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تمرین هایی 
در راستای پرورش 
خالقیت کودکان 

مقطع دبستان

تمرین هایی 
در راستای پرورش 
خالقیت کودکان 

مقطع دبستان
خالقیت توانایی قابل پرورش می باشد که والدین می توانند درزمانی محدود و با 

در نظر گرفتن تمرین هایی ساده، در مسیر خالقیت فرزندان خود گام بردارند.

مقاله شماره 1
را در سایت تیزلند بیابید!

اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

ــد  ــن فرآین ــی اســت، لیک ــی ای ذات ــت، توانای خالقی

به کارگیــری ایــن توانایــی ذاتــی نیســت و انســان ها 

ــد،  ــد خالقیــت خــود را به کارگیرن ــرای اینکــه بتوانن ب

مناســب  آموزش هــای  تحــت  کــه  اســت  الزم 

قرارگرفتــه و تــالش و همــت بســیاری داشــته 

باشــند. در سیســتم های آموزشــی کشــورهای موفــق 

ــت  ــرورش خالقی ــرای پ ــودکان ب ــن، ک ــون ژاپ همچ

ــا در  ــد، ام ــرار می گیرن ــالق ق ــای خ ــت آموزش ه تح

ــا، نظــام  ــد کشــور م کشــورهای درحال توســعه مانن

آموزشــی نیز با کاســتی هایی روبه رو اســت. در کشــور 

مــا کالس هــای درس به گونــه ای ســازمان دهی شــده 

کــه معلــم ملــزم اســت کــه بــا مدیریــت زمــان، کتاب 

درســی و محتــوای آموزشــی کــه بــه او سپرده شــده 

را تدریــس کنــد و در پایان تــرم آزمــون بگیــرد، ایــن 

ــان  ــا زم ــان م ــرده و معلم ــوزش را پرک ــان آم کار زم

چندانــی بــرای پــرورش خالقیــت ندارنــد، بــرای حــل 

ــت  ــرورش خالقی ــوان، آموزش وپ ــکل می ت ــن مش ای

را در خانــه انجــام داد والدیــن می تواننــد بــا آگاهــی 

از رونــد ایــن کار،کــودکان خــود را آمــوزش دهنــد. در 

ادامــه بــه تمرینــات آموزشــی ای در راســتای پــرورش 

ــه  ــود ک ــاره می ش ــتان اش ــع دبس ــت در مقط خالقی

ایــن تمرینــات می تواننــد راهگشــای والدیــن گرامــی 

در ایــن امــر مهــم باشــند.

https://goo.gl/VHsmBQ
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یکــی از تمرین هــا ایــن هســت کــه والدیــن 

می تواننــد داســتانی را بــرای فرزندشــان تعریــف کنند 

و ســپس از او بخواهنــد کــه بــرای داســتان عنــوان و 

ــه داســتان  ــال ب ــد. به عنوان مث اســمی را انتخــاب کن

زیــر توجــه کنیــد:

تاجــری بــود کــه برای تجــارت بــه شــهرهای مختلف 

ســفر می کــرد. ازقضــا بــه جزیــره آدم خوارهــا رســید. 

آدم خوارهــا هــم او را اســیر کردنــد تــا فــردا بــا او غــذا 

بپزنــد. شــازده خانــم آدم خوارهــا تاجر را دیــد و همان 

لحظــه عاشــق او شــد به پیــش تاجــر رفــت و گفــت 

مــن عاشــق تــو هســتم . اگــر بــا مــن ازدواج کنــی 

بــه قبیلــه ام می گویــم کــه تــو را زنــده نگه دارنــد، امــا 

تاجــر گفــت نــه مــن ترجیــح می دهــم کــه زنده زنــده 

خــورده شــوم. اما بــا تــو ازدواج نکنــم. صبــح روز بعد 

آدم خوارهــا تاجــر را در دیگــی گذاشــتند و پختند.

والدیــن می تواننــد داســتان فــوق را بــرای فرزند خود 

بخواننــد و از او بخواهنــد کــه بــرای آن عنــوان تعیین 

کنــد. در زیــر بــه عنوان هایــی کــه کــودکان بــرای ایــن 

داســتان در نظــر گرفته اند،اشــاره می شــود.

