختفف را برای ارزندشان ب ویدد 7خودشان مدر  آدا  انتخا  کنند تا او در 
م را از  پوشنک وانو بچنه اال منادری منی گویند نمنی تنبه ای  گوننه باشند کنه منث می شودنو  خدماتی که  به مادران ارائه 

  ب یرمی به او می گوییو بیا این ا حضور داشته باشد ما به تو آموزش می د یو و تو اجرا ک د
 ا خندما  و آمنوزش ارائنه داددسنال دارنند راه اننداخت و بنه آن خنانواده  ن 7باید یک پاتوقی از خانواده  ایی که بچنو زینر 

 ود  ان ام نمی د یودکار مستمیو با ک
را بنه  ی کنردند چشنو گنوییسال اول بایند بچنه را حمیمتنا سنید بندانیو و ننه قنراردادی و نمنش بناز 7نکته دی ر اینکه در 

 معنای واقعی کفمه باید اجرا کنیود ای  برای خود پدر و مادر  و رشد می آوردد
 مننوزش و انتمننالو یرتننع(د بنننابرای   نندف آ سننال ارمننول اصننفی بننازی و گشننت و گننذار اسننت ) یفعنن  7در سنن  قبننل از 

ی از این  ن راننی ا مفا یو نیستی  دف بنازی اسنت حناال مفهنوم  نو انتمنال پیندا کنردی کنردد اگنر  نو نکنرد مهنو نیسنت و
 نای  اشندی بنازیجهت نباید وجود داشنته باشند کنه منثال بچنه ا نل سنالم کنردن نیسنتد بنه عبنارتی اگنر  ندف آمنوزش نب

 ری نخوا ند داشتد دامند و آموزشی ضر

 جناب آقای پارسافر
 م موعه  ا و ااراد تربیتی
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 ب. تجربیات
 خانم نیکبخت از مربیان مهد( مؤسسه انشاء اصفهان ) مصاحبه با سرکار

سنال اول بنا  7ر مهدی تحت عنوان مهندبازی تسسنیک کنرده اسنتد بنر اسنا  اصنول مهند منا د 93مؤسسه انشاء از سال 
زاج وآمنوزان منجسو کود  کنار دارینود کنه خنود این  دو بخنش منی شنود: یکنی تغذینه و دی نری بنازید در بخنش تغذینه ن

 آنها ارائه می شودد شناسی می شوند و برنامو غذایی مناس 
 بخش مختفف بازی رراحی شده است: 3در بخش بازی در 

 د  بازی  ای ادراکی شامل  دف گیریی حسی تشخیمیی مشاغل وددد1

ز بنر گراتنه اج آقای تراشیون )ایشان در حوزۀ مبانی و  مچنی  آمنوزش مربنی بسنیار قنوی  سنتند کنه این  مبنانی نینح -
 از آیا  و روایا  است اما در حوزۀ روش و قال  نو آوری خاصی دیده نمی شودد(

 مسیر استد را  برگراته شده و تئوریزه شدۀ بحث تنهاحاج آقای پنا یان: نظ -
ژه قای دکتنر بناغ فی مشنهد: مباحثشنان بنه نظنرا  آقنای صنفائی حنائری خیفنی نزدینک اسنت و  مچننی  روش پنروآ -

 سازی ایشان خیفی میتواند به ما کمک کندد 
 آقای اشترانی )مدرسه توحید قو( -

 آقای م یدی بابفسر-
 م موعه  ای قرآنی:

 جامعه المرآن )آقای رباربائی قو( -

 آقای محسنی مشهد )مهد الرضا( -

 ثاراهلل اار  -

 دارالمرآن قو -

 مهد قرآن تبریز -

ن نام نشنده ای قنوی ای در ای  م موعه  ا محتوا ا و کناربر   نای تولیند شنده قابنل اسنتفاده از ولنی خیفنی کنار مبننای
 استد

 م موعه  ای یزد:

 آقای مطهریان )قرآنی( -

 دکتراالح ) وش اخالقی(آقای  -

 مدل  ای غربی

 مونته سوری -

 پیاژه -

 در اینترنت توضیحا  مفمل راجع به ای  دو مدل وجود داردد
 شخمیت  ا:

 از نظر استفاده از الفاظ خاص قوی است( –حس  عباسی )کودکان استرات یست  -

 عباسی ولدی -

 واای -

 دستمی -
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 د بازی  ای تحریکی شامل تمفید صدای  نمایشی کامل کردن قمه ودد2
 د بازی  ای حرکتی شامل گرگی رن یی لی لی وددد3

ای تحریکنی و سنال بنازی  ن 5-4ی حرکتنی اجنرا منی شنودد بنرای بچنه  نای ر بنازی اسنال بیشنت 4-3برای بچه  ای 
 سال بازی  ای ادراکی بیشتر اجرا می شودد 6-5برای بچه  ای 

بنه صنور   ز زمنان  ناادر مهدبازی مفا یو دینی ی عفمی و ددد به  نی  وجنه بنا بچنه  نا کنار نمنی شنودد امنط در بعضنی 
ی شنود د و باعنث من نر روز در صنبح اه سنوره کنوچکی از قنرآن تنالو  منی شنومثنال  غیر مستمیو کار می شودد به عننوان

کنرار منی کننندد بچنه  نا ت بچه  ا به مرور سوره  ا حفظ کنندد یا  ر ماه یک شعار ینک ینا دو بیتنی دارینو کنه  نر روز صنبح
 ای  شعار دارای مزامینی مثل ش اعتی مهربانیی عز  نفک ودد استد

هو ل بینت عفنیینت بنرای بچنه  نا گفتنه منی شنودی ننه بنه جهنت بینان وی گنی  نای راتناری ا نداستان  ایی از ا نل ب
 السالمی بفکه به جهت آشنایی و شناخت ا ل بیتد

 وددشف کار می با توجه به اشار بهزیستی مبنی بر  آموزش صدا ای کتا  جامع گاج نیز برای بحث آموزش حرو
ه  نا  رموقنع بیاینند منی باشندد ولنیک  بچن 12تنا  8عت کناری نینز از خانواده  نا حضنور مسنتمیو در مهند ندارنندد و سنا

 مشکفی نداردد

 بازی کده اصفهان ) مصاحبه با سرکار خانم شاهوندی و همسرشان والدین یکی از نوآموزان(
 با یکدی ر شرو  کردندد وسال بودند  3-2بازی کده متشکل از یک جمع  مفکر و  مراه بود که دارای بچه  ای 

 بازیکده بر اسا  صحبت  ا و مباحث آقای دوستانی رراحی شد از جمفه ای  اصول:اصول 
 د بازی محوری1
 د قدر  انتخا  داشت  بچه  ا2
 د حذف کامل آموزش3
 د حذف موانع خط و امر و نهی نکردن به بچه  ا4

