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 در کالس یسیآموزش زبان انگل یسرگرم کننده برا یباز 8

 

 شود افراد به سراغ کتاب ها، یم یسیزبان انگل یریادگیکه صحبت از  یزمان شهیهم

 روندیها م یکشنرید یو حت یکمک یکتاب ها ،یآموزش جزوات

 میر یفاصله بگ یکم یسیزبان انگل یریادگیو کسالت آور  یشگیهم یکه از روش ها دهیزمان آن رس اما

 زیسرگرم کننده و نشاط آور ن یآموزش یبهره ور شیکه عالوه بر افزا میاستفاده کن ینیگز یجا یاز روش ها و
 .باشند

بزرگساالن  یحت ایکودکان  یابر  یبا باز یسیسرگرم کننده آموزش زبان انگل یها تیفعال نیا یجمله  از
 .است

 

 یزبان خارج کیبه عنوان  یسیاز آموزش زبان انگل یبخش مهم یسرگرم کننده از جمله باز یها تیفعال
 .هستند

 .باال بردن راندمان کالس باشد یبرا یعال یتواند راه یم یبا باز یسیزبان انگل آموزش

 

 کند، ینم یفرق د؛یکودکان هست ایشما در حال آموزش به بزرگساالن  ایکه آ  نیا

که باعث لذت زبان آموزان، مفرح شدن کالس درس و از همه  دیکن یطراح ایانتخاب  یها را طور یباز دیبا
 .شود یریادگیمهم تر 

 

 ،یقیگوش دادن به موس ،یجذاب همچون، باز یها تیطبق مطالعات صورت گرفته، استفاده از فعال بر

 .در زبان آموزان شود یریادگی شیتواند باعث افزا یم لمیف دنیو د یخواندن دسته جمع آواز
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 دهد، یم شیرا افزا یریادگیکردن قدرت  یاند که باز دهیرس جهینت نیبه ا محققان

 .بخشد یبهبود م زیرا ن یذهن یکند و مهارت ها یم ریمختلف مغز را درگ یها قسمت

 

 زبان قرار گرفته اند یها امروزه مورد توجه آموزشگاه ها یراستا، باز نیهم در

 .ردیسرعت گ یدر زبان آموزان به شکل قابل توجه ا یریادگی ندیباعث شده تا فرآ  و

 

توان از آن ها  یکالس و درس م تیجذاب یو برا ستین یخاص یها مختص به گروه سن یباز نیاز ا استفاده
 .استفاده کرد

 

 کالس، انیدر پا ایدرس و  نیقبل شروع درس، ب دیتوان یمعلم زبان م کیبه عنوان  شما

 د،ییتا تمرکز دانش آموزان خود را در کالس حفظ نما دیر یرا در نظر بگ یباز کی

 .دیو کالس را جذاب تر کن دیببر  نیآنها را از ب یخستگ

 

 گذارند؟ب ریتاث یسیزبان انگل یریادگی یتوانند رو یچگونه م یسیانگل یها یباز

 .کنند یفرار نم یریادگیبار  ریکالس زبان، کودکان از ز  یبرا یسیانگل یها یانجام باز با

 .شوندیحال آموزش باشند خسته نم نیو در ع یاگر ساعت ها مشغول باز یحت و

 .دیآ  یاز لغات و گرامر با تکرار بدست م یاریبس یریادگی

 .کسل آور نباشد یتکرار بصورت نیدهد تا ا یفرصت را م نیکودکان ا یبرا یبا باز یسیزبان انگل آموزش

 .را دارند یواقع یطیهمانند قرار گرفتن در مح یریها تاث یباز
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در  یباز یرگذاریتاث شیانجام شوند که باعث افزا یبصورت گروه دیکودکان با یبرا یسیانگل یباز یگاه
 .شودیو تعامل م یریادگی

 

 :کودکان یسیزبان انگل یریادگی یبرا یباز یایمزا

 یو انرژ زهیبه کودکان انگ یدر طول باز یپاداش ده ستمیها الهام بخش هستند و با استفاده از س یباز
 .دهد یادامه م یبرا یکاف

 از جمله خواندن، یسیمهارت زبان انگل نیبه ادغام چند ازمندین زین ییدئویو یها یباز قیاز طر  یریادگی

 .ها دارد یاز باز ینوشتن در برخ یو حتدادن، صحبت کردن  گوش

اعتماد به نفس کودک و برطرف کردن ترس از اشتباه  شیاست که باعث افزا نیها ا یباز نیبزرگ ا تیمز 
 .شودیکردن م

