
»!IMAGIDICE!» / «ایماژیدیس«

تخیل خود را رها کنید...

.دقیقه02مدت بازي: ؛تراله یا بزرگس4؛بازیکن12تا 2براي 

.)[تصویر]نگاره 72مجموع، (درشدهوجه حکّاکی6باتاس 12اجزاء بازي:

جـدول پـایینی  2در ر ایـن بـازي وجـود دارد کـه    مختلـف د [تصـویر] ي نگاره72رفته همروي؛ ا یک تم خاص مرتبط استب"iceImagid"هر تاس بازيِتاس: 12معرفی 

اند:شدهيدبندسته

فانتزي: 6ها)ها (فعل: عمل5: احساسات4ها: خوردنی3: مکان2: آسمان1

اژدهاخوابیدنعشقنباتآبجادهستاره

شبحایده داشتنخشمقارچجنگلماه

پريراه رفتنلذتمیوهغاربرف

گرگحرف زدنخندهکیکهزارتو (البیرنت)باران

دزد دریاییفکر کردنتعجبجاتسبزيخانهخورشید

جادوگرمالقات کردنغصهگوشتکوهستانباد

تاریخ: 12روزانه: 11: سفر10اوقات فراغت: 9: حیوانات8: بدن انسان7

کشتیپولهواپیماسینماعنکبوتدهان

کاخجارودریاادبیاتگربهدست

دایناسورتوپي زمینکرهآشپزياسببینی

ي رمزينوشتهنعل اسبعتساموسیقیسگچشم

بینذرهگلقطاروساز)(ساختDIYپرندهگوش

آتش فشانتخت خوابخودرو (اتومبیل)هنرمارپا

، هـا تـاس هـاي روي سـال بازیکنـان. نگـاره   وبخش براي رهاسازي تخیل و تشویق به بیان شفاهی، بدون توجه به سنّراهی است بدیع و لذت"Imagidice"بازي :بازيهدف

که دوسـت داریـد،   گونهتوانید بازي را آنشما میجا که هر تاس، به موضوعی اشاره دارد، گشایند. از آنروي شما میرا برشیرینهاي انتها و سرشار از داستاندنیایی بیي دروازه

اي در کـار  برنده و بازنـده "Imagidice"شده را شامل شود. در بازي هاي ریختهي تاسروهاي ي نگارهباهم به داستانی بیندیشید که همهها را بریزید و همهتنظیم کنید. تاس

کند.شناختی تبدیل می، به ابزاري آموزشی و زباني واژگان خود را گسترش دهندخواهند دایرههایی که میبراي آناین بازي خالقانه را هاي گوناگون پیشنهادي،شیوهنیست.

تـر،  تـر یـا بـراي بـازي کوتـاه     کنند. بـراي بازیکنـان جـوان   هاي مرتبط، انتخاب میها را با توجه به تم (مضمون)دارند یا تعدادي از تاسمیتاس را بر12ن بازیکناسازي:آماده

ها براي آغاز بازي انتخاب شوند.تري از تاسشود تعداد کمپیشنهاد می



خطـی  بـه او  روي تاسي نگارهگذارد: گزیده و پیش روي خود میها را برریزند). نخستین بازیکن، یکی از تاسیزد (میریکی (یا چند نفر) از بازیکنان تاس میچگونگی بازي:

مت بخـش اسـت. سـپس بـازیکن سـ     اي را برگزینید که بیش از سایرین براي شما الهـام شما باید نگارهگزینش درست یا نادرست در کار نیست؛تا داستان را آغاز نماید. دهدمی

در جهـت حرکـت   -شـکل همیندهد... و بازي بهکه وجه آن را تغییر دهد، و داستان نفر پیشین را ادامه میآندارد، بدوني داستان، تاسی دیگر را بر میبازیکن آغازکنندهچپِ

.ندکمیاضافهداستان چیزي به اندك اندكهر بازیکنکند، در حالی که ادامه پیدا می-هاي ساعتعقربه

ماجرا...هاي پرهاي خیالی، داستانهاي پریان، داستانتوان پیش از شروع بازي، تم (مضمون) داستان را تعیین کرد: داستانمی

توانید دوباره براي یـک داسـتان تـازه    به کار رفته باشند: داستان تخیلی شما اکنون به پایان رسیده است، حال میها ي تاسرسد که همهبازي هنگامی به پایان می:پایان بازي

تاس بریزید.

اش، بـازي  گونـه جـدا از وجـه بـازي   رود.درمـان در تمـام جهـان بـه کـار مـی      ي هزاران آموزگار زