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یادگیری شمارش پول برای کودک امری ضروری است که باید باالخره روزی آن را فرابگیرد .دخل و خرج امروز قصددارد
شما را با بازی و فعالیت هایی که به یادگیری شمارش پول به کودک تان کمک می کند؛ آشنا سازد .این بازی ها تا حد زیادی
سرگرمکننده و جذاب هستند و مراحل آموزش کودکانتان را بسیار مهیجتر میکند.

 ...8،7ایــن بــازی زمــانــی بــرای کــودک شما
مناسب است که او بتواند حداقل تا عدد  50را
بشمارد .اگر برای اولین بار کودک این بازی را
انجام می دهد ،می توانید اعداد را در جدولی
روی کاغذ بنویسید تا جلوی دیدش باشد .البته
ایــن روش مناسب کودکان بصری و دیــداری
اســـــت.در حــالــی کــه بــعــضــی از ک ــودک ــان به
آموزش های شنیداری و آهنگین بیشتر جذب
می شوند .بــرای کودکان شنیداری می توان
ازآهــنــگ هــا و ترانه هایی کــه اع ــداد را در آن
آمـــوزش مــی دهــنــد ،اســتــفــاده کــرد تــا آمــوزش
سرگرم کننده تر و مفرح تر باشد.
در مراحل ابتدایی آموزش ،از
ســکــه هــا شـــروع کــنــیــد .ابــتــدا
سکه هایی با مبالغ پایین تر و
کمتر را معرفی کنید و ارزش و
بــهــای آن را بـــا مــثــال زدن
چیزهایی که با آن سکه می توان خرید برای
کودک روشن کنید .یادتان باشد ،در هر مرحله
از آموزش فقط یک سکه را به کودک یاد دهید.
یعنی این که در یک جلسه همه سکه ها با مبالغ
مختلف را به وی معرفی نکنید ،چرا که بیشتر از
آن که او را آگاه کند باعث سردرگمی کودک
مــی شــود .سپس می توانید در مراحل بعدی
سکه هایی با مبالغ باالتر را معرفی کنید.
ســکــه هــای واقــعــی بــا مبالغ
مختلف را در اختیار کــودک
بــگــذاریــد .حــتــی مــی تــوانــیــد
ماکت سکه ها را درست کنید و
از کــودک بخواهید سکه ها را
بشمارد .برای مثال اول سکه های پنج تومانی،
بعد  25تومانی و بعد سکه های  50تومانی.
وقتی کــودک شــروع به شمردن می کند ،از او
بخواهید سکه ها را ازیک طرف به طرف دیگر
بگذارد ،زیــرا این حرکت ،شمردن را بهتر در
ذهن وی ثبت می کند یا این که می توانیدکمی
خالقیت به خرج دهید و روی یک کاغذ بزرگ،
دو دایره بزرگ رسم کنید و از کودک بخواهید
هر سکه ای را که می شمرد از یک دایره به دایره
دیگر منتقل کند.
بازی تخته :این روش یک بازی
سرگرم کننده بــرای آمــوزش
شمارش است .روی یک کاغذ یا
مقوای بزرگ ،یک مربع بزرگ
بکشید .سمت راســت مربع را
نقطه آغاز و سمت چپ را به عنوان نقطه پایان
تعیین کنید .بین این دو نقطه را حدود  20تا 30
جــای خالی بــگــذاریــد .بــرای جــذاب تــر شدن
می توانید برخی جاهای خالی را برچسب بزنید.
مثال دو تا برو عقب (یا) سه تا برو جلو یا این که
حاال کارت های کوچکی درست کنید و روی یک
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دخترک از بازی دست کشید و نفس زنان پیش پدرش دوید و گفت«:بابا پول بده برم بستنی بخرم ».پدر دست در جیب اش کرد و از میان
پول هایش دوهزار تومانی آبی رنگی بیرون کشید و به دست دختر داد .دخترک با اعتراض گفت«:نه این کمه ،از اون پول سبزها بده ».پدر
خندید و گفت«:پول سبز دیگه چیه؟ آهان اینو میگی! این واسه بستنی زیاده .همون که بهت دادم بسه».این موقعیت یا این گفت وگو حتما
برای شما هم آشناست و حداقل یک بار با آن مواجه شده اید .شاید کودکانتان تا قبل از این که درباره پول آموزش ببینند؛ به طور کامل
درکی از مفهوم آن ،به معنای هزینه کردن نداشته باشند و همچنین قیمت و بهای هر چیزی را به خوبی درک نکنند .اما به هر حال پول
را دوست دارند ،چون می دانند برای خرید چیزهایی که آن ها دوست شان دارند به پول نیاز است .اگرچه امروزه دوره کارت های بانکی و
بانک داری اینترنتی و الکترونیکی است ،اما هنوز هم پول نقداز سکه نیفتاده و برای خرید کردن استفاده می شود .بنابراین الزم است که
کودکان شمردن پول را که یکی از مفاهیم اصلی امور مالی است ،به عنوان یک مهارت ضروری یاد بگیرند .سوال مهم این جاست که چگونه
باید آموزش شمردن پول را به کودک آغاز کرد؟ دخل و خرج امروز قصد دارد ،چند روش آسان و در عین حال سرگرم کننده و جذاب برای
آموزش شمارش پول به کودک معرفی کند .اما قبل از استفاده از این روش ها ،باید مطمئن شد کودک یک فهم و درک ابتدایی از ریاضی
ساده دارد .در غیر این صورت ممکن است تا حد زیادی گیج شود.