 

 بخشد یم جانیکالس نه تنها به کودکان شور و ه طیدر مح یگروه یها یاز باز استفاده

 .کند یصحبت کردن م یبه رقابت و تالش برا بیآن ها را ترغ بلکه

 برد یم نیکردن در کالس، جو ساکت و کسل کننده را از ب یباز

 دهد یرا م دیمطالب جد یریادگی یبرا یکاف یزبان آموزان انرژ میبهتر بگو ایبه کودکان  و

 .را آموزش دهد دینکات جدتواند با زبان آموزان ارتباط برقرار کرده و  یمعلم راحت تر م یپس از انجام باز و
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 دیبا یسیکه هر مدرس زبان انگل کیکالس ESL یچند باز یمقاله ابتدابه معرف نیتا در ا دیما همراه باش با
 .میآن ها را بداند بپرداز 

 

 اهیتخته س مسابقه

 .کودکان است یبرا یبا باز یسیآموزش زبان انگل یشناخته شده برا یباز کی نیا

 .باشد یشروع کالس م یحال محرک برا نیسرگرم کننده و در ع تیفعال کی اهیتخته س مسابقه

 شیجلسه پ ایکه در هفته گذشته و  یواژگان  کاربرد دارد؛ یسیبهتر واژگان زبان انگل یریادگی یبرا یباز نیا
 .دیدرس داده ا

 .دیمطلع شو زیدانش آموزان خود ن یریادگی زانیاز م دیتوان یبر آن م عالوه

 

 : اصالح واژگان دستور زبانیباز نیا تیمز 

 

 نیتمام سن یبرا مناسب مناسب است: یچه گروه سن یبرا

 

 :یباز نحوه

 .انجام شود شتریب ایدانش آموز  6بهتر است با  یباز نیا

 جینتا یسن یهاسال انجام داده ام و در تمام گروه  25تا  7 نیب یبا رنج سن ییرا در کالس ها یباز نیا من
 .داشته است زیقابل قبول و شگفت انگ
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 :به صورت گام به گام حیتوض

 .دیکن میرا به دو گروه تقس کالس

 ایبهتر است کالس را به سه  دیدار  اریدر اخت زین یکاف یاست و فضا ادیکه تعداد زبان آموزانتان ز  یصورت در
 .دیکن میچهار گروه تقس

 .دیسیتخته بنو یو موضوع را باال دیکن میرا به دو قسمت تقس تخته

 .ندیبر اساس موضوع ذکر شده ، کلمات مرتبط را به شما بگو دیاز آن زبان آموزان با پس

 .ردیگ یم ازیامت کی حیهر کلمه صح یبه ازا میت هر

 

 دروغ کیو  قتیحق دو

 یشما از زبان آموزانتان مورد استفاده قرار م شتریشناخت ب یسرگرم کننده است که در ابتدا برا یباز کی نیا
 .ردیگ

 .در کالس است یشکن عال خی کی زین تیفعال نیا

 .ردیگ ی( مورد استفاده قرار منگیکیصحبت کردن )اسپ یمهارت ها نیو تمر  تیتقو یبرا یعال یباز نیا

 (speaking) : بهبود مهارت صحبت کردن یباز نیا تیمز 

 .بزرگساالن مناسب تر است یاما برا ن،یتمام سن یمناسب است: مناسب برا یچه گروه سن یبرا

 

 :یباز نحوه

 .درست یکیدروغ باشد و  دیدو مورد با د،یسیتخته بنو ینظر در مورد خودتان را ر و اظهار

نند اظهار نظرها بپرسند و سپس حدس بز  نیاز ا کیدر مورد هر  یدانش آموزان از شما سواالت دیده اجازه
 .است قتیحق کیکه کدام 
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 .حدس بزنند، برنده خواهند شد یآن ها به درست اگر

 

 .سندیبنو  دروغ کیو  قتیتا درباره خود دو حق دی: به آن ها وقت دهدوم فرمت

 .که نوشته اند سوال بپرسند یقرار داده تا درباره مطالب میت کیها را دو به دو در  آن

 .و دروغ را حدس بزنند قتیحق و

 .دیدانش آموزان را عوض کن یجا قهیدق 5 هر

 .دهند حیبه نوبت توض شانیکل کالس درباره حدس ها تینها در

 

 کلمات یباز

 .حس رقابت در آن هاست جادیا نیو همچن یمیزبان آموزان به کار ت قیتشو یبرا یعال یباز کی نیا

