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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.


