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پیشگفتار 
زبان، فوق العاده قدرتمند است، اما همچنین می تواند سرگرم کننده و جذاب باشد. در حقیقت، کمی 
شوخ طبعی می تواند زبان را قدرتمندتر کند. بازی  با واژگان شكسپیر یا الگوهای قافیه پردازی سخنرانان 
و واعظانی همانند جس جكسون شاهد این مدعی هستند. زبان و بازی مكمل هم اند و یكدیگر را غنی 

می سازند. ترکیب این دو، بازی های زبانی را تشكیل می دهد که موضوع این کتاب است.
این کتاب شامل بیش از یكصد بازی زبانی و متنوع است. به همراه مقدماتی که توضیح می دهد چگونه 
بازی ها می توانند برای همگان قابل دسترسی و اجرا باشند. تمام بازی ها به دقت گسترش یافته و در 
کالس درس اجرا و آزمایش شده اند. شما برای انجام بسیاری از این بازی ها نیازی به تجربۀ فراوان ندارید. 

اما قبل از آنكه آن ها را به بازیكن ها معرفی کنید، بازی ها را به دقت بررسی و تمرین کنید.
از  بسیاری  و  قصه گویی  کارگاه های  نویسندگی،  گروه های  مدارس،  در  می توانند  زبانی  بازی های 
زمینه های دیگر استفاده و اجرا شوند. در حوزۀ آموزش و پرورش، به ویژه برای هنرهای زبانی، آموزش 

زبان، نویسندگی خالق، شعر، درام و  کالس های سخنرانی عمومی مناسب هستند. 

با بهترین آرزوها
پائول رویاکرز
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مقدمه
اهداف

بازی های زبانی این کتاب  در خدمت اهداف آموزشی گوناگونی به کار می رود و در کالس هایی همچون 
انشاء و دستور زبان )هنرهای زبانی(، زبان انگلیسی، نوشتن خالق، شعر، نمایش و سخنرانی قابل اجرا 
هستند. این بازی ها همچنین برای رشد فردی و اجتماعی بازیكنان ارزشمندند. این بازی ها برای اهداف 

زیر طراحی شده اند:

تشویق به درک ارزش زبان
»من نمي توانم بنویسم.« »من چیزی برای گفتن ندارم.« بسیاري از بچه ها از نوشتن و سخنرانی 
در جمع هراس دارند. آن ها احساس مي کنند نمي توانند خودشان را به خوبي نشان دهند، بنابراین 
تمایلی ندارند که تالش کنند این کار را امتحان کنند. بازي هاي این کتاب از بچه ها دعوت مي کند 
تا با کلمات، عبارات و داستان ها بازي کنند. بازیكن ها خودشان را در محیط هاي غیررقابتي و 
از زبان می تواند  به بچه ها نشان می دهد که استفاده  بازی ها  این  بدون نمره نشان می دهند. 

سرگرم کننده باشد.     

پرورش خالقيت
بازیكن ها کمک می کند. نوشتن و  این احساس سرگرم کننده بودن به شكوفا شدن خالقیت 
صحبت کردن به جای یک کار ناخوشایند به یک بازی وانمودی )مثل خاله بازی( تبدیل می شود. 
همچنین ساختار بازی ها موجب پرورش خالقیت می شود. بسیاری از بچه ها در مواجهه با تكالیفی 
که چارچوب مشخصی ندارند ذهن خود را به اندازۀ برگۀ سفید کاغذی که مقابلشان است )یا 
صورت حضار(، خالی تصور می کنند. پیدا کردن ایده بدون هیچ کمكی می تواند بسیار مشكل 
باشد. این بازي ها چارچوبی در اختیار بازیكنان قرار مي دهد تا ایده هایشان را روي آن پیاده کنند. 
اما همچنان فضای مناسبی برای استفاده از تخیل و نوآوری بازیكنان وجود دارد. بسیاري از 
بازي ها بازیكنان را تشویق مي کند تا از زاویه اي تازه به کلمه ها، موضوعات و داستان ها نگاه کنند. 

چشم اندازهای تازه به ایده های غیرمنتظره منجر می شود.

