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   توجه به تسهیل کننده
 

در عین حال کلمات بازی انگلیسی است که به گونه ای طراحی شده اند که از نظر جسمانی درگیر شوند و  20این کتاب دارای 

  :هر بازی دارای اجزای زیر است.  اساسی انگلیسی مورد نیاز برای برقراری ارتباط را نیز تمرین می کنند

                    نام بازی 
 

  سوال پیشرو                
 
 
 

 
 

  نظرها برای تغییرات       
 

                                تصویر هدایت کننده
 

 بازی را از قبل بخوانید و درک کنید. مواد را آماده نگه دارید 

  کودکان می توانند بازیها را به زبان پشتو یا دری انجام دهند اما انگلیسی را به عنوان زبان انگلیسی

 معرفی کنند تا حد امکان

 قبل از شروع بازی ، سوال اصلی را بپرسید و در مورد آن بحث کنید 

  و پشتو در موجود کارت فلش جعبه در را واژگان کلمات بود الزم که زمان هر ، بازی شروع از قبل 

 دهید آموزش دری

 .دائماً تلفظ آنها را تصحیح نکنید زیرا ممکن است آنها را از یادگیری زبان جدید دلسرد کند 

 بسته به سن و سطح کودکان ، قوانین بازی را تنظیم کنید 

 تا بازی ها را برای کودکان کوچکتر تسهیل کنند کودکان بزرگتر را تشویق کنید 

 !بازی ها را در طول زمان تکرار کنید و تغییرات جدید را نیز امتحان کنید 

یاز + دستورالعملمواد مورد ن  
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  Game 1  ! برسان  Hello  
 
 

 آیا می توانید خود را به انگلیسی معرفی کنید؟                                                  

 

 
توپ یا یک جسم نرم          

 چگونه بازی کنیم                                                                                                          

 

 

 

 .بازیکن در یک دایره ایستاده است 

 :یک بازیکن باید توپ را در اختیار داشته باشد و بگوید 

 

Hello! My name is 

I stay in Villa 

I like 

What is your name? 

 .سپس ، آنها توپ را به شخص دیگری پرتاب می کنند و آنها خود را به همان شیوه معرفی می کنند 

 ادامه دهید تا همه خود را معرفی کنند 

 

           مواد مورد نیاز
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  Game 2  ردیوار گی  

 

  آیا می توانید اشیاء رایج اطراف خود را نام ببرید؟                                                

 

کاغذ و پنسل                                                                 

  چگونه بازی کنیم                

         

 

 

 
 

 شود! برانگیزتر چالش تا کنید اضافه زمانی محدودیت

 

 مواد مورد نیاز

 و پارچه ، برگ ، شیشه مثال: عنوان )به بزنند برچسب و بیاورند را شی یک بخواهید بازیکنان از 

 بزنند. برچسب تا کنید کمک آنها به و کنید رسم یا ...(

 دهید قرار یکدیگر از دور را اشیاء 

 2 هستند. "برچسب" بازیکن 3 تا 

 در افتادن گیر بدون کنند آوری جمع را اشیاء توانند می که آنجا تا باید دیگر بازیکنان 

 "برچسب"
 هستند. "امان در" برچسب از ، اند داشته نگه دیوار آنها اگر

 است! برنده کند آوری جمع را شی تعداد بیشترین کس هر 
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  Game 3  صداهای حروف 
 ؟آیا صداهایی را که حروف ایجاد می کنند می شناسید

  چگونه بازی کنیم                          
پنسل وکاغذ 

 
 
 
 

 
 
 

  کارت های حروف ازA  تاZ .ایجاد کنید 

 .کارتهای حروف را در یک خط با فاصله از همه بازیکنان قرار دهید 

 صدای حرف بزنید 

  بازیکنان باید به حرفی که این صدا را می دهد بپردازند. اولین

 امتیاز کسب می کند! 1بازیکنی که این کار را انجام می دهد 

 

 کلمات را صدا کنید و بازیکنان باید به حرف اول آن کلمه برسند

 

C B A 

 مواد مورد نیاز
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  Game 4  با من حرکت کن 
 

؟آیا نام اقدامات را می دانید  
  چگونه بازی کنیم 

 

 

 برخی اقدامات را شبیه سازی کرده و نامگذاری کنید 

 .بازیکنان اقدامات را تکرار کرده و نام آنها را می گویند 

 .همه بازیکنان را وادار کنید تا در یک صف بایستند 

 .اقدامات مختلف را یکی پس از دیگری صدا کنید 

 ، شود می خارج بازی از اگر بازیکن عملی را به اشتباه انجام دهد! 

 

 رای زبان آموزان بزرگتر از کلمات اکشن بیشتری استفاده کنیدب
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  Game 5  گاجرای رن  

 

؟آیا رنگهای خود را می شناسید   
 

 
چگونه بازی کنیم                    

یکاغذ رنگی/ پنسل رنگ

 

 

 
 
 
 

 .کارت های رنگی با نام رنگ نوشته شده ایجاد کنید 

 نند.با بچه ها رنگ ها را مرور کنید و آنها را مجبور کنید تا نام رنگها را بعد از شما تکرار ک 

  تیم تقسیم کنید 2بازیکنان را به 

  یک رنگ صدا بزنید و کارت را نشان دهید. تیمی که اولین شیء آن رنگ را برای شما به ارمغان می

 .کند می کسب را امتیاز اولین آورد، 

 

تیم ها همچنین می توانند اشیاء بیشتری را با همان رنگ در محدوده زمانی بیاورند و 

 کنند! امتیاز بیشتری کسب
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  Game 6         من چه نامه ای هستم؟  
؟آیا می توانید حروف انگلیسی را بنویسید

 
                ی کنیم چگونه باز   

و پنسلکاغذ 

 

 
 

 
 

.حروف را بنویسید تا بازیکنان همیشه بتوانند آن را ببینند 

 نفره ایجاد کنید. 3یا  2تیم های 

هر تیم تصمیم می گیرد که کدام نامه را بخواهد اجرا کند 

.تیم های دیگر باید حرف را حدس بزنند 

هر پاسخ صحیح یک امتیاز برای تیم حدس زدن و تیم بازیگری دریافت می کند 

!تیمی که بیشترین امتیاز را دارد ، برنده می شود 

 

تیم ها می توانند برای گفتن صدای حرف یا کلمه ای که با حرف 

 شروع می شود امتیاز بیشتری دریافت کنند.
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  Game 7 اسکیت احساسات  
؟آیا می توانید احساسات را نام ببرید  

  چگونه بازی کنیم                                       

 
 
 

Thirsty  

Happy Angry 

Hungry 

 

Tired Sad Sick Hurt 

استفاده ها کارت فلش از نیاز صورت در. کنید معرفی را احساسات آن اعمال و انگلیسی کلمه بیان با 

 .کنید

نفره تقسیم کنید. 4یا  3م های بازیکنان را به تی 

 احساس به تیم دیگر می دهد. 3هر تیم 

 آنها باید یک طرح کوتاه تهیه کنند که شامل آن احساسات باشد. این می تواند به زبان پشتو یا دری

 باشد.

!پس از اتمام کار ، همه تیم ها به بهترین اسکیت رای می دهند 

سی احساس در اسکیت یک امتیاز جایزه دریافت می کنند.تیم ها برای استفاده از نام انگلی 
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  Game 8  چه زمانی ، چه زمانی ؟  
 

؟آیا کلمات انگلیسی می دانید که نشان بدهد چیزی اتفاق افتیده باشد

 
 چگونه بازی کنیم                  

چنوار/گ  

 

 
 

                                                                                      Yesterday / Before 

 

 Today / Now  

Tomorrow /After 

  کلمه را صدا کنید و بازیکنان باید در قسمت سمت راست جمپ  6ایستاده اند.  "امروز/اکنون"همه بازیکنان در بخش

 .کنند
 سرعت را افزایش دهید تا چالش برانگیزتر شود. 
 اگر بازیکنان در قسمت اشتباه جمپ کنند ، از بازی خارج می شوند! 

 

 

 .با استفاده از نوار ، موارد زیر را در فاصله جمپ از یکدیگر روی گروه عالمت گذاری کنید 

 

فردا ، دیروز یا قبل مجموعه کلمات را صدا کنید )امروز ، برای ساده سازی ، فقط یک

 ، حاال ، بعد(
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  Game 9  نشان بدن !   

 

  ؟آیا می توانید اعضای بدن خود را نام ببرید 
 

نرم  توپ         

ی کنیم                 چگونه باز
 

 

 

 
:اعضای بدن زیر را به بازیکنان آموزش دهید 

hands, legs, stomach, back, face 
 است. "برچسپ زن"یکی از بازیکنان 

 برچسب زن باید بدود و توپ را به طرف دیگری پرتاب کند تا او را

بگیرد. فردی که گرفتار شده می گوید قسمت بدن که توپ به آن 

 می شود. "برچسب"برخورد کرده و تبدیل به 

 در پایان محدودیت زمانی مشخص ، بازیکنی که برچسب گذاری نشده

 است برنده می شود!

 
دن به صورت در صورت استفاده از توپ سخت قوانین اساسی مانند ضربه ز

 و غیره مجاز نیست.
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  Game 10     بالون شناور 
؟چند کلمه انگلیسی می دانید

مبرای هر تی بالون۱        

 

   کنیمی چگونه باز                                                                               
 

 

 

  تایی تقسیم کنید. 4یا  3بازیکنان را به گروه های 

داریم نگه شناور هدف این است که بالن را. 

ند ، باید یک کلمه انگلیسی هر بار که بازیکنی بالن را به سمت باال می ز

 که یاد گرفته است بگوید.

 زمین را لمس کند یا کلمات آنها تمام شود ، از بازی خارج  بالوناگر

 می شوند!

 

 برای ساده سازی ، آنها همچنین می توانند نام حروف را بیان کنند 

!سایر اعضای تیم می توانند بادکنک های دیگر را زمین بگذارند 

 

Vill
a 
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  Game 11  
 

  دسته را لگد کنید
 

؟چند کلمه انگلیسی می دانید

 
                 ی کنیمچگونه باز

لکاغذ و قلم / گچ ، فوتبا

 

 

  دسته های زیر را با استفاده از گچ یا کاغذ و قلم روی دیوار بنویسید و فاصله

کافی بین آنها وجود داشته باشد. آشپزخانه ، خانه ، ثابت ، حمام ، طبیعت ، 

 لباس

 در اطراف آنها مرز بکشید "هدف"برای ایجاد 

 هند. اگر تیم تقسیم کنید. آنها یک بازی فوتبال انجام می د 2بازیکنان را به

  گیرد می توپ به دسته ای برخورد کند ، تیم امتیاز اضافی

 سپس ، تیم ها نام چیزهایی را که متعلق به دسته هستند )به عنوان مثال: بشقاب

آشپزخانه ، شیشه ، قاشق و ...( می گویند تیمی که بیشترین کلمات را داشته 

 باشد ، یک امتیاز اضافی دریافت می کند.

ال را تا پوشش همه دسته ها ادامه دهید! می توانید برخی دسته ها بازی فوتب

 را اضافه یا حذف کنید!
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  Game 12  شکار شکارچی  
 

؟آیا می توانید کلمات را رسم کنید و برچسب بزنید  

 
                 ی کنیمچگونه باز

و قلمکاغذ   

 

 

 

  تیم تقسیم کنید. 2بازیکنان را به 

 عدد فلش کارت مخصوص خود را با ترسیم یک شی تهیه می  10هر تیم

 کلمه آن را به انگلیسی بنویسد. کند و سعی می کند

 سپس ، لیستی از این کلمات را در اختیار تیم دیگر قرار می دهند و فلش

 کارت ها را در ترکیب مخفی می کنند.

 تیم ها باید با محدودیت زمانی مشخص به دنبال فلش کارت های موجود

 در لیست باشند.

بازی است! تیمی که تمام فلش کارت ها را دریافت می کند برنده 

 

 

 
House 

 .مرزهایی را تعیین کنید که فراتر از آن فلش کارت ها پنهان نمی شوند 

تیم ها می توانند سرنخ هایی را رد و بدل کنند 
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L P Q 

بازی را تغییر دهید تا انواع مختلفی از کارت 

ها را شامل شود: رنگ ، متضاد ، دسته کلمات 

 و غیره(

 

A 
M 

L 

  Game 13  !برایم بیاور  
 

؟آیا الفبای انگلیسی را می شناسید

 
                 ی کنیمچگونه باز

و قلمکاغذ   

 

 

 

  گروه تقسیم کنید که در فاصله مساوی از شما ایستاده اند 2بازیکنان را به 

 آنها باید کارت های حروف را ازA  تاZ  ایجاد کنند و آن را بین خود

 توزیع کنند.

 یک فرمان بگو به عنوان مثال: اولین حرف گربه ، حرف قبل ازB  ،

 آخرین حرف الفبا و غیره.

 بازیکن هر تیمی که کارت را با پاسخ دارد باید آن را بیاورد و به سمت

کارت صحیح به شما برسد در آن زمان  شما بدود. اولین بازیکنی که با

 یک امتیاز کسب می کند.

 

The letter 
after K 
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  Game 14  کد رقص  
 

 
 ؟آیا می توانید صداهای حرف را دنبال کنید

                  ی کنیمچگونه باز
  نفره بسازید 4تا  3گروه های. 
  حرف اختصاص می دهد. به عنوان مثال 5هر گروه یک حرکت بدن را به هر: 

 

   A  B  C  D  E  
 

 

 
 
 

 
 
 

  توضیح می دهد. 2کد را برای تیم  1تیم 

  باید حرکت بدن را بر این اساس انجام دهد. )به عنوان  2سپس یک سری نامه می گوید و تیم  1تیم

 (C  ،D  ،E  ،A  ،A  ،Bمثال: 

 !اگر آنها این کار را اشتباه انجام دهند ، تیم خارج از بازی است 

 

  تیم ها همچنین می توانند کدهای موسیقی )کلپ ها ، عکس ها و غیره( را امتحان

 کنند

 برای ساده سازی ، حرکت بدن را به حروف اختصاص دهید و خودتان آنها را صدا

 کنید!
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  Game 15  پنگ الفبا  
 
 

؟آیا می توانید صداهای آغازین کلمات را تشخیص دهید

 
                 ی کنیمچگونه باز

پلیوان های پالستیکی ، نشانگر ، تو

 
 

 

 

 2 تیم بسازید. 3ا ی 

.نام الفبای مختلف را روی لیوان های پالستیکی بنویسید 

 آنها را در فاصله بازیکنان قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که فاصله

 کافی بین گیالس ها نیز وجود دارد.

یک کلمه از کیت فلش کارت صدا کنید 

دارد پرتاب  تیم باید به نوبت توپ را به گیالس که حرف اول کلمه را

 امتیاز می گیرند. 1کند. 

 

 حروف را به صورت

دایره ای روی زمین 

)با تباشیر( بنویسید و 

بازیکنان نیز می توانند 

توپ را به آن حلقه ها 

 پرتاب کنند.
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  Game 16  !همان، همان   
 
 

 ؟آیا کلمات پرسشی به زبان انگلیسی می دانید

                  ی کنیمچگونه باز
  نفره بسازید 5تا  4گروه های. 
  دایره بزرگ قرار گرفته و از یکدیگر پراکنده شده اندهر گروه در یک. 
  یکی از بازیکنان سوالی از گروه می پرسد. آنها می توانند آن را به زبان پشتو یا دری بپرسند ، اما باید از کلمات سوالی

 :زیر در انگلیسی استفاده کنند

Example 
 

  When do you eat lunch?  
 

 
 

WHEN HOW 

WHAT What is your name? WHY 

Who takes care of you? WHO WHERE 

 پس از پاسخگویی هر بازیکن در گروه ، می توانند یک قدم به جلو در

 حلقه بردارند

 قدم  2اگر پاسخ کسی شبیه پاسخ دیگری باشد ، این افراد می توانند

 جلو بروند

 هدف این است که کل گروه به مرکز برسد. هر کس اول این کار را

 انجام دهد ، برنده است!
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  Game 17  بازی سفر  
 
 

؟ونه به انگلیسی دستورالعمل بدهیدآیا می دانید چگ

 
                 ی کنیمچگونه باز

 کاغذ ، نشانگر ، پارچه برای چشم بسته برای 

 هر جفت بازیکن

 

 
)توضیح کلمات جهت در انگلیسی )مستقیم ، چپ ، راست ، چرخش ، و غیره 

 .بازیکنان را جفت کنید هر تیم تصمیم می گیرد که به کدام کشور می خواهد برود

 برای هر تیم ، آن را روی یک تکه کاغذ بنویسید و در فاصله نگه دارید.

 باید دستورالعمل هایی را برای کمک  2بسته است و بازیکن  1در هر تیم ، بازیکن

 به آنها برای رسیدن به کشور ارائه دهد!

5نها می توانند به زبان پشتو/دری صحبت کنند ، اما برای صحبت به زبان انگلیسی آ 

امتیاز پاداش می  5امتیاز دریافت می کنند. کدام تیمی به اولین تیم می رسد 

 گیرد! سپس ، نقش ها را تغییر دهید!
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  Game 20  روز مقابل  

 

؟آیا کلمات متضاد انگلیسی را می شناسید  

                  ی کنیمچگونه باز

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 .کلمات مخالف زیر را با اعمال با بازیکنان اصالح کنید 

 

Come / Go Big / Small 

Stand / Sit Yes / No 

Before / After Up / Down 

Near / Far Happy / Sad 

 ویند و عمل را برای آن انجام دهند!یک کلمه را صدا کنید آنها باید برعکس بگ 

  و بنشین. "بنشین"، آنها باید بگویند  "بایست"به عنوان مثال: اگر می گویید 
 .بازیکنانی که این کار را اشتباه انجام می دهند از بازی خارج می شوند 

 


