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مقدمه
مهارتهاى حافظة كودكان، در دوران كودكى رشد و تحول مى يابد. كودكان، طى بزرگ شدن، همواره در ضبط 
و بازيابى اطالعات، بيشتر و بيشتر ورزيده  مى شوند. در دورة ابتدايى، مهارت زبانى و توانايى شناختى كودكان، 
به منظور به كارگيرى روشهايى كه يادگيرى و نگهدارى مطالب را سيستماتيك و منظم تر مى سازد، تحول خواهد 
يافت. پس از آن، آنان قادر خواهند بود از اين روشها و راهبردهاى حافظه، براى يادگيرِى بهتر استفاده كنند. 
حافظه، كليدى است كه “درِ” يادگيرى را باز مى كند. حفظ كردن و به ياد آوردن اطالعات، براى به كارگيرى و 

استفاده از آموخته ها، امرى ضرورى و اساسى است.
يكى از بهترين راهها، براى اطمينان حاصل كردن از بهترين روِش نگهدارى اطالعات در دانش آموزان، خوشايند 
و جذاب بودن شكل يادگيرى يا “ اطالعات” است. آموزگاران به خوبى مى دانند كه روش يادگيرى و به خاطر 
آوردن، مى تواند در هر دانش آموز بسيار متفاوت از ديگرى باشد. آموزش موفق در دورة ابتدايى، آموزشى است 
كه بچه ها را در استفاده از شكل هاى متعدد ممكن، مانند بدنى )حركت(، شنيدارى و ديدارى درگير سازد. بازى، 
شعر، سرود، تصوير، قافيه )آوا(، ضرباهنگ )ريتم( و حركات موزون مى توانند به عنوان وسايل كمكى حافظه، در 
دانش آموزان عمل كنند. در واقع، اغلب ترفندها و بازيهاى حافظه، به  بزرگساالن مى آموزند كه بايد بچه ها را با 
چيزهايى كه دوست دارند، مانند اغراق، تخيل، تجسم و حركت درگير كرد. راهبردهاى حافظه مانند بازى بچه ها 
به نظر مى آيند و هستند! اين كتاب براى يارى شما والدين، مربيان و معلمان عزيز، در آموزش انواع روشها و 

تكنيك هاى مفيد و قابل استفاده حافظه، طراحى شده است.
فعاليتهاى اين  كتاب، فكر و ذهن دانش آموزان را به چالش و تمرين خواهد كشيد و به آنان كمك خواهد كرد 
تا هرآنچه را ياد گرفته اند، به خاطر بسپارند. اين فعاليتها، شامل ايده هايى براى استفاده از حركت بدنى، گسترش 
حافظة ديدارى و پرورش حافظة شنيدارى است. همچنين شامل فعاليتهايى است براى آموزش مباحثى از دروس 
ادبيات، رياضى، علوم و تعليمات اجتماعى كه با استفاده از تكنيك هاى خاص حافظه با اين مواد درسى هماهنگ 

شده است.
اين راهبردهاى حافظه بدين منظور طراحى شده است كه دانش آموزان در زمان يادگيرى و به ياد سپردن 
اطالعات، بتوانند از هر فرصت ممكن، استفاده كنند. بنا كردن اين مهارتهاى ارزشمند، به موفقيت دانش آموزان 

در كالس درس و خارج از آن، كمك شايانى خواهد كرد.
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پرورش حافظه با حركت 

حركاتموزون
انجام حركات موزون، نه تنها ماهيچه ها را تقويت مى كند، بلكه به دليل به خاطر 
سپردن حركات و ترتيب قدم به قدم آنها، حافظه را نيز پرورش مى دهد. براى فايده 
بردن از حركات موزون، احتياج به يك آموزش رسمى نيست. شما خود مى توانيد 
چند حركت موزون ساده را به دانش آموز نشان دهيد و او را تشويق به انجام  دقيق 
آن حركات كنيد. يا از كسى بخواهيد اين كار را براى شما انجام دهد؛ و يا از فيلمى 

كه چند حركت خوشايند و ساده را به دنبال هم نشان مى دهد، استفاده  كنيد.

راهىبهسوىستارهها
اين فعاليت را در يك فضاى بازِ بزرگ انجام دهيد. 
براى دانش آموز شرح دهيد كه چندين ستاره، در گوشة 
دورى از اين فضاى بازى، قرار دارند. به او بگوييد تصور 
كند كه پاهاى شما در رنگ درخشانى فرو رفته بوده و 
جاى پايى براى او، براى پيدا كردن راه در شب، باقى 
گذاشته اند. از او بخواهيد راهى را كه شما با جاى پاى 
خود براى رسيدن به آن ستاره ها ساخته ايد، تماشا و 
دنبال كند. سپس با راه رفتن به شكل مستقيم، پيچ 
در پيچ، زيگزاگ و پيچ و تاب، راهى را درست  كنيد. 
مى توانيد براى بار اول از دانش آموز بخواهيد به شكلى 
كه راه مى رويد، شما را دنبال كند. فعاليت را هر بار با 
يكى از شكل هاى باال )مستقيم، پيچ در پيچ و...( تكرار 
كنيد. در خاتمه، يك ورق كاغذ به دانش آموز بدهيد و 
بگوييد اين كاغذ فضاى بازى ما را نشان مى دهد. از 
او بخواهيد سعى كند، دوباره آن راههايى را كه  شما 
ساخته بوديد، به خاطر بياورد و سپس يك يك آنها را 
روى كاغذ بكشد. مى تواند راه را با كشيدن چند ستاره 

در پايان آن، تمام كند.

جستوخيزكردنباهوالهوپ
با اين فعاليت، از دانش آموز بخواهيد سعى كند ترتيب 
انجام چند حركت را به خاطر آورد. چند حلقة هوالهوپ 
را روى زمين بگذاريد. براى هر حلقه، حركت  مشخصى 
را تعيين كنيد و آن حركت را به دانش آموز نشان دهيد. 
براى مثال، “داخل حلقة اول بايستيد و دست هايتان را 
باال ببريد. سپس داخل حلقة  دوم بپريد و آن را دور 
كمر خود بچرخانيد. عقب عقب وارد حلقة سوم شويد 
و يك دور بچرخيد. آنگاه داخل حلقة چهارم بپريد و 
بنشينيد.” پس از گفتن و نمايش نوع حركت هر حلقه، 
از دانش آموز بخواهيد به ترتيب آن حركات را انجام 

دهد؛ مى توانيد ابتدا با حلقه هاى كمترى شروع كنيد.
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پرورش حافظه با حركت 

حركتباآوا
از دانش آموز بخواهيد عبارتهاى آوايى زير را از حفظ بخواند و به همراه آنها حركات 
خواسته شده را نمايش دهد. عبارتها را روى يك صفحة مقوايى بنويسيد و بر ديوار 
نصب كنيد تا در هر زمان ممكن، براى تمرين و حفظ كردن قابل دسترس باشد. 
هرگاه دانش آموز قافيه و آوا را به خوبى به خاطر سپرد، از او بخواهيد سعى كند با 

سرعت بيشترى فعاليت را انجام دهد.
دستا رو شانه 

دستا رو زانو، دستا به باال، دستا به پايين؛
دستا رو شانه 

دستا رو بينى، دستا رو موها، دستا رو گوشا؛
دستا رو شانه 

دستا به باال، دستا به پهلو، دستا به پشت؛
دستا به باال
دستا به باال

دست بزنيد، دست بزنيد، يك، دو، سه، چهار!

گردشدراتاق
حافظة دانش آموز را در مورد محيط اطرافش، از طريق 
گردش در اتاق با چشمان بسته، به چالش بكشيد. 
بناميد.  “راهنما”  را  خود  و  “گردشگر”  را  دانش آموز 
ابتدا چشمان دانش آموز را ببنديد و او را چند مرتبه در 
اتاق بچرخانيد تا جهت و مسير خود را گم كند. سپس 
فعاليت را آغاز كنيد و به عنوان راهنما، او را براى گردش  
در اتاق راهنمايى كنيد. ضمن گردش، گاهى اوقات 
بايستيد و چيزى از وسايل اتاق را به او بدهيد تا با لمس 
كردن، بوييدن يا صدا، آن را شناسايى كند و نامش 

را بگويد. مى توانيد براى 
چرخيدن  دور  هر 
تعداد  به  اتاق،  در 
درست  جوابهاى 
به او امتياز دهيد.

ساختنحروف
اين فعاليت به دانش آموز، به خصوص دانش آموزى كه 
حس جنبشى قوي اي دارد، كمك زيادى مى كند تا 
بتواند حروف و امالى كلمات مشكل را به خاطر بسپارد. 
از دانش آموز بخواهيد سعى كند بدن خود را به “شكل” 
يكى از حروف الفبا درآورد. به او يادآور شويد كه براى 
نشان دادن يك حرف، از تمام بدن خود استفاده  كند. 
سپس بازى “حدس بزن” را با يكديگر انجام دهيد. از 
دانش آموز بخواهيد كلمه اى را انتخاب كند و حروف 
آن را يك به يك با حركت بدن خود نشان دهد و 
شما كلمه را حدس بزنيد. يك بار هم شما كلمه اى را 
با حركت بدن خود بسازيد و دانش آموز كلمه را حدس 

بزند.