عنوان های خالق:

 باقالی پلو با گوشت تاجر   |   خورش تاجر

عنوان هایی که خالقیت ندارند: 

شازده خانم  |  آقای تاجر 

درصورتی که عنوان های کودکان خالق نباشد، می توانیم از آن ها بخواهیم تا عنوان های دیگری 

برای داستان بگذارند و آن ها را راهنمایی کنیم تا کم کم ذهنشان معطوف به خالقیت شود.

تمرین های خالقیت در مقطع دبستانتمرین های خالقیت در مقطع دبستان

ستان
ت کودکان مقطع دب

ش خالقی
ی پرور

ستا
ی در  را

ن های
تمری
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یکــی دیگــر از تمرین هــا ایــن اســت کــه مــا وســیله ای 

را نــام می بریــم و از فرزنــد خــود می خواهیــم کــه 

کاربردهــای ایــن وســیله را نــام ببــرد. مثــالً از او 

ــر  ــرد. در زی ــام بب می خواهیــم کــه کاربردهــای آجــر را ن

پاســخ های دو دانش آمــوز نشــان داده شــده اســت.

دانش آموز اول:

ساختن مدرسه، ساختن مسجد، ساخته خانه و....

دانش آموز دوم: 

ــود،  ــته نش ــا بس ــگ ت ــار در پارکین ــر کن ــتن آج گذاش

ــال،  ــس ب ــاختن دروازه بی ــرای س ــر ب ــتفاده از آج اس

ــردو و... ــتن گ ــرای شکس ــر ب ــتفاده از آج اس

ــخ های  ــد، پاس ــه می کنی ــه مالحظ ــور ک همان ط

دانش آمــوز اول چنــدان خالقانــه نبــود. همــه مــا 

ــوان ساختمان ســازی  ــا آجــر می ت ــه ب ــم ک می دانی

ــع و  ــخ های بدی ــوز دوم پاس ــا دانش آم ــرد، ام ک

خــالق ارائــه داده اســت. اگــر فرزنــد مــا نتوانســت 

پاســخ خالقــی ارائــه دهــد. بایــد از او بخواهیــم که 

تفکــر داشــته و پاســخ های دیگــری ارائــه دهــد.

استفاده از آجر به جای تیر دروازه
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ــا  ــه م ــت ک ــکل اس ــن ش ــه ای ــدی ب ــن بع تمری

تعــدادی حــروف را بــه فرزنــد خــود می دهیــم و از 

او می خواهیــم کــه بــا ترکیــب ایــن حــروف کلمــه 

بامعنــی بســازد. بایــد همواره دقت داشــته باشــیم 

کــه در ابتــدای ایــن تمریــن، مــا بایــد از حــروف کم 

و ســاده شــروع کنیــم تــا کــودک به ســرعت جــواب 

دهــد و مشــتاق شــود و ســپس حــروف را بیشــتر 

ــد،  ــتاق ش ــه مش ــه ک ــودک رفته رفت ــا ک ــم ت کنی

بتوانــد کلمــات پیچیــده را بســازد.

ــم از  ــا می توانی ــوق م ــن ف ــر تمری ــالوه ب ع

ــوه و  ــر می ــه ه ــم ک ــود بخواهی ــودک خ ک

خوراکــی گــرد را کــه می شناســد، نــام ببــرد و 

بایــد از او تعــداد زیــادی نــام را انتظــار داشــته 

ــم. ــه او کمــک کنی ــردن ب ــام ب باشــیم و در ن

در عبــارات فــوق بــه تمرین هــای نامبردنــی اشــاره 

ــم  ــا می توانی ــات م ــن تمرین ــر ای ــالوه ب ــد، ع ش

تمریــن نقاشــی نیــز بــا کــودک انجــام دهیــم، بــه 

ایــن صــورت کــه یک شــکل ماننــد دایــره کشــیده 

و از کــودک بخواهیــم کــه ایــن شــکل را بــه شــکل 

دیگــری تغییــر دهــد، اگــر کــودک دایره را به شــکل 

ــه  ــدان خالقان ــال درآورد کار او چن ــا پرتق ــوپ ی ت

ــره کشــیده و  ــرای او دای ــد بازهــم ب نیســت و بای

بخواهیــم تــا آن را بــه شــکل دیگــری درآورد. امــا 

ــک  ــرخ ی ــکل چ ــه ش ــره را ب ــا دای ــد م ــر فرزن اگ

دوچرخــه یــا نگین یــک انگشــتر درآورد نقاشــی او 

بــه ســمت خالقیــت پیــش رفتــه اســت.

