
2005زارت معارف و ساینس جاپان سال تعلیمی وساختمان سیستم اساسی ومفیددستآوردھای معتبر

 موضوع  

            ریسرچ وتحقیقات در ارتباط با توسعھ و انکشاف نمونھ ھمکاریھای تربیوی
    دررشتھ تعلیم و تربیھ اطفال معلول  در ممالک روبھ انکشا ف

جلد دوم.  وسایل و مواد درسی برای تعلیم و تربیھ اطفال معلول

Shinichi(شین ایچی ایزومی :                            تألیف Izumi(

Hideoنکتھ  ھیدی او :انتخاب کننده مطالب Nakata

نماینده  مرکز تحقیقاتی ھمکاریھای بین المللی برای انکشاف و توسعھ تعلیم و تربیھ
 مربوط یونیورستی  تسوکوبا             



مقدمھ

، بخشی از  }جلد دوم.وسایل و مواد درسی برای تعلیم و تربیھ اطفال معلول{               بھ ادامھ سال گذشتھ ،
است کھ از 2005وزارت معارف و ساینس جاپان سال تعلیمی ساختمان سیستم اساسی ومفیددستآوردھای معتبر

بین مواد و وسایل کھ در قسمت تعلیم وتربیھ اطفال معلول در جاپان ازآن استفاده بعمل آمده، انتخاب و تألیف 
.گردیده است

)(رونو  نوع مواد و وسایل تعلیم وتربیھ کھ در مکتب معلولین اکی 30درین جلد حدود  Akiruno شھر
.توکیوازآن استفاده بعمل آمده،معرفی گردیده است

بادرنظر . ثبت گردیده استDVDبرعالواشکال و تصاویر،جھت درک بیشتر طرز استفاده ازاین مواد ووسایل در 
ا پول داشت استفاده ازاین مواد در ممالک روبھ انکشاف، موادی انتخاب گردیده کھ در وقت کم، زحمت کم و ب

.بسیار کم میتوان تھیھ کرد
  توقع میرود کھ مواد و وسایل معرفی شده در بین منسویین ھمکاری تعلیم وتربیھ بین المللی بصورت مثبت و 

.فعاالنھ مورد استفاده قرار گیرد

2006     مارچ 
.

)(مکتب معلولین اکی رونو  Akirunoشھر توکیو 
Shinichi(شین ایچی ایزومی  Izumi(

یونیورستی  تسوکوبا ، مرکز تحقیقاتی ھمکاریھای بین المللی برای انکشاف و توسعھ تعلیم و تربیھ
Hideoھیدی او  نکتھ   Nakata



فھرست مندرجات

1........................................................بیرون آوردن حلقھ از میلھ 
3.......................................................مکعب ھا و لولھ ھای چوبی

5...................................................................بازی با معما       
7..............................................................انداختن توپ در ظرف

9.............................................................جادادن توشلھ در ظرف
11..............................................................انداختن توپ در قطی

12............................................................غلطاندن قطی قطعھ ای
14..............................................................بررسی اوضاع جوی

15...............................................................ساختن توپ دستکو
17................................................بازی با استفاده از بشقاب کاغذی

19.........................................................خیززدن از باالی تشکچھ
20.............................................................................قطی ؟

22..............................................................زتکھ ایاستفاده ازگا
23.............................................................تمثیل توسط رسم وکاغذ

25.........................................................................بازی با توپ
27.....................................................................کوت بند مھره دا

29...................................................................موترک عراده دار
31.............................................................)پوشالی(مرغابی گک 

33.................................................................کتاب مصور بزرگ
35......................................................................در قالب جا دادن

36.............................................................2ی انداختن توپ در قط
38..................................................................................بالون

39.................................................................................خرک
41............................................................................  نشانھ زدن

42..................................................................تختھ الفبا و کلمات
43.........................................................."جرکردن"رفتن چوکی گ

44...................................................................سویچ سرپوشدار
magicسویچ tape.............................................................45

47.....................................................................چرخھ سویچدار
49......................................................................تختھ ھای لغزنده



- 1 -

بیرون آوردن حلقھ از میلھ

مواد درسی سیت  1                                 شکل طرز استفاده 2کلش

برای
.ست اطفالیکھ حرکت دست و چشمشان ھمآھنگ نی

رشتھ
مخصوصًا تشخیص محیط ماحولفعایت ھای خودکفایی 

ھدف
آھستھ آھستھ قادر میتوان  حرکات و فعالیت ھای جالب توسط.خود را کنترول کنند بدن بھ سختی میتوانند حرکاتاطفالیکھ 

.کنترول حرکات بدن خود شوندبھ 

طرز استفاده
 و تنظیمترتیب)1

.معلم درپھلوی اوقرار میگیردسیت درسی رادرمقابل طفل گذاشتھ ،)1(
.دموزش میسازآطفل را متوجھ )2(
.دھ داخل نموده درمقابل طفل میگذارحلقھ را در میل)3(
.طفل حلقھ را ازمیلھ جدامیکندر مقابل بطور نمونھ، معلم د)4(
.حلقھ را از میلھ خارج کند کھمک میکندک رااوو رھنمائی نموده وطفل را تشویق معلم )5(
.دھدمیر را انجام  بھ تنھایی اینکاطفل)6(
.وقتی طفل مؤفق شد تحسین میگردد)7(

توجھ)2
الی )3(وقتی طفل درک کرد کھ خودش باید تمام مراحل را انجام دھد، فقرات ، )5( الی )3(فقرۀ شمارهدر مورد )1(

.راحذف میکنیم)5(
 شود کھ طفل مفھوم این عمل طوری انجام داده.می فھماندؤفق نشدن را موؤفقیت بھ طفل مفھوم م)7(فقرۀ شمار)2(

.. را بخوبی درک کند نشدن موفقموفقیت و
.یدبیا بیرون  از آنتاتر باشد تاحلقھ بھ آسانیدر شروع آموزش میلھ باید کو)3(
.در حلقھ میتوان زنگولھ ھا رابستھ کردتا طفل بھ آن بیشترعالقمند گردد)4(
.ن را مغلقتر ساختدر مراحل پیشرفتھ میتوان میلھ را بھ اشکال مختلف تغیر داده وتمری)5(

:تأثیر
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.اطفال تا اندازۀ قادر بھ کنترول حرکت ھمآھنگ دست و چشم گردیدند)1
.موزش مصروف و سرگرم میگردندآدرآنھا تقویت یافتھ و با موضوعات قدرت تفکر)2