 .وجود دارد یحس رقابت در هر سن رایدارند؛ ز  یوزان چه سنکه زبان آم ستیمهم ن یباز نیا در

 .است یعال اری( بسنگیدی( و خواندن )ر نگیتینوشتن )را ،یگرامر، ساختار زمان نیتمر  یبرا یباز نیا

 نوشتن یواژه ها، امال و مهارت ها بی: تمرکز بر گرامر و ترت یباز نیا تیمز 

 نیسن تمام با انطباق قابل  مناسب است: یچه گروه سن یبرا

 

 :یباز نحوه

 .دیرنگ متفاوت استفاده کن کیهر جمله از  یدر صورت امکان برا دیتوانیم د،یسیجمله بنو یتعداد

 

 .دیداشته باش میهر ت یجمله برا 5-3کنم که حداقل  یم شنهادیپ من
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 .شوند لیکلمه تبد نیرا برش زده تا به چند جمالت

 .دیو از هم جدا کن ختهیر  د،یکن دایپ دیتوان یهر جسم که م ایجمله را درون کاله، فنجان  هر

 به تعداد زبان آموزان کالس دارد( ی. )البته بستگدیکن میتقس ینفر 4 ای، 3، 2 یها میخود را به ت کالس

 .قرار دهند حیو صح بیکلمات خود را به ترت دیها با میت

 .ردیشکل گ حیقرار دهد تا جمله صح گریکدیاست که کلمات را درست در کنار  یمیت نیبرنده اول میت

 

 کلمات دمانیچ

 .مورد عالقه دانش آموزان کم سن و سال است اریبس یباز نیا

 .شروع کالس انجام داد تا زبان آموزان را آماده گوش دادن به درس کرد قهیدق 5توان در  یرا م یباز نیا

 

 تمرکز زبان آموزان شی: افزا یباز نیا تیمز 

 نوجوان و کودک آموزان زبان  مناسب است: یچه گروه سن یبرا

 

 :یباز نحوه

 .دیسیتخته بنو یو آن را رو دیکلمه فکر کن کی درباره

 .دیتخته بکش یخط رو کیهر حرف از آن کلمه  یبرا سپس

 .کنند شنهادیرا پ یحرف دیدانش آموزان بخواه از

 

 .دیسیخود بنو حیصح یدهنده آن کلمه بود، آن را در جا لیروف تشکجزء ح اگر
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 .دیسیبنو گریحرف در کلمه وجود نداشت، آن را در طرف د اگر

 .کلمه درست را حدس بزنند تیتا بچه ها در نها دیرا ادامه ده کارتان

 

 ینقاش

 .را دوست دارند ینقاش همه

 .باشد یم دیمف یهر گروه سن یکه برا ستیا یباز نیا

 توانند در کالس درس خالق باشند، یآن ها م رایآن را دوست دارند، ز  کودکان

 هستند، یریادگیکنند که در حال  یاحساس نم رایآن را دوست دارند، ز  نوجوانان

 .شود یکالس م یکنواختیرفتن  نیباعث از ب یباز نیا رایبزرگساالن آن را دوست دارند، ز  و

 

 واژگان یریادگی: یباز نیا تیمز 

 کودکان و نوجوانان یمناسب برا شتریب ن؛یمناسب است: همه سن یچه گروه سن یبرا

 

 :یباز نحوه

 .دیقرار ده سهیک کیو آن ها را در  دیدسته از کلمات را آماده کن کیاز شروع کالس،  قبل

 .دیکن میرا به دو قسمت تقس تخته.دیکن مینفره تقس 2 یها میبه ت کالس

 .خارج کنند سهیکلمه را از ک کی دیو از آن ها بخواه دیبده کیماژ  کی میعضو هر ت کی به

 

کند تا  قیخود را تشو میتخته بکشد و ت یرو ریتصو کیکه کلمه را به عنوان  دییزبان آموز منتخب بگو به
 کلمه را حدس بزند
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 .زند برنده است یم ادیرا فر  حیکه پاسخ صح یمیت نیاول

 .انجام دهد دیبا مینفر دوم ت گریکار را بار د نیا

 دیقرار داده ا سهیکه به تعداد همه دانش آموزان کلمه داخل ک دیشو مطمئن

 

