
 و چکش تنگرام خیم :  نام وسیله تجاری

 انفرادیمورد استفاده: 

 .چشم و دست نیب یهماهنگ جادیتمرکز و ا شی، افزا لیتخ تی، تقو تیخالق پرورش  هدف مورد نظر :  

امکان را  نیت و اشده اس لیساده تشک یقطعه هندس 7است که از  یمربع قتیدر حق یباز نیانحوه استفاده وکاربرد وسیله :  

و هر آنچه  ءایشاانسان ها و  ،پرندگان  واناتیاعم از ح یقطعات ، اشکال متنوع نیقرارگرفتن ا هیمحل زاو رییآورد که با تغ یفراهم م

 است.قطعات استفاده شده  گذرد را به وجود آورد یکه در ذهن کودک شما م

 تصویروسیله

 
 

 

 

 تصویرشناسنامه وسیله
 

 
 

 

 



 یچرتکه آموزش نام وسیله تجاری:  

 انفرادی   :مورد استفاده 

چشم  نیب یهماهنگ ،مغز  یکرهمیدو ن فعالیت همزمانحافظه و تمرکز،  تیسرعت عمل در تفکر، تقو شیافزا  هدف مورد نظر :  

 و دست

گان هزار و ده کانی ها،ییصدتا ها،ییتاده ها،یکی یارزش مکان انگریاست که نما لهیم ۵ یدار نحوه استفاده و کاربرد وسیله: 

 .رودیمبه شمار  یاضیو چهار عمل ر اعداد یاز جمله ارزش مکان یاضیر میمفاه یریفراگ یبرا هالهیوس نیبهتر  هزار است.

 

 تصویروسیله

 
 

 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 



 نیرنگ چ نام وسیله تجاری:   

 گروهی-انفرادی  مورد استفاده:   

 چشم و دست  یهماهنگ،  رنگ ها شناخت   :هدف مورد نظر  

ره مه 9امل ش یصفحه چوب کیحال سخت که از  نیساده اما در ح یباز کی پکایا نیرنگ چ نحوه استفاده و کاربرد وسیله: 

 قیبه شکل دق دیبا یرنگ یمهره ها ییعدد کارت الگو است که با جابجا 26شامل  یباز نیشده است. ا لیتشک یشکل رنگ یا رهیدا

درست  هگایا در جاوند تشجابجا  دی، آنقدر با یچوب فحهص یباال یبا استفاده از فضا یرنگ یموارد مهره ها ی. در برخدیالگو برس

  .رندیقرار بگ

 تصویروسیله

 
 

 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 

 

 



 انبر و بلوک نام وسیله تجاری:

 انفرادی -گروهی : مورد استفاده

 ملسرعت ع شیدست ، افزا فیحرکات ظر تیتمرکز و توجه ، تقو شیچشم و دست ، افزا یهماهنگ هدف مورد نظر :  

 شود. یاز مارت آغک یرو یساختن الگو یدو نفر برا نی، رقابت ب میت لیپس از تشک یباز نیا نحوه استفاده و کاربرد وسیله: 

 اخت الگوسهره ها و  م دنیبرداشتن و چ یبرا یتوانند از انبر چوب یاست که فقط م نیساختن الگو در ا یبرا کنانیو باز یچالش باز

دار مرکز برخورو ت تیساز حسا یباز نیها شود. ا سازه آن ختنیاست تا باعث فرو ر یکاف کنانیباز یحرکت اشتباه از سو کی. است

عدد  2و شامل  یعیوب طبمحصول ساخته شده از چ نی. ادیدار ازین یادیز یبه مهارت و چاالک یباز نیشدن در ا یحرفه ا یاست برا

 راهنما است. دفترچه ،یجا کارت ،یعدد کارت باز 80مهره (،  10) دو مجموعه همسان از  یعدد بلوک چوب 20 ،یانبر چوب

 

 تصویروسیله

 

 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 

 

 

 

 

 



     تعادل مدل چهار بازو نام وسیله تجاری: 

 گروهی  : مورد استفاده 

 درک از محیط، حل مسئله و ، دقت و تمرکز یحرکت یمهارت ها تیتقو : هدف مورد نظر  

ن باالتر از سطح قرار آ یبازو کیشده است که همواره  لیبازو تشک 4از  یباز نیا یچوب هیپا  نحوه استفاده وکاربرد وسیله :   

 نیود. انش کیح نزدبه سط و آن بازو دیکه از سطح باالتر است قرارده ییبازو یبر رو گریمهره د کی دیاست بتوان یدارد. تنها کاف

 وطول بازو  نیطه ببه راب یباز نیدهد. کودک در ح یآن م اثراتو  نیگرانش زم یروینسبت به ن یدرک بهتر جیو مه یفکر یباز

ره را ه مناسب مهانداز را خواهد آموخت. کودک شما با کمک هوش خود کیزیف ییابتدا نیقوان جهیبرد و در نت یم یوزن مهره ها پ

 اشد.بجود داشته و نیمزنظرش با  ردمو یاحتمال برخورد بازو نیقرار خواهد داد که کمتر یگاهیانتخاب خواهد کرد و آن را در جا

 تصویروسیله

 
 

 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 

 

 



 و مهره لهیم نام وسیله تجاری:  

  گروهیمورد استفاده:  

 رنگ ( شکل ، ) هیاول میدست ، درک مفاه فیحرکات ظر تیحافظه ، تقو شیتوجه و تمرکز ، افزا شیافزاهدف مورد نظر :  

آغاز  یآن در جاکارت کارت و قراردادن کینفره است. رقابت با انتخاب  2 جیمه یها یاز باز نحوه استفاده وکاربرد وسیله :  

ر مدت که د یکنیز. بادننیچ یم یچوب هیپا یکارت رو ی، مهره ها را با توجه به رنگ و شکل مطابق با طرح رو کنانیشود. باز یم

هارت م یمابه آموزش تم ، یو مهره در کنار سرگرم لهیم یباز ها شود ، برنده مسابقه خواهد بود. مهره دنیموفق به چ یزمان کمتر

 پردازد. یم کودک ازیمورد ن یدیکل یها

 تصویروسیله

 
 

 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 

 

 



 کیت کیتنام وسیله تجاری:  

    گروهی -انفرادیمورد استفاده: 

 یحرکت یمهارت ها -قت و تمرکز د - تیقخال -حافظه  تیتقو - حواس ختنیبرانگ -اعتماد به نفس  تقویت هدف مورد نظر :  

 دایپس شروع به شکل تا و سپس با توجه به رنگ تاس و دیرا پرتاب کن یدو تاس باز دیابتدا با نحوه استفاده وکاربرد وسیله :  

ند برنده جمع ک یشتریب یکس مهره ها هر آن مهره وجود دارد. ریکه آن رنگ و شکل مورد نظر در تصو دیکن ییکردن مهره ها

تر جمع  عیا هر چه سررره ها از مه یشتریتا تعداد ب دیهم قرار ده یاست هنگام جمع کردن مهره ها آنها بر رو هتر بخواهد بود. یباز

 .دیاستفاده کن دیتوان یدست خود م کیفقط از  یکه در هنگام باز دیکن دقت.دیکن

 تصویروسیله

 
 

 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 

 



                           قوقولی قوقولنام وسیله تجاری:  

  گروهیمورد استفاده:  

 یداریحافظه د تیتقو  هدف مورد نظر : 

وجود دارد و  یرنگ رهیدا کیکه در پشت هر کارت  واناتیعدد کارت ح 30 یحاو یباز نیا نحوه استفاده وکاربرد وسیله :

از  یه درستب واناتیح یصدا دیو تول شتریب یتکان دادن تاس وجود دارد. جمع کردن کارتها یعدد سطل برا کیتاس و  کی

 یا م.تاس رمینیچ یاشد مبآن رو به باال  یرنگ یها رهیقسمت دا که یابتدا کارتها رو به صورت رود. یبه شمار م یباز نیاهداف ا

چه  ریصوتکه چه  زند یحدس م کنیباز .میانداز یباشد را م یکیکه رنگ آن با رنگ تاس  یکارتها ، کارت نیو از ب میانداز

 ریغدر  ابدی یمه مادا یخود قرار داده و باز یکارت قرار دارد.اگر درست حدس بزند کارت را جلو یدر پشت قسمت رنگ یوانیح

 اناتویح یها عکس تمامکارت یشود. بعض یم یگذارد و نوبت نفر بعد یم شیکارت را به همان صورت اول سر جا نصورتیا

 متا اتما یباز ر دهد.خود قرا یبعد از صدا کارت را جلو .واوردیدرب کنیرا باز واناتیاز ح یکی یصدا دیبا نصورتیاست که درا

  .ابدی یها ادامه مکارت

 تصویروسیله

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 



 سبد خرید: نام وسیله تجاری 

 گروهی-انفرادی:  مورد استفاده

  توجه و دقت تقویتدیداری،   حافظه تقویت هدف مورد نظر : 

اشد. سرعت عمل ب یکارت کاال م 32و  دیخر ستیو چهار عدد ل یشامل چهار عدد چرخ دست  نحوه استفاده وکاربرد وسیله :  

هم  دیست خرل کیبردارد و  یچرخ دست کی دیبا کنیزیاست . هربا یباز نیاز اهداف ا یچرخ دست حیداشتن در پرکردن صح

 کنیباز دیخر تسیکارت در ل یرو یاالشود . اگر ک یشروع م یباز کنیباز نیکارت توسط اول کیانتخاب کند . با برگردان 

 کیکه  ابدی یادامه م یزمان تا یآن را به صورت پشت و بگذارد. باز دیقرار دهد و اگر نباشد با یآنرا در چرخ دست دیموجود باشد با

ساند برنده ه اتمام بربش را که کار یکنیباز نیاشد. اولخورد را پر کرده ب یخود را جمع کند و چرخ دست دیخر یهایتمام کاال کنیباز

 یدستاوردها از دیرخ ستیل هیته یو چگونگ ستیفروشگاه وجود دارد و انتخاب ل کیکه در  ییو کاالها طیاست . شناخت مح یباز

 باشد. یم یباز نیا

 تصویروسیله

 

 تصویرشناسنامه وسیله

 



            کیتاکت  :نام وسیله تجاری

 گروهیمورد استفاده:  

 بینی، تطبیق شکل و رنگبندی، پیش طبقه  تقویت مهارتهایهدف مورد نظر : 

 لیلهن شما تحا در ذحرکت ه ینیب شیپ یو مهارتها کیاستراتژ یزیمهارت برنامه ر یباز نیدرا نحوه استفاده وکاربرد وسیله :

رکنار هم د یافق ایو  یرنگ مهره را هماهنگ کرده و به صورت عمود ازیشکل و  دیصورت است که شما با نیبه ا یشود.باز یم

کسب  یشتریب ازیامت که ینکی.بازدیکسب کن یشتریب ازید و امتییمهره ها استفاده نما دنیچ یخود برا یاز فرصت ها دیای.دیقرار ده

 خواهد بود. یکند برنده باز

 تصویروسیله

 
 

 

 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 

 

 



 یدو چشمنام وسیله تجاری: 

 گروهیمورد استفاده:   

  یاجتماعو مهارت های سرعت عمل  ،دقت، تمرکز افزایش   ف مورد نظر : هد

کارت  6و  یزتاس با 3رنگ،  ۵کوچک در  وانیل 20مخصوص،  نکیشامل چهار ع یباز نیانحوه استفاده وکاربرد وسیله :  

زند  یه چشم مب نکیع کی کنیشود؛ هر باز یم دهیدر وسط چ یتاس باز 3و  ریشش کارت  تصاو یشروع باز یاست. برا ریتصاو

ل مورد س ها شکاز تا یکیاندازد.  یفرد تاس م نیگذارد. سپس کوچکتر یدماغک آن م یمختلف را رو یبا رنگ ها وانیل ۵و 

 یاکارت ه یوتواند رب عتریکه سر یکنیدهد. هر باز یرا  نشان م ریدور تصو یو حلقه  نهیزم ی رهیرنگ دا گرینظر و دو تاس د

هد. د ینشان م انگشتش کند، آن را با دایمطابق با تاس ها را پ ریدور تصو یو رنگ حلقه  نهیرا که شکل، رنگ زم یریتصو یباز

 دیابرده باشد شتباه کگذارد. اما اگر ا یدارد و در وسط م یرا برم نکشیدماغک ع یرو یها وانیاز ل یکیاگر درست گفته باشد 

را  نکشیع یرو یها وانیل تمام کنانیاز باز یکی یاضافه کند. وقت نکشیدماغک ع یها وانیوسط را بردارد و به ل یها وانیاز ل یکی

  شود. یتمام م یدور باز کیبردارد، 

 تصویروسیله

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 



 نه مرسی نام وسیله تجاری: 

 گروهی   مورد استفاده: 

 های اجتماعیبینی و مهارتافزایش قدرت پیش هدف مورد نظر : 

ه شما را ب تواندیه مجذاب است ک اریبس یگروه یباز کی یساده، نه مرس اریبس نیقوانبا وجود  نحوه استفاده وکاربرد وسیله : 

و کارت ر کیاند. هر بار شده یگذارشماره 3۵تا  3است که از  یکارت باز 33ژتون و  ۵۵شامل  یباز نیکند! ا یباز ریشدت درگ

 کارت یرو یها. شمارهدهدیم یژتون نوبت را به نفر بعد کی رداختبا پ ای داردیآن را برم ایکه نوبتش است  یکنیو باز شودیم

 . شودیحساب م فیآن رد یمنف ازیرقم امت نیترنییتنها پا د،یکن فیاعداد را رد دیهستند اما اگر بتوان یمنف ازیامت

 تصویروسیله

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 

 



 بچه ها دبرنا : نام وسیله تجاری 

  گروهی -انفرادی مورد استفاده:  

 ییو شنوا یینایحس ب تیسرعت عمل، تقو شیدقت و تمرکز، افزا شیافزا  هدف مورد نظر :  

و د کنیبه هر باز دیکنیم یکه دو نفره باز یو در صورت دیقرار ده سهیرا داخل کها تمام مهرهنحوه استفاده وکاربرد وسیله : 

ربار گرفته و ه را در دست سهیک هاکنیاز باز یکی صفحه را مقابل خود قرار دهد. کی کنیچهار نفره هر باز ایسه  یصفحه و در باز

و در صورت  ردهکخود جستجو  یدر صفحه همه.کندیبلند اعالم م یرا با صدا ندیبیکه م یریو تصو کندیمهره از آن خارج م کی

ا رمهره  یکنیزبا ارد.وجود د یمشابه ریتصاو یباز یهر چهار صفحه در.دهدیصفحه قرار م یداشتن آن شکل، مهره را گرفته و رو

 داین شکل را پنفر همزما که دو یصورت در بلند اعالم کند. یکرده و با صدا دایآن شکل را در صفحه پ ترعیکه سر اوردیبدست م

را کامل  مربوط به خود یفحهص نیریکه بتواند زودتر از سا یکنیباز .دیخارج کن یگرید یبرگردانده و مهره سهیمهره را به ککردند، 

 .باشدیم یباز یکند برنده

 تصویروسیله

 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 



 باشه یچ یبعد : نام وسیله تجاری

  گروهی-انفرادیمورد استفاده:   

 یابیدرک مفاهیم پایه ریاضی، الگو  هدف مورد نظر : 

کارت  8سخت است که هر  یکارت کوچک از جنس مقوا 48کارت بزرگ و  6شامل  یباز نیا نحوه استفاده وکاربرد وسیله :

کارت بزرگ  یکوچک را رو یهاکارت ریتصاو نیکردن ارتباط ب دایبا پ دی. کودک باشودیبزرگ مرتبط م تکار کیکوچک به 

. شودیم جادیکامل ا ریتصو کیکوچک  یهاشدن کارت دهیباشد از کنار هم چ دهیها را برگرداند؛ اگر درست چو سپس آن ندیبچ

 انجام داد. رنف 6تا  2 یگروه ای یبه صورت فرد توانیرا م یباز نیا

 تصویروسیله

 

 
 

 

 تصویرشناسنامه وسیله

 



تصویرشناسنامه وسیله

 

               لوتولوتو :   نام وسیله تجاری

 انفرادیمورد استفاده: 

 

 

 ت و توجهتقویت دق -تقویت هوش وحافظه هدف مورد نظر :  

، تباط دارندا هم ارب یآنها به نوع ریکه تصاو یو قطعات کوچک مصور یقطعه اصل کیلوتو از  نحوه استفاده وکاربرد وسیله :  

اویر ودک تصکباشد. یسن و درک کودک، ممکن است شامل موضوعات گوناگون زانیقطعات با توجه به م نیا شده است. لیتشک

 مشابه را روی کارت مورد نظر در جای خودش می چیند.

 تصویروسیله

 



  میوه -دومینوی شکل و رنگ نام وسیله تجاری:  

 گروهی -فرادی ان  :مورد استفاده 

 سریع ودید رنگ کالمی،تشخیص ،مهارت وتوجه،ارتباط قت د تقویت هدف مورد نظر :  

قطعات مستطیل شکلی هستند که در هر قطعه، دو طرح و  ؛ مشابه تصاویر بین ارتباط برقرارینحوه استفاده وکاربرد وسیله : 

با پیدا کردن آن ارتباط، قطعات را در کنار یکدیگر  کودکانای با یکدیگر ارتباط دارند که گونهتصویر وجود دارد. قطعات دومینو به

  .چینندمی

 تصویروسیله

 

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 

 

http://www.koodakonline.com/Tag/?Word=کودکان
http://www.koodakonline.com/Tag/?Word=کودکان


 حلقه های شمارش: نام وسیله تجاری

   انفرادی  مورد استفاده: 

 آموزش شمارش و عدد نویسی هدف مورد نظر:  

 با شمارش مهره ها عدد و با دیدن عدد مهره ها را تنظیم می کند.نحوه استفاده وکاربرد وسیله :  

 تصویروسیله

 
 

 

 تصویرشناسنامه وسیله

 

 
 

 



            پرورش حس المسهنام وسیله تجاری: 

 انفرادی مورد استفاده: 

 المسه حس کمک با مختلف وحسط بافت و تشخیص و شناخت هدف مورد نظر :  

 از ای رچهپا یا چوبی مکعب های پالستیکی، ، بسته چشمان با مختلف سطوح کردن لمسنحوه استفاده وکاربرد وسیله :  

 خاب مناسبیشده و انت برای افزایش فعالیت حسی است که از جنس ها و بافت های متفاوت ساخته کودکان های بازی اسباب مهمترین

 .برای تقویت فعالیت های حسی کودکان به شمار می رود

 تصویروسیله

 

 

 
 

 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 



  ماکت شهر سازینام وسیله تجاری: 

 گروهیمورد استفاده:  

آشنایی با  ،اغلشناخت وسایل نقلیه و مش، شناخت محیط اجتماعی ، جامعه وقوانین محیط وشناخت آموزش هدف مورد نظر :   

 رورش قوه تخیل، پقوانین راهنمایی و رانندگی

فومی با طرح خیابان  این مجموعه شامل صفحه ، تابلوها از واستفاده وجاده شهر ماکت ساختننحوه استفاده وکاربرد وسیله :   

 .ها و ساختمان های شهر و عالئم راهنمایی و رانندگی به همراه وسایل متحرک می باشد

 تصویروسیله

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 



  مجموعه پوشاک مانام وسیله تجاری:  

  گروهی-انفرادی   :مورد استفاده

عمل  یهماهنگ ،یاجتماع میو مفاه یکالم یرشد مهارت ها، کالمی وغیر کالمی واستدالل محیط با آشنایی هدف مورد نظر : 

 با انواع پوشاک ییآشنا، بدن انسان یشناخت اعضا ،چشم و دست

ر انواع پوشاک د یسیناطهمراه با قطعات مغ یفلز هیبا ال رداریصفحه تصو 2 یمجموعه دارا نیانحوه استفاده وکاربرد وسیله :  

 گیرد.ای صورت میمشخص شده شرایط به توجه با مربی درخواست اساس بر لباس پوشاندنو  باشد یم متریسانت 22/۵* 17/۵ابعاد 

 تصویروسیله

 

 

 تصویرشناسنامه وسیله
 

 
 

 
 



  بشنو و پیداکننام وسیله تجاری:   

    گروهی -انفرادی:  مورد استفاد

 شنیداری حافظه -شنوایی حس تقویت  :هدف مورد نظر 

 .صدای داخل سی دی بخش می شود و کودک باید تصویر مرتبط را پیداکندنحوه استفاده وکاربرد وسیله :  

 تصویروسیله

 

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 



      مهره های رج شونده: نام وسیله تجاری

   انفرادیمورد استفاده:  

 دیداری حافظه تقویت ودست، چشم هماهنگی الگویابی، هدف مورد نظر :  

با  دیساز یالگو م کیمختلف  یبا استفاده از کارت ها  الگو اساس بر نخ داخل ها مهره چیدننحوه استفاده وکاربرد وسیله :  

کان را با کود یا سهیو مقا یبزرگ ،یکوچک میشده است. در هر مرحله مفاه لیکوچکتر تشک یالگو از مهره ها نیتفاوت که ا نیا

  شود.می نیتمر

 تصویروسیله

 

 
 

 

 

 تصویرشناسنامه وسیله

 

 
 

 



  بلوک دوختنام وسیله تجاری:  

 انفرادی مورد استفاده:   

 وتوجه دقتتقویت  ودست، چشم هماهنگی هدف مورد نظر :  

و  یکیسوزن پالست کیبه همراه  متریسانت 6*۵*۵در ابعاد  یکیقطعه پالست کیبلوک دوخت،  نحوه استفاده وکاربرد وسیله :  

 . دهد انجام را دوخت حرکت نوع به توجه و نمونه یا الگو اساس بر متصل به سوزن است. ینخ رنگ

 تصویروسیله

 

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله
 

 

 
 

 

 



  3صفحه شمارش:  نام وسیله

 انفرادی    :مورد استفاده 

 فضایی هندسی،تجسم رنگ،اشکال با آشنایی هدف مورد نظر : 

سوراخ دار  یسو اشکال هند متریسانت 24*18در ابعاد  یصفحه چوب کیاز  3صفحه شمارش   نحوه استفاده وکاربرد وسیله :

 را انجام دهد. الگو ساسا بر وچینش متفاوت اشکال ساختشود تا در این وسیله از کودک خواسته می شده است لیتشک یکیپالست

 تصویروسیله

 

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 

 
 



  های رنگییکمجموعه موزائنام وسیله تجاری: 

 انفرادی مورد استفاده:   

 ودست چشم ها، هماهنگیرنگ شناخت هدف مورد نظر :  

مجموعه به  نیز قطعات اابا استفاده  توانندیکودکان از م .بسازد را طرح آماده الگوی براساسنحوه استفاده وکاربرد وسیله :  

با  ن،یوه بر اه کرد. عالاستفاد دفترچه راهنما یاز الگوها توانیکار، در آغاز م یراحت یمتنوع و گوناگون بپردازند. برا ریخلق تصاو

جمله  الگوها از مِ نهفته درمفهوم الگو و نظ آموزشکرد.  نیاول دبستان را تمر یاضیکتاب ر یهانیتمر توانیمجموعه  م نیکمک ا

 مؤثر است. اریبس یموزشابزار کمک آ نیها استفاده از ادرک بهتر آن یاست که برا یاضیدر ر یحث مهم آموزشمبا

 تصویروسیله

 
 

 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 

 



    پازل چهارفصلنام وسیله تجاری: 

    گروهی-انفرادی: مورد استفاده

 وتوجه دقتتقویت   ،آن ویژگی های و ها فصل با آشنایی هدف مورد نظر : 

نوع پازل  نیا در تعیین شده در فصل ها؛ مشخصات براساس پازل های تکه دادن قرار کنارهمنحوه استفاده وکاربرد وسیله : 

پازل  میخواهیکه م ی. هنگامدهندیم فصل را نشان کی یها اغلب طرح کلپازل نیا د،یآیقطعات به دست م لیکه از تکم یریتصو

از او به  ییهارسشپپازل  و در مورد موضوع میکنیم قیاو را به صحبت کردن درباره موضوع پازل تشو م،یکودک بگذار اریرا در اخت

 .میآوریعمل م

 تصویروسیله

 

 
 

 

 تصویرشناسنامه وسیله
 

 



                          صفحه دوختنام وسیله تجاری: 

 انفرادی  مورد استفاده:  

 ورزی دست مهارتتقویت  ودست، چشم هماهنگی هدف مورد نظر :  

 یده است و مش یقطعه الگو طراح 4هر کدام  یشده است که برا لیتشک یکیمدل پالست 3 از نحوه استفاده وکاربرد وسیله :

در کودکان  دوختواره یاب باز،آن ها را به هم وصل نموده و مدلهای زیبایی ساخت . اسب یموجود در باز یتوان با استفاده از بند ها

 انجام ختدو مختلف های روش وبا الگو کمک با .دشو یم تیچشم و دست و خالق ی، هماهنگ فیظر یمهارت ها تیباعث تقو

 .دهد

 تصویروسیله

 

 

 تصویرشناسنامه وسیله
 

 



             تقویم مغناطیسینام وسیله تجاری:  

  گروهی-انفرادیمورد استفاده:   

 مشخصات تمام با هفته سال،ماه، فصل، آموزش هدف مورد نظر : 

ای الزم در این خصوص هفته و ماه که در طول این تغییرات آموزش ه ،روز اساس بر تقویم تغییرنحوه استفاده وکاربرد وسیله : 

 شود.شود و مفاهیم اساسی در این حوزه به بحث و تبادل نظر قرار داده میبه کودکان داده می

 تصویروسیله

 

 
 

 

 تصویرشناسنامه وسیله
 

 
 



       های شناختکارتنام وسیله تجاری:  

 گروهی-انفرادی  مورد استفاده:  

 ...دیداری، ودست،ادراک چشم دیداری،هماهنگی وتوجه،حافظه دقتهدف مورد نظر : 

    .گیردمی قرار استفاده مورد که شده تهیه خاصی هدف برای های کارت از هردستهنحوه استفاده وکاربرد وسیله : 

 تصویروسیله

 

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 



   جورچین مراحل رشدنام وسیله تجاری: 

 انفرادی -گروهی :مورد استفاده

 مراتب وسلسله روابط کالمی،درک منطقی،رشد تفکر هدف مورد نظر : 

 شود. می چیده مراتب وسلسله تخته روی بر خالی جای براساس نحوه استفاده وکاربرد وسیله :

 تصویروسیله

 

 
 

 :تصویرشناسنامه وسیله

 
 

 



                  جورچین مشاغل و ابزار:   نام وسیله تجاری

 انفرادی مورد استفاده:    

 ، حافظه تصویریمنطقی کالمی، تفکر مهارت واجتماع، پرورش مشاغل آشنایی با هدف مورد نظر :  

قطعات پازل  مشاغل ییآهنربا نیدر جورچ  .شغل نیاز مورد وسایل براساس جورچین تنظیمنحوه استفاده وکاربرد وسیله:  

 نیده و با اکر ییاسامربوط به هر شغل را شن یانواع مشاغل گوناگون وجود داشته که کودکان موظفند هر قطعه  یکننده  لیتکم

 ندچ ،لغش چند ،جز چند ،یچند ش نیها به ارتباط ب نیجورچ نیقطعات مربوطه پازل هر شغل را کامل کنند.کودکان با استفاده از ا

 نیبا ا یازبکنند.  یندبخود کسب کرده اند دسته  رامونیپ طیرا که از مح یاطالعات رندیگ یم ادیبرده و  یپ رهغی و پازل قطعه

 .دست بزنند میفاهم یسازد تا بتوانند به دسته بند یو کودکان را قادر م دهیقدرت شناخت را در کودکان بهبود بخش نیجورچ

 تصویروسیله

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله
 

 



                  دایره وپنج محور: نام وسیله تجاری

    انفرادی مورد استفاده: 

 آموزش تناظر یک به یک، آموزش مفاهیم اولیه ریاضی، هماهنگی چشم و دست هدف مورد نظر : 

 2۵ا های چوبی همراه باین محصول شامل صفحه پایه با محور  .ها میله روی ها دایره دادن قرارنحوه استفاده وکاربرد وسیله : 

ل از موارد آموزش تناظر در هریک از مراحکل و رنگ روی هر میله و شی قرار دادن بر اساس د. نحوهعدد دایره رنگی می باش

 باشد.خواسته شده از کودک می

 تصویروسیله

 

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله
 

 



       انتخاب نام وسیله تجاری:   

 گروهی  مورد استفاده: 

 افزایش سرعت عمل و حافظه –افزایش هوش و تمرکز   هدف مورد نظر : 

و  یه پولک فومقطع 10کارت دو رو،  ۵4شده و شامل  ینفر طراح 8تا  2 یبرا یباز نیا نحوه استفاده وکاربرد وسیله :  

 هاوهیاز م یکی ریتصو ای ۵تا  1عدد از  کیها با تعداد مختلف و پشت کارت ییهاوهیم ریها تصاوکارت یاست. رو یباز یراهنما

ها ها را در کنار آنو پولک میگذار یوسط م هدست کیها را در صورت است که کارت نیبه ا یروش باز کیوجود دارد. 

کنند  یسع دیبا کنانین بدهد، بازعدد را نشا کیها دسته کارت یکارت رو نیاگر باالتر شود؛یها رو ماز کارت یکی. مینیچیم

 کی اگر کارت د؛بردارن هیقبعدد نشان داده شده است، زودتر از  یرا که تعدادش در کارت رو شده به اندازه یاوهیم یفوم یقطعه

 .دهدیرا نشان م وهیرا بردارند که تعداد آن م یعدد یفوم یقطعه دیرا نشان بدهد با وهیم

 تصویروسیله

 

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله
 

 
 



          پا به پانام وسیله تجاری:  

 :   انفرادی مورد استفاده

ماهنگی بین ه -افزایش دقت و تمرکز –تقویت حس وستیبوالر  –حفظ تعادل  –افزایش مهارت های حرکتی   هدف مورد نظر : 

 هااندام

 .ردن حرکت کبا استفاده از دو استوانه پالستیکی که با نخ  متصل به آنها می توانحوه استفاده وکاربرد وسیله :  

 تصویروسیله

 

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله
 ندارد

 

 

 

 

 

 

 



                 :  تعادلنام وسیله تجاری

 گروهی    :مورد استفاده 

  چشم و دست افزایش مهارتهای حرکتی و هماهنگی –افزایش تمرکز   هدف مورد نظر : 

تاس است که  کیو  یرنگ یکرهمیکوچک، سه ن یاستوانه 32 ،یباز یشامل راهنما یباز نیا نحوه استفاده وکاربرد وسیله : 

 یا رواستوانه ر کی دیبا نکیباز دیایکه ب یو هر رنگ اندازندیبه نوبت تاس م کنانیروش باز کی. در دهدیهمان سه رنگ را نشان م

برنده است که  ی. کسداردیها را برماستوانه یهمه زند،یها بربه هم بخورد و استوانه کرهمیهمان رنگ بگذارد. اگر تعادل ن یکرهمین

 . ندیبچ هاکرهمین یرا رو شیهااستوانه یزودتر همه

 تصویروسیله

 

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 

 



            جست وجونام وسیله تجاری:  

 گروهی   مورد استفاده: 

  مغز و افزایش سرعت عمل افزایش هوش و باال بردن تمرکز و کاراییهدف مورد نظر : 

با  ریتصو 10ها کارت نیا یکارت دو طرفه است. رو 49شامل  یکارت یباز کیجستجو  نحوه استفاده وکاربرد وسیله : 

ها به رو، مه کارته دنیدو شکل وجود دارد. بعد از چ ای کیرنگ قرمز و سبز با  نهیموضوعات مختلف و در پشت هر کارت دو زم

 ینهیبا پس زم ریو تصاو د باشدسبز موجو ینهیزم پسبا  ریکه در آن تصاو میگردیم یو به دنبال کارت میگردانیکارت را برم کی

ارت را از آن ک نیشتریه بک یکنی. بازداردیبرم ازیکارت را به عنوان امت ابد،یکه آن را ب یکنیقرمز در آن وجود نداشته نباشد. هر باز

 است. یخود کند برنده باز

  تصویروسیله

 
 

 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 



  جورچین الفبای فارسی: نام وسیله تجاری

 انفرادی مورد استفاده:

  آموزش زبان نوشتاری –کلمه و جمله سازی  –آموزش حروف الفبا   هدف مورد نظر : 

 ده بازسازیشنوشته  با توجه به حروف هایی که در دسترس دارد ، کلمه هایی را که روی کارتنحوه استفاده وکاربرد وسیله : 

از  ریغ یاوهیمات به شکل یشکل و امال یریادگیتا  سازدیفرصت را فراهم م نیا ییآهنربا یکتاب یفارس یالفبا نیجورچ  نمایند.

ها به تم مصوحروف و عالئ نیو همچن یفارس یاشکال مختلف حروف الفبا یتمام یمجموعه حاو نی. اردینوشتن هم انجام پذ

 ایها هر کلمه آن ندیبا کنار هم چ ندتوایاز هر حرف چند مورد وجود دارد، کودک م نکهیاست. با توجه به ا یسیصورت مغناط

 است، بسازد. لیرا که ما یاجمله

  تصویروسیله

 
 

 :تصویرشناسنامه وسیله

 
 

 



 جورواجور نام وسیله تجاری:  

 گروهی: مورد استفاده 

 تطابق اشکال و تصاویر و رنگها –دقت و تمرکز   هدف مورد نظر : 

 کیها را به پشت در صورت است که قطعات پازل نیبه ا یپازل سه تکه است. روش بازعدد  12 نحوه استفاده وکاربرد وسیله : 

 یآن را درجا هماهنگ بود، اشیخال یهااز قاب یکیاگر با  دارد؛یقطعه را بر م کی کنیباز نی. اولمیدهیهم قرار م یستون رو

 تیشخص کنیازب کیکه  ی. هنگامگذاردیم یاصل یهاصورت آن را رو به باال در کنار ستون کارت نیا ری. در غدهدیمناسب قرار م

 کند. ییدوم را شناسا تیادامه دهد و شخص یبه باز دیمورد نظرش را کامل کرد، با

 تصویروسیله

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 



  جورچین ترتیبام وسیله تجاری:  ن

 فردی: مورد استفاده

 تصویر خوانی –هماهنگی چشم و دست  –توالی  تقویت قدرت شناساییهدف مورد نظر: 

تکه  3عدد پازل  8شامل  یبسته آموزشاین   .هامرتب کردن قطعات جورچین بر اساس توالی آننحوه استفاده وکاربرد وسیله : 

ازل با قفل هر پ نیاست همچن شدههیته یرنگتمام ریبه کودکان با استفاده از تصاو یو توال بیآموزش ترت یبوده که برا 14×8به ابعاد 

لغات  ها،نیجورچ نیز اابا استفاده  کانکودقطعات نامربوط را به هم وصل کنند. توانندیکودکان نم نیبنابرا کندیها فرق مپازل ریسا

 . شودیم تیها تقوآن یو کاربرد یاصل یهاو مهارت آموزندیرا م یدیجد

 تصویروسیله

 

 
 

 

 تصویرشناسنامه وسیله
 

 
 



       دست چیننام وسیله تجاری: 

  گروهی  :مورد استفاده  

 کنترل هیجان –افزایش اعتماد به نفس  –دقت و تمرکز تقویت   : هدف مورد نظر  

 کینفره از  4 نیدست چ یفکر یباز  .سرعت عمل باالده با شها مانند تصاویر ارایه چیدن لیواننحوه استفاده وکاربرد وسیله :   

 کیو  یرنگ وانید لعد ۵با نماد پنج رنگ با حاالت مختلف وجود دارد. عالوه برکارتها  یریکارت ، که درهر کارت تصاو یسر

که در  یتیهمان وضع در قایخود را دق وانیل۵ کیبه صورت سمبل یستیبا یم ریعدد زنگ هم وجود دارد.فرد با نگاه کردن به تصو

ار ک نیما دراعمل ش دارد. هرچه سرعت عیسر یداریاطالعات د افتیو در یقو صیبه قدرت تشخ ازین نی.و اندیآمده است بچ ارتک

آورد.در  یه صدا در مرا ب زنگ ندیبچ حیخود را به طور صح یوانهایکه بتواند زودتر ل یکنی. هر بازدبودیباشد موفق تر خواه شتریب

 را از آن خود کرده باشد . شتریب یکارتها هاست ک یکس یبرنده باز انیپا

 تصویروسیله

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 



 ذهن برتراری :  نام وسیله تج

 انفرادی  : مورد استفاده

 هماهنگی چشم و دست –افزایش قدرت حل مساله  –افزایش دقت و تمرکر  –الگو یابی   هدف مورد نظر : 

 6در  یکیقطعه پالست 32ذهن برتر شامل  یفکر یباز ؛ با توجه به مهره هاساختن طرح ارایه شده نحوه استفاده وکاربرد وسیله : 

. کندیم ریرگد گریساخت اشکال د یذهن کودکان را برا یباز نیدر ابعاد کوچک و بزرگ است. ا یرنگ اصل 4با  یشکل هندس

 1 هشمار یا الگوبساخت اشکال مختلف است. کودک در ابتدا  یعدد کارت پازل بوده که در واقع راهنما 30مجموعه شامل  نیا

د و سپس نزن رونیب که از محدوده شکل یبه صورت دهد؛یقسمت مشخص شده قرار م یو بررو کندیرا انتخاب م یاشروع و قطعه

به او  وکرده  ریرگک را دذهن کود یسادگ نیدر ع یباز نیپر شود. ا یکل با اشکال هندستا تمام ش دهدیقرار م زیرا ن گریقطعات د

 حل کند. زیرا ن دهیچیپ یلیخ یمعماها یینهاکه به ت دهدیآموزش م

 تصویروسیله

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 



 سرانگشتی اری:نام وسیله تج

 انفرادی  مورد استفاده:

هماهنگی  افزایش –تقویت قدرت دیداری  – حافظه تقویت -حرکتی   –سازماندهی ادراکی  –حل مساله   هدف مورد نظر : 

 چشم و دست

 یتسرانگش یازب  ه شود.با سرانگشتان مهره های داخل باکس را جابجا کرده تا مثل تصویر ساختنحوه استفاده وکاربرد وسیله :  

هستند. به هر  کوچک در چهار رنگ یعدد توپ رنگ 16 یام حاواست که هر کد یعدد کارت و دو عدد جعبه پازل توپ 1۵شامل 

. کندیرا مشخص م یرنگ یهاقرارگرفتن توپ تیکه وضع شودیها رو ماز کارت یکیو هر نوبت  شودیجعبه داده م کی کنیباز

لگو ا که زودتر یکس کارت را درست کنند. یرو ین الگوها با انگشتانشابا جابجا کردن توپ ترعیکنند هر چه سر یسع دیبا کنانیباز

 .داردیبرم ازیامت کیرا بسازد کارت را به عنوان 

  تصویروسیله

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 



       کالغ پرنام وسیله تجاری:  

   گروهی :مورد استفاده

 افزایش دقت دیداری –افزایش هوش و تمرکز  –افزایش حافظه کوتاه مدت   هدف مورد نظر : 

است.  یعت شنعدد سا کیمختلف و  یکارت، سه عدد تشتک به رنگها 21کالغ پرشامل  یباز نحوه استفاده وکاربرد وسیله : 

. قبل از قرار مینیچیم بیه باال باشد به ترتبرو  ریکه تصاو یها را طوروجود دارد.ابتدا همه کارت یمختلف ریها تصاوکارت یبر رو

که  ی. زمانمیدهیقرار م ییسه کارت ابتدا یها را بر رورا به خاطر بسپارد.بعد تشتک ریتصاو میخواهیم کنیها از بازتشتکدادن 

 یا بر رور. سپس تشتک میدهیبه او م ازیامت کیهست را درست حدس بزند آن را به عنوان  رتشتکیکه ز یتوانست کارت کنیباز

 .ابدییم امهصورت اد نیبه هم یباز ی. تا تمام شدن زمان ساعت شنمیارگذیها مکارت بعد از تشتک نیاول

 تصویروسیله

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 



  های مفهوم طبقه بندیکارتنام وسیله تجاری:  

  :   انفرادیمورد استفاده

 مهارت ارتباطیفزایش ا -افزایش خزانه لغات کودکان و اشنایی با مفهوم طبقه بندی    هدف مورد نظر : 

 ......( وانوران جها براساس طبقه مد نظر ) مثال گیاهان ، جدا کردن و طبقه بندی کارتنحوه استفاده وکاربرد وسیله :  

 تصویروسیله

 

 
 

 

 تصویرشناسنامه وسیله
 

 

 
 

 



 گو ش به زنگ:  نام وسیله تجاری

  گروهی:مورد استفاده 

فهوم مشناخت ، یدارید یسرعت واکنش به محرک ها ،سرعت عمل ،یداریدقت د ،افزایش دقت و تمرکز هدف مورد نظر: 

 عدد 

 کی وجود دارد و وهیتا پنج م کی نیهرکدام ب یکارت که بررو یتعداد یگوش به زنگ حاو :  نحوه استفاده و کاربرد وسیله 

ودکان هم . ک میدهیقرار م کنانیو زنگ را در وسط باز ردیگ یم اریتعداد کارت را دراخت کیشده است.هر کودک  لیزنگ تشک

وجود دارد زنگ را به  ریتصو ۵ قایدق وهیدهد از کدام م صیکه بتواند تشخ یکنیگردانند . باز یخود را برم یاز کارتها یکیزمان 

زنگ را به  یاشتباه نکیباز کهیدارد . درصورت یکارت آن دست را برم 4 یاست و تمام یآورد و برنده آن دست از باز یصدا در م

 یدامه ماتمام کند  خود را کارت کنانیاز باز یکیکه  یتا زمان یکارت بدهد . باز کی کنانیباز هیاز بق کیبه هر دیصدا در آورد با

 داشته باشد. یشتریکه کارت ب یو برنده فرد ابدی

 

 تصویروسیله

 

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 



   :  مدل مولکولینام وسیله تجاری

  ها و الگویابیاموزش رنگ –بهبود قدرت تجسم  –افزایش  رشد مغزی  –انفرادی هوش فضایی   مورد استفاده:

 :  بهبودهدف مورد نظر  

به همراه  یگو 36از  یکولمدل مول اشکال مورد نظر خود را بسازد.با استفاده از میله ها و گوی نحوه استفاده وکاربرد وسیله :  

 یاخت . بازرا س یند بعدچو اجسام  یمولکول یتوان ساختار ها یشده است که با استفاده از آنها م یطراح زیسا 4رابط در  لهیم 36

درت جسم و قاز  یاسباب باز نیکردن با ا یشود چرا که در هنگام باز یمحصول باعث پرورش ذهن آنها م نیکردن کودکان با ا

م نجوانان ه یره سندر د یمدل مولکول نی، همچن ابندی یم یشتریب یو دقت و تمرکز رندیگ یخود در ساخت سازه ها کمک م لیتخ

وم از عل یک بهترتوسط خودشان در یمولکول یشود چرا که با درست کردن ساختار ها یاستفاده م زین یآموزش یجنبه ها یبرا

 .کنند یم دایپ یو مولکول یایمیش

 تصویروسیله

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 



        معمای هوشنام وسیله تجاری:   

   انفرادی مورد استفاده:  

 دقت و توجه افزایش –تقویت استدالل و درک رابطه فضایی  –توانایی حل مساله  –تقویت هوش عملی   هدف مورد نظر :  

زه برای اندا مونی استاین وسیله آموزشی ، آز؛ ساختن اشکال با توجه به کارت های ارایه شده :کاربرد وسیله نحوه استفاده و

حل هر طرح در  کارت با طرح های هندسی در روی کارت و راه 60مکعب دو رنگ سفید و قرمز و  16گیری هوش عملی که شامل 

  .پشت کارت می باشد

 تصویروسیله

 
 

 وسیلهتصویرشناسنامه 
 

 
 



  لی لی: نام وسیله تجاری

 انفرادی و گروهی: مورد استفاده

 افزایش –عادل افزایش  حفظ ت –مهارت دقت و توجه –افزایش هماهنگی عضالنی  –افزایش مهارت حرکتی   : هدف مورد نظر 

 اجتماعی

    د.کنن ر می، خانه ها را تسخیبا لی لی کردن در خانه ها و حرکت دادن قطعه چوب نحوه استفاده و کاربرد وسیله : 

 تصویروسیله

 

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 



    مفهوم تضادنام وسیله تجاری: 

 فردی : مورد استفاده

 آموزش مفاهیم مکانی –یادگیری لغات جدید  –آموزش مفاهیم پایه   : هدف مورد نظر 

 د(اهیم متضا.) مف درخواست شدهبا توجه به مفاهیم  همپیدا کردن کارتهای مرتبط به : نحوه استفاده و کاربرد وسیله

 تصویروسیله

 
 

 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 

 



 هوش چیننام وسیله تجاری:  

 انفرادی مورد استفاده:  

 تقویت قدرت تطابق چشم و دست –تفاوتها و شباهتها  تشخیص –پرورش قدرت و سرعت عمل   هدف مورد نظر : 

مجموعه  نیا اهان (ات و گیبا توجه به تصاویر اشکال را بسازند . )دو قطعه یا سه قطعه از حیوانکاربرد وسیله :نحوه استفاده و 

 یریگیجا یف بازشوند. هد یم یبند میتقس یعدد 60 یسر 4باشد که در  یم یریتصو ی رهیربع دا 240پرسش و  یصفحه  4شامل 

 گرید ا و ... ازه وهی، مجنگل واناتیح ،یاهل واناتیرابطه و تناظر، ح یریادگیباشد.  یمربوط به خود م یهر چهار قطعه در حفره 

 باشند. یم جموعهم نیا یاهداف آموزش

 تصویروسیله

 

 
 

 

 تصویرشناسنامه وسیله
 

 
 



    :   هیوالی توپینام وسیله تجاری

 گروهی   مورد استفاده : 

 افزایش اعتماد به نفس –افزایش تمرکز و کنترل ذهن هدف مورد نظر : 

ده لرزانن کی شامل یپتو یوالیه یباز. ها و افزایش امتیاز خودپیدا کردن کارت همسان با توپنحو استفاده و کاربرد وسیله : 

ختلف قرارگرفتن مفرم  36)در  والیکارت ه 36( و یشش عدد توپ کوچک در سه رنگ زرد و قرمز و آب ی)حاو یاکرهمین

 م؛ینیچیها را وسط مم کارتشود.ابتدا تما جادیحالت ا 36از  یکی( است. هر بار با تکان دادن لرزاننده ممکن است یرنگ یهاتوپ

 جادیا یگوال هیکارت شب ترعیبتواند سر که یکنی. بازدهدیها قرار ملرزاننده را بعد از تکان دادن کنار کارت کنانیاز باز یکی سپس

  .داردیبرم ازینوان امتکند، آن را به ع دایشده را پ

 تصویروسیله

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 

 



                           مینی نخنام وسیله تجاری:  

 انفرادی  مورد استفاده:  

 ستافزایش هماهنگی چشم و د –تقویت عضالت  –افایش دقت و تمرکز  –اشنایی با مفاهیم   هدف مورد نظر :  

تواند به خوبی  یکودک به کمک این مجموعه م؛ به یکدیگر وصل کردن مفاهیم مرتبط با نخنحوه استفاده و کاربرد وسیله : 

ها را با هم مقایسه کند. هر  ها و مخالف ها را بشناسد، با مفاهیم گوناگون آشنا شود، آن ها را به هم ربط دهد و مشابه ها و رنگ شکل

 .صفحه مقوایی بسیار ضخیم و پشت و رو رنگی است 24 کارت 12عنوان شامل 

 تصویروسیله

 
 

 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 



  ببین و پیداکننام وسیله تجاری:  

 انفرادی :مورد استفاده

   آموزش حروف الفبا وکلمه سازی آهنرباییهدف مورد نظر : 

 ازاین بعد. شود می اآشن مرحله مه کل در نگارش و کلمه تصویر با اول مرحله در کودک  مرحلهنحوه استفاده وکاربرد وسیله:  

 به را کلمه این نگارش شیوه ربایی آهن حروف از استفاده با کودک بعد.  کند پیدا آن را کلمه، کارت تصویرهر مقابل باید کودک

 ا بررویر  کلمه صحیح نگارش صفحه، پشت در کودک درنهایت و. گیرد می یاد حروف گرفتن نظر در با و حرفی تک صورت

 آموزد. می را نوشتن خواندن و روش جذابی و بازی روش به کودک محصول دراین .نویسد می صحفه

 تصویروسیله

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 



     دوخت واره نام وسیله تجاری:

 انفرادی : مورد استفاده

 فضایی هندسی،تجسم رنگ،اشکال با آشنایی هدف مورد نظر : 

شکیل شده است تمدل پالستیکی  3دوخت واره از؛ الگو اساس بر وچینش متفاوت اشکال ساخت استفاده وکاربرد وسیله :نحوه 

 صل نموده وا را به هم وقطعه الگو طراحی شده است و می توان با استفاده از بند های موجود در بازی ،آن ه 4که برای هر کدام 

 .مدلهای زیبایی ساخت

 تصویروسیله

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله
 

 
 



                  پازل هوش: نام وسیله تجاری

 انفرادی :مورد استفاده

   سازماندهی دیداری ،ادراک فضایی ،هماهنگی چشم ودست،دقت وتوجه ،تقویت حافظههدف مورد نظر :  

 ند.کدرست  ظررامورد ن استفاده از مکعب ها شکلبا توجه به کارت ارائه شده دانش آموز باید با نحوه استفاده وکاربرد وسیله:

 تصویروسیله

 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 



                 دومینوی مارپیچنام وسیله تجاری: 

    گروهی-انفرادیمورد استفاده: 

  توالی سازی ، درک روابط  هدف مورد نظر : 

 ابهره ها را م کی ازیشود وبرای اضافه کرئن دومینوی جدید باید  با زی با یک دومینو شروع مینحوه استفاده وکاربرد وسیله:

 مهره ی دیگری در انتهای زنجیر جفت کرد.

 تصویروسیله

 

 
 

 

 تصویرشناسنامه وسیله
 

 
 

 



 دنده  جنگل چرخ: نام وسیله تجاری

       

   انفرادی -گروهی :مورد استفاده 

   ریآو ،حرکت وساخت ماشین های ساده ،توسعه خالقیت ،تجسم ونوآموزش رنگ ،شکل حیوانات   هدف مورد نظر :  

 نندصویر سوار کت بق آندانش آموزان با توجه به شکل یا تصویر ارائه شده قطعات موجود را بر ط نحوه استفاده وکاربرد وسیله:

 .  مانند الگوی داده شده قرارگیرندتا 

 تصویروسیله

 

 :تصویرشناسنامه وسیله

 

 
 

 

 



   آی کیو پازل:  نام وسیله تجاری

 :   انفرادیمورد استفاده

    ،تفکر شناختی ،ادراک بصری فضایی توسعه استدالل منطقی  : هدف مورد نظر 

ینش چبه طوریکه برای  قطعه ی رنگی را بروی صفحه کنار هم قرار داده وتنظیم می کنیم 12ابتدا نحوه استفاده وکاربرد وسیله:

 قطعات می توان از راه حل های متفاوتی استفاده کرد.

 

 تصویروسیله

 

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله
 

 
 

 



 نخواره نام وسیله تجاری: 

 انفرادی -گروهی: مورد استفاده 

  درک طبقه بندی و ترکیب و تقویت عضالت کوچک دست  : هدف مورد نظر 

 های الگو ترتیب، توالی و چینشمطابق با کارت .های الگوو نخ و کارت قطعات پالستیکی  نحوه استفاده و کاربرد وسیله: 

 کند.ها را تمرین میمتناسب با آن

 تصویروسیله

 

 
 

 :تصویرشناسنامه وسیله

 

 
 



    فکرآذین :نام وسیله تجاری 

 گروهی-انفرادی   :مورد استفاده  

 دیداریتقویت مهارتهای ریز و درشت و دقت   هدف مورد نظر :  

اشیای  توانند با استفاده از قطعات آن، اشکال وودکان میکه ک قطعات پالستیکی و پیچ و مهره نحوه استفاده و کاربرد وسیله:  

یکی به رشد خالقیت ابزار مکان ای از جمله ماشین، هواپیما، ساختمان و ... بسازند. این بسته عالوه بر آشنایی کودکان بامتنوع و خالقانه

 .کندا نیز کمک شایانی میهآن

 تصویروسیله

 

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله
 

 



 مگ نت نام وسیله تجاری: 

 گروهی -انفرادی      مورد استفاده:

   تقویت هوش و آموزش هندسههدف مورد نظر :  

 یزیکف قوانین با توانندمی ها بچه در این اسباب بازی، عالوه بر پرورش خالقیتقطعه فلزی؛  68 نحوه استفاده و کاربرد وسیله:  

دکان های تخیلی کومدل جدیدتر گروه ساختنی ها هستند که می توانند برای ساخت و ساز ها مگنت. شوند آشنا نیز مغناطیس و

 .های کروی و مگنت های میله ای رنگی برای ساختن احجام هندسی می باشداستفاده شوند.این مدل متشکل از مگنت

 

 تصویروسیله

 

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 



    باز آموز نام وسیله تجاری:

 انفرادی  مورد استفاده: 

 دقت و تمرکز، مفاهیم پایه ریاضی   : هدف مورد نظر 

قی رابطه منط مفهوم که کودک از طریق ارتباط برقرار کردن بین دو .برشور و جعبه بازی و کارنحوه استفاده و کاربرد وسیله:  

ه صحیح را می یابد. تصویری که برای هر جواب وجود دارد کودک گزین 12برقرار است به هدف بازی می رسد. از بین هم بینشان 

ی دک آموزش مبه کو هر باز آموز یک کتاب آموزشی مربوط به خود را دارد. که در هر کتاب مهمترین مفاهیم را در قالب بازی

ن مفاهیم هر ار کردن بیط برقرکتابهای باز آموز قابل استفاده است . کودک با ارتبا دهیم.جعبه ی کار و مهرههای باز آموز برای همه

زینه درست می بایستی ربط گشماره ربط دارد و این شماره را به  12تصویر که به  12موضوع به یادگیری پایدار دست می یابد. وجود 

 .یمدهیم تا به الگوی مناسبی که در راهنمای الگو آورده شده است برس

 تصویروسیله

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 



      ی میناقصه:  نام وسیله تجاری

 انفرادی :  مورد استفاده

 توالی / بیان کالمی و رشد زبان/  فهم کالمی   : هدف مورد نظر 

 .خواندن قصه و مرتب سازی ؛ تکمیل داستان نحوه استفاده و کاربرد وسیله:  

 تصویروسیله

 

 
 

 

 تصویرشناسنامه وسیله
 

 

 
 



             :    حیواناتنام وسیله تجاری

 گروهی-انفرادی :مورد استفاده

  آموزش حیوانات اهلی و وحشی  هدف مورد نظر : 

الوه بر عشده  هیو . . . ته یوحش واناتیعروسک ها که به صورت ح نیا ؛ حیوانات پالستیکینحوه استفاده وکاربرد وسیله : 

 شود و ی( مگوسفند کیبه  ریش کیشکار ) حمله  کی انیآنها در جر جاناتیه لهیدانش کودکان درباره جانوران، باعث تخ شیافزا

 کند. یجنگل و مزرعه م رینظ ییها طیمح ریفکر کودک را آرام آرام درگ

 تصویروسیله
 

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 

 ندارد

 

 

 

 

 

 



                           طنین ساز ساالرنام وسیله تجاری:  

 انفرادی -گروهی : مورد استفاده

  تقویت حافظه سازماندهی ادراکی و دقت دیداریهدف مورد نظر : 

ا ب کندیم قیها تشو ودقت در صدا دنیاست که کودک را به شن یا لهیوس بلز موسیقی کودکان؛  نحوه استفاده و کاربرد وسیله:  

فظ به ح یتو حرک یداریحس شن یهماهنگ .شودیم یریادگیبه  قیو تشو شودیصدا و حرکت دست چند حس کودک فعال م جادیا

ث مختلف باع ینگ ها. استفاده از رشودیم یباعث مهارت ارتباط اجتماع جهیو در نت کندیتعادل و اعتماد به نفس کودک کمک م

 .شودیکودک م یباعث رشد فکر ی، حرکت یداری، د یداریحواس شن کیتحر شودیبهتر م یریادگیجلب توجه کودک و 

 تصویروسیله

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله
 

 
 



                           صدای تاتینام وسیله تجاری:  

  :    فردیمورد استفاده

 : تقویت حساسیت شنیداری هدف مورد نظر : 

کودک با  شنا کردنآهدف اصلی  ؛ صوتی که آشنایی با صدای حیوانات و سازها ...:  نرم افزار نحوه استفاده وکاربرد وسیله 

دام تصویر کوط به صدای حیوانات، آالت موسیقی و دیگر موارد است. کودک پس از شنیدن صدا ها باید تشخیص دهد که صدا مرب

ین می ر با ماوس را تمرتفاوتها و پازل، کودک کارا هم یاد می گیرد. در بخش های یافتن   موسیقی  آالت  نام  ضمن  در  می شود

کی از یمل هم عکند و در این بخشها در صورت انجام به موقع، بخشی از یک کارتون معروف را جا یزه می گیرد. پس سرعت 

 .اهداف این بخش ها محسوب می شود

 تصویروسیله

 

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 



         موزاییکبازی آموزشی  :نام وسیله تجاری 

  انفرادیمورد استفاده:  

 یادگیری یه بعدی و هماهنگی چشم و دست, بهبود دقت و تمرکز و افزایش خالقیتهدف مورد نظر:   

صفحات  نی. اشفاف یگریو د دیسف یکیشامل دو صفحه است  یباز نیا .مهره و صفحه کار : نحوه استفاده و کاربرد وسیله 

)  دیقرار ده شفاف ی رصفحهیدرون جعبه را ز یدهد. الگوها یمهره ها را درون سوراخ ها جا ستیبا یسوراخ دار بوده و کودک م

ا برا  یرنگ یره هامه ستیبا ی( حال کودک مستیبه جاانداختن الگو در صفحه ن یازیاست ن یصفحه باشد کاف ریکه الگو ز نیهم

 یخود م تیقبا خال به الگو نداشته و کودک یازین دیسف یدهد. صفحه  یصفحه جا یتوجه به شکل و رنگ الگوها داخل سوراخ ها

 کرده و اشکال مختلف بسازد. یگذاریمهره ها را جا ستیبا

 تصویروسیله

 

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 



 آموزش طراحی و نقاشی آنا نام وسیله تجاری:  

 انفرادی مورد استفاده:   

 تقویت دقت دیداریهدف مورد نظر : 

 .های مختلف و سی دی آموزشیآموزش نقاشی با کارتنحوه استفاده وکاربرد وسیله : 

 تصویروسیله

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله
 

 

 
 

 



   پیچ و مهره آموزشینام وسیله تجاری: 

 انفرادیمورد استفاده: 

 مهارتهای دستی/ دقت و توجه/ هماهنگی چشم و دسترشد  هدف مورد نظر : 

شده  لیفاوت تشکو مهره در چهار شکل و رنگ مت چیقطعه پ 12از  در یو مهره آموزش چیپ نحوه استفاده وکاربرد وسیله :  

 قاًیدق ییها هحفر زیجعبه ن یکردن سر ذوق خواهد آورد. رو یباز یاست که کودک را برا یرنگ یمهره ها یدارا یباز نیاست. ا

. زندندایجعبه ب درک مفهوم شکل ، قطعات را از آنها به داخل یاتوانند بر یها وجود دارد که کودکان ممهره  یهم شکل و اندازه 

ک دهند. کود شیفزاآن را ا یباز نیبا ا توانندیاست که کودکان م یموارد نیچشم و دست از مهمتر یو هماهنگ یمهارت دستورز

 انجام دهد. تواندینفره مرا بصورت تک یباز نی، ا

 تصویروسیله

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 



                           :  شیرشاهنام وسیله تجاری

  انفرادی  :مورد استفاده

  دقت دیداری/ سازماندهی دیداری/ ادارک دیداری   : هدف مورد نظر 

های تصویری، شخصیت های مل کتاببگرد و پیدا کن شا ؛ های شماره داربازی و مکعبجعبه  : نحوه استفاده و کاربرد وسیله 

 ختیشنا و ییبینا ایه مهارت تقویت برای کارتونی و داستان های تخیلی برای کودکان است. این مجموعه عالوه بر جنبه سرگرمی،

نها آارت بینایی های شلوغ کتاب پرداخته و این امر مهزمینهکودکان طراحی شده است. کودکان با مشاهده تصاویر به جست وجو در 

 دهد.را افزایش می

 تصویروسیله

 

 

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 



             کارتهای مفاهیم ساده ریاضینام وسیله تجاری:  

 گروهی -:   انفرادی مورد استفاده

  دیداریتقویت حافظه سازماندهی ادراکی و دقت هدف مورد نظر:  

اده و از او داز کارت ها را به کودک نشان  کیهر  .کارتهای علمی آموزشی و تصویری : نحوه استفاده و کاربرد وسیله 

و  اتفاق ساده کی ایو  داستان کوتاه کیها  ریاز تصو کیوجود دارد. در مورد هر یچه مفهوم ریکند که در هر تصو انیب دیبخواه

 .دیبگو یمطلب کوتاه ایداستان  ریتا در مورد هر تصو دیاز کودک بخواه. مییکودک بگو یجالب را برا

 تصویروسیله

 

 
 

 تصویرشناسنامه وسیله

 

 
 

 



 

   پازل گام به گام غزال:  نام وسیله تجاری

 انفرادی -گروهی  مورد استفاده:

   توالی / آموزش مفاهیم اولیه )گروه (/ طبقه بندیهدف مورد نظر : 

  وکنار هم گذاشتن قطعات. چینش و طبقه بندی : نحوه استفاده و کاربرد وسیله 

 تصویروسیله

 

 
 

 

 تصویرشناسنامه وسیله

 
 