طرز ساختن
.طفل آنرا بھ آسانی در دست گرفتھ بتواند انتخاب شود کھ ھ باید طوریحلق)1
. میلھ طوریکھ در شکل دیده میشودآماده ساختن)2
. تا در موقع استفاده از جایش حرکت نکندتختھ ایکھ میلھ را بروی آن قرار میدھیم باید مستحکم و ضخیم باشد)3

                                                                                         حلقھ
                                                                              میلۀ چوبی

                                                                      تختۀ زیرین

  شکل تکمیل شده                                             4 شکل 
 اجزا 3    شکل 
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مکعب ھا و لولھ ھای چوبی

ظرف برای جا دادن مکعب1 شکل 

برای
.بھ مشکل میتوان چیزی را با نوک انگشت گرفتھ و حرکت دھدکھ ی اطفال

رشتھ 
.فعالیت ھای خودکفایی مخصوصًا تشخیص محیط ماحول 

ھدف
با گرفتن اشکال ھندسی چوبی توسط نوک پنجھ و جا دادن آن در سوراخ سرپوش و فشار دادن آن با انگشتان، حرکت 

برعالوه با استفاده از اشکال مختلف، فرق بین اشکال .و دست طفل را ھمآھنگ ساختھ وانگشتانش مھارت پیدا میکندچشم 
.مختلف را متوجھ میشود

طرز استفاده
ترتیب و تنظیم)1

.گذاریمسیت درسی رادرمقابل طفل می)1(
.یمطفل را متوجھ آموزش میساز)2(
.ی را در ظرف میاندازدمکعب چوببطور نمونھ، معلم در مقابل طفل )3(
.مکعب را درسوراخ سرپوش داخل میکند معلم )4(
.سوراخ بھ داخل ظرف بیافتد ازفشاربدھد تارامکعب طفل را تشویق و کمک میکند کھ)5(
.طفل بھ تنھایی اینکار را انجام میدھد)6(
.وقتی طفل مؤفق شد تحسین میگردد)7(

توجھ
 راحذف  متذکرهرد کھ خودش باید تمام مراحل را انجام دھد، فقراتوقتی طفل درک ک)5( الی )3( شمارههفقر مورد )1

.میکنیم
این عمل طوری انجام داده شود کھ طفل .اده را می فھماندنجام داکار مثبت و منفی مومفھبھ طفل)6( شمارههفقر)2
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.ؤفق نشدن را بخوبی درک کندوممفھوم موفقیت 
ر سوراخ سرپوش قراردھد،تا طفل آنرا فشار داده و در دیا معلم مکعب ھارا شخص رھنما در شروع آموزش )3

.ظرف بیاندازد 

تأثیر
یز تا اندازه دیده شد کھ از نوک انگشتان خود ناطفالیکھ تا بحال توسط کف دست خودمکعبھا رافشار میدادند،)1

.کار گرفتند
.با توجھ و دقت بسیار عملیھ را انجام دادند)2

طرز ساختن
طفل آنرا بھ آسانی در انتخاب شود کھ  مکعبھا طوری سانی سرپوش آن بریده شود ،واندازهی کھ بآقطی پالستیک)1

.دست گرفتھ بتواند
. مکعبھا و لولھ ھا کوچکتر باشدج درسرپوش قطی پالستیکی از اندازه سوراخھای مدور و چھارکنباید اندازه)2

 سیت تکمیل شده                                        3شکل   قبل از ساختن      2شکل 
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بازی با معما

)معما(  مواد درسی  1 طرز استفاده                                                       شکل 2شکل  

برای
.و قوۀ تخیل شان ضعیف است آنقدرانکشاف نکرده، ھنشان ذو شاگردانیکھ اطفال 

رشتھ
.فعالیت ھای خودکفائی، مخصوصًا تشخیص محیط ماحول

ھدف

. بمشکل میتوانند حرکت دست را با چشم تعقیب کنند اطفالیکھ ذھنشان ھنوزدرمرحلۀ انکشاف ابتدایی قراردارد،
تمرین جالب وبااستفاده ازین نوع مواددرسی . انجام میدھدحرکت ھمزمان چشم ودست وظیفۀ مھمی را در زندگی انسان

.ھمآھنگ میگرددتا اندازۀ ایننوع اطفال زیاد حرکت دست و چشم 

دهاتفساطرز 
ترتیب و تنظیم)1

.معلم درپھلوی شاگرد قرار میگیرد. وسایل درسی را در مقابل طفل باالی میز میگزاریم(1)
. میسازیمرا بھ آموزش آماده طفل (2)
. بازی با معما را شروع میکنیم(3)

.اول معلم طور نمونھ معما را بازی میکند)4(
.شکل را تکمیل میکندبعد با طفل یکجا )5(
.طفل در مورد مرحلۀ تکمیل کردن معما فکر میکند)6(

توجھ )2
 و ترتیب داده شده بحیث سرمشق رسم درستاطفالیکھ بھ مشکل میتوانند معما را تکمیل کنند بھتر است کھ )1(

قتی طفل تا اندازۀ بلد و.عکس پارچھ شده را قرار دھدروی آن بشکل پارچھ شده قرارداده شود، تاطفل زیردر
ھرگاه این مرحلھ را مؤفقانھ .یک ورقۀ پالستیکی گذاشتھ شود کھ عکس خیره معلوم شودشد بروی عکس 

بھتر است کھ .و بھ حیث رھنماازآن کار گرفتھ شود.برداشتھ شودانجام داد، عکسی کھ در زیر معما قراردارد 
. برویم بھ ھمین ترتیب آھستھ آھستھ و قدم بقدم پیش
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نتیجھ
.در اطفال تقویھ میگرددتخیل  عکس ویا رسم، قدرت تکمیل کردندر اثر)1
.در آنھا رشد میکندوۀ تفکر قمحو شدن دربازی دراثر)2

طرزساختن
. مستطیل شکل آماده میسازیمبزرگتختۀ قطعی دو)1(
.را انتخاب میکنیممانند حیوانات ، عراده جات وغیره عکس ویا رسم مورد عالقۀ طفل )2(
. انتخاب شده را بروی یک ورقۀ قطعھ سرش کرده وبعدًا بھ چند پارچھ تقسیم میکنیمعکس ویا رسم)3(
.موده ،دور آنرا چوکات میگیریمنسرش قطعھ دومی  ورق  روی بھعکس یا رسم بریده شده را )4(