 میپانتوم

 .دانش آموزان آن را قبال انجام داده اند شتریندارد و ب یبه معرف ازین یباز نیا

و بهبود واژگان و گرامر کمک  نیبه تمر  یباز نیا قیر توان از ط یدر کالس زبان آن است که م یباز نیا تفاوت
 .کرد

 

 واژگان زبان، گرامر و مهارت صحبت کردن تی: تقویباز نیا تیمز 

 نیهمه سن یمناسب است: برا یچه گروه سن یبرا

 

 :یباز نحوه

 .دیانداز یب یا سهیکاغذ نوشته و درون ک یتکه ها یاز افعال را رو یعدادا

 .دیکن میدو نفره تقس یرا به گروه ها کالس

 .از افعال را برداشته و آن را اجرا کند یکیتا  دیکالس ببر  یبه جلو میزبان آموز را از هر ت کی

 .سازد یجمله م کیزند و سپس با آن  یدوم در ابتدا فعل را حدس م نفر

 .دیم دهند، ادامه دهبار آن را انجا کیکه تمام زبان آموزان حداقل  یکار را تا زمان نیا
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 داغ یصندل

 .است یمورد عالقه زبان آموزان در هر سن یها یاز جمله باز یباز نیا

در  زیرقابت ن جادیدانند استفاده کنند و باعث ا یکه م یدهد تا زبان آموزان از واژگان یداغ اجازه م یصندل
 .شود یکالس م

توانند با هر سطح  یهستند و م زیخود ن یداریو شن یگفتار یمهارت ها شیقادر به افزا نیها همچن آن
 .را انجام دهند یباز نیا یزبان

 

 داریگفتار و شن یمهارت ها تیلغات، تقو رهیدا شی: افزا یباز نیا تیمز 

 و تمام سطوح زبان نیسن تمام  مناسب است: یچه گروه سن یبرا

 

 :یباز نحوه

 .دیکن میتقس شتریب ایه کالس به دو گروه را بسته به تعداد زبان آموزان و انداز  کالس

باشد که زبان آموز حتما پشت به تخته  ادتانیداغ نشسته،  یصندل یتا رو دیانتخاب کن مینفر را از هر ت کی
 .باشد

 .دیسیتخته بنو یکلمه را رو کی

 .داغ نشته کلمه را حدس بزند یصندل یکه رو یکنند تا کس ییراهنما دیگروه با افراد

 .دارند یها زمان محدود آن

 .ندیداغ بنش یصندل یبار رو کیحداقل  میتا هر عضو ت دیده ادامه
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 ست؟یمن چ مشکل

 .دادن و مشاوره گرفتن است نیتمر  یبرا یعال EFL یباز کی نیا

 دیمف اریخود را محک بزنند و بفهمند اشکالشان کجاست بس خواهندیکه م یزبان آموزان یروش برا نیا
 .است

 .مطابقت دارد یبا هر گروه سن یبه خوب یباز نیا

 

 و گرامر داریگفتار، شن تی: تقو یباز نیا تیمز 

 و سطوح نیسن تمام  مناسب است: یچه گروه سن یبرا

 

 :یباز نحوه

 کیکاغذ نوشته و هر کدام را با چسب به پشت هر  یمرتبط با درس آن جلسه را رو یکالس سواالت انیپا در
 .دیاز دانش آموزان بچسبان

 

 .رندیسوال کمک بگ نیحل ا یبرا گریکدیاز  دیآموزان با زبان

 .کنند، حل کنند یم افتیخود در  انیکه از همتا یبتوانند مشکل خود را بر اساس مشاوره ا دیآموزان با زبان

دارند استفاده  ازین یشتریتر مبهم تر که به تمرکز ب دهیچیبزرگساالن و سطوح باالتر از مسائل پ نیسن یبرا
 .دیکن

 

 

 



 

12 
 

 

 

 ها یبند دسته

 بایاست و تقر  یبا باز یسیآخر کالس و آموزش زبان انگل قهیپر کردن چند دق یبرا یعال ی نهیگز  کی یباز نیا
 .معروف خودمان است لیاسم فام یمانند باز

 

 نوشتار و گفتار تی: تقویباز نیا تیمز 

 .که خواندن و نوشتن را بلد هستند یمناسب است: زبان آموزان یه گروه سنچ یبرا

 

 :یباز نحوه

 چند دسته از موضوعات مختلف مثل نام شهر ها، یبرگه ا یرو دیدانش آموزان بخواه از

 سندیشود را بنو یکه مربوط به دروس کالس م یگریهر موضوع د ایلباس  جات،یسبز  وه،یم غذا،