رشد دامنۀ  واژگان
بازي کردن با واژه های تازه یكی از بهترین راه های آشنا شدن با آن هاست. این بازي ها به بازیكن ها 
فرصت مي دهد تا کلمات را جمع کنند؛ کلمه های هم خانواده بسازند، در مورد صداهاي کلمات 
و اثرات احساسی که به وجود می آورند، فكرکنند و با کلمات جدید از طریق کلماتی که از نظر 

معنایی یا شكل ظاهری با آن ها هم خانواده هستند احساس آشنایی و راحتی کنند.

روان شدن کالم
این بازي ها بازیكن ها را تشویق می کنند که آزادانه بنویسند و صحبت کنند، و سهولت استفاده از 
زبان را افزایش می دهند. بازي هاي زبانی، بازیكنان را به چالشی دعوت مي کنند تا کلمات جدید 
را آزمایش کنند و راه هاي متفاوت صحبت کردن و اظهارنظر کردن را بیازمایند. به نوبت بازیكن ها 
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تشویق می شوند که دربارۀ کلمات فكر کنند و به صورت فی البداهه از آن ها استفاده کنند. ترکیب 
انتخاب کنند.  و مناسب تر  بگیرند کلماِت آسان تر  یاد  بچه ها کمک می کند  به  فعالیت ها  این 

بازیكن ها با استفاده از این فعالیت ها به صحبت کردن تمایل پیدا می کنند.

افزایش شناخت از ترکيب و ساختار داستان
ساخت داستانی که مخاطب را درگیر و مجذوب کند کار آسانی نیست. بازي هاي قصه گویی و 
داستان نویسی به بازیكن ها اجازه مي دهد ساختمان داستان و عناصر مختلف داستانی را بررسي 
کنند: طرح داستان، شخصیت  و موارد دیگر. بازیكن ها مي فهمند که چه چیز هایي یک داستان را 

جذاب می کند و داستان های تأثیرگذار چگونه ساخته می شوند.

افزایش مهارت های سخنرانی و صحبت در جمع
این بازي ها فرصت هاي زیادي را براي تمرین صحبت کردن در یک محیط حمایت گر به وجود 

مي آورد. بازي هاي مختلف شامل بحث هاي گروهي، گفت وگوها، بلندخوانی و قصه گویی است.
بازیكن ها یاد مي گیرند از لحن و آهنگ صدا، تأکیدگذاری، سرعت و میزان بلندی صدا برای جذب 
شنوندگانشان استفاده کنند. بازی های دیگر بچه ها را دعوت می کند تا با این صدا ها، ساختن 
صدا هاي خنده دار، ایجاد سر و صدا و آزمایش کردن تفریح کنند. بازیكنان سهولت تولید صدا را 

افزایش می دهند و بر موانع کم رویي و ترس از صحنۀ اجرا چیره خواهند شد.

افزایش مهارت هاي اجتماعی: ابراز وجود، گوش دادن، همكاري کردن
بازي هاي زبانی توانایي ارتباطی کودکان را هم به عنوان گوینده و هم شنونده افزایش می دهد. 
بازیكن ها یاد مي گیرند چگونه در جمع اظهارعقیده کنند و دیگران چگونه به آن ها واکنش نشان 
می دهند. وقتي دیگران بلند مي خوانند، قصه گویی می کنند و سخنرانی می کنند، بازیكن ها گوش 
دادن همراه با احترام و واکنش نشان دادن صادقانه اما سازنده را تمرین مي کنند. این بازي ها 
همچنین به بازیكن ها فرصت هاي کافی مي دهند تا در گروه هاي دو نفره، گروه هاي کوچک و 
کالس درس کار کنند. همچنین فرصت تمرین همكاری، تصمیم گیری با یكدیگر و مشارکت 
هریک از اعضای گروه به نوبت را فراهم می آورد. ابراز وجود از طریق بازی های زبانی به بازیكن ها 
کمک می کند اعتمادبه نفس شان را بسازند و همچنین قدرت تحمل سایر دیدگاه ها را نیز پیدا 

کنند.

اطالعاتی برای مربی
مربی نقش بسیار مهمي در هدایت این بازي هاي زبانی دارد: سازمان دهنده، مدیر صحنه، ایجادکنندۀ 

تعادل در بحث ها،  مدیریت تشریفات، هماهنگ کردن تشویق های گروهی و چیز هاي دیگر.
وقتي مربی هستید، یادتان نرود که:

فضا را آماده کنيد.  خیلي مهم است که فضای کار کردن براي گفتن، شنیدن، بحث و نوشتن 
خوشایند و آرامش بخش باشد. اتاقی بدون چیزهایی  که حواس  را پرت مي کنند؛ مانند: سروصدا هاي 
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بیرون، تزئینات بیش ازحد و مواردی از این قبیل، ایده آل است. چینش میزها می تواند به ایجاد یک فضای 
باز و دعوت کننده کمک کند و محیطي فوق العاده را به وجود بیاورد. چینش معمول کالس ها با میزهایی 
که همه به سمت جلو پشت سرهم چیده  شده اند ممكن است احساس خفگی به وجود آورد. چیدن میز ها 

به شكل مربع یا دایره وار بچه ها را به تعامل و بازي دعوت مي کند.

وسایل ضروری را آماده کنيد.  بازیكن ها و احساس لذت بخش داشتن از تفریح تنها چیزهایی 
هستند که برای بسیاری از این بازی ها نیاز دارید. بازی های دیگر به روزنامه، وسایل کاردستی، 
وسایل سمعي و بصري )مثل ضبط صوت( و وسایلي از این دست نیاز دارند. در ابتدا فهرست وسایل 

را بررسي کنید و مطمئن شوید همۀ چیز هایي را که احتیاج دارید فراهم کرده اید.

خودتان را آماده کنيد.  قبل از اینكه با گروه کار کنید، هر بازي زبانی را خودتان امتحان کنید. 
در مورد بهترین شكل ارائۀ یک بازي خاص به یک گروه خاص فكر کنید. در ابتدا براي توضیح 
بازی  نباشد. شیوه ای که  پیچیده  آموزش هاي شما  برنامه ریزي کنید. دقت کنید  بازي  دادن 
پرورش پیدا می کند را تصور کنید و به اینكه در کجاها مشكلی می تواند به وجود آید فكر کنید. 
همیشه برنامۀ دومي در آستین داشته باشید، براي وقتي که برنامۀ اول شما به دالیلی نمي تواند 
استفاده شود. براي مثال شما براي یک گروه سي نفري برنامه ریزي کرده اید، اما ناگهان با تعداد 
شرکت کنندگان بیشتر یا کمتري مواجه مي شوید؛ در این مورد بعضی بازی های زبانی مثل بازی 

89) داستان نویسی امدادی( می توانند جذابیت خود را از دست بدهند.

در سرتاسر بازي با بازیكن ها صحبت کنيد.  معرفي شما از بازي اهمیت ویژه اي دارد. اگر 
بازیكن ها تكلیف و نقش خود در بازی را به درستی نشنیده یا متوجه نشده باشند، بازی از همان 
ابتدا محكوم به شكست است. اشتیاق و عالقۀ خودتان را با تغییر تُن صدایتان به بازیكنان منتقل 
کنید. همین طور که بازی در حال اجراست با ایده ها و تشویق هایتان به آن جهت دهید. اگر بازی 
دارد از مسیر اصلی خارج می شود و به سمت و سوی اشتباهی می رود با پیشنهادات سازنده آن را 

به مسیر صحیح باز گردانید. بازی را با بحث و یا یک اجرا به پایان برسانید.

فضایی باز و حمایتی ایجاد کنيد.  اغلب وقتي نظراتمان را بیان مي کنیم احساس آسیب پذیري 
می کنیم. بازیكنی که شعری را مي خواند که تفكرات شخصي و احساساتش را بیان می کند، نیاز 
دارد این کار را در محیط بسیار امنی انجام دهد. فراهم کردن چنین محیطی مهم ترین وظیفۀ 
شما به عنوان مربی است. نظرات و پیشنهادات سازندۀ شما در مورد کار بازیكن ها شرایط را فراهم 
می سازد. از همه مهم تر، با بازیكن هاي گروه توافق کنید که هیچ کس نظرات منفی دربارۀ روشی 
که دیگران  تكلیفشان را انجام می دهند بیان نكند. نوشتن یا بیان داستان فعالیتي اختیاري است؛ 
نمی توان کسی را به انجام این کار مجبود کرد. اگر بازیكن ها از انجام فعالیتي مثل بلند خواندن 
داستان خودداري کنند، نباید بیش ازحد به آن ها فشار بیاورید. یک محیط آرام بایستی درنهایت 
افرادی که احساس نگرانی از بیان خود در جمع دارند را به سویی ببرد که نسبت به بیان خود در 
جمع احساس راحتی پیدا کنند. تفسیر اتفاق ها، شنیدن دقیق نظرات شرکت کننده ها و حساس 

بودن نسبت به احساسات شرکت کنندگان همه بخش هایي از وظایف مربی است.
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به بازیكن ها بازخورد فعاليتشان را نشان بدهيد.  برقراري ارتباط به شنونده نیاز دارد. هر 
عضو گروه برای نظرات، پیشنهادات و تشویق هاي شما ارزش قائل خواهد شد. به بازیكن ها توجه 
کنید. متن هایشان را بخوانید، به داستان هایشان گوش کنید و موقع بازي کردن به آن ها نگاه 
کنید. اگر احساس کردید صحبت کردن یا نوشتن شخصی پیشرفت کرده و بهتر از قبل صحبت 
می کند و یا می نویسد، این مسئله را به او بگویید! این رویكرد شخصی حیاتی است، اما همچنین 
روحیۀ همكاری را تشویق می کند. کار کردن بیست یا سي نفر با هم در یک کالس به آن معني 
نیست که آن ها خودبه خود گروهی منسجم تشكیل خواهند داد. مواردی که در آن اعضای گروه 
به خوبی با یكدیگر کار کرده اند را متذکر شوید. راه هایی پیشنهاد دهید تا توانایی های فردی در 
پروژه های گروهی به کار برده شود. فقط روی دستاوردهای شخصی تمرکز نكنید، بلكه بر توسعۀ 

کارگروهی به عنوان یک کل منسجم نیز تمرکز کنید.

فعاليت ها را با توجه به گروه مناسب سازی کنيد.  تعداد افراد گروه چقدر است؟ سن بازیكن ها 
چقدر است؟ آیا آن ها بالغ هستند؟ آن ها به چه میزان در نوشتن و یا صحبت کردن مهارت دارند؟ 
آن ها چقدر باانگیزه اند؟ آیا آن ها تجربۀ بیان کردن احساساتشان، صحبت کردن در مقابل عموم 
مردم، خواندن براي گروه، و یا آسیب پذیر بودن در مقابل مردم را دارند؟ شما نیاز دارید بدانید 
اعضاي گروه چه جاهایي بهتر عمل مي کنند و چه جاهایي ضعف دارند. سطح فعالیت ها را با 
مهارت و توانمندی های بازیكن ها تطبیق بدهید تا آن ها مأیوس و یا خسته نشوند. براي مثال، 
بچه هاي کوچک تر نمي توانند تمرین هاي نوشتاري را انجام بدهند اما آن ها مي توانند به جمع آوري 
حروف بپردازند. براي اطالعات بیشتر در مورد گروه هاي سني هر بازي به نماد هاي تصویري که 

در ادامه می آید نگاه کنید.

به افرادی که پیش از این زبان برایشان موضوعی وحشتناک و به طرز مرگباری جدی بوده است، 
توجه ویژه داشته باشید. آیا همۀ شرکت کننده ها اعتمادبه نفس بیان کردن نظراتشان را دارند؟ آیا کسي 
در گروه هست که لكنت یا گرفتگي زبان داشته باشد و یا متن را خیلي بد بخواند؟ برای برخی افراد، 
بیان منظورشان در قالب کلمات بسیار دشوار است، و یا نمی توانند بلند بخوانند. بیش از سایر بازیكن ها 
مراقب چنین بازیكن هایی باشید تا مطمئن شوید بازی ها جنبۀ تفریحی خود را حفظ کنند و به تجربه ای 

سخت و مصیبت بار تبدیل نشوند.

اطالعات درمورد بازی ها
101 بازي زبانی در این کتاب به 9 بخش تقسیم شده است. هر بخش با اطالعات کوتاهي از خصوصیات 

بازي ها شروع مي شود. در هر بخش، بازي ها تقریباً از ساده ترین تا پیچیده ترین پیش مي روند:

بازي هاي حروف  
بازي هاي روزنامه اي                           

بازي هاي حسی
بازي هاي معرفی                         

بازي هاي صدا                                  