  شکل تکمیل شده                                4                    شکل 

  اجزا3         شکل  
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جا دادن توپ در ظرف

 سیت مکمل مواددرسی1کل  طرز استفاده                                     ش2شکل 
برای

.ھمچنان حرکت دست و چشمشان ھمآھنگ نیست.دارندشدیداند وعقب ماندگی ذھنی ج وفلمکھ سالھ 6 حدود  اطفال

رشتھ
).مخصوصأ درک محیط ماحول(فعایت ھای خودکفایی 

ھدف
ایننوع اشخاص زندگی . شان کمتر استکسانیکھ دارای معلولیت چندتایی استند،درمقابل انگیزه ھای خارجی عکس العمل

 وادار ساختھ میشوندکھ ،درینجا اطفالیکھ دارای چنین خاصیت اند.عاطل را پیش برده ازخود فعالیت نشان داده نمیتوانند
بااستفاده ازاین مواددرسی ، حرکات و فعالیت ھای جالب را تجربھ کرده و آھستھ آھستھ قادر بھ نشان دادن عکس العمل 

. میگرددھمچنان حرکت دست و چشمشان ھمآھنگ.گردند

طرز استفاده
 و تنظیمترتیب)1
.معلم درپھلوی شاگرد قرار میگیرد.وسایل درسی را در مقابل طفل باالی میز میگزاریم)1(
.طفل را بھ آموزش آماده میسازیم)2(
.توپ را از باالی میز گرفتھ بھ طفل میدھدگفتھ ]بفرما[معلم )3(
. را از معلم میگیردتوپ طفل )4(
.رابھ طفل نشان میدھددھنۀ ظرف گفتھ و ]لطفًا دراینجا بگذار[معلم)5(
.ذشتھ باالی ورقۀ مدور داخل ظرف قرار میگیردگاز مجرأتوپ.مجرأی ظرف میگذارد رادرتوپطفل )6(
.گفتھ طفل را تحسین میکند]آفرین[معلم )7(

توجھ)2
ذشتھ،باالی ورقۀ مدور داخل ظرف گوپ باید باآلخره از مجرأ،وقتی طفل درک کرد کھ ت)5(در شماره )1

.  کردذفمیتوان حرا)5(، شمارۀقرارگیرد
.، طفل میآموزد کھ اگر کاری مؤفقانھ انجام داده شود تحسین میگردد)7(در شماره .2
. طفل بتواند خود را بھ ھدف برساندبھتر است کھ  دھنھ ظرف بزرگتر باشد تادرمرحلۀ اول آموزش،.3
 برای اینکھ اطفال ختم عملیھ را متوجھ شوند، وقتی توپ داخل ظرف شد، لمپ باالی میز روشن شده و صدای .4



- 8 -

.موسیقی شنیده میشود
.برای جلب توجھ اطفال بھتر است کھ در توپ زنگولھ وصل شود.5

نتیجھ
.میگرددھمآھنگ تا اندازۀ حرکت چشم ودست )1
.پ درظرف وروشن شدن لمپ و بلند شدن صدای موسیقی رادرک کردندوتباط بین داخل شدن تراطفال ا)2

:طرز ساختن
. برای ساختن ظرف از بوتل پالستیکی کار گرفتھ شود)1
.سویچ لمپ طوری با آن وصل شود کھ وقتی توپ داخل ظرف میگردد لمپ روشن شود)2
 میشود باید چوبی و سنگین باشد تا در موقع انجام دادن عملیھ از جا بیجا قطی کھ بحیث میز از آن استفاده)3

.      نشود
.رای اینکھ صدای موسیقی شنیده شود کست ریکاردر کوچکی  باالی میز وصل شودب)4
 اطفال توپ رااز ظرف بھ آسانی کشیده بتوانند ،لولۀ کاغذی را از وسط بریده برای لول   خوردن برای اینکھ)5

. ساختھ شود)ناوه(یا جرأتوپ م
.توپی انتخاب شود کھ اطفال بھ آن عالقمند باشند)6
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 جادادن توشلھ در ظرف

ی سیت  مواد درس1شکل 
برای

. اطفالیکھ حرکت دست و چشمشان ھمآھنگ نیست
رشتھ

) مخصوصًا تشخیص محیط ماحول(فعایت ھای خودکفایی
ھدف

توسط حرکات و فعالیت ھای جالب میتوان آھستھ آھستھ قادر . را کنترول کننداطفالیکھ بھ سختی میتوانند حرکات بدن خود
.بھ کنترول حرکات بدن خود شوند

طرز استفاده
ترتیب و تنظیم)1

.سیت درسی رادرمقابل طفل گذاشتھ ،معلم درپھلوی اوقرار میگیرد)1
.طفل را متوجھ آموزش میسازد)2
.ل میکندان ظرف داخمیدرلھ را توشبطور نمونھ، معلم در مقابل طفل )3
.کندل خدر ظرف داراتوشلھ  راکمک میکند کھوامعلم طفل را تشویق و رھنمائی نموده و)4
.طفل بھ تنھایی اینکار را انجام میدھد)5
.وقتی طفل مؤفق شد تحسین میگردد)6

توجھ)2
الی )3(دھد، فقرات وقتی طفل درک کرد کھ خودش باید تمام مراحل را انجام )5(الی )3(در مورد فقرۀ شماره)1(

.راحذف میکنیم)5(
این عمل طوری انجام داده شود کھ طفل .بھ طفل مفھوم مثبت و منفی کاری انجام داده را می فھماند)7(فقرۀ شمار)2(

..را بخوبی درک کندؤفق نشدن ممفھوم موفقیت و 

:تأثیر
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.ندسازھمآھنگ خود را  حرکت دست و چشم شدند تااطفال تا اندازۀ قادر )1
.ندیدگردوف و سرگرم موزش مصر آدرآنھا تقویت یافتھ و با موضوعاتقدرت تفکر)2

طرز ساختن
.و توشلھ راآماده میسازیم)اکثرًا قطی چای (طی مدورسرپوشدار ق)1
 دیده میشود 3ھ، وطوریکھ درشکل آماده ساختدرسرپوش قطی سوراخیکھ از اندازۀ توشلھ کمی کوچکتر باشد)2