ستان
ت کودکان مقطع دب

ش خالقی
ی پرور
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ی در  را

ن های
تمری
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مقاله شماره 3
را در سایت تیزلند بیابید!

اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

آموزش خالقیت 
برای کودکان 

پیش از دبستان

آموزش خالقیت 
برای کودکان 

پیش از دبستان
خالقیت افراد در دوران کودکی، قابلیت پرورش بسیاری دارد. ازاین رو می توان با 

آموزش مؤثر به پرورش خالقیت کمک کرد.

ــودک  ــخصیت ک ــتان ش ــش از دبس ــنین پی در س

ــه  ــود ) ازجمل ــای خ ــود و توانایی ه ــزی می ش پایه ری

خالقیــت( را شــکوفا می کنــد. ایــن دوره، دوره بســیار 

حساســی اســت و والدیــن و مربیــان بایــد مراقــب 

ــا  ــا آن ه ــود ب ــورد خ ــودکان و برخ ــای ک فعالیت ه

ــتعدادها در آن دوره  ــیاری از اس ــه بس ــند، چراک باش

فرصــت بــروز نمی یابنــد و در ســنین باالتــر به ســختی 

ــاخت.  ــکوفا س ــا را ش ــوان آن ه می ت

در ایــن دوره بیــش از 70 درصــد زمــان آزاد کــودکان، 

بــه بــازی اختصــاص می یابــد و فعالیــت بــازی بــرای 

ــازی به صــورت  کــودک بســیار لذت بخــش اســت. ب

خودجــوش بــوده و از درون کــودک نشــات می گیــرد. 

کــودک به وســیله بــازی اســت کــه هیجانــات 

ــه بیــرون منتقــل کــرده و محیــط اطــراف  خــود را ب

ــا  ــراه ب ــازی، هم ــت ب ــد. فعالی ــایی می کن را شناس

ــاس  ــه و اس ــل، پای ــرد. تخی ــورت می گی ــل ص تخی

ــرورت دارد  ــن ض ــت، از ای ــت اس ــکل گیری خالقی ش

ــه ســمت  ــودک را ب ــازی، ک ــن به وســیله ب ــه والدی ک

خالقیــت رهنمــون ســازند.

https://goo.gl/pZatNF
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ــت  ــا خالقی ــد ب ــه بتوان ــرای اینک ــازی ب ــت ب فعالی

ــد در  ــی را بای ــد. اصول ــته باش ــق داش ــدی عمی پیون

رابطــه بــا آن در نظــر گرفــت. یکــی از اصــول مهمــی 

ــود،  ــه ش ــر گرفت ــودکان در نظ ــازی ک ــد در ب ــه بای ک

اســباب بازی اســت. اســباب بازی، کــودکان را بــا 

رنگ هــا و شــکل ها آشــنا می ســازد، پــس مــا بایــد 

ــم.  ــت کنی ــباب بازی دق ــاب اس در انتخ

ــرای کودکمــان در نظــر  اگــر اســباب بازی هایی کــه ب

می گیریــم، خیلــی ســاده باشــند،کودک مــا اصــالً بــه 

فکــر کــردن ترغیــب نمی شــود. کمی بــا اســباب بازی، 

بــازی می کنــد و ســپس آن را در گوشــه ای رهــا کــرده 

و مــی رود، امــا اگــر اســباب بازی مــا خیلــی پیچیــده 

باشــه نیــز چنــدان مناســب نیســت. کــودک از بــازی 

ــود  ــته می ش ــده خس ــباب بازی پیچی ــا اس ــردن ب ک

و نمی توانــد از آن لــذت ببــرد. بــر ایــن اســاس 

می تــوان گفــت کــه اســباب بازی بایــد متناســب بــا 

ســن کــودک انتخــاب شــود. 