که  دیتا ستون ها را پر کنند سپس اعالم کن دیرا به آن ها بده یرا نام برده و زمان کوتاه یسپس حرف و
 .سدیبنو یزیچ دینبا یزمان شان تمام شده و کس

 .شود یدر آن مدت زمان کامل پر کرده باشد، برنده م یحیکه تمام ستون ها را با کلمات صح یکس

 

 .میبود پرداخت ریکالس انجام پذ یواقع یکه در فضا ییها یباز یتا االن به بررس خب،

 

 .میپرداز یکودکان م یزبان برا یباز یها شنیکیها و اپل تیسا حیو توض یادامه به معرف در
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 : کودکان یبرا یسیانگل یبا باز یسیمختلف آموزش زبان انگل یها تیسا

 

 Game to learn English :تیسا

 .کودکان است یبرا یسیزبان انگل تیتقو یبرا یباز 18 یدارا تیوب سا نیا

 .دیکن کیرا کل نجایا gamestolearnenglish تیورود به سا یبرا

 

 

 :learning game for kids تیسا

کودکان است که عالوه بر زبان  یبرا یسیانگل یباز نهیقدرتمند در زم یها تیاز سا یکیهم  تیسا نیا
 .دارد زیکودکان ن یمهارت ها ریسا تیتقو یبرا یگرید یها یباز یسیانگل

 .دیکن کیرا کل نجایا learninggamesforkids تیورود به سا یبرا

 

 : learn English kids تیسا

. دیکن دایپ یابیاموزش زبان به کودکان دست  یبرا یمتنوع یبه بخش ها دیتوان یم تیسا نیدر ا شما
 :بخش ها عبارتند از نیاز ا یبرخ

 کالیموز  یها و داستان ها اهنگ

 کوتاه یو شعرها داستان

 یاموزش یدئوهایو

 خواندن و نوشتن ناتیتمر 

 …کردن کلمات، و یمثل صحبت کردن، هج نگیکیاسپ ناتیتمر 



 

14 
 

 

 

 یسیگرامر و واژگان زبان انگل ناتیتمر 

 اموزش گرامر یها لمیف

 .دیکن کیرا کل نجایا learn english kids تیورود به سا یبرا

 

 :learn to English تیسا

 :ها دارد تیسا رینسبت به سا یعال تیدو مز  تیسا نیا

 .خواهدیاز شما نم یحق اشتراک چیاست و ه گانیصد در صد را تیسا نیا

 یزبان ها ریسا توانندیم یسیعالوه بر زبان انگل تیسا نیآموزان در ا زبان

 فرانسه

 ییایاسپان

 یآلمان

 ییایتالیا

 یهلند

 .اموزندیهم ب را

 

 

 :کودکان یبرا یسیانگل یباز یبرا یگوش یها شنیکیاپل
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Game of words 

 یسیزبان انگل یریادگی یخوب و با مزه برا شنیکیاپل کی

 به باال تینترمدیمناسب است: سطح ا یچه سن یبرا

 

 :یباز نحوه

 .هستند که کار رو راحت کنه یکلمه تست نیو دوم نیاول

 .بشن نیاز خونه ها به انتخاب خودتون جو یکی یخواد که تو یاز زبان آموز م بعد

 ییکمک گرفتن و راهنما یستاره خواهند گرفت. برا یشروع مقدار مشخص یهر خونه برا یعضو شدن تو با
 .بزنند Hint نهیگز  یرو

 

 

Bubbel 

 و سطوح نیمناسب است: تمام سن یچه سن یبرا

 کنند،یخوب کار نم لیموبا یرو ایکند هستند و  اریآموزش زبان بس یبرنامه ها اکثر

 !هست عیروان و سر  یلیبرنامه خ نیا اما

 !دیر یگ یم ادی دیلغت و عبارت جد یکل یراحته و در آخر باز یلیکردن باهاش خ کار
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 یسیدرخت انگل یباز

 

 مناسب است: کودکان یچه سن یبرا

دهد تا از وقت  یامکان را م نیبه کودک ا یباز کی یها ینیر یدارا بودن تمام ش ضمن یسیانگل درخت یباز
 .استفاده کند دیخود بطور مف

 و سطوح نیمناسب است: تمام سن یچه سن یبرا

 