.بیافتددر قطی چھارطرف شوراخ را با قیچی میبریم تا در وقت فشار دادن توشلھ بآسانی 

 قطی مدور با سرپوش آن2  شکل   سیت تکمیل شده                               3شکل 
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  انداختن توپ در قطی

  مواد درسی1   شکل   طرز انداختن توپ در قطی                                       2شکل 

برای 
. از قسمت کمر فلج واختالل مغزی دارنداطفال و شاگردانیکھ

رشتھ
)درک محیط ماحول(فعایت ھای خودکفایی 

ھدف
.توپ درموضع تعیین شده، میتوان قدرت پیگیری و حرکت منظم را درایننوع اطفال پرورش دادباانداختن 

طرز استفاده 
. باالی میز گذاشتھ شده نشانھ گرفتھ و از موضع تعیین شده توپ را در آن میآندازند درکھ ایراقطی

توجھ 
یعنی توپ را کوھتاتر ساختھ، وقتی طفل مؤفق شد خودرا بھ ھدف در ابتدا فاصلھ بین موضعگیری شاگرد و ھدف)1

.برساند، بھ تدریج  فاصلھ  درازتر ساختھ شود
 اطفال ، اندازۀ بزرگی توپ وقطی، پستی و بلندی میز  و موضع نشانھ گیری را تعیین نظر بھ سن وسال، قد واندام)2

.میکنیم
وقتی توپ داخل قطی شد، طفل را توسط قول دادن و یا کلمات تحسین آمیزمانند آفرین و شاباش تشویق و تحسین )3

.میکنیم

نتیجھ  
.درت تفکر در اطفال تقویت یافتبخاطر اینکھ چطور باید کردکھ توپ در قطی داخل شود، ق)1
.اطفال قادر بھ تعقیب کردن حرکت توپ گردیدند)2
.اطفال قادر بھ پزیرش قوانین سادۀ بازی گردیدند)3
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غلطاندن قطی قطعھ ای

  مواذ ذرسی1                                   شکل   طرز استفاده                             2شکل 

برای 
. از قسمت کمر فلج واختالل مغزی دارنداطفال و شاگردانیکھ

رشتھ
)درک محیط ماحول(فعایت ھای خودکفایی 

ھدف
 میگردد  کھ ازراه بینایی کسبدرک دانش.حرکت ھمزمان چشم ودست وظیفۀ مھمی را در زندگی انسان انجام میدھد

 نمیتوانند کھ حرکت دست ، اطفال چون حرکت چشمشان بطی است این نوع.یننوع اطفال آنقدر انکشاف نکرده استادر
 بااستفاده ازین نوع مواددرسی مفیدودر اثر تمرین .ازھمین سبب حرکت جسم شان بطی میباشد. تعقیب کنندبا چشمخودرا

مواد درسی باید طوری انتخاب شود کھ عالقۀ طفل را .میگرددمنظم  تا اندازۀایننوع اطفالزیاد حرکت دست و چشم 
.بخودجلب کند

طرز استفاده 
 و تنظیمترتیب)
.وسایل درسی را در مقابل طفل میگزاریم)1(
.طفل را بھ آموزش آماده میسازیم)2(
رز استفاده آنرا بھ طفل نشان  دربین قطی زنگولھ ھارا جامیدھیم کھ با شور خوردن قطی صداتولیدکند، و ط)3(

.میدھیم
. طفل را وادار بھ انجام ان میسازیم)4(

توجھ 
برای اینکھ اطفال بھ این بازی بیشتر عالقمند شوند، عکسھا وکرکترھای مورد عالقۀ اطفال را بروی قطی رسم )1

.میکنیم
ولید صدا کند ، توجھ اطفال را بیشتر بھ خود جلب با انداختن زنگولھ ویا انواع لوبیا وغیره کھ در موقع شور خوردن ت)2

.میکند

نتیجھ  
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.اطفال مؤفق شدند کھ از دستھایشان بامھارت کامل استفاده نموده وقطی را بغلطانند)1
.اطفال قادر شدند کھ حتی در ساعات تفریح ورخصتی نیز با دوستان خود ازین بازی استفاده کنند)2

طرز ساختن 
.ای ، کاغذ سیاه و سفید آماده میسازیمقطی قطعھ )1
.اطراف قطی راکاغذ سیاه میچسپانیم)2
.در بین قطی زنگولھ ویا انواع لوبیا را جا میدھیم کھ تولید صدا کند)3
.یک روی قطی را کاغذ سفید چسپانیده و بروی آن عکسھا وکرکترھای مورد عالقۀ اطفال رارسم میکنیم)4

  م3  قطی تکمیل شده                                                                                   شکل 4شکل 



- 14 -

بررسی اوضاع جوی

  مواد درسی بررسی اوضاع جوی1شکل 

برای
 شدید دارندو نمیتواند کھ حرکات دست را با چشم تعقیب کنند یعنی حرکت  و عقت ماندگی ذھنی اطفالیکھ اختالل مغزی

.چشم شان خیلی بطی است
رشتھ 

).مخصوصأ درک محیط ماحول( فعالیت ھای خودکفایی 

ھدف
.ساختن مواددرسی بکمک و ھمراھی معلم برای بررسی اوضاع جوی

دهطرز استفا
.اطفال بکمک و ھمراھی معلم اوضاع جوی را بررسی میکنند)1
.وضع ھوا را بروی تختۀ اطالعات جوی میچسپانند)2
.در مورد آن برای صنف تشریح میدھند)3

توجھ 
 بدون رھنمائی و کمک معلم  شدید دارند و عقت ماندگی ذھنیاطفالیکھ اختالل مغزیسی اوضاع جوی برای برر

.مشکل است

طرز ساختن
.وضعیت آب و ھوا از پارچھ ھای فللینی طوری ساختھ شود کھ اطفال مفھوم آنرادرک کنند)1
.طوری ساختھ شود کھ توسط مقناطیس بآسانی چسپانده و جدا شود)2
.برای دانھ ھای باران از مھره استفاده شود)3
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ساختن توپ دستکو

 توپ دستکو1                       شکل 

برای
. اطفالیکھ اختالل مغزی و عقت ماندگی ذھنی دارند

رشتھ 
).مخصوصأ درک محیط ماحول( فعالیت ھای خودکفایی 

ھدف
کھ انداختھ روشنی بروی آن دور میزنددستکودر اطاقیکھ تاریک ساختھ شده ، ھمراه با موسیقی آرام درحالیکھ توپ

