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قواعد بازی

از  18ماهگی
بازیهای فکری در تکامل فکری فرزند شام نقش دارند ،زیرا این بازیها حافظه و همچنین توامنندیهای مشاهده ای و ارتباطی او را برمی انگیزند .این بازیها به سایر موارد فراگیری هم کمک
می کنند مثل آنکه یاد بگیرد تابرای نوبتش صرب کند ،باخت را بپذیرد و اعتامد به نفسش را تقویت کند .مهمرت از آن ،بازی کردن شام با یک بازی فکری به کودکتان اجازه می دهد تا
اوقاتی با کیفیت را با شام بگذراند .این امر سهم بسزایی در افزایش پیوند وابستگی مستحکمی میان هر دو نفر شام دارد.

آماده سازی بازی
 (1پیش از اولین استفاده ،کارتهای بازی فکری را به  32قسمت تقسیم کنید.
 (2وقتیکه شام آماده بازی شدید ،تعداد کارتهایی را که برای هر دست بازی استفاده خواهید کرد ،تعیین کنید .توصیه می شود با  ۶کارت ) 3جفت( برای یک کودک  18ماهه رشوع
کنید و سپس بسته به مهارت های فرزند خود ) 4جفت 6 ،جفت 8 ،جفت و غیره( تعداد جفت ها را به تدریج افزایش دهید.
 (3کارتها را قاطی کنید و بنحوی که روی آنها به سمت میز باشد بچینید .آنها باید به اندازه ای از یکدیگر فاصله داشته باشند که بدون جابجایی سایر کارت ها ،بتوان آنها را چرخاند.

نحوه بازی
 (1از فرزندتان بخواهید دو تا از کارتهای روی میز را بچرخاند.
• اگر کارتها مشابه اند ،فرزندتان آنها را کنار خودش نگهدارد و دو کارت دیگر را بچرخاند.
• اگر کارتها مشابه نیستند ،فرزندتان دوباره آنها را رسجای اولیه شان درحالیکه روی آنها به میز است بگذارد .
 (2وقتی نوبت خودتان شد ،دو کارت را بچرخانید .اگر مشابه هستند آنها را نگهدارید و در غیر اینصورت آنها را رسجایشان درحالیکه روی آنها به میز است بگذارید.
 (3به نوبت به همین نحو ادامه دهید .زمانیکه دیگر کارتی روی میز نباشد بازی متام می شود .برنده کسی است که بیشرتین جفت کارتها را پیدا کرده باشد.
متاشای دقیق بازی به کودکتان کمک می کند تا جای کارتهایی را که قبالً چرخانده شده اند ولی هنوز جفت آنها یافت نشده است را به یاد آورد .این کار به او اجازه خواهد داد تا با
سهولت بیشرت بتواند جفت هایی با کارت هایی که برای اولین بار چرخانده شده اند بسازد.
اهمیت دارد که تعداد کارتهایی که در یک دست بازی استفاده می شود با تواناییهای کودکتان سازگار باشد .به این ترتیب  ،این چالش برای او محرک و واقع بینانه باقی می ماند .همین
امر به وی اجازه می دهد موفقیت ها را تجربه کند و وقتی دو کارت یکسان پیدا می کند ،احساس غرور کند.

ایده های دیگری برای بازی با کارتهای بازی فکری
شام می توانید کارتهای بازی فکری را برای بازیهای دیگری استفاده کنید که موجب افزایش رسگرمی است و فراگیری را متنوع می کند.
• کارتها را روی میز بنحوی که تصاویر قابل مشاهده باشند قراردهید .سپس از فرزند خود بخواهید به همه کارت هایی که شخصیت ،یک شیء یا شیء خاصی را نشان می دهند ،اشاره
کند .از  18ماهگی.
• کارتها را روی میز بنحوی که تصاویر قابل مشاهده باشند قراردهید  .سپس از فرزند خود بخواهید که کارت هایی با تصاویر یکسان را کنار هم قرار دهد یا کارت هایی را که حاوی
عنارص مشابه هستند )یک شخصیت  ،یک رنگ  ،یک احساس و غیره( .از  18ماهگی.
• کارتها را داخل یک کیسه پارچه ای بگذارید  .سپس از کودکتان بخواهید تا کارتی را بطور اتفاقی بردارد و آنچه را که روی آن می بیند بگوید .از  2سال و نیمی .
• کارتها را روی میز بنحوی که تصاویر قابل مشاهده باشند بگذارید .بعد از فرزندتان بخواهید که بعضی تصاویر روی کارتها را باهم ترکیب کند تا داستانی بسازد و آن را
تعریف کند .از سه سالگی.
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