مبحــث دیگــر در رابطــه بــا اســباب بازی این هســت 

کــه اســباب بازی بایــد به گونــه ای باشــد کــه کــودک 

بــا آن بــازی کنــد نــه اینکــه مــا اســباب بازی را 

ــا تماشــاچی حرکــت آن  ــرده و کــودک تنه روشــن ک

کوکــی  اســباب بازی های  به عنوان مثــال  باشــد. 

ــه  ــودک ب ــرای ک ــی را ب ــچ خالقیت ــت هی گران قیم

ــا آن  ــاط ب ــا در ارتب ــودک م ــون ک ــد. چ ــال ندارن دنب

ــت. ــل اس ــباب بازی منفع اس
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ــاهده  ــن مش ــر والدی ــباب بازی ، اگ ــا اس ــه ب در رابط

کردنــد کــه کــودک از یــک وســیله بــی ارزش به عنــوان 

اســباب بازی اســتفاده می کنــد و مرتــب بــه ســراغ آن 

مــی رود. ایــن نشــان دهنده خالق بــودن کودک اســت. 

ــی  ــن اســباب بازی های گران قیمت ــات والدی گاهــی اوق

را بــرای کــودک خــود خریــداری می کننــد، اما کــودک با 

یــک شــی ء بــی ارزش ماننــد یــک جعبــه کبریــت خالی 

بــازی می کنــد. ایــن وضعیــت نه تنهــا جــای ناراحتــی 

نــدارد. بلکــه بســیار امیدبخــش نیــز می باشــد. 

کــودک مــا بــه اســباب بازی گران قیمــت توجــه 

ــه  ــا آن جعب ــود ب ــن خ ــوض در ذه ــا در ع ــدارد، ام ن

کبریــت تصویرســازی می کنــد و گاهــی آن را ماشــینی 

ــی  ــد و بازی های ــن می کش ــد و روی زمی ــور می کن تص

ازاین دســت را بــا آن انجــام می دهــد. 

در بــازی، بهتــر اســت کــه کــودک بــا خالقیــت خودش 

نحــوه بــازی کــردن بــا وســایل را یــاد بگیــرد نــه اینکــه 

والدیــن اســباب بازی را بــه کــودک داده و ســپس 

برایــش توضیــح دهنــد کــه بــا ایــن اســباب بازی چــه 

ــی.  ــام ده ــی انج ــی را می توان بازی های

ــای  ــودک آجره ــه ک ــد ب ــا نبای ــال آن ه به عنوان مث

ــا  ــا این ه ــه ب ــد ک ــپس بگوین ــتیکی داده و س پالس

خانــه، پــل، آدمــک و... بســاز بلکــه بایــد آجرهــا را بــه 

کــودک داده تــا خــودش نحــوه بــازی کــردن بــا آن هــا 

ــرد. را فراگی
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ــه در  ــری ک ــورد دیگ ــباب بازی، م ــر اس ــالوه ب ع

ــار و آزادی  ــت، اختی ــرح اس ــت مط ــازی و خالقی ب

ــاز  ــار نی ــه آزادی و اختی ــد.کودک ب ــودک می باش ک

دارد تــا بــر اســاس عالقــه و رغبــت خــودش بــازی 

کنــد. در بــازی داشــتن اختیــار و آزادی اصــل 

اســت و ایــن آزادی و اختیــار اســت کــه کــودک را 

ــان  ــن و مربی ــر والدی ــاند. اگ ــت می رس ــه خالقی ب

تصمیــم داشــته باشــند کــه از بــازی اســتفاده 

ــمت  ــه س ــا را ب ــازی بچه ه ــا ب ــد ی ــی کنن آموزش

آمــوزش دادن و یادگیــری هدایــت نماینــد. بــازی 

ــودک در آن  ــه و ک ــود گرفت ــه خ ــار ب ــت اجب حال

ــد خــالق  ــد، پــس نمی توان احســاس آزادی نمی کن

باشــد.

ــازی  ــز در ب ــوق، عامــل زمــان نی ــار مــوارد ف در کن

و خالقیــت اهمیــت ویــژه ای دارد. گاه پــدر و 

ــازی کــودک زمــان تعییــن می کننــد  ــرای ب مــادر ب

ــد کــه یــک  ــه کــودک می گوین ــال گاه ب به عنوان مث

ــی  ــازی کن ــا ب ــرم ت ــارک می ب ــه پ ــو را ب ــاعت ت س

ــم،  ــازی می کن ــو ب ــا ت ــه ب ــک ســاعت در خان ــا ی ی

امــا بهتــر اســت بــرای کــودک زمــان تعییــن نکنیــم 

ــه  ــش ب ــا آرام ــت و ب ــچ محدودی ــدون هی ــا او ب ت

ــازی زمــان  ــرای ب ــردازد. وقتی کــه ب ــازی خــود بپ ب

در نظــر بگیریــم و از ابتــدا بــه کــودک بگوییــم تــا 

ــن  ــی، ای ــازی کن ــی ب ــالن ســاعت فقــط می توان ف

امــر ســبب می شــود کــه کــودک بــا آرامــش 

کمتــری بــازی را آغــاز کنــد زیــرا تصــور می کنــد کــه 

ــر اســت  ــه او تحمیل شــده اســت. بهت ــراردادی ب ق

ــا جایــی کــه برایمــان  ــازی کــودکان ت ــرای ب کــه ب

ــه از ورای  ــم چراک مقــدور اســت زمــان صــرف کنی

ــا  ــه م ــر اینک ــالوه ب ــه ع ــن بازی هــا اســت ک همی

ــک  ــودکان کم ــت ک ــرورش خالقی ــه پ ــم ب می توانی

ــو  ــات نیک ــکل گیری صف ــه ش ــم ب ــم، می توانی کنی

در آن هــا اقــدام نماییــم. در ادامــه بــه بازی هایــی 

ــاره  ــود اش ــت ش ــاز خالقی ــد زمینه س ــه می توان ک

ــه شــرح مختصــر هــر  ــه ب می شــود.)در ایــن مقال

بــازی پرداختــه می شــود. بــرای آشــنایی دقیــق بــا 

هــر بــازی و اجــرای مؤثــر آن، از کلیــپ مربــوط بــه 

آمــوزش خالقیــت بــه کــودکان پیــش از دبســتان 

دیــدن فرماییــد.(

نمایــش تقلیــدی:  بهتریــن نــوع 

ــل از دبســتان  ــازی ای کــه بچه هــا قب ب

ــه  ــازی ای اســت ک ــد، ب انجــام می دهن

ــادر  ــدر و م ــش پ ــودکان از نق در آن ک

تقلیــد می کننــد. زمانــی کــه کــودک از 

بزرگ ترهــا در بــازی تقلیــد می کنــد 

یــا  مــادر  روســری  می خواهــد  و 

ــع  ــد، درواق ــن کن ــدر را برت ــی از پ لباس

ــن  ــد و ای ــش کن ــازی نق ــد ب می خواه

ــت،  ــت اس ــا خالقی ــراه ب ــد او هم تقلی

ــازی اســت کــه کــودک  ــرا در ایــن ب زی

بــا کمــک خالقیــت خــود نقش آفرینــی 

می کنــد.

آب بــازی:  یکــی دیگــر از بازی هــا، آب بــازی 

ــه  ــت ک ــازی ای اس ــازی، ب ــد، آب ب می باش

ســبب آرامــش کــودکان می شــود. کــودکان 

وقتــی آب بــازی می کننــد بــا پاشــیدن 

ــار و  ــمت فش ــمت و آن س ــن س ــه ای آب ب

عصبانیتــی کــه در درونشــان هســت تخلیــه 

ــی کــه کــودک آرام شــد، در  ــد و زمان می کنن

ــکار  ــه اف ــت ک ــر هس ــش خاط ــت آرام حال

خالقانــه در ذهنــش شــکل می گیــرد. بــرای 

همیــن اگــر والدیــن تصمیــم داشــتند کــه 

فرزنــد خــود را بــه فعالیتــی خالقانــه ترغیب 

ــر  ــد، بهت ــاد بدهن ــه او ی ــا کاری را ب ــد ی کنن

ــد. ــدام کنن ــازی اق اســت بعــد از آب ب

از  یکــی  نقاشــی:   بــا  بــازی 

بهتریــن راه هــای پــرورش خالقیت 

در کــودکان، نقاشــی کــردن اســت. 

در ایــن رابطــه والدیــن می تواننــد 

ــودک  ــه ک ــند و ب ــط بکش ــد خ چن

ــه  ــط چ ــد خ ــن چن ــد در ای بگوین

شــکل هایی را حــدس می زنــی و از 

او بخواهنــد تــا شــکل ها را نشــان 

ــن  ــد و والدی ــح بده داده و توضی

ــات  ــه توضیح ــت ب ــا دق ــد ب بای

ــودک را  ــد و ک ــوش دهن ــودک گ ک

ــی اش را  ــا نقاش ــد ت ــویق کنن تش

ــد. ــه ده ادام

ستان
ش از دب

ی کودکان پی
ت برا

ش خالقی
آموز
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ــم  ــا می توانی ــده، م ــای عنوان ش ــر بازی ه ــالوه ب ع

بــا اســتفاده از وســایل معمولــی ای نیــز کــه در خانــه 

داریــم بــا کــودکان خــود بــازی کنیــم مثالً چند شــی ء 

مثــل کتــاب، لیــوان شیشــه ای، کاســه پالســتیکی را 

برمی داریــم بــه کــودک نشــان می دهیــم کــه خــوب 

ــپس  ــد. س ــس نمای ــا را لم ــد و آن ه ــان کن نگاهش

ــا  ــه ی ــک میل ــا ی ــم و ب ــودک را می بندی ــمان ک چش

مــداد بــه هرکــدام از آن هــا ضربــه می زنیــم و از 

ــدام  ــه ک ــا ب ــه م ــد ک ــه بگوی ــیم ک ــودک می پرس ک

ــود  ــبب می ش ــازی س ــن ب ــم. ای ــه زده ای ــی ء ضرب ش

کــه قــدرت شناســایی کــودک بــاال بــرود و زمانــی کــه 

ــرود خالقیــت در او  ــاال ب ــدرت شناســایی کــودک ب ق

به خوبــی پــرورش می یابــد.

ــری  ــای دیگ ــرده بازی ه ــای نامب ــر بازی ه ــالوه ب ع

ــد از  ــن می توانن ــه والدی ــد ک ــود می باش ــز موج نی

آن هــا اســتفاده کننــد یــا خودشــان نیــز بــرای بــازی 

ایــده جدیــد بدهنــد. در کنــار بازی هــا، یکــی از دیگــر 

ــودکان  ــت ک ــرورش خالقی ــرای پ ــه ب ــی ک از کارهای

مفیــد اســت خوانــدن داســتان می باشــد. در رابطــه 

ــرای  ــتانی را ب ــد داس ــن می توانن ــتان والدی ــا داس ب

ــن  ــه ای ــت ک ــر اس ــد بهت ــف کنن ــود تعری ــد خ فرزن

داســتان کوتــاه باشــد و والدیــن جزئیــات آن را بــرای 

ــد  ــد و ســپس از کــودک بخواهن کــودک شــرح دهن

کــه داســتان را نقاشــی کنــد ایــن کار عــالوه بــر اینکه 

ســبب پــرورش خالقیــت در کــودک می شــود زمینه ای 

را نیــز فراهــم مــی آورد تــا کــودک بتوانــد جزئی نگــر 

ــق  ــه و دقی ــگاه تیزبینان ــودن، ن ــر ب ــود. جزئی نگ ش

بــه مســائل را بــه دنبــال دارد. در رابطــه بــا داســتان 

ــد داســتان را به صــورت  ــن می توانن ــن همچنی والدی

نیمه تمــام بــرای کــودک تعریــف کننــد و ســپس از او 

بخواهنــد کــه ادامــه داســتان را حــدس بزنــد و بــرای 

آن هــا تعریــف کنــد، ادامــه یافتــن داســتان از زبــان 

کــودک و شــاخ و بــرگ دادن بــه آن تــا حــد بســیاری 

ــود. ــت می ش ــرورش خالقی ــاز پ زمینه س

فرزند داستان را 
کامل می کند

فرزند تصویری متناسب با 
داستان  نقاشی می کند

ستان
ش از دب

ی کودکان پی
ت برا

ش خالقی
آموز

داستان ناتمام که  والد 
به فرزند ارائه می کند
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