فن  انسنان آشننا قه  نا بنا بچن در بازیکده آموزش  ایی ارائه می شود اما کامال به صور  بنازید منثال بنا اتنال عمنل بنازی
 شدندد

ندد مواجنه  سننت پننک از ورود بنه دبسنتان بنا موامینت  نا و مشنکالتینکتنه قابنل توجنه اینکنه خروجنی  نای این  رنرح 
رای گفنت  شنی حرانی بندانش آموزانی که از در بازیکده بودنند در سنال اول نسنبت بنه  مکالسنی  نای خنود در مباحنث آموز

 لی در عی  حال خاللی پرنشاطی پر انرژی  ستنددندارند و چیزی بفد نیستند و
نندش الزامنی اسنت سنال حضنور منادر  منراه بنا ارز 4روش اجرایی ررح به ای  صور  است که بنرای بچنه  نای قبنل از 

وانند خنا  ارزنندش منی ته نظنر انتبنو  ر موقع بچه در بازی کده است مادر نیز باید با او باشندد از بعند از چهارسنالی منادر بننا 
 ضور داشته باشد یا نداشته باشدد ح

ا  الزم را ارد کنه نکندتمام کار ا در بازیکده توسط مادران اجنرا منی شنودی امنط ینک نفنر مربنی در جمنع منادران حضنور 
 به مادران آموزش می د دد  

اجراینی  نای ند کنه کارکار ا به ای  صور  تمسیو می شود که در  ر روز چنند نفنر بنه عننوان منادر ینار انتخنا  منی شنو
 )تغذیو بچه  ای بازیی نظاات و اضاسازی محیط و ددد( برعهدۀ مادریار ا می باشدد

 یک نفر مربی که و یفو  دایت و آموزش مادران را بر عهده داردد
 ددده می باششیک نفر به عنوان رراح در  نیز در جمع حضور دارد که در حال ارزیابی ررح در   ای نوشته 

منی شنود کنه منادر ینار  مناه یکبنار منادر ننوبتش 2د که مادریار بشنوند کنه بنرای منا تمریبنا  نر  مو مادر ا مو ف  ستن
 باشدد
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 ازدید(بروز در قال  گردش و  1روز در محل بازیکده  و  2روز در  فته برنامه دارد )  3بازی کده 
 می آیندد شوند است امای ساعت حضور بچه  ا آزاد است و بچه  ا  ر موقع بیدار می 12تا  8ساعت کاری 

منی شنودد  ران تنسمی مادر ا  زینه ای برای حضورشان دریاانت نمنی کننند و بمینو  زیننه  نای بازیکنده توسنط خنود مناد
 در جمع تنها مربی چون به صور  تمام وقت حضور دارد حمول دریاات می کندد

ه و پنذیرش بچن ادر وسنی اخنالل منشرایط پذیرش: زمان گذاشت  منادری دو روز حضنور در بازیکنده بنه عننوان مهمنانی برر
 مادر اد

ی  مطالعنا  ر اسنا   منخود  می  مادر ا مباحث مطالعناتی و مباحثناتی مختففنی در حنوزۀ تربینت بنا یکندی ر دارنند و بن
رکتننی جمننع رننرح در   ننای مختفننف تنندوی  مننی کنننندد اینن  رننرح در   ننا در قالنن  بننازی  ننای تحریکننی ی ادراکننی و ح

 آوری شده استد

 شت ) مصاحبه با سرکار خانم فالح زاده مدیر مهد(مهد خانۀ به
و  نو بحنث رراحنی  نفنر بودنند 7سنال گذشنته شنرو  کنرده اسنتد ابتندا تعنداد نوآمنوزان  4مهد بهشنت کنار خنود را از 

 نا و برنامنه  و رنرح در  ندرو  و محتوا را داشتیو و کار روی ای  نوآموزان بنه منرور زمنان  نو نوآمنوزان بیشنتر شندند و 
 یشتری تولید شدد ای ب

ار ا حنذف کنردیو و کنسال ی پذیرش داشتیو امنا چنون  ندف منا آمنوزش و تربینت بنود گنروه سنه سناله ر 3ابتدای کار از 
 د2و  1را محدود کردیو به پیش 

 رننوری رراحننی بننه دنبننال آمننوزش ممنندما  ورود بننه دبسننتان  سننتیو لننذا اضننای  ننا ری و ایزیکننی را نیننز 2در پننیش 
 ه باشنددکو کو به نشست  پشت میز و نیمکت عاد  کنند و پذیرش اضای مدرسه را داشتنمودیو که بچه  ا 

ار میشنند کننسرامننل مختفننف کننه بننا بچننه  ننا  30در حننوزۀ آمننوزش ابتنندا مهنند ای مطننرح در کشننور رصنند شنند و حنندود 
  شند و نتخنااسرامنل بنه عننوان سرامنل  نای آموزشنی مهند بهشنت  10سرامنلی  30استخراج گردیدد سپک از بی  ای  

رده کنه یی معنی  کنتیو محتوا برای ای  سرامنل  نا رنرح در  و محتنوا رراحنی نمودنندد البتنه بهزیسنتی نینز سرامنل  نا
 انها را نیز بازرراحی کرده ایود

 8ود )ار منی کننید تمریبنا  نر دومناه ینک اضنیفت را کنسطح کالن مهد  وش اخالقی و آموزش اخنالل بنه کودکنان اسنت
ضنیفت  نای از ینک رنرح تمنام مباحنث و سرامنل  نا متناسن  بنا ا بنه این  صنور  اسنت کنه اضیفت( آموزش  نو 4ماه 

و  ی گیننریو د ننوش اخالقننی رراحننی شننده و از رننرف دی ننر از والنندی  در مننورد حضننور در جفسننا   ننوش اخالقننی تعهنند منن
 صور   مزمان پیش می روددمباحث درمهد و خانه به 

 سرامل  ای آموزشی:
اردسنتیی حند کناری ک وش اخالقیی قرآنی آینا  مفهنومیی دعنا و معمنوم شناسنیی شنعری ریاضنیی عفنومی زبنان آمنوزیی وا

 1ش سننتد در پننیانماشننیی کنناربر  و نیننز برنامننه  ننای مناسننبتی کننه بننرای تمننام اینهننا رننرح در  و محتننوا رراحننی شننده 
 سرامل مهار  آموزی نیز وجود داردد 

 اشناسی  و تمویت دیداری و شنیداری بچه  ا  ستیودر زبان آموزی به دنبال آو
د ولنو امنه دارینودر بحث مناسبت  نای مناسنبت  نای مفنی و منذ بی شناخ  و  مچننی  اینام والد  و شنهاد  ائمنه برن

 در حد چسباندن یک ربان مشکی کنار تابفود
 روش تدریک و کال  داری توسط مربی و براسا  توانمندی اش انتخا  می شودد

ت  ربنیی گذاشنمای قنوانینی دارد کنه بچنه  نا مو نف بنه رعاینت آنهنا  سنتند از جمفنه ننشسنت  روی صنندلی کال   ن
ن انهی کشنیدکفش  ا در جاکفشنیی ردینف بنودن کینف  نا در کننار کنال ی خنوردن غنذا امنط سنر سنفره و در سناعت صنبح

 جارو دستی ودد
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منوزش منی آ ه بچنه  نا بنی و لطاانت این  قنوانی  را البته قوانی  با مشارکت بچه  ا مشخ  می شنود و مربنی بنا مهربنان
 د دد

 دقیمه بیرون از کال د 3تنبیه: بی توجهیی محرومیتی در موارد خیفی حاد 
ومنان از والندی   نزار ت 25تشویق: بر چس ی  دینه  نای کوچنکی  دینه  نای کالمنیی جنایزه )  نر سنال مبفغنی حندودا 

 می گیریود(برای خرید  دیه 
و جنایزه اکننند بنه   ای قدیو برای بچه  ا جش  سنوره منی گینریو و  نر سنوره ای را کنه حنذف منیبه تسسی از رسو مال

 می د یود
ن قنرار منی ارپوشنه شناتکفیف: کاربر   ایی به بچه  ا داده منی شنوند کنه در خاننه تکمینل منی کننند و پنک از آن در ک

 گیردد
 دش ان ام می شوددارزشیابی: ارزشیابی سه ما ه توسط مربی ی بر اسا  مشا دا  خو

ل عروسنکی شرایط پنذیرش: ممناحبه بنا نوآمنوز بنه جهنت سنطح بنندی بچنه  نا و کنال  بنندی )چیننش تمناویری پناز
 کشیدن نماشی ودد(

 مماحبه با خانواده + شرط داشت  ح ا  و نداشت  ما واره
 آموزش والدی : جفسه توجیهی اول سالی جفسا   وش اخالقیی جفسا  کالسی اولیا و مربیان

 ددلبا  ارم: بچه  ا لبا  ارم دارندد مربیان و کادر داتری نیز لبا   ای ارم متفاوتی دارن
 ما ی یک بازدید یا اردوی نمف روزه برگزار می کنیود

 شرایط پذیرش مربی:

 کادر و خدام  یئت باشدد -

 گذراندن دورۀ  وش اخالقی -

 داشت  سابمو کاری -

 گذراندن دروۀ آموزش مربیان -

  ای مهدیکی از کال  در اجرای کال  -

 آشنا  ستندن ام تحمیق در مورد اارادی که ناا -

 ان ام مماحبه توسط مدیر مهد -

 توماند نفر / شهریه: ما انه یکمد  زار 16تا  12 رایت کال : 

 نسل سلمان یزد
کنز اصنفی تمرک سنال یندر نسل سفمان ابتدا دیدیو آنچه می تواند ضنعف منا را در محتنوا پوشنش د ندی مربنی اسنتد لنذا 

راشننیون اج آقننای ترا گذاشننتیو روی تربیننت مربننید در دوره  ننای آمننوزش مربیننان از نیرو ننای حنناج آقننای وااننی و خننود حنن
 ت وداستفاده کردیود  مچنی  از روش  ای کاربردی قمه گوییی کاردستی و ددد نیز از حاج آقای راس

د را دسنته موجنود بنو م معظنو ر بنرید محتوا نایی کنهدر کنار ای  شرو  کردیو به رراحنی محتنوا بنر اسنا  بیاننا  ممنا
 بندی و جاگذاری کردیو در نظام خودمان و آنچه موجود نبود را تولید کردیود

 حوزۀ اصفی کار می کند: 4مهد در 
 د والدی : جفسا  آموزشی  فت ی با مادر  ا و ما یانه با پدر و مادر1
 دارد د مرکز پ و ش که و یفو تولید محتوا را بر عهده2
 د مهد که محتوا ای تولید شده را اجرا می کرد3
 د تربیت مربی که گفته شدد4
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روش  وی بنناغ فی در حننوزۀ مبننانی از صننحبت  ننای آقننا خیفننی اسننتفاده کننردیود در بحننث بننازی و تفکننر پننروژه  ننای آقننا
 کار استد درمند پروژه سازی ایشان خیفی مفید بودد از مزایای ای  روش درگیر کردن والدی  به صور   دا

 ژاپن
درصنند کودکننان  90سننال ی و از منندار  ابتننداییی آغنناز مننی شننودی امننا بننیش از  6 رچننند تحمننیال  اجبنناریی در سنن  

و  تننری  و ورهی متفنناژاپنننیی دورۀ پننیش دبسننتانی را مننی گذرانننندد گرو ننی از پنن و ش گننرانی اسننتدالل مننی کنننند کننه اینن  د
و ینا  تمنام وقنت ق انتخنا  ننو  مرکنز پنیش دبسنتانیی اعنو از مراکنززنده تنری  بخنش در نظنام آمنوزش ژاپننی  اسنتد حن

ان در داری کودکنمراکز نیمنه وقنتی بنرای والندی  شناغلی محفنوظ اسنتد این  مراکنزی شنبیه مهند ای کنود  و امناک  ن هن
ر نظنر قنتی زینکنز تمنام وغر  است که برای خدمت به دو ربمو کامال  متفاو  اجتمنا  داینر شنده انند و بنه  منی  سنب ی مرا
با ت زینادی را امنروزی شن وزار  رااهی و مراکز نیمنه وقنت ی زینر نظنر وزار  آمنوزشی اداره منی شنوندد بنا این  حنال ننا ران

 بی  ای  دو م موعه یااته اندد 

 ویژگی های پیش دبستانی های ژاپنی

 .  کالس های پرجمعیت1
واگنذار منی   نر معفنوی یش دبسنتانی ژاپننی  نا بنهآمریکایی  ا اغفن  از تعنداد زیناد داننش آمنوزانی کنه در دروه  نای پن

مطنع پنیش مسناله و در  3-5کنود   30شودی تع   منی کننندد مراکنز ن هنداری از کودکنان منی تواننند بنه ازای  نر معفنوی 
ی رسندد نفنر من 30از  داننش آمنوز بنه ازای  نر معفنوی داشنته باشنندد  راینت واقعنی کنال ی بنه تعندادی کمتنر 40دبستانیی 
رنندی غبطنه و جمعینت داکنپیش دبستانی ژاپ ی بنه نمنش مادراننه ای کنه  متایانشنان در آمریکنا و در کنال   نای آموزگاران 

ش اقتنندار ر جهننت کننا دمننی خورننندد بننا اینن  حننالی پنناره ای از امتیاز ننا در کننال   ننای پرجمعیننتی وجننود دارد کننه از آنهننا 
تانی در ژاپن    پنیش دبسند تمریبنا   منو مراقبنان منداربزرگتر ا و وابست ی بیش تر بچه  نا بنه یکندی ری اسنتفاده منی شنود

ز مندیران مراکنز پنیش اسنال سن  دارنندد  مچننی ی نیمنی  27( درصد از خانو  ا  ستند کنه حندود نیمنی از ایشنانی زینر 94)
 دبستانی را خانو  ا تشکیل می د ندد

 برنامه های آموزشی پیش دبستانی: )بازی محوری(. 2
 نای آزاد و نیمنی  سنالهی نیمنی از وقنت شنان را صنرف بنازی 5مدرسنه پنیش دبسنتانیی بچنه  نای  15در مطالعه دربنارۀ 

ه کنه منی نتخنا  آنچندی ر را صرف اعالیت  ای جمعی کال  منی کردنندد منظنورم از بنازی آزاد آن اسنت کنه بچنه  نا در ا
رد تنا دسنت بنه کنحندود نمنی اعالینتی مخواستند ان نام بد نند کنامال  آزاد بودنند و بنه عبنارتیی معفنو آنهنا را در مینان چنند 

 :سالهی وقت شان را صرف اعالیت  ا زیر می کردند 5مدرسهی بچه  ای  15انتخا  بزنندد در ای  
 رصد(د 50که پاره ای از نمونه  ای آن در ادامو  می  امل می آید )  –بازی  ای آزاد  -

 درصد( 14اعالیت  نری یا کاردستی ) -

 درصد( 8  یک ساز ) آوازخواندنی رقمیدن و نواخت -

 درصد( 7گرد مایی  ایی نظیر نشست  ای کالسی یا مدرسه )  -

 درصد(7صرف نا ار یا غذای نیمروز ) -

 درصد( 5قمه گویی )  -

 درصد( 5تمیز کردن و رات و رو  ) -

 درصد( 5نظیر درست کردن یک شکل از روی یک نمونه ) –اعالیت  ای عفمی  -

دبسننتانی  ننا کننه صننرف بننازی آزاد مننی شنندی غالبننا  بنندون سننخت یری و نظننار  میننان ی  نیمننی از اوقننا  روزانننه پننیش 
آموزگاران بودد زمان بازی  ای آزادی اوقنا  خنوش و پر ینا ویی اسنت کنه کودکنان آزاداننه از کالسنی بنه کنال  دی نری و از 

ی نر بیشنتر وقنت صنبح سال   ا به حیاط بازی می دوندد بعضی از بچه  ا از ینک بنازی بنه بنازی دی نر منی رونند  و بعضنی د
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را صرف یک نو  بازی منی کننندد بنا این  حنالی بیشنتر بچنه  نا در تمنام سناعا  صنبحی سنه ننو  از بنازی  نا را ادامنه منی 
د ندد ساخت  خانه  ای بنازی بنا بفنو   نای بنزر  چنوبیی بنازی بنا سنففون  نای رن نی و سناخت  اشنایی بنا جعبنه  نای 

 خالید
نهنا آد کنه بیشنتر شتر وقنت خنود را صنرف پاسنخ ویی بنه سنئوال  بچنه  نا منی کننساعت بازی آزادی مربی بی 2در رول 

 نو مربنی  ر شنش منوردددربارۀ نو  گره زدن و به  و بست ی چس  کاری کنردن و نحنوۀ اسنتفاده از تیغنه  نای چناقو اسنتد 
چنه  نا کمنک کنرد بدی از عندابه بچه  ایی که تنها مانده بودندی کمک کرد تا با یکدی ر قناری شنوندد در سنه نوبنت نینز بنه ت

سنته بودنند و بنی ه تنهنا نشدر سه منورد دی نر نینز بنه ابتکنار خنودشی بنا بچنه  نایی کن تا از وسط کاری وارد یک بازی بشوندد
  دف و سرگردان به نظر می رسیدندی مشغول بازی شدد

زی منی ه گِنل بنام کنبیشتر زمانی که در یک مدرسه پنیش دبسنتانی ژاپننی منی نشسنتو و بچنه  نایی را تماشنا منی کنرد
 کردند یا خانه  ایی از مکع  می ساختند و یا دنبال  و می دویدندد

 استفاده از بازی آزاد برای ایجاد روح جمعی
از این   دبسنتانیی بچه  ا بنه صنور  ربیعنی در حنی  بنازی بنا یکندی ر آ شننا منی شنوندد آموزگناران ژاپننی ممطنع پنیش

 وش ساعت(جامعه گسترده کال ی استفاده می کنندد  )بازار ار ارتبارا ی به عنوان چارچوبی برای تشکیل
 اصول اساسی مدار  پیش دبستانی ژاپ :

 ودشانمحور بودن بازی  ای آزادی جفسا  کالسیی و نیز استفاده از بچه  ا برای تشویق و پرورش خ
 تدابیر دی ر برای ای اد روح گرو ی

غالبنا  بنه  ننش آمنوزانبنرای تموینت روح گرو نی تنالش منی کننندد دا مدار  پیش دبستانی در ژاپ  از راه  ای گونناگون
 صور  گرو ی و به نام کال  شان نامیده می شوندد

   نا جهنتی کنال بخشی از موجودیت یک روح جمعیی بنا مشنارکت در مراسنو گونناگونی معننا پیندا منی کنندد بنه  منی 
اره ای دی نر از پنی باشنندد مننی رقمنیدنی احنوال پرسنی وددد دارای مراسو و برنامه  ایی متننو  و  منه گینر نظینر آواز خوانند

 نند و ینا ن نام منی دابرنامه  ا روالنی تنر و پرشناو و بنر  تنر  سنتند ماننند ورزش  نای سنوئدی کنه تمنام مدرسنه آن را 
یفیی ارغ التحمننانناجننرای آ نننص  ننای جالنن  محفننیی برگننزاری انننوا  جشنن  واره  ننا از قبیننل چشنن  بازگشننایی مدرسننهی روز 

ای میی جشنن   ننوز ننای ورزشننیی مراسننو آغنناز و پایننان سننه ما ننو تحمننیفیی رویننداد ای ار ن ننی و جشنننواره  ننای موسننیر
 دسته جمعی تولدی کارناوال  ا و نیز مراسمی به مناسبت تعطیال  مختفف سال وددد اشاره کردد

 .نقش بازی آزاد: آموختن اینکه چگونه می توان، عضو مسئول کالس شد
 

 قانونی اسناد. ج
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 بندی:د. جمع
حتنوا و از لحناظ موجنود  نای مدبسنتانی نا و پنیشمهندکود  نر چنند د ند نتایج حاصل از مطالعا  و بازدید ا نشان می

محتوا نای  ر این  مراکنزد در اکثنشنبیه بنه  نو اسنت اغفن  آنهنا قالن  کفنیامنا  ی ایی با  نو دارنند ای اجرایی تفاو روش

ولی  این  ه گفتنو مسنئقنرار گراتنه و بن کودکنان در معنرآ آمنوزش  نای متننو شنودد داده منی گوناگون به نوآموزان آموزش

 کنندد  ای الزم را کس  میمراکز برای ورود به دبستان آمادگی

اسنی بنا روش کنار در سنال تفناو  منا وی و اس 7حال آنکنه بنا توجنه رواینا  تربیتنیی روش تربینت کودکنان در قبنل از 

سننال دوم  7در  سننال ی محوریننت بننا بننازی و ر ننایی کننود  اسننت و 7ه گونننه ای کننه در قبننل از سننال داردد بنن 7بعنند از 

  ای عمومی استدمحوریت با عبودیت و ارائو آموزش

شنودی بایند متناسن  ئنه منیسنال ارا 7با توجه به ای  ممدمه آنچه در عروج اندیشه بنه عننوان خندمت بنه کودکنان قبنل از 

دن از سناختار شنود و خنارج شنکنی وضنع موجنبیت عفیهو السنالم باشندد و الزمنو این  امنر قالن با روایا  و سیرۀ تربیتی ا ل

واینا  و ربرآمنده از  باشدد به  می  منظنور اصنول کفنی م تمنع عنروج اندیشنه در این  موضنو ی کنهمی کاری مرسوم و روش

 گرددد ارائه می باشد مچنی  نظرا  کارشناسان مربوره می

باشندی یننایی خاصنی مندبسنتانی کنه در جامعنو امنروز دارای بنار معشود عننوان مهندکود  ینا پنیش مچنی  پیشنهاد می

نتخنا  اواینی دارد کنه قرابنت بیشنتری بنا اصنول ر "بنازی کنده"در م تمع عروج اندیشنه حنذف گنرددی و عننوانی شنبیه بنه 

 گرددد 

 خدمت به نوآموزان در سن قبل از دبستان مجتمع عروج اندیشه در اصول کلی

 فی()رراحی کفیه ررح در   ا بر اسا  بازیی در نظر گرات  بازی به عنوان  دف اصبازی محوری  -

ذف مواضننع حن)حنذف سناعت بننندیی کنال  بننندیی داشنت  قندر  انتخننا ی  منراه بننا قندر  انتخننا   آزادی و ر نایی -

 خطر(

 سیاد  کود  ) تکریوی احترام( -

 ) جهت گیری پنهان( حذف آموزش -

 اسنت کننود ی و درخو)لنزوم حضننور منادر بننه صنور  دوره ایی حضننور تمنام وقننت در صنور  ننناآرام حفنظ نمنش مننادر -

 جهت حضور مادر(
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 مجتمع عروج اندیشه در خدمت به نوآموزان قبل از دبستان راهبردیهداف ا

 ورود به مدرسه در کود  ) از قبیل دقتی تمرکز وددد(؛پیش نیاز ای ای اد  -

 که در مدار  ابتدایی مرسوم است؛ اختالال  یادگیریمشکال  راتاری و  بروز پیش گیری از -

 دسال ی 7متناس  با دورۀ قبل از ا داف تربیتی  انتمال -

 :اجرایی ساختار

 بازیکدهمدیر  -

ه رتبناط بنا خنانواداینت مربینانی اجرایی را در بازیکنده ایفنا منی کنندد ان نام امنور اداریی مندیریت اعالباالتری  نمش مدیر 

 ی باشددموی برعهدۀ  ط به مدیریت بازیکدهو دی ر امورا  مربو ضور مادریار ابندی و نظار  بر حزمان کودکانی 

 بیمر -

کنان خنود را مراحنل رشند و پیشنرات کودکنود  تحنت نظنر ینک مربنی در بازیکنده اعالینت منی کننندد مربنی  15ر  

ت کودکنان ری ثبنت پیشنراگینپنی گنذاردد در مینان منی آنهنادر بازه  ای زمانی مختفف بنا والندی   نتایج را رصد کرده و

 ریمسن ۀننندک تیه و  ندابنا کمنک مادر نای نمنش کنتنرل کننند یمربن  برعهدۀ مربی او منی باشندد نیز هدکبازی در سامانه

 ستداظر خودش ن ریامور مربوط به کودکان ز یمتول یرا داردد و به نوع کدهیکودکان در باز شراتیرشد و پ

 ر مادریا -

نند و ایفنای دار ده حضنورای و بنا زمنان بنندی از قبنل تعینی  شنده در بازیکنمادرانی  ستند کنه بنه صنور  دورهمادریار 

 ادامه نمش مادریار ا به صور  تفمیفی بیان خوا د شدددر  نمش می کنندد

 یازباضا ای سئول م -

ریت ودکنان را مندیبازی در بازیکنده ینک مسنئول دارد کنه ارآینند اجنرای بنازی توسنط ک  ای مختففمحیط یک از  ر 

 د کننه مسننئولشننبننازی در صننورتی اعننال خوا نند ی کننرده و آمننوزش  ننای الزم را بننه کودکننان ارائننه مننی د نندد اضننا ا

ان از مینان را منی تنو مربوره حضور داشته باشدد در ابتندای کنار بنه دلینل تعنداد کنو کودکنان مسنئولی  اضنا ای بنازی

 دد گردن می انتخا مربیان انتخا  کردی اما با اازایش تعداد کودکان الزم است برای ای  نمش نیز ااراد مشخ

مندیر  بنه تشنخی   نرکک بننا مسنئولیت لزومنا  ثابنت نیسنتند و دی ر اینکه مسئول اضا ای بنازی در رنول سنالنکته 

 تغییر کنددبازیکده می تواند 
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 روش کار

ل و بننزاری وسننایامنتمننل مننی گننرددد بننازی  ننا باینند از قبننل رراحننی شنندهی  "بننازی"در بازیکننده کفیننو مفننا یو از رریننق 

د و بیشنتر آنهنا کنننر  منی ای اجرای  ربازی نیز مکتو  شنده باشندد مربنی و مادریار نا بنه اعالینت کودکنان نظنادستوالعمل

 ننند و مسنیر تربینتکود حنذف منیا تنا حند امکنان امنر و نهنی را از کنار خنکنندد آنه ا  دایت و را نمایی میرا در ان ام بازی

 کننددرا  وشمندانه به صورتی کامال  غیر مستمیو و پنهان اداره می

خوا نند انتخنا  کننندد یمنرا کنه   ناتواننند  رکندام از بنازیکده اضا ای مختفنف بنازی وجنود دارد و نوآمنوزان منیدر بازی

ازی و درسنت آنهنا بنه رونند ان نام بن شنود ومنی نظنر مربنی ینا مادریار نا اجنرا زینر - نای قاعنده دارخموصا  بازی- ا بازی

 د دد ای الزم را ارائه میکنند و به کودکان را نمایینظار  می  ابازیان ام شدن 

ن ننام القنه بنه اعکننار بنازی  نایی کنه در بازیکننده بنرای کودکنان پنیش بینننی شنده اسنتی نینز در صنورتی کننه کنودکی در 

ر کنودکی بنه ن مثنال اگنعننواگیری داشتی این  امکنان بنرای او انرا و خوا ند شندد بنه اداعالیت خاصی در زمینه آموزش و ی

 ه او در ان ام ای  کار کمک خوا د کرددخواندن برخی کفما  ابراز تمایل و عالقه کرد مربی ب

ای ین هوا مینت از سنت و بنا احتنرام ا ماننهیکنود  کنه  منان راتنار کر "اد یسن" اسنا  رعاینتبرخورد بنر  در ای  بازیکده

فنو در بازیکنده ه عننوان معمربینان و مادریار نا بن  نای تحکنو آمینزدد راتار نایی بنه دور از امنر و نهنی کنردنبرخوردار اسنت

در  ان  سنتندده کنه کودکنشوندی بفکنه آنهنا حکنو مشناورانی بنا وش و عنالو را دارنند بنرای پادشنا ان این  بازیکندحاضر نمی

 دارددن ای مرسوم وجود بندی ا و کال بندی ستند و زمان "ر ا"ت بازیکده کودکان به تعبیر روای

-ادر نا منیممهنارتی بنه  خممنی نای تارائنو آمنوزش یتوان در کننار بازیکنده بنه آن پرداخنت ای بسیار خو  که میاز ایده

شننا شنوندی آبنا ممناال  و نشنریا  عفمنی گونناگون ازیکنده در در بتواننند در بخشنی از سناعت حضنور خنود د مادر نا میباشد

 ددنشیوه  ای بازی با کودکان را اراب یرند و حتی در مباحثا  و جفسا  آموزشی مختفف شرکت نمای

 صبحگاه:

 د نشناط و شنادابیدقیمه صبح اه مشنتر  اجنرا منی کننندد این  صنبح اه کنه بیشنتر جهنت ای نا 15کودکان  رروز به مد  

 در ابتدای روز اجرا می گردد و  ی  شبا تی با صبح اه در مدار  نداردد

کننه از قبننل  ار() بننه صننور  دوبننار تکننر  ننای کوتنناه و مننوزون قننرآنسننورهصننو   ابتنندای جفسننا  صننبح ا یدر روزه  مننه 

را   نا ا قناری سنورهکودکنان منی تواننند  منراه بنو  پخنش منی شنود کودکنانبنرای انتخا  و به مربینان ارائنه خوا ند شندی 

 د از مرور زمان و حفظ سوره توسط کودکان مربی سورۀ جدید را انتخا  می کندپک  د مخوانی کنند
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قرائنت قنران  پنک ازح اه اعالیت  ایی که مربیان می تواننند بنا توجنه بنه شنرایط و پنذیرش کودکنانی در زمنان صنبجمفه ز ا 

منی  وددد دری مربنیدعا نای کودکاننه در حنق پندری منا اجرا کنند ورزشی نرمشی بنازی  نای سنبک حرکتنیی  مخنوانی سنرودی

 باشدد

ی بنه گنردد ادابی منیشنث ای ناد نشناط و پک از گذشت چند ماه کودکان می تواننند برنامنه  نای پیشننهادی خنود را کنه باعن

 صور  گرو ی اجرا کنندد

در تی و ه اجبنار نیسنبنه صنور   مزمنان در بازیکنددر زمنان صنبح اهی نکته الزم به ذکر است که حضنور  منه کودکنان ای  

ی دی  بنه او داده منده و والناین  اجنازه از رنرف بازیکن یصورتی که کودکی بخوا د دیر تنر بنه بازیکنده بیایند و ینا کنال نیایند

 شودد

 بازی های قانون مند:

( رننول خوا نند ازیبننمسننئول براسننا  نینناز بننازی و صننالحدید  دقیمننه ) 30کودکننان در روز سننه نوبننت کننه تمریبننا  ننر نوبننت 

ادی بنازی بینانی تعندمرکشیدی مشغول بازی  ای قنانون منند خوا نند شندد در این  زمنان  نا بنا توجنه بنه تعنداد و تشنخی  

د در این  خنا  کننندقانون مند مشخ  می گنردد کنه کودکنان منی تواننند بنر حسن  عالقنه و مینل خنود یکنی از آنهنا را انت

 ندد  رینک از منوزش منی دنمش را نمنا و قنانون گنذار در بنازی را دارد و روش بنازی را بنه کودکنان آ مسئول بازیبازی  ا 

 دمشخ   شده است ان و مسئولی  بازی  اقبل برای مربی ای  بازی  ا دارای ا داای  ستند که از

را در  او ازی توسنطبنارالعنا  مربنوط بنه نحنوه و چ نون ی اجنرای  سنئول بنازینکنه کنود  بنازی را ان نام دادی مپک از ای

ز یکنی ا ددچک لیست مربوط به  منان کنود  ثبنت منی کنند تنا در نهاینت مسنیر حرکنت کنود  در بازیکنده مشنخ  باشن

 دامننه کننارااری در تنظننیو چننک لیسننت  ننا و رراحننی برنامننه بننرای نحننوۀ نمننش  ننای اساسننی مننادران در بازیکننده  مکنن

ه خوا ند منیفی ارائنمسنئفه در بخنش نمنش مربینان و منادر  نا بنه صنور  تفاین   ارزندشانی با  مکاری و نظر مربنی اسنتد

 شدد

 صبحانه:

یکننی از برنامننه  ننای روزانننه در بازیکننده صننبحانه خننوردن کودکننان مننی باشنندد از آن ننا کننه یکننی از اصننول اساسننی بازیکننده 

مشنخ  ینا  منراه بنا بمینه دوسنتان در قالن  گنروه نیسنتی امنا آزادی کودکان استی اجباری برای خوردن صنبحانه در زمنان 

پنک از چنند  فتنه کودکنان بنه سنمت سنفره  نای صنبحانو گرو نی ای رراحنی کننند کنه مربیان می توانند اضا را به گوننه
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میل پیدا کننند و مفنا یمی  مچنون شنکر کنردن خندا و  مندلی بنا دوسنتان بنا بنه اشنترا  گذاشنت  غذا ایشنان را تمنری  

 د بهتری  زمان برای ای  موضو  پک از ان ام اولی  بازی قانونمند استدکنند

رتی ز لحناظ مهناتوانند بنرای کودکنان  نو اآن ایی که تهینه صنبحانه بنه خنودی خنود دارای بخنش  نایی اسنت کنه منی از 

ر آن اعالینت کودکنان د یکنی از اضنا ایی کنه تموینت حنک مسنئولیت پنذیری مفیند باشنددآموزنده باشد و  و از نظر ای اد و 

ازیکنده چنه  نای بک ینا دو نفنر از مادر نا بنرای بمی کنند محیط آشپزخانه است کنه بنه صنور  گرو نی و تحنت نظنار  ین

ی اسنت کنه بنه رنامنه  نایبانهی نظاانت بعند از آن و دی نر کار نای مربنوط بنه صنبحانه از صبحبحانه تهیه می کنندد توزیع ص

 ه خوا د شددصور   دامند به صور  ررح در  به مسئول ای  بخش ارائ

ی کنه بحانه  نایصنای که در این ا الزم به ذکنر اسنت تفناو  منزاج  نا و سنالیق کودکنان اسنت کنه من نر منی شنود نکته 

 ا  مه بتوانند از آن میل کنندد ن آماده می کنندی متنو  باشد تکودکا

ریاانت کنرد و داز والندی   منی تنوان در ابتندای سنال ا ن ی اولینایبنا بنه صنالحدید مندیریت بازیکنده و  منرا صبحانه  زینه 

   یرنددببر عهده یا اینکه میتوان والدی  را مو ف کرد به صور  نوبتی و یفه تهیه نان و صبحانه را 

 بازی آزاد:

منی ران ار  آموزگناو نظن یریغالبنا  بندون سنخت  د این  بنازی  نادوشن یآزاد من یصنرف بناز کودکنانروزاننه  زماناز  بخش

 ید بعضنکننند ه بنازی منیدر محنیط بازیکنداسنت کنه کودکنان آزاداننه  ییا وینآزادی اوقا  خوش و پر  ی ا ید زمان بازباشد

خت  کننندد سنا یمن یننو  بناز کینرا صنرف  وقنت شنتریب  نرید یرونند  و بعضن یمن  نرید یبه بناز یزبا کیاز بچه  ا از 

گنل  ماشنیینار دسنتیی کنتهینه  ییخنال یبنا جعبنه  نا ییسناخت  اشنا یینا یوننولیتی یبزر  چوب یبا بفو   ا یباز یخانه  ا

 دبازی وددد نمونه  ایی از بازی  ایی است که در زمان بازی آزاد ان ام می شود

 دنندک یمناتار نا رو مشنا دۀ ال  بچنه  نا اوبنه سن ییوقنت خنود را صنرف پاسنخ و شنتریب یآزادی مربن یبناز زمان رول در

ی نهنا را را نمنایی مندددد آو چناقو ی نا غنهیتفاده از تاسن ۀکنردن و نحنو ینو  گره زدن و به  و بست ی چسن  کنار ۀدربار مثال 

بنت منی ثای مشنا دا   ند ند را رصند کنرده و در انرم از خنود نشنان منی و  مچنی  راتار ایی که بچه  ا با یکدی ر کندد 

 کندد

 ده اسنتبازیکنده توسنط ارائنه شن نایی کنه در لیسنت بنازی  نای بنازی کنه کودکنان ای آزاد در صورتی ان ام بازی زماندر 

مننورد  ی الزم دری در صننور  مناسنن  بننودن شننرایط و صننالحدید مربننی یننا مسننئول اضننای بننازیی را نمننایانتخننا  کردننندرا 

 ی در لیست پیشرات کودکان ثبت خوا د شددبازی به کودکان ارائه شده و نتایج حاصل از باز
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اط و اتنال فنی مثنل حینزمان بازی آزاد بننا بنه صنالحدید مربینان و مسنئولی  اضنا ای در روز نای مختفنف اضنا ای مختفدر 

 باشددبازی آزاد اعال می ورزشی یا  ال وددد برای ان ام

 :یگروه هاینشست 

بنا متربینان  عالینت  نای منه روزه بعند از اتمنام اکنود  منی باشندد این  مربنی  15بی متولی نظار  و  دایت پیشنرات  ر مر

بینان  ی بنهسنتند بینان حبت کنننده اصنفی مترخود جفسا   مفکری و  و اندیشی برگنزار منی کنندد در این  جفسنا  کنه صن

یی کننه عالیننت  ننااکار ننایی کننه در رننول روز ان ننام داده اننندی معراننی اعالیننت  ننایی کننه بیشننتر خوششننان آمنندهی معراننی 

 خوششان نیامدهی بررسی اتفاقا  خاص اگر در رول روز رو داده است وددد می پردازندد 

نبایند  ربنی اصنالدر ای  جفسنا   ندف اانزایش قندر  بینان و اسنتداللی و  مچننی  بنروز احساسنا  در کودکنان اسنت و م

ن ربینان را در رسنیدالزم مت جفسه را به صور  کالسی اداره کنرده و بنه نمنیحت متربینان بپنردازدد مربنی بایند تنهنا در منوارد

 به یک نتی ه و تممیو صحیح ترغی  کندد 

 جمعی نظافت دسته

بننا بنه   د  مچننیددمرتن  منی گنر ی کنه در آن اضنا بنازی کنرده انندبازی پک از اتمام زمان بازی توسنط کودکناناضا ای 

ن نام او نظاانت  رددتوسنط کودکنان مرتن  منی گننینز بازیکنده عمنومی تشخی  مربیان بعد یا قبل از جفسه آخر روز اضنای 

 ستد ارراف او د  دف اصفی اینکار نیز ای اد احسا  مسئولیت در کود  نسبت به محیط زندگی و وسایل امی شود

 ت بازیکده عروج اندیشه ) مبعا(افزار مدیرینرم 

نینز  بازیکنده و دکنان در رنول روز و مشنخ  شندن مسنیر پیشنرات آنهنا درثبنت اعالینت  نای کوبنه جهنت  رنرم اانزاای  

ازی پنک بن  اضنا ای ننرم اانزار دارای انرم  نایی اسنت کنه مسنئولیاین   رراحی شده استد یمیزان تحمق  ر یک از ا داف

د منندیریت مننی کنننند در آن وارد از ان ننام بننازی توسننط کودکننان ارالعننا  مربننوط بننه بننازی و کننود  را بننه صننور  انفننرادی

 بازیکده مسئولیت نظار  ثبت دقیق اعالیت  ا را برعهده داردد 

ر روه خنود دگنن کودکنان در بازه  ای زمانی مشنخ  نتنایج و تحفینل  نای ارائنه شنده توسنط ننرم اانزار را بنا منادرامربیان 

 ی کنندد میو گیری لیت کود  در بازیکده و نیز اعالیت  ای تکمیل در منزل تمممیان می گذارند و برای نحوۀ اعا

و بعند از رائنه ه مدرسنه ات و بنبورنه ثبنبه ذکر است اعالیت  ای ان ام شنده در مننزل نینز توسنط منادر در انرم  نای مرالزم 

  آن در نرم اازار ثبت خوا د شدد
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ازیکنده ودد ب درکنود   اانزار دارای بخنش  نایی دی نری از قبینل مشنا دا  منادر در روز حضنوری گنزارش مربنی از راتنارنرم 

 دخوا د گردید معرای جزوۀ آموزشی نرم اازار می باشد که در

 در بازیکده: مادریارهانقش 

ی منادران منش تربیتنحفنظ ن با توجه به اینکنه یکنی از اصنول اساسنی عنروج اندیشنه در خندمت بنه کودکنان قبنل از دبسنتان

 د بفکنه منادر بایندودکانشنانمی باشدی نمش مادران در اضای بازیکده نبایند تبندیل شنود بنه ننا ر و تماشناچی اراینند تربینت ک

یفنای نمنش اود  این  کننمشی کامال  اعال در اضای بازیکده ایفا کند که  نو خنود بنه نمنش و و یفنو خنود پنی ببنرد و  نو 

 را مشا ده گر باشدد

وری کنه در روز کنند بنه رن گام اول ابتدا الزم است مدیریت بازیکنده برنامنه زمنانی حضنور منادران در بازیکنده را مشنخ در 

  تعنداد بننا )البتنه این انده باشندو از قبنل بنه ارنال  آنهنا رسن مادر در بازیکده حضنور نداشنته باشنند 3مادر و بیشتر  2کمتر از 

  دداد کودکان و مربیان قابل تغییر است(به تغییر تع

ر منی گیرنند و بنازی قنرا در نوبت اول حضور خنود در بازیکنده صنراا  بنه عننوان تماشناگر در کننار مسنئولی  اضنا ایمادران 

ادران مناعنث منی شنود ببخنش این   اجراینی یناری منی د نندد در ان نام امنوررا او  رخواست مسئول بنازییو د در صور  نیاز

ضننا ای احضننور در  مننی توانننند بننا برنامننه ریننزی منندیریتبننا رویکرد ننای بازیکننده و روش کنناری آن آشنننا شننوندد مننادارن 

 باشددندر ای  مرحفه تعداد مادران در روز بیش از دونفر ترجیحا ت ربه کنندد مختفف را در یک روز 

شنی از اعالینت ینک ما نه روز بعند از حضنور در نوبنت اول اسنتی گزار 30تنا  20در نوبت دوم حضور خنود کنه تمریبنا مادران 

ینک نندی منی کن تریااندرا  در منورد ارزنند خنود تحفینل  نای مربنی در رنول ینک مناه  یارائه می کننند در منزل ارزند خود

م بنازی کمنک ن نال اضنا در ابنه مسنئو مادریناریکنی از اضنا ا بنه عننوان و در  ند خود بازی آزاد ان ام می د نندبت با ارزنو

 می کنندد

ا مادریار ن ینر کنند(زیکنده تغیالبته این  مرحفنه ممکن  اسنت در اجنرا و بننا بنه نظنر مربینان و مندیریت بانوبت سوم به بعد )از 

رای بننای بیشننتری را بننر عهننده ب یرننند و در رننول روز اضننا  یننا صننبحانهو  لیت یکننی از اضننا ای بننازیمننی توانننند مسننئو

 کودکان اعال باشندد

ارزنند خنود از  ی آزاد بناجدول پیشرات و دریاات تحفیل  ای مربنیی ارائنه گنزارش اعالینت  نای در مننزلی ان نام بنازکنترل 

 ثابت در  ر نوبت حضور مادر در بازیکده باید عمفی گرددداست که به صور   جمفه کار ایی
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ن ه گنردد تنا در زمنادران ارائناست برنامه دقیق زمان حضنور منادر از قبینل جفسنه بنا مربنیی ان نام بنازی آزاد وددد بنه مناالزم 

 اشددبده ممون و بازیکده نیز از آاا  احتمالی بی کار بودن مادر در اضای بازیک وقت آنان تفف نشده یحضور

شنامل  ااین  آمنوزش  ن دی ر از برنامه  ای جندی بازیکنده بنرای منادران ارائنو آمنوزش  نای الزم بنه آنهنا منی باشنددیکی 

ر قالن  د د منی باشند کنهام دادن آنهنای تربینت کنود ی ارتبناط بنا کنود ی  مسنر داری وددان نمعرای برخی بازی  ا و شنیوۀ 

 اشددائه کتا ی سی دی ی نشریه ودد می بانفرادیی ار ای مختفف کالسیی جفسا  مباحثهی آموزش  ای 

ید رد و بنه صنالحدان نر  و عالقنو توانناییاین  اسنا   بنردی نری نینز متمنور اسنت کنه اجراینی مادران اعالیت  نای برای 

زئیننا  و ت سنت از: اعالینت  نا عبنار  متفناو  باشندی از جمفنه این  ا بنرای  نر شنخ  منی توانندمربیان و مندیر بازیکنده 

ای  ننازی اعالیننت سننخرینند  ننای الزمی مسننتند برخننی نظااننت بازیکنندهی کمننک در برپننایی برنامننو صننبحانهی ان ننام  اضاسننازی

 ان ام اعالیت  ای مطالعاتی و محتوایی ودددد 

 آموزشی و تربیتی: اهداف

 زیر مورد بررسی قرار گرات:برای احماء ا داف آموزشی و تربیتی دورۀ قبل از دبستان منابع 

 گانو دورۀ پیش دبستانی؛ ممو  آموزش و پرورش؛ 11د ا داف 1

 ا  روانشناسی رشد؛کود  بر اس ا و نیاز ای د وی گی 2

 معفمان پایو اول ابتدایی؛ از د مماحبه با چند ت 3

 د دسته بندی و ا داف ارائه شده توسط مهد بازی انشاء4

ط بنه ا نداف و جزئنی در جنزوۀ مربنوزینر مشنخ  گردیدنند کنه ا نداف دسنته  5در کفنی ا نداف پک از ان نام بررسنی  نا 

 معرای شده انددبازی  ا 

 مهار   ای ذ نی -

    ای عارفی و روحیمهار -

 مهار   ای حرکتی -

 مهار   ای حسی -

 اخالقیاضائل  -
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 :مکان اجرانوع بازی و از جهت  دست بندی بازی ها

 )پرتا   ای لی لیی صخره نوردیی حفمه وددد(  ریفد  بازی  ای حرکتی 1

 + دست ورزی ) مهار   ای ذ نی( د بازی  ای دقت و توجه2

 د نماشیی کاردستیی گل بازیی خمیر بازی وددد3

 د نمایش ی قمهی پرده خوانی وددد4

 حرکتی ) تا ی سرسرهی راپلی خا  بازیی گرگو به  وای استپ  وایی وددد( –د  ی انی 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


