) (Fine Motorتقىیت مهارت های حرکتی ظریف
تق٘یت ٍٖارت ٕای ززکتی ظزیف (:)Fine Motor
ٍٖارتٖای ززکتی ظزیف دطت ،فؼاىیت تا دطت ٕا ٗ اّگؼتاُ را ػاٍو ٍیؼ٘دٍ .اّْذ تزداػتِ اػیای ریش ،اطتفادٓ اس قیچیّ٘ ،ػتِ،
ّقاػی کؼیذُ ،رد کزدُ ٗ گزٓ سدُ تْذ کفغ ،ایِ ٍٖارتٖا عی یک رّٗذ ٍظتَز اس ت٘ىیذ تا تشرگظاىی رػذ ٍی یاتْذ.
تغ٘ر کيی تَاً ٍٖارتٖای ززکتی تا تَزیِ رػذ ٍی کْْذ ،تْاتزایِ ٕزگآ یک ت٘اىی ززکتی(  )Movementخاؽ را اّداً دٕیٌ،
ٍظیز عثیؼی (ٍظیز ارتثاعی کٔ تیِ ٍغش ٗ ػضالت ٗخ٘د دارد) تارٕا ٗ تارٕا تق٘یت ٍیؼ٘د ٗ ٍی ت٘اّیٌ ززکت را تٖتز اّداً
دٕیٌَٕ .چْیِ ٕز چٔ تیؼتز اس ػضالت اطتفادٓ ػّ٘ذ ق٘ی تز ٍیؼّ٘ذ
ٕذف اس ٍٖارتٖای ززکتی ظزیف ،رػذ ٗ تق٘یت ػضالت ریش ٗ کظة ٍٖارت در اّداً اػَاه اختصاصی کٔ ػثارتْذ اس :پزتاب
کزدُ ،گزفتِ ،تزیذُ َّّٔ٘ ،طاسی ،تظتِ ٗ گؼ٘دُ اطت.
اس خَئ آٍ٘سع ٗ تَزیْات ٍٖارتٖای ظزیف کٔ ززکات ػض٘ی ک٘چکٍ ،سذٗد ٗ ظزیف اّگؼتاُ را تق٘یت ٍی َّایْذ ٍیت٘اُ
تَزیِ ّقغّٔ -قغٔ ،تزطیٌ دٗایز ،تزطیٌ اػکاه ْٕذطی ،ززٗف ٗ اػذاد را ّاً تزد.
ْٕگاً کار خٖت افشایغ ٍٖارتٖای ززکتی ظزیف ک٘دکاُ تا ّؼاّگاُ داُٗ ػ٘اٍو سیز تایذ در ّظز گزفتٔ ػ٘د:
 -1ثبات:
 ٗضؼیت صسیر ّؼظتِ در ایداد ثثات السً تزای زفظ یک قظَت اس تذُ تٔ ْٕگاً ززکت قظَت دیگز ضزٗری ٍی تاػذ .تزایٍثاه ْٕگاً ّ٘ػتِ یا گزٓ سدُ:
 صْذىی ٗ ٍیش تایذ تٔ اّذاسٓ ی ٍْاطة تاػذ؛ -کار رٗی طغر ػیة دار یا تختٔ ٍخص٘ؽ ّ٘ػتِ تاػذ؛ -ایداد تْ٘ع در ٗضؼیتٕای اّداً کار ٗ رٗع ٕای کار؛ -دادُ اطتزازت ٕای ک٘تآ ٍذت خٖت رفغ خظتگی.
 -2تمریه های دستی:
ک٘دک را پیغ ،در زیِ ٗ پض اس فؼاىیت تٔ اّداً تَزیِ ٕای ٍختيفی خٖت افشایغ آگإی اس دطت ٕا ٗ اّگؼتاُ ،تزاّگیختِ یا
آراً طاسی ٗ تٖث٘د خزیاُ خُ٘ تؼ٘یق کْیذ.
 دطتٖا را تٔ إٓظتگی ٗ تٔ طزػت تاس ٗ تظتٔ کْذ؛ -دطتٖا راتکاُ دٕذ ٗ تٔ یکذیگز ٍاىغ دٕذ؛ تا ػظت تٔ ّ٘تت تٔ ّ٘ک اّگؼتاُ دیگز ضزتٔ تشّذ. -3فعالیت های کششی برای مچ و دستها:
فؼاىیت ٕایی تزتیة دٕیذ کٔ تٔ کؼغ ٍچ ،دطت ٗ اّگؼتاُ ک٘دک کَک کْذ ٗ ایِ ّ٘ع فؼاىیت ٕا را تٔ ْٕگاً اتَاً کار(ٗقتی
کارع را سٗدتز تَاً ٍی کْذ) ٗ یا ّیاس تٔ تغییز دارد تٔ ک٘دک ارائٔ دٕیذ.
 یک ت٘پ قاتو اّؼغاف یا یک ت٘پ ک٘چک اطک٘اع در اختیار ک٘دک قزار دادٓ تا تفؼارد؛ پارٓ کزدُ کاغذ تزای طاختِ کالژ یا خَیز کاغذی؛ -تاسی تا ػزٗطک ٕای خیَٔ ػة تاسی اّگؼتی -فؼزدُ اطثاب تاسی ٕایخیزخیز کْْذٓ؛ّ -خ کزدُ ٍٖزٓ ٕاٗ ،صو کزدُ ىگ٘ ٗ یا زيقٔ ٕای سّدیز تٔ یکذیگز؛ -تزداػتِ اػیای ک٘چک ٍثو ٍاکارّٗی،
ریختِ آّٖا داخو ظزف یا فْداُ ٕای ک٘چک؛ -اطفْح یا ىثاص خیض را تچالّذ؛ -اطتفادٓ اس ٍیخ چ٘تی ٗ چکغ؛ -چیذُ فْداُ ٕا
رٗی ٌٕ ٗ یا ػزٗطک ٕای رٗطی؛ -طاختِ ٍار یا ت٘پ تا قغؼات ک٘چک خَیز پالطتیکی یا خَیز تاسی

