
 حل مسئله

 کودکان نیاز هست تا قدرت حل مسئله را یاد بگیرند

ها باید به کودک یاد یی هست که والدین و مربیمهارتهاتوانایی حل مسئله یکی از 

 .موضوع مهم و اساسی می باشد آموزش حل مسئله به کودکبدهند و 

شود و انی شروع میاز کودکی و پیش دبست حل مسئلهشروع یادگیری مهارت های 

و کمک به آنها  به کودکانحل مسئله آموزش مهارت شوند ،تا زمانی که بزرگ می

 .برای تصمیم گیری صحیح و سالم ادامه دارد

نفواید بازی حل مسئله برای کودکا   

 شکل  این است که بچه ها بتوانند به بازی حل مسئله برای کودکان هدف از

دهای مختلف در مورد یک مشکل فکر کنند و در حین حل آن لذت ببرن  

 تن بچه بازی ها و فعالیت های حل مسئله یک راه عالی برای سرگرم نگه داش

 .ها است

و فعالیت هایی که کودک بتواند از   بازی حل مسئله برای کودکانآماده کردن 

کند ،بخش مهمی از رشد و توسعه مهارت های مختلف کودک شما فکر خود استفاده 

 را تشکیل می دهد

 نمونه هایی از بازی حل مسئله برای کودکان
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  بازی ماز

می توانید یک ماز یا   …با استفاده از بلوک ها، صندلی ها، جعبه های مقوایی و 

 .مسیر پر پیچ و خم برای کودک خود ایجاد کنید

پر پیچ و خم می تواند به اندازه ای کوچک باشد تا اتومبیل هایش این ماز یا مسیر 

بتواند از آن عبور کند یا به اندازه کافی بزرگ شود که خودش بتواند از آن رد 

    شود

کی حل مسئله است که شما احتماال از دوران کود هاییکی از محبوب ترین بازی

 !خود آن را به یاد داشته باشید

ه باید یکن به یک شخص خاصی فکر می کند و بقیه خانوادبرای شروع، یک باز

 حدس بزنند که آن شخص کیست ؟

یا « هبل»سوال در مورد اون شخص بپرسند و سواالت تنها باید با  ۰۲آنها می توانند 

پاسخ داده شود« نه» . 

که  بعد از اینکه هر سوال پرسیده شد، هر بازیکن می تواند حدس بزند، کسی

برنده بازی خواهد شددرست حدس بزند  ! 

 .این یک نمونه جذاب از بازی حل مسئله برای کودکان است

کانگرو یک بازی طوفان ذهنی و   بازی فکری هدبندبازی بیست سوالی مشابه 

 جذاب است

  بازی چمدان بستن
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ه شودبازی، کودک شما می تواند برای یک سفر واقعی یا یک خیالی آمادبا این  . 

 ی روز رابا پرسیدن سواالت زیاد به او کمک کنید تا وسایل الزم برای فعالیت ها

 آماده کند.

تر، کرم مثال آب و هوای بیرون چطوره؟ چه لباس هایی باید بپوشیم؟ آیا نیاز به چ

 ضد آفتاب یا لباس گرم داریم؟

از بیرون آمدن از استخر، باید خودمون رو خشک کنیم، پس به چه چیزی نیاز پس 

 داریم؟

 من فکر می کنم زمان زیادی گذشته، فکر می کنی کسی هم گرسنش شده؟

 مسئله حل های مهارت به وابسته و  سواالت مثال باال ممکن است بیش از حد مستقیم

 .باشد شما کودک

که به اندازه کافی او را هدایت کند اما به او سواالت را باید طوری مطرح کنید 

 فرصت فکر کردن برای تصمیم گرفتن را بدهد

  بازی کودک کارآگاه

 در این بازی، مامان یک سرنخ و راهنمایی در مورد یک شی را به کودک خود می

 .دهد، و پس از آن کودک باید یک حدس بزند

دیگر به او  بنابراین مامان یک سرنخاحتماال او پس از یک سرنخ اشتباه حدس بزند، 

 می دهد، او می تواند دوباره حدس بزند

 این بازی تا زمانی ادامه پیدا می کند که کودک به درستی حدس بزند

 در اینجا یک مثال از این که چگونه این بازی می تواند انجام شود

 مامان: یک شی ء که بزرگ و نرمه؟



 کودک : یک خرس؟

ی است که شما در خانه آن را داریدمامان: نه، یک چیز  

 کودک : فرش؟

حاضر  نه کامال، این چیزی است که شما در شب استفاده می کنید و در حال :مامان

 هم وجود دارد، اما شما سه بار آن را ترک می کنید تا یک لیوان آب بخورید

 کودک: تخت من؟

 مامان: درست است! شما برنده شدید

برای کودکان مهارت های حل مسئله کودک شما را به  این نمونه بازی حل مسئله

 .شدت افزایش می دهد

سرنخ ها را می توان سخت تر کرد تا کودک را تشویق به پرسیدن سوال های بیشتر 

                                      .کرد
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