.اطفال احساس آرامش میکنندکند در چنین فضا عکاس ان

طرز استفاده
.را میگذاریم)چراغ دستی وغیره(در اطاق تاریک توپ دستکو و منبع برقی )1
.زیماندا روشنی میموزون و آرام بروی توپموسیقی ھمراه با )2

توجھ
.در محیط و فضای آرام اطفال جسمًا و روحًا احساس آرامش میکنند)1
.خلق شود کھ اطفال احساس ارامش کرده بتوانندمحیطی باید )2

طرز استفاده 
1(CD-ROMکھ قابل استفاده نیست، ساختمان مدور مانند کرۀ زمین، تار پالستیکی وغیره .
.یک میلۀ چوبی برای آویزان کردن توپ)2
.منبع نور کھ توپ راروشن سازد)3
.چوبی بھ آن وصل گرددیک تختۀ سنگین و ضخیم کھ میلۀ )4
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 اجزا     2                                  شکل 

منبع نور

  حالت تکمیل شده3شکل 
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بازی با استفاده از بشقاب کاغذی   

 مواددرسی بشقاب کاغذی1                                       شکل   طرز استفاده از مواد درسی2شکل 

برای
.گردانیکھ عقب ماندگی ذھنی شدید دارندشا

رشتھ
.کفائی، مخصوصًا تشخیص محیط ماحولفعالیت ھای خود

ھدف
ی شکھ در مورد یک ند  با استفاده ازین مواد درسی میتوانھنوزدرمرحلۀ انکشاف ابتدایی قراردارد،ذھنشان  اطفالیکھ 

.درآنھا پرورش مییابددرک مفاھیم  قدرت ھمچنان.ننددانش کسب ک شکل ویا ساختمان آن ازطریق
دهاتف س اطرز

ترتیب و تنظیم
.را در مقابل طفل باالی میز میگزاریمدو دانھ بشقاب کاغذی (1)
.بھ طفل نشان میدھیم، گفتھ و بشقاب را }. میخواھد کھ توت زمینی را بخورد00حاال {(2)
. بشقابیکھ در آن توت زمینی رسم شده است در باال قرارمیدھیم(3)
. قسمت بریده شدۀ بشقاب را آھستھ آھستھ حرکت میدھیم(4)

توجھ 
.ھدف اینست کھ اطفال باید با دقت کامل چشم شان را بھ بشقاب بدوزند)1
. شوددر وقت حرکت دادن بشقابھاباید حس کنجکاوی اطفال تحریک)2

نتیجھ
.سی زیاد شده و بھ دقت کامل آنرا دنبال کردنددرعالقۀ اطفال بھ این مواد)1
.اطفال قادر شدند حدس بزنند کھ باآلخره توت زمینی ناپدید خواھد شد)2

طرزساختن
. بشقاب کاغذی دودانھ )1
مورد عالقۀ آنھارسم در بشقاب کاغذی شکل کرکترھای دوستداشتنی اطفال وشکل میوه جات یا خوردنی ھای )2
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.شود
.بشقاب را تا وسط آن میبریم)3
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خیز زدن از باالی تشکچھ

 طرز ترتیب حلقھ و تشکچھ 1 در حال خیززدن ازباالی تشکچھ                              شکل 2شکل 

برای 
.اطفال و شاگردانیکھ عقب ماندگی ذھنی دارند

رشتھ
.کفائی، مخصوصًا تشخیص محیط ماحولفعالیت ھای خود

ھدف
ھا و حلقھ ھای ترتیب داده شده ، اطفال قادر میشوند تا موقف بعدی خودرا حدس  تشکچھز باالیا      با گذشتن 

.      بزنند

دهاتف س اطرز
ترتیب و تنظیم

.ھا و حلقھ ھا را درفاصلھ ھای دلخواه اطفال قرار میدھیمتشکچھ(1)
.ھا وازبین حلقھ ھا میگذرندتشکچھاطفال از باالی )2(

توجھ 
ھا وازبین حلقھ ھا بگذرند، از ھردو دست ویا از کمر شان تشکچھیکھ بھ تنھائی قادر نیستند ازباالی اطفال)1

.ھا وازبین حلقھ ھا بگذرندتشکچھگرفتھ شده و کمک شوند تا ازباالی 
.اطفال رھنمائی و تشویق شوند تا چھ باید کرد کھ بھ موقف بعدی خود را برسانند)2

نتیجھ
.ھ تعادل و موازنۀ خود را گرفتھ و بھ فعالیت ھای مختلف مصروف شونداطفال مؤفق شدند ک)1
.اطفال قادر شدند کھ شروع و ختم فعالیت را درک کنند)2

مواد ضروری

.اگر موجود نباشد میتوان توسط تباشیر رسم کرد.ھا و حلقھ ھاتشکچھ
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 قطی ؟

}قطی ؟{1                                                شکل طرز استفاده2شکل 

برای
.دارندشدید عقب ماندگی ذھنی  اطفالیکھ از قسمت کمر فلج و وشاگردان

رشتھ
}مخصوصًا درک محیط محول {فعایت ھای خودکفایی 

ھدف
.اده ازین مواد میتوان آغاز و ختم درس را درک کردبا استف. ازآن استفاده میکنیمسیھ برای گذاشتن مواد درکاست قطی

ھمچنان اگر در .در اثرحدس درمورد اینکھ کدام مواد از قطی بیرون خواھد امد، توجھ اطفال را بسوی درس جلب میکند
.قطی زنگولھ و چیزیکھ صدا تولید میکند جا داده شود، اطفال در مورد صدا نیز میتوانند کھ حدس بزنند

ادهطرز استف
 و تنظیمترتیب)1
.رادرمقابل طفل قرار میدھیم درسی دموا)1(
.طفل را بھ آموزش تشویق میکنیم)2(
.میپرسیم را }صدای چیست؟{سواالت مانند طفل در داخل قطی سامان صدا دار را بھ صدادرآورده از)3(
.کشیممیبعد ازجواب طفل، سامان را ازقطی بیرون )4(
.یم را تحسین میکن مؤفق شد اوطفلوقتی )5(

توجھ
.دبرای جلب توجھ بیشتر اطفال ، در موقع صدا کشیدن و یا قطی را شور دادن باید اطفال را سھم دا)1(
جرنگانھ و سامان موسیقی کوچک دیگررا آماده ساختھ، بعد از تولید صدا در داخل قطی بھ اطفال موقع داده شود تا )2(

.حدس بزنند کھ صدای چیست
بایدازین مواددرسی طوری استفاده شود کھ اطفال .فق نشدن را درک میکننداطفال مفھوم مؤفقیت ومؤ)5(از ماده )3(

.این مفھوم را بھتر درک کرده بتوانند
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نتیجھ
. تقویت گردیداطفالدر موقع تولید صدا ، بخاطر تشخیص آن قدرت تفکر و تخیل در )1
.، اطفال از خوشی صدا میکشند}قطی ؟{بمجرد دیدن )2

طرز ساختن
.ی، کاغذ سیاه و قلم رنگھ آماده میسازیمھ اعقطی قط)1
.قطی را توسط کاغذ سیاه میپوشانیم)2
.را مینویسیم)؟(توسط قلم رنگھ عالمھ )3

 قطی تکمیل شده4شکل 
 اجزا     3    شکل 
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گازتکھ ایازاستفاده

 گاز تکھ ای1شکل 
 طرز استفاده2شکل 

برای
. دارند وعقب ماندگی ذھنیاختالل مغزیاز قسمت کمر فلج و اطفال وشاگردانیکھ

رشتھ 
).محیط ماحول تشخیص مخصوصأ( فعالیت ھای خودکفایی 

ھدف
.در اثر شور خوردن و گاز دادن قوه تعادل در اطفال تقویھ میگردد

طرز استفاده
.مینشانیمگاز را در وسط اطفال )1
.بھ آھستگی آنرا بلند کرده وگاز میدھیم گرفتھگازاز دستھ ھای )2
.بعد از گاز دادن آھستھ بروی زمین میگزاریم)3
.وقفھ را در میان گذاشتھ ووضع آنھارا مشاھده میکنیم، برای اینکھ اطفال باز ھم تقاضای گاز خوردن کنند)4

توجھ
.باید خیلی مواظب باشیم کھ طفل از گاز پائین نیفتد )1
برای جلوگیری ازآن .در ابتدا در اثر شورخوردن امکان دارد کھ برای اطفال وضع دلبدی و سرچرخی رخ دھد )2

.داده شود گازبھتر است کھ دامنھ نوسان را کوتاھتر گرفتھ و بھ آھستگی
. موقع گاز خوردن از خوشی  زیاد احساساتی شده خودرا ازیکطرف بطرف دیگر خم و راست میکنندلا طفاکثرا)3

 تاطفل با گازخوردن بھتر است کھ دامنھ نوسان را کوتاھتر گرفتھ و بھ آھستگی گازداده شوددر چنین حالت
.عادت نموده و لذت ببرد 

. خوانده شود اول بیت مورد عالقھدر موقع گاز دادن برای طف)4
.در مورد مقاومت و نوعیت شیت، طرز ھموار کردن و بلند کردن آن باید احتیاط کامل شود)5

 نتیجھ
.دراحفظ کنندوخ تعادل شدنداطفال قادر)1
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تمثیل توسط رسم وکاغذ

  مواد درسی1                 شکل  طرز استفاده     2شکل

برای
. دارندعقب ماندگی ذھنی اطفال وشاگردانیکھ

رشتھ 
).محیط ماحول تشخیص مخصوصأ( فعالیت ھای خودکفایی 

ھدف
.گروپی، اطفال باھم یکجا درمورد ساختن قصھ فکر و اشتراک میکننددر فعالیت ھای 

طرز استفاده
.ھ کتاب قصھ را برای اطفال بخوانند بھتر است ک شودهادقبل ازینکھ تیاتر را نمایش د

.واد درسی در مقابل اطفال قرار داده شودم)1
. توضیعات داده شود اطفالدر مورد متن قصھ بھ)2

توجھ
رکز فکری کنند،بھ در موقع برانگیختن و جلب توجھ کردن اطفال بھ صدای بلند ووقتی میخواھیم کھ آنھا تم)1

.قصھ خوانده شودصدای آھستھ
.در لحظات خاموش و آرام قصھ شکل زنده و تاثیرناک را بخود میگیرد)2
.یشتر تشویق شوند ، در موقع نمایش از آنھا نیزکمک خواستھ شودبرای اینکھ اطفال ب)3

طرز ساختن
.یکھ باید تھیھ گرددمواد

.اشتھ باشدتختھ سفید کھ قابلیت جذب مقناطیس د)1
.کاغذ رنگھ)2
 مقناطیس)3
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 اجزا  3 شکل تکمیل شده                                                                          شکل 4شکل 
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توپبازی با 

1شکل  2طرز استفاده شکل 

برای
.د کھ حرکات دست را با چشم تعقیب کنند یعنی حرکت چشم شان خیلی بطی استن  نمیتوان اطفال وشاگردانیکھ

رشتھ 
).محیط ماحول تشخیص مخصوصأ( فعالیت ھای خودکفایی 

ھدف
. میتوان قدرت توازن حرکت چشم را جبران کرد فوقو انداختن آن در دھنھ سامانبا گرفتن توپ توسط دست 

طرز استفاده
.دست میگیرندباتوپ را اطفال )1
.توپ را در دھنھ آلیکھ در شکل دیده میشود میاندازند)2

توجھ
.ن بیاندازند توپ رادر داخل آتااوًال توپ را در دھنھ دخولی گذاشتھ و کوشش میکنیم کھ اطفال مؤفق شوند)1
.بتدریج موقعیت توپ را تغیر میدھیم)2
مواد درسی را طوری و در فاصلھ میگزاریم کھ اطفال حرکت توپ را بھ دقت مشاھده کرده و توسط چشم تعقیب )3

.کرده بتوانند
تختھ ھا را باید طوری نسب کرد کھ توپ زیاد سرعت نگیرد تا اطفال حرکت توپ را توسط چشم تعقیب کرده )4

.نندبتوا
نتیجھ

.طفال قادر شدند کھ توپ را در دست بگیرند)1
.اطفال قادر شدند کھ حرکت توپ را توسط چشم تعقیب کنند)2

طرز ساختن
.پستی و بلندی میز کھ مواد درسی را باالی آن میگذاریم باید نطربھ وضع جسمی اطفال و شاگردان تعیین و تنظیم کرد)1
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.اجزا بترتیب ذیل با ھم وصل میگردد)2

برای دھنھ انداختن توپ، از بوتل 

.پالستیکی استفاده شود

برای انداختن توپ 
.سوراخ باز میکنیم

برای اینکھ توپ بھ آسانی لول 
بخورد، تختھ ھا را بشکل مایل 

.وصل میکنیم
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کوت بند مھره دار

برای
.شخیص سمت برایشان مشکل استت اطفال وشاگردانیکھ

رشتھ 
). ماحولمحیط تشخیص مخصوصأ( فعالیت ھای خودکفایی 

ھدف
تشخیص سمت برایشان مشکل است قادربھ شناخت سمت یعنی باال، پائین، اطفال وشاگردانیکھبا ساختن کوتبند مھره دار، 

نوک انگشتان فعال و سیخ کوتبند ن درآھمچنان با گرفتن مھره بانوک انگشتان و تیرکردن .چپ، راست وغیره میگردند
.حساس میگردند

طرز استفاده
.کوتبند سیمی را در چوکاتیکھ در شکل دیده میشود وصل میسازیم)1
.از نوک کوتبند کھ از سوراخ چوکات بیرون آمده مھره را تیر میکنیم)2

 توجھ
.بلندی چوکات با اندازه باشد کھ اطفال بھ آسانی باالی ان کارکرده بتوانند)1
.وانندمھره در جای قرارداده شود کھ اطفال آنرا دیده بت)2
. میگردد ، اطفال باید آنرادرک نمایند تا از مؤفقیت خویش لذت ببرندوقتی کار تکمیل)3

 نتیجھ
.نوک انگشتان حساس گردید)1
.ورده گردیدطفال برآبا تکمیل شدن کوتبند توقع ا)2

1 شکل    سیت مواد درسی     2شکل  طرز استفاده                                                      
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.طرز ساختن

.تختھ  را بھ اندازه کوتبند میبریم)1

ھ در موقع تیر کردن چوکات باید طوری بستھ شود ک.قسمت باالی چوکات را سوراخ نموده تا کوتبند از آن خارج گردد)2

.مھره ثابت نگھداشتھ شود تا در موقع تیر کردن مھره کوتبند شور نخورد
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عراده دارموترک 

 موترک چھره دار1 طرز استفاده                                                          شکل 2شکل 

برای
. دارند وعقب ماندگی ذھنیاختالل مغزیاز قسمت کمر فلج و اطفال وشاگردانیکھ

رشتھ 
).ولمحیط ماح تشخیص مخصوصأ( فعالیت ھای خودکفایی 

ھدف
کھ در اثرسوار شدن وحرکت دادن موترک    .یل سواری میتوان عالقھ طفل را بھ حرکت کردن جلب نموداستفاده از وسابا 

.طفل میتواند تعادل خودرا حفظ کند

طرز استفاده
.یمزایسم آماده راداریلھ سواری عراده وس)1
.ای سوار شدن برمیآنگیزیم، گفتھ وحس طفل را بر}سوار شود؟کھ کسی میخواھد {)2
درصورت ضرورت معلم یکجا باطفل سوار .(رک میشود مواظبت کامل صورت گیردباید ازطفلیکھ سوارموت)3

).شود
.ودشدرنظرگرفتھ طفلدر موقع حرکت دادن باید وضع )4

توجھ
.حرکت را بداندختم باید شروع وطفل )1
.ز دست ندھد ، سرعت موترک باید بھ اندازه کافی کنترول گرددرای اینکھ طفل نیفتد ویا تعادل خودرا اب)2

 نتیجھ
.گفتھ جواب داده و عکس العمل نشان دھند"بلی"بسواالت توسط لبخند ویا اطفال قادر شدند )1
.تعادل خودراحفظ کننددر موقع سوار شدن شدند اطفال قادر)2

طرز ساختن
. ریسمان کھ موترک را کش کنداالی آن نشست،ن بیک پارچھ تختھ ویا قطی کھ بتوا)1
.اجزای تھیھ شده را با ھم وصل نموده و موترک را تکمیل مینمائیم)2
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)پوشالی(مرغابی گک

)پوشالی(مرغابی گک 1شکل 

برای
.دارندرکز فکری خیلی ضعیف قدرت تم اطفالیکھ  وشاگردان

رشتھ
}مخصوصًا درک محیط محول {فعایت ھای خودکفایی 

ھدف
 تمرکز فکری چون.ل میتوان در مورد آن فکر کردکایننوع اطفال ھرقدریکھ یک چیزرا بچشم مشاھده ھم کنند، بھ مش

اجسامیکھ میتوان آنرا بھ حرکت درآورد توجھ با استفاده از حرکات جالب و متغیر .ندارند زود از ھرچیز دلسرد میگردند
.دگرداطفال را جلب نموده و تمرکز فکری درآنھا تقویھ 

طرز استفاده
 و تنظیمترتیب)1

.رادرمقابل طفل قرار میدھیم درسی دموا)1(
.یق میکنیمطفل را بھ آموزش تشو)2(
.مرغابی گک را بھ طفل نشان میدھیم)3(
.حرکات مرغابی را بابیت ھمآھنگ ساختھ و بھ حرکت درمیآوریم)4(
.بعضًا نزدیک طفل رفتھ و مرغابی را بحرکت میآوریم)5(

توجھ
.جسم را حرکت دھیمومیگردد بھتر است کھ نزدیک طفل رفتھ جلب اگر توجھ طفل بھ سختی )1(
باید بھ خواھش او جواب مثبت داده و اورا کمک و ھمراھی اھد جسم راحرکت دھد اگرطفل تقاضا کند کھ میخو)2(

.کنیم
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نتیجھ
 قدرت تمرکز فکری .دنیددگرت مرغابی رکت جسم عالقمند گردیده وقادر بھ نگاه کردن حرکاطفال آھستھ آھستھ بھ ح)1

. تقویت گردیددر آنھا

طرز ساختن
. یا نخراتی، ھ اقطی قطعتختھ چوبی نازک و یا )1
.بشکل ذیل میبریمقطی را تختھ یا)2
. بریده و توسط نخ بھ جسم وصل میکنیم+یک تختھ دیگر را بشکل چلیپا)3
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کتاب مصور بزرگ 

 کتاب مصور بزرگ1  درحالت خواندن                                                     شکل 2شکل 

برای
.بھ اجسام کوچک وغیره عالقھ نشان نمیدھنداطفالیکھ 

رشتھ
}مخصوصًا درک محیط محول {فعایت ھای خودکفایی 

ھدف
 بھ یننوع اطفالگر کتاب کوچک برای صرف یکفنر خوانده شود شاید مشکلی در میان نباشد ولی اگر کتاب مزکور برای اا

اگر اندازه کتاب را بزرگترسازیم اطفال بھ آن .ا بھ کتاب جلب کردشکل گروپی خوانده شود بمشکل میتوان عالقھ آنھار
.عالقمندی و توجھ نشان میدھند

طرز استفاده
 و تنظیمترتیب)2

.رادرمقابل طفل قرار میدھیم درسی دموا)1
.طفل را بھ آموزش تشویق میکنیم)2
.بیتی کھ قبل از خواندن کتاب خوانده میشود، میخوانیم)3
.در مقابل اطفال با صدای آرام میخوانیمکتاب را)4

توجھ
 بھ صدای بلند ووقتی میخواھیم کھ آنھا تمرکز فکری  باید قصھدر موقع برانگیختن و جلب توجھ کردن اطفال)1

.در لحظات خاموش و آرام قصھ شکل زنده و تاثیرناک را بخود میگیرد.کنند،بھ صدای آھستھ خوانده شود
اطفال بھ قصھ بیشتر توجھ  ارائھ گردد "وغیره- تق تق-شرنگ-ترق" مانند سط کلماتاگر صدای طبیعت تو)2

.عالقمند میگردندونموده 

نتیجھ
.القمند گردیده وبھ قصھ توجھ نشان دادندصورت عموم اطفال بھ کتاب بزرگتر ع موجود بود، بآتگرچھ استثنا)1
.دبا تمثیل صدا توسط کلمات توجھ اطفال بیشتر گردی)2

رز ساختنط
.ی آماده میسازیمھ اتختھ چوبی نازک و یا قطی قطع)1
.کاغذ ھای رنگھ را با اشکال مختلف میبریم)2
. وصل میکنیمتاب باھمدیگرکورق ھا را بشکل )3
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.سیم میکنیمقصھ را نوشتھ ورسم ھای آنرا ترویا اینکھ نظر بھ استعداد و سویھ اطفال در کاغذ بسیار دبل 

.بعدًا کاغذ را سوراخ نموده و توسط حلقھ ھا وصل و بشکل کتاب میسازیم
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در قالب جا دادن

تختھ ھای لغزنده1شکل   نمای از طرز استفاده       2شکل 

برای
. دارند وعقب ماندگی ذھنیاختالل مغزیاز قسمت کمر فلج وھ اطفال وشاگردانیک

رشتھ 
).مخصوصأ درک محیط ماحول(فعالیت ھای خودکفایی 

ھدف
تشخیص رنگ و اشکال

طرز استفاده
 و تنظیمترتیب)1
.مقابل طفل باالی میز میگزاریم قالب اشکال رادر)1(
.سیم کھ باید در کجا گزاشتھ شود و آنرا در قالبش میگزاریمرپمیطفل یکی از اشکال را در دست گرفتھ واز )2(
.قالب آنرا پیدا نمایدشمقابل اومیگزاریم تا خود وقتی طفل قادر بھ شناخت قالب شد، اشکال مختلف را در)3(
.را تمرین کرداین فعالیت  اشکال ھمرنگ و ھم اندازه  بابرعالوه میتوان)4(

توجھ
.سی را در جای میگزاریم کھ اطفال آنرا بھ آسانی دیده بتواننددرمواد )1

نتیجھ
.اطفال قادر بھ تشخیص اشکال گردیدند)1
.اطفال قادر بھ تشخیص رنگھا گردیدند)2
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2انداختن توپ در قطی 

برای
. حرکت چشم شان خیلی بطی استچوند کھ حرکات دست را با چشم تعقیب کنند ن  نمیتوان اطفال وشاگردانیکھ

رشتھ 
).محیط ماحول تشخیص مخصوصأ( فعالیت ھای خودکفایی 

ھدف
 انکشاف ھھنوزدرمرحلذھنشان الیکھ اطف. حرکت چشم ودست ھمآھنگ گردددبرای تقویت حس تشخیص از راه بینائی بای

ساختن ھمزمان  برای . آنقدر انکشاف نکرده استآنھا کھ ازراه بینایی کسب میگردد دردرک دانشابتدایی قراردارد،
رکت از سوراخ کرکتر جالب و چون در موقع ح.و جالب استفاده کرداددرسی مفیدموان از چنین ومیتچشم ودست حرکت 
.ن میآید ، قدرت تفکر و تخیل نیز در آنھا تقویھ میگرددالقھ طفل بیرومورد ع

طرز استفاذه
 و تنظیمترتیب)1

.طوریکھ آنرا بھ آسانی حرکت داده بتواند میگزاریمسیت درسی رادرمقابل طفل )1(
.میدھیم کھ آنرا در سوراخ بگزاردفل توپ را بھ ط)2(

توجھ
.را بھ آسانی حرکت داده بتواندمواد درسی را طوری و در فاصلھ میگزاریم کھ اطفال آن)1(
.کرکتر مورد عالقھ اوظاھرمیگرددانجام داده شد، درپایان عملیھ ملیھ طفل باید بداند کھ اگرع)2(
.بھ طفل باید فھمانده شود کھ با ظاھرشدن کرکترمورد عالقھ اوعملیھ مؤفقانھ انجام داده شده است)3(

نتیجھ
.ھمآھنگ گردیداطفال چشم ودست حرکت )1
.ا انداختن توپ در سوراخ و ظاھرشدن کرکترمورد عالقھ ، قدرت تفکر و تخیل در آنھا تقویھ گردیدب)2

  بعد ار انداختن توپ در قطی2شکل  حالت انداختن توپ در قطی1شکل 
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رز ساختنط

.تختھ را بھ اندازه ھای مناسب میبریم)1

. را با ھم وصل میکنیمتختھ ھا)2

از اینجا کرکتر 
آیدبیرون می

برای انداختن 
توپ

تختھ باالئی

تختھ پائینی

تختھ دو طرف
اندرچوگ"تختھ برای 

قسمتیکھ توپ باید 
ازآن خارج شود

"اندرچو"چوب 
را ازینجا تیر 

.میکنیم
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