فعالیت هایی جهت رشد مهارت های درکی ( )Perce Ptueal Skillsو هماهىگی چشم و دست:
اّداً ززکات تشرگ کٔ تاسٕٗا را درگیز کْذ قثو اس ػزٗع ززکت ٕای ظزیفتز ٗ ک٘چکتز اىشاٍی اطتَٕ .چْیِ ارائٔ فؼاىیت
ٕایی کٔ در آّٖا اس رٗیکزد چْذ زظی (  )Multi- Sensory Approachتٔ ٍْظ٘ر آگإی زظی اطتفادٓ ٍیؼ٘د .تٔ رػذ ٍٖارت
ٕای ززکتی کَک ٍی کْذ.
-

ّقاػی تا اّگؼتاُ ،اطتفادٓ اس ػِ ،پ٘در ،آرد ،اطپزی فً٘ ٗ ...تزای ّقاػی؛

-

خ٘ر کزدُ یا دّثاه کزدُ ٗ :صو کزدُ دٗ ػکو یا دٗ تص٘یز ٍثو ٌٕ تٔ ٗطیئ ی خظ کؼیذُ تا ٍذاد؛ -فؼاىیت ٕای ىَض

اّتخاتی؛ -ریتٌ اّگؼتی؛ -تا زيقٔ ٕا ،آخزٕا ٗ  ...ػکو تظاسد؛
 ّ٘ػتِ تا گچ رٗی تختٔ طیآ؛ -تٔ ّخ کؼیذُ ٍٖزٓ ٗ فؼاىیت ٕای گزٓ سدُ ٍثو تظتِ تْذ کفغ؛ کؼیذُ خغ٘ط ػَ٘دی ٗ افقی کٔ اس ّقاط طثش ػزٗع ٗ تٔ ّقاط قزٍش ختٌ ٍیؼ٘د؛ -فؼاىیت ٕای ّقغٔ تٔ ّقغٍٔ ،اسٕا ٗ ...؛-طاختِ اػکاه تا خَیز تاسی؛-تاسی خظ خغی ٍغْاعیظی ٗ یا تاسی ٍإی ٍغْاعیظی؛ -اطتفادٓ اس صفسٔ ٍیخ ٕای چ٘تی ٗخ٘ر چیِ ٕا.
بریدن:
تزیذُ یک ٍٖارت ززکتی ظزیف طغر تاالتز اطت تا قیچی ٕای دٗ دطتٔ تشرگتزٕا ٍی ت٘اّْذ تٔ ک٘دک کَک کْْذ تا یاد تگیزد.
تزیذُ ّی ٗ ّ٘ارٕای کاغذی در اتتذای آٍ٘سع تزیذُ ٍْاطة تز اطتَٕ .چْیِ تزیذُ ٍق٘ا ٗ کاغذٕای کيفت آطاّتز اس کاغذٕای
ٍؼَ٘ىی اطت.
رشد مهارت های وىشتاری:
ّ٘ػتِ یک فزایْذ پیچیذٓ اطت کٔ ػالٗٓ تز َٕإْگی چؼٌ ٗ دطت ٍٖارت ٕای سیاد دیگزی را ػاٍو ٍیؼ٘د ٗ ّاػی اس تقاتو
فزایْذٕای ززکتی ،زظی ،درکی ٗ ،ػْاختی اطت.
فؼاىیت ٕای چْذ زظی ،تیْایی ٗ درکی -ززکتی خٖت رػذ ٍٖارتٖای ّ٘ػتاری ٍْاطة ٍی تاػْذ.
 -1رشد گرفته مداد (:)Pencil Grip
در اتتذا ک٘دکاُ ٍذاد را تا کف دطت ٍی گیزّذ یؼْی گزفتِ کف دطتی (ٍ :)Plmar Graspذاد تیِ ػظت ٗ اّگؼتاُ دیگز ّگٖذاػتٔ ٍیؼ٘د.

خٖت ایداد رٗع صسیر گزفتِ ٍذاد ّیاس تٔ تؼ٘یق ٗ فؼاىیت ٕای ٍضاػف ٍی تاػذ.
 اطتفادٓ اس ٍذادٕاٍ ،ذاد ػَؼی یا گچ ٕای ک٘تآ کٔ تٔ کف دطت ّزطْذ؛ اطتفادٓ اس ٍذادٕاٍ ،ذاد ػَؼی ٕا ٗ ٍاژیک ٕای ضخیٌ ٗ ٍثيثی ػکو یا گیزٓ ی ٍذاد؛ -2فشار به مداد:
فؼار تٔ ٍذاد تست تأثیز ٗضؼیتّ٘ ،ع گزفتِ ٗ ّ٘ع ٍذاد ٍی تاػذ.
 -3شکل دادن حروف و وىشته روی خطىط:
 ززٗف را تا خَیز تظاسد؛ -تیِ خغ٘ط ززٗف ّ٘ػتٔ ػذٓ تشرگ کْذ یا تا ٍذاد تکؼذ؛ -اطتفادٓ اس کاغذ ػغزّدی؛ّ٘ -ػتِ تاغچٔ ای؛

یک فؼاىیت تیْایی تا کَک ایداد خغ٘ط طٔ رّگ اطت کٔ تٔ کَک طٔ خظ رّگی کٔ ٕز کذاً َّایاّگز ٍثالً آطَاُ ،چَِ ٗ خاک
ٍی تاػذ ص٘رت ٍی گیزد تا ک٘دک تت٘اّذ تٔ کَک آٍ٘سع ّس٘ٓ ی قزار دادُ ززٗف تز رٗی خغ٘ط را تیاٍ٘سد.
 وىشته پیىسته:ٍی ت٘اّذ تاػث تٖث٘د ٍٖارت ٕای ّ٘ػتاری ک٘دک ػ٘د .ک٘دک ٍؼَ٘الً َّی ت٘اّذ ٕز ززف را تٔ ػْ٘اُ یک ٗازذ ٍدشا تثیْذ ٗىی
تٔ ػْ٘اُ قظَتی اس یک کو ٗ ّ٘ػتٔ تزای اٗ رٗاُ تز ٗ طادٓ تز اطت؛
ػکو ززف یا ػذد را قثو اس ّ٘ػتِ رٗی کاغذ در ٕ٘ا تکؼذ؛ -اطتفادٓ اس کاغذٕای پیغ ّیاس ّ٘ػتِ کٔ درخٔ تْذی ػذٓ ٍی تاػْذ،
ٍی ت٘اّذ ٍفیذ تاػذ -.در اتتذا اس خغ٘ط تا فاصئ تیؼتز اطتفادٓ ػ٘د تا ک٘دک تت٘اّذ تشرگتز تْ٘یظذ؛ -کاغذٕایی تا خغ٘ط خیيی پز
رّگ (طیآ تز) ٍی ت٘اّذ تٔ ت٘خٔ ک٘دک کَک کْذ -.اطتفادٓ اس تزّأٍ ٕای ّ٘ػتاری.
 - 1بازیهاي آزاد براي تقىیت مهارتهاي حركتي درشت و ظریف
ٍظاتقٔ اي قزار دٕیذ مٔ م٘دماُ در زاه رآ رفتِ اػیائي را تا دطت یا رٗي طز زَو مْْذ.
تاسیٖایي ٍاّْذ ٍ٘ع ٗ گزتٔ،گزگٌ ٗ گئ ٍي تزً،قایٌ تاػل ٗ گزگٌ تٔ ٕ٘ا مٔ تا دٗیذُ َٕزآ اطت تزتیة دٕیذ.

پریدن
م٘دماُ دایزٓ اي درطت مْْذ ٗ یل م٘دك تٔ ٗطظ دایزٓ تیایذٗ ٍاّْذ یل خزگ٘ع خ٘د را خَغ مْذٗ رٗي سٍیِ قزار تگیزد .اّگآ
م٘دماُ تزاي اٗ اٗاس ٍي خ٘اّْذ:خزگ٘ع م٘چ٘ى٘ تپز تاال ٗ م٘دمي مٔ در ٗطظ اطت ٍي پزد.
م٘دماُ رٗي دایزٓ تایظتْذ ٗ آٗاس تخ٘اّْذ،دٗر دایزٓ رآ تزّٗذ ٗ طؼي مْْذ اس آُ تیزُٗ ّیایْذ.
تاسیٖاي دایزٓ ٗار تا ززمات َّایؼي م٘دماُ ٍ :اّْذ ق٘رتاغٔ یا خزگ٘ع تدْٖذ،عْاب تاسي مٔ دٗ م٘دك طز عْاب را تگیزّذ ٗ
دیگزي تپزد.

پزتاب مزدُ ٗ گزفتِ ت٘پ
اّذاختِ ت٘پ در طثذ یا تٔ طَت ٕذف ٍؼیِ ،م٘دماُ رٗتزٗي ینذیگز تْؼیْْذ ٗ تٔ ینذیگز پزتاب مْْذ ٗ تگیزّذ.

تا مزدُ ماغذ مٔ تا آُ اػناىي ٍاّْذ قایق درطت

مْْذ.

تنؼْذ
.
مهارت قیچي كردن :اتتذا تا اّگؼتاُ تفْگ تاسي مْْذ،ماغذ را تیِ اّگؼت طثاتٔ ٗ ٍیاّي تگذارّذ ٗ تا دطت دیگز آُ را
تمریه وقطه به وقطه
در ایِ تَزیِ ک٘دکاُ ّقغٔ ٕای رٗی تختٔ طیآ را تا کؼیذُ خظ تٔ ٌٕ ٍتصو ٍی کْذ ّقغٔ ٕا ٍَکِ اطت در ٗضؼیتٖا ٗ تؼذاد
ٍختيفی تاػذ ٗ ک٘دک تایذ خغ٘ط اتصاه را تٔ ص٘رتٖای گّ٘اگُ٘ تزطیٌ کْذ.
ترسیم دوایر :ک٘دک ٍی ت٘اّذ دٗایز تشرگی را تا یک دطت ،دٗ دطت ،در خٖت ػقزتٔ ٕای طاػت ٗ یا تاىؼکض رٗی تختٔ طیآ
تزطیٌ کْذ.
ترسیم اشکال هىدسی  :ک٘دک تَزیْات را تا خغ٘ط افقی ،ػَ٘دی ٍ ،ایو اّداً دادٓ ٗ اػکاه ٍختيف ْٕذطی را رٗی تختٔ طیآ
رطٌ ٍی کْذ در اتتذا ٗی ٍی ت٘اّذ اس اىگٕ٘ای پزیذٓ ػذٓ اطتفادٓ کْذ ٗ تؼذ اػکاه را اس رٗی ٍذه کپی َّایذ.
 -2پرورش حرکات وىشته با دیگر وسایل:
ّقاػی اّگؼتی یا ّ٘ػتِ رٗی طیْی خاکظتز یا رٗی عثق ٍاطٔ در خٖت ززکات ٍزت٘ط تٔ ّ٘ػتِ تَزیِ ٍغي٘تی اطت الیٔ ای اس
ٍاطٔ  ،آرد َّ،ک ،خاک رص ،را در طاج ػیزیْی پشی قزار دٕیذ آّگآ اس عززٖای ٍخص٘ؽ ّقاػی اّگؼتی تزای تَزیْات
دطتی اطتفادٓ َّائیذ تا اّگؼت  ،یا قيٌ ّقاػی ٍی ت٘اُ تزای عزازی اػکاه ،ززٗف ،اػذاد اطتفادٓ کزدَٕ .چْیِ تزای تَزیِ دادُ
دطت ٍی ت٘اُ اس یک تکٔ ای ٍزع٘ب ّیش تزای عزازی رٗی تاتي٘ ط٘د تزد.

 -3تاسی تا خَیز تاسی یا گو رص :خَیز تاسی ٗ یا گو رص در اختیار ک٘دک قزار ٍی دٕیٌ تا تا آُ تاسی کْذ ٗ ٗطیئ ٕایی ٍاّْذ
دیگ ،تؼقاب ،آدً ٗ اٍثاه آُ درطت کْذ.
کْذ
ٍ -4چاىٔ کزدُ کاغذ تاعئ ٕا ٗ رٗسّأٍ ٕا کاغذٕا ٗ رٗسّأٍ ٕا را تا دطتی کٔ ٍی ّ٘یظذ ٍچاىٔ .
 -5اطتفادٓ اس قیچی :کاغذٕای تاعئ را قیچی کْذ تٖتز اطت تزای اٍْیت تیؼتز اس قیچی ّ٘ک پِٖ اطتفادٓ َّ٘د
 -6تاس ٗ تظتٔ کزدُ سیپ  ،دکَٔ ،تْذ کفغ
 -7ززکت دادُ اّگؼتاُ دطت ٗ تاسی ٕای اّگؼتی ،تا اػارٓ ٍا داّغ آٍ٘س اّگؼتاّغ را ززکت دٕذ َٕٔ آّٖا را یکی یکی ززکتدٕذ
 -8تاس ٗ تظتٔ کزدُ پیچ ٗ ٍٖزٓ ٗ قفو ٗ کيیذ.
 -9اىگٕ٘ا ٗ قاىثٖا (اػکاه ْٕذطی) :ززٗف ٗ اػذاد را ٍی ت٘اُ تٔ ص٘رت اىگٕ٘ای تزیذٓ اس ٍق٘ا یا پالطتیک ارائٔ َّ٘د.
تزای خي٘گیزی اس ىغشع  ،اىگٕ٘ا را تا گیزٓ تٔ کاغذ ٍسکٌ کْیذ تٔ ک٘دک تگ٘ییذ کٔ زذٗد ػکو ٍ٘رد ّظز را تا اّگؼت خ٘د یا
تا ٍذادرّگی رٗی کاغذ تزطیٌ کْذ .ػاتيّٖ٘ایی کٔ در تاسار ٕظتْذ ٍْاطة ٍی تاػْذ .عيق ٕای تال اطتفادٓ ی رادی٘گزافی ٗ ظزٗف
پالطتیکی تٖتزیِ ٍ٘ادی ٕظتْذ کٔ ٍی ت٘اُ تزای طاختِ قاىة ٗ اىگ٘ اس آّٖا اطتفادٓ کزد.
 -10تزطیٌ اس رٗی ٍذه ( :کپی کزدُ) اػکاىی پز رّگ را رٗی یک صفسٔ ی کاغذ طفیذ تکؼیذ تؼذ رٗی آُ کاغذ ّاسکی قزار
دٕیذ اس ک٘دک تخ٘إیذ کٔ اس رٗی آُ اػکاه کپی کْذٍ .ی ت٘اّیذ در تذٗ اٍز اس خغ٘ط ٍ٘رب ٗ دایزٓ اطتفآ کْیذ ٗ تؼذ خغ٘ط
افقی ،ػَ٘دی ،اػکاه ْٕذطی ٗ تاالخزٓ ززٗف ٗ اػذاد را تٔ کار گیزّذ .ک٘دک ٍی ت٘اّذ اس ٍذاد رّگی یا ٍذاد سغاىی ٌٕ اطتفآ