 :یباز نیا یایمزا

 یسیزبان انگل دیکلمات جد یریادگی

 کلمات ساده و پرکاربرد یادآوری

 لغات یسیانگل کتهید آموزش

 هوش و حافظه تست

 یسیلغات انگل رهیدا شیو افزا یریادگی تیتقو

 "یسیبه انگل ی" و "فارسیبه فارس یسیدو نوع "انگل وجود

 با سطوح زبان مختلف نیتمام سن یبرا مناسب

 هزار مرحله یدارا

 

 کوچولو زبان

 مناسب است: کودکان یچه سن یبرا
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 یباز کیدر  یبازده 

 ،یباز 10را در  یسیکه کودک زبان انگل کنهیکوچولو کمک م زبان

آموزش  یکیگراف طیبدن در مح یها ، رنگ ها و اعضا وهی، م واناتیبا ح ییبا آموزش الفبا و آشنا همراه
 .شود یم زیو هوش کودک ن تیتمرکز، خالق تیو موجب تقو ندیبب

 

 اول : حروف الفبا یباز

 واناتیح یدوم : الفبا یباز

 واناتیسوم : پازل ح یازب

 ها وهیچهارم : م یباز

 پنجم : رنگ ها یباز

 ششم : اعداد یباز

 هفتم : آموزش نوشتن یباز

 تشابههشتم :  یباز

 نهم : اشکال یباز

 بدن یبا اعضا ییدهم : آشنا یباز

 

 

 یعموالک

 مناسب است: کودکان یچه سن یبرا

 .حروف الفبا باشد یریادگی یبرا یکننده و مناسبسرگرم نهیگز  تواندیم یعموالک یباز
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 نیا دیو کودک با کندیرا مطرح م یو آموزش یفکر یهایباز ایسواالت  یالکپشت بامزه به نام عموالک کی
 .دیمسائل را حل نما

 

 یم ادی دتریمف زیرا ن یسیکه زبان انگل یو شاد خواهند کرد در حال ریها دانش آموزان شما را درگ یباز نیا
 !رندیگ

 

 هایجا از بازاستفاده درست و به ینکته اشاره کنم که در هر رده سن نیبه ا دیبا انیپا در

 آموزان به کالس دارددانش یمندو عالقه یریادگی زانیم یبر رو میمستق ریتاث

 .کند یاریآموزان رغبت در زبان جادیرا در ا دیتواند اسات یم هایاستفاده از باز یاصول اساس تیرعا و

 

 د؟یکن یم شنهادیکودکان را پ یبرا یسیانگل یچه باز یسیم زبان انگلمعل کیبه عنوان  شما

 

 

 

 

 :متداول سواالت

 

 بگذارند؟ ریتاث یسیزبان انگل یریادگی یتوانند رو یچگونه م یسیانگل یها یباز .1

 کنند یفرار نم یریادگیبار  ریکالس زبان، کودکان از ز  یبرا یسیانگل یها یانجام باز با. 
 کسل آور نباشد یتکرار بصورت نیدهد تا ا یفرصت را م نیکودکان ا یبرا یبا باز یسیزبان انگل آموزش. 
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 را دارند یواقع یطیهمانند قرار گرفتن در مح یریها تاث یباز. 

 

 ست؟یکودکان چ یسیزبان انگل یریادگی یبرا یباز یایمزا .2

 بیبخشد بلکه آن ها را ترغ یم جانیکالس نه تنها به کودکان شور و ه طیها در مح یاستفاده از باز 
 .کند یم کردن صحبت یبرا تالش  به رقابت و

 زبان  میبهتر بگو ایبرد و به کودکان  یم نیکردن در کالس، جو ساکت و کسل کننده را از ب یباز
 آموزان

 دهد یرا م دیمطالب جد یریادگی یبرا یکاف یانرژ 
  را آموزش  دیجد نکات و کرده برقرار ارتباط  تواند با زبان آموزان یمعلم راحت تر م یانجام بازپس از

 .دهد

 

 کودمان کدام هستند؟ یبرا یسیانگل یها یباز نیبهتر  .3

 اهیتخته س مسابقه 
 راست و دو دروغ کی 
 میپانتوم 
 داغ یصندل 
 ها یبند دسته 

 

 کودکان کدام هستند؟ یبرا یسیانگل یباز یها تیسا نیبهتر  .4

 تیسا Game to learn English 
 تیسا learning game for kids 
 تیسا learn English kids 
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 کودکان کدام هستند؟ یبرا یسیانگل یباز یها شنیکیاپل نیبهتر  .5

 Game of words 
 کوچولو زبان 
 یعموالک 
 Bubble 

 

 