شمارش جهشی :این روش در
حقیقت یــک بـــازی اســـت که
بــچــه هــای دهــه شــصــت خیلی
خوب با آن آشنایی دارند و نام آن
را «هوب بازی» گذاشته بودند.
این بازی یکی از روش هایی است که در آموزش
شمارش و ریاضی به کــودک نیزکاربرد دارد.
بازی به این صورت است که شما و کودک روبه
روی هم می نشینید و به نوبت از عدد یک شروع
ب ــه ش ــم ــردن مــی کــنــیــد.هــر پــنــج عــــددی که
می شمارید ،نوبت به هر کس افتاد به جای گفتن
آن عدد ،باید بگوید «هوب»  .فراموش نکنید که
هــوب گفتن هرپنج عــدد یــک بــار اســت .بــرای
مثال« ،4 ،3،2 ،1:هوب» به جای 5و در ادامه ،6
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طرف هر کدام از کارت ها ،مبالغ مختلفی مثل
 25تومان یا  50تومان یا 100تومان بنویسید.
حـــدود  20تــا  30کـــارت آمــــاده کنید.حاال
می توانید بازی را آغاز کنید.کارت ها را به پشت
روی همان مربع بزرگی که روی مقوا کشیده
بــودیــد در خانه های خالی بــگــذاریــد .اکنون
سکه ها را وســط بگذارید تا همه اعضا به آن
دسترسی داشته باشند؛ این مربع بزرگ بانک
شما محسوب می شود .یک کارت بیرون بکشید،
مبلغ روی آن را بخوانید؛ سپس آن مبلغ را از
میان سکه ها بشمارید و بردارید .نفر بعدی باید
بشمارد ببیند آیا شما درست گفته اید یا نه؟ ! اگر
درســت گفته باشید؛ شما همچنان در بازی
می مانید و سکه ها به بانک بر می گردند و آن
کارت را از گردونه بازی خارج می کنید .حاال
نوبت نفر بعدی است .اگر یکی از اعضا مبلغ را از
میان سکه ها اشتباه بشمارد؛ از بــازی خارج
می شود .بازی را آن قدر ادامه دهید تا فقط یک
نفر در انتها باقی بماند و برنده بازی شود.
یک فروشگاه کوچک در خانه
درست کنید .چند تا از اسباب
بـــازی هـــای کـــودک را قــرض
بگیرید و بــه عــنــوان جنس در
فروشگاه تان از آن ها استفاده
کنید .یک کیف پر پول به کودک بدهید.شما نیز
می توانید نقش فروشنده را بــازی کنید و از
کودک بخواهید به عنوان خریدار از فروشگاه
شما خرید کند .این بازی یک شیوه عالی برای
آشنا کردن کودک با شمارش پول و همچنین
گرفتن بقیه پول نیز است.
قبل از این که سراغ اسکناس ها
بـــرویـــد ،بــایــد در درجــــه اول
آمـــوزش را بــا ســکــه هــا شــروع
کنید .دربـــاره واح ــد پــول هر
کــشــور بــا او صــحــبــت کــنــیــد و
برایش توضیح دهید که هر کشور واحد پولی
خود را دارد .سپس او را با واحــد پولی کشور
خودمان آشنا کنید و تفاوت ریــال و تومان را
برایش توضیح دهید.سعی کنید تا جایی که
ممکن است تمام این مفاهیم را به ساده ترین
زبان ممکن برایش بگویید .مثال در تفاوت ریال
و تومان می توانید بگویید که ریال همیشه یک
صفر بیشتر از تومان دارد؛ به همین سادگی!
آخرین چیزی که درباره آموزش شمارش پول به
کودک ،باید به یاد داشته باشید ،این است که
در هرمرحله مطمئن شوید؛ کودک مهارت آن
مرحله را به خوبی یاد گرفته و تسلط یافته است؛
سپس می توانید به مرحله بعدی آموزش بروید.
برای مثال تا زمانی که در شمارش سکه های
واحد مهارت پیدا نکرده است ،اجازه ندهید به
سمت شمارش اسکناس ها برود.
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