کْذ  .تٔ کار تزدُ عيق ػفاف ٌٕ ط٘دٍْذ اطت یک رٗع دیگز گذاػتِ اػکاه رٗی یک عيق ػفاف ٗ قزار دادُ آُ تز رٗی
پزٗژکت٘ر اٗرٕذ اطت ٗ تص٘یز را ٍی ت٘اُ رٗی یک تاتي٘ صفسٔ کاغذ تشرگ اّذاخت ٗ اس ک٘دک خ٘اطت کٔ اس رٗی تص٘یز
اػکاه یا ززٗف را تزطیٌ کْذ.
 -11تزطیٌ تیِ خغ٘ط :ک٘دک ٗطظ خغ٘ط ٍت٘اسی ٍختيف اىؼکو خظ تکؼذ گذاػتِ فيغ ٗ ػَارٓ تزای ّؼاُ دادُ خٖت ٗ اٍالء
ززٗف ٍفیذ خ٘إذ ت٘د.
ّ -12قغٔ چیِ ٕا :عزذ طادٓ ای را رطٌ کْیذ ٗ آّگآ فزً ّقغٔ چیِ َٕاُ عزذ را ّیش در کْار آُ رطٌ کْیذ اس ک٘دک تخ٘إیذ
کٔ تا ٗصو کزدُ ّقغٔ ٕا آُ عزذ را کاٍو کْذ.
 -13تزطیٌ تا کإغ :یک ززف کاٍو یا ػذدی را تْ٘یظیذ اس ک٘دک تخ٘إیذ کٔ ػیِ َٕاُ ززف یا ػذد را تْ٘یظیذ طپض قظَت
اٗه آُ ػذد یا ززف را تْ٘یظیذ ٗ ک٘دک تایذ آُ را کاٍو کْذ در ٍزازو تؼذی قظَتٖای تیؼتزی زذف ٍی ػ٘د تا تاالخزٓ
ّاٍؼخصی اس آُ تاقی ٍی ٍاّذ ک٘دک تایذ تت٘اّذ تا َٕاُ خشء ززف یا ػذد فزً اصيی را عزازی کْذ.
 -14زاىت ّؼظتِ ٗ ٗضؼیت کاغذ :در ْٕگاً ّ٘ػتِ ک٘دک تایذ  2طاػذ خ٘د را رٗی ٍیش قزار دٕذ ٗ پإای ک٘دک تا سٍیِ تَاص
داػتٔ تاػذ ٗ تا دطتی کٔ َّی ّ٘یظذ کاغذ را ّگٔ دارد.
ٗضؼیت کاغذ :تزای درطت ّ٘یظی کاغذ تایظتی راطت ٗ تذُٗ کدی ٗ ٍ٘اسی تا ىثٔ ی پاییِ ٍیش تسزیز قزار گیزد.
گزفتِ ٍذادٍ :ذاد را تایظتی تیِ اّگؼت ػظت ٗ اّگؼت ٗطظ قزار داد در زاىی کٔ اّگؼت اػارٓ رٗی ٍذاد قزار تگیزدٍ .ذاد تایذ
اس طَت تاالی تزاػیذٓ ػذٓ گزفتٔ ػ٘د تزای خ٘ب گزفتِ ٍذاد دٗر آُ گو رص گزفت تٖتزیِ رٗع گزفتِ ٍذاد َِٕ رٗع طٔ پایٔ
ای اطت.
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