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فعالیتهاییخشکنمفرحبرایدانشآموزان
برگرفته از سایت بوردتیچر

ــتر  ــد بیش ــد، بای ــه می رون ــه مدرس ــازی ب ــکل از راه دور و مج ــه ش ــا ب ــر بچه ه ــا، اکث ــترده کرون ــیوع گس ــر ش ــه خاط ــوز ب ــه هن ــاال ک ح
حواســمان باشــد کــه رابطــه درســتی بــا آن هــا برقــرار کنیــم و احســاس تعلــق بــه اجتمــاع کالس را در آن هــا به وجــود آوریــم. تجربــه 
درخانه مانــدن و قرنطینــه در ۷ مــاه اخیــر، تجربــه راحــت و دل پذیــری نبــوده و حتــی ممکــن اســت بعضــی از بچه هــا یا بزرگترهایشــان 
را عصبــی و مضطــرب کــرده باشــد. اینجــا فعالیت هــای ســاده ای را بــه عنــوان فعالیت هــای یخ شــکن بــه معلم هــا معرفــی می کنیــم 

تــا بــا وجــود این کــه بچه هــا در کالس حضــور فیزیکــی ندارنــد، بــه برقــراری ارتبــاط بیــن آن هــا کمــک کنــد. 
گاهــی فعالیت هــای یخ شــکن فرصت هــای لذت بخشــی بــرای یادگیــری مهیــا می کننــد. از عالیــق دانش آمــوزان خــود بــرای طراحــی 
طرح درس هایتــان اســتفاده کنیــد. همچنیــن گاهــی فعالیت هــای یخ شــکن می تواننــد شــروع کننده درس باشــند. ســعی کنیــد 
حتمــا خودتــان هــم در همــه فعالیت هــای یخ شــکن مشــارکت کنیــد. دانش آمــوزان احتیــاج دارنــد کــه شــما را بشناســند تــا بتواننــد 

بــه خوبــی بــا شــما ارتبــاط برقــرار کننــد. 
برقــراری ارتبــاط بــا دانش آمــوزان و بیــن دانش آمــوزان نبایــد منحصــر بــه هفتــه اول مدرســه باشــد. ایــن کار را در طــول ســال ادامــه 
دهیــد. بچه هــا زمانــی کــه احســاس امنیــت 

و آرامــش کننــد بهتــر یــاد می گیرنــد.

۱. امــروز حالتــان چطــور اســت؟ 
بــه ســبک ایمــویج !

بــا  بخواهیــد  خــود  دانش آمــوزان  از 
اســتفاده از یــک ایموجــی حال وهــوای روز 
ــد.  ــتراک بگذارن ــه اش ــه ب ــا بقی ــان را ب خودش
ــی  ــه ایموج ــد ک ــا بخواهی ــد از آن ه می توانی
ــند و  ــذ بکش ــک کاغ ــود را روی ی ــی خ انتخاب

آن را بــه بقیــه نشــان دهنــد.

یــک یش در دســرس  ۲. دربــاره 
خــود قصــه بگوییــد.

از دانش آمــوزان بخواهیــد دربــاره یکــی از اشــیای نزدیکشــان قصــه ای بگوینــد. ایــن قصــه می توانــد دربــاره کفش هایشــان، 
مدادشــان یــا مثــال بطــری آب روی میــز باشــد. آن هــا را تشــویق کنیــد بــه تخیلشــان اجــازه پــرواز دهنــد و قصه هــای هیجان انگیــزی 

ــد. بپرورانن

۳. یس ثانیه حرکت آزاد!
بــه دانش آمــوزان بگوییــد زمانــی کــه صــدای موســیقی را می شــنوند، همــه دســت از کار بکشــند و بــه مــدت ۳۰ ثانیــه برقصنــد، یــا هــر 
ــد  ــر می کنی ــه فک ــی ک ــد و وقت ــاده کنی ــل آم ــب ازقب ــیقی مناس ــک موس ــد ی ــد. می توانی ــام دهن ــد انج ــت دارن ــه دوس ــی ک ــت فیزیک حرک

مناســب اســت، آن را بــرای دانش آمــوزان پخــش کنیــد.

https://www.boredteachers.com/classroom-ideas/21-social-distance-friendly-and-virtual-icebreakers-students-will-actually-have-fun-with
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۴. اگر یک میلیارد تومان پول داشتم.
ــی  ــه چیزهای ــرج چ ــول را خ ــن پ ــد و ای ــام می دادن ــه کاری انج ــتند چ ــول داش ــان پ ــارد توم ــک میلی ــر ی ــید اگ ــوزان بپرس از دانش آم

می کردنــد.

۵. داستان بایف اشرایک!
بــا یــک مقدمــه مثــل »یکــی بــود، یکــی نبــود« داســتانی را شــروع کنیــد و از دانش آمــوزان بخواهیــد کــه هرکــدام بــا اضافه کــردن یــک 

جملــه، داســتان را ادامــه دهنــد.

۶. دو راست و یک دروغ
از هــر دانش آمــوز بخواهیــد دو واقعیــت و یــک دروغ دربــاره زندگــی خودشــان بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذارنــد. بقیــه بایــد حــدس 

بزننــد کــدام یــک دروغ و کــدام یــک راســت اســت.

۷. اسراحت با تعریف کردن لطیفه
ــان را در  ــورد عالقه ش ــه م ــا لطیف ــد ت ــویق کنی ــوزان را تش دانش آم

ــد. ــف کنن ــه تعری ــرای هم کالس ب

۸. اسراحت با قدرداین
از دانش آمــوزان بخواهیــد کــه هــر کــدام بــه نوبــت چیــزی کــه 
بــه خاطــرش قــدردان هســتند را بــا بقیــه به اشــتراک بگذارنــد. 
ــر،  ــر و قوی ت ــه بهت ــامل رابط ــه ش ــادی دارد ک ــای زی ــی مزای قدرادان
بهتــر  ذهنــی  کارکــرد  و  کمتــر  خشــونت  بیشــتر،  روان  ســالمت 

. د می شــو

۹. سخرناین معریف
از دانش آمــوزان بخواهیــد بــا یــک ســخنرانی کوتــاه خــود را معرفــی 
کننــد. آن هــا می تواننــد در ایــن ســخنرانی اطالعاتــی دربــاره خــود، 
عالیــق، خانــواده، دوســتان، اهــداف و هرچیــز خالقانــه دیگــری کــه 
بــه ذهنشــان می رســد بــا همکالسی هایشــان به اشــتراک بگذارنــد. 
انجــام  مجــازی  کالس  در  زنــده  شــکل  بــه  می تواننــد  را  کار  ایــن 

دهنــد یــا ویدیویــی آمــاده کننــد و آن را بــرای کالس بفرســتند.

۱۰. پنج-کلمه
بــه دانش آمــوزان خــود بگوییــد بــا ۵ کلمــه )اســم، صفــت، قیــد یــا 

فعــل( خــود را بــرای بقیــه توصیــف کننــد.

۱۱. کالژ .
به دانش آموزان بگویید با سرهم کردن ۵ تا۱۰ عکس، خودشان را معرفی کنند.

۱۲. در چه چزی مشرک هستید؟
تعــدادی ســوال مطــرح کنیــد تــا بفهمیــد دانش آمــوزان در چــه چیزهایــی مشــترک هســتند. بــه عنــوان مثــال بپرســید ورزش، رنــگ، 
برنامــه تلویزیونــی، یــا خواننــده مــورد عالقــه شــما کیست/چیســت؟ تولدتــان در چــه ماهــی اســت؟ چنــد خواهــر و بــرادر داریــد؟ اگــر 
ــت را  ــن فعالی ــت، ای ــن دس ــی از ای ــدول و کارهای ــت کردن ج ــا، درس ــدی جواب ه ــق گروه بن ــد از طری ــتید می توانی ــی هس ــم ریاض معل

بــه یــک درس تبدیــل کنیــد.
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۱۳. رتبه بندی کنید!
موضوع هایــی را انتخــاب کنیــد و از دانش آمــوزان بخواهیــد ۱۰ مــورد را از بهتریــن بــه بدتریــن رتبه بنــدی کننــد. بــرای نمونــه، 
ــن  ــرای ایده گرفت ــد ب ــت می توانی ــن فعالی ــود. از ای ــام ش ــل انج ــای تعطی ــا، و روزه ــبزیجات، فیلم ه ــذا، س ــد روی غ ــدی می توان رتبه بن

ــد. ــتفاده کنی ــم اس ــدی ه ــی بع ــای کالس ــرای بحث ه ب

۱۴. دوست داشتید کجا یم بودید؟
از دانش آمــوزان بخواهیــد دربــاره ایــن موضــوع صحبــت 
ــد  ــه می خواهن ــی ک ــر جای ــتند ه ــر می توانس ــه »اگ ــد ک کنن
باشــند، کجــا را انتخــاب می کردنــد؟«. از ایــن فعالیــت 
یــا  آتــی  پژوهش هــای  موضوع هــای  بــرای  می توانیــد 

فعالیت هــای نوشــتاری اســتفاده کنیــد.

۱۵. پرسش روز
ــد  ــوزان بخواهی ــید و از دانش آم ــوال بپرس ــک س ــر روز ی ه
کوچک تــر  )دانش آمــوزان  بنویســند.  را  جوابشــان 
آن هــا  کننــد(  نقاشــی  را  جواب هایشــان  می تواننــد 
می تواننــد جوابشــان را در کالس، در گروه هــای کوچک تــر 
ــه  ــد. ب ــان بگذارن ــان در می ــی از همکالسی هایش ــا یک ــا ب ی
عنــوان مثــال می توانیــد بپرســید: »بامزه تریــن آدمــی 
ــت  ــا »دوس ــرا؟«، ی ــت و چ ــی اس ــه کس ــید چ ــه می شناس ک
ــن کار  ــرای ای ــد و ب ــاد بگیری ــی ی ــه مهارت ــال چ ــد امس داری
چــه برنامــه ای داریــد؟«، یــا »چــه غذایــی را دوســت داریــد 
ــاده  ــد آن را آم ــور بای ــد چط ــا می دانی ــد و آی ــر روز بخوری ه

ــرد؟« ک

۱۶. یک هم کالیس را معریف کنید.
ــد  ــه می توانی ــن مصاحب ــوال های ای ــرای س ــد. ب ــه کنن ــم مصاحب ــا ه ــد و ب ــکیل دهن ــره تش ــای دونف ــد گروه ه ــوزان بخواهی از دانش آم
پیــش از شــروع فعالیــت، یــک طوفــان فکــری  انجــام دهیــد. پــس از انجــام مصاحبــه، هــر کــدام از دانش آمــوزان بایــد هم تیمــی خــود 

را معرفــی کنــد.
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