
انواع بازی ها و اهمیت آن
در رشد و تکامل گفتار

۱_ دست کاری اشیا/ بازی به تنهایی
در این مرحله کودک یاد می گیرد که اسباب بازی ها را
به شیوه ای مناسب و مستقل دست کاری کند. مثال
چرخ های ماشین را تکان می دهد، در ماشین را باز

می کند، فرمان آن را می چرخاند و ... به این نوع بازی

«بازی به تنهایی» نیز گفته می شود،زیرا در این بازی به
غیر از کودک و اسباب بازی های او، کسی شرکت

ندارد.

۲_ بازی های موازی
وقتی یک کودک بتواند تعدادی از اسباب بازی ها را به

شیوه ای مناسب به کار ببرد، می تواند آموزش ببیند که
در کنار شخص دیگر بازی کند، در حالی که هر شخص
با وسیله ی خودش بازی می کند و ارتباطی بین آن دو

نفر وجود ندارد.
۳_ بازی های جمعی

در این بازی ها کودکان وسایل بازی را باهم رد و بدل
می کنند و در بازی شریک می شوند. مثل وقتی که دو

کودک در کنار هم یگ پازل را حل می کند.

۴_ نوبت گیری
این نوع بازی، شکلی از بازی های جمعی است که در

آن کودکان منتظر فرصتی می شوند تا نوبت به آن ها

برسد. مثال وقتی که دو کودک با یکدیگر «مار و پله»

بازی می کنند، باید منتظر زمانی شوند تا نوبت تاس

انداختن آن ها شود.

۵_ بازی های گروهی
در این بازی ها بیش از دو کودک در بازی شرکت
می کنند که در بعضی از این بازی ها نیاز به نوبت

گیری هم دیده می شود و در برخی دیگر مثل بازی

«آهنگ و صندلی» نیاز به نوبت گیری ندارند.
۶_ بازی های انتزاعی

در بازی های انتزاعی، کودک تصورات ذهنی خود را
برای نشان دادن عملکرد اشیا، احساسات و یا

ویژگی های افرادی که پیرامون آن ها زندگی می کنند،

عملی می کند. غذا دادن به عروسک ها، حمام

کردنشان، خاله بازی کردن، نقش معلم را بازی

کردن و ...نمومه هایی از بازی های انتزاعی هستند.

هرچند این نوع بازی، پیشرفته ترین مرحله از بازی

ها می باشد اما ممکن است در خالل یکی دیگر از
مراحل بازی یا حتی قبل از بعضی مراحل بازی،

رشد کند. هرکدام از این مراحل نقش مهمی در

رشد و تکامل کودک به عهده دارند و بنابراین باید

هر مرحله به صورت جداگانه به کودک آموزش داده
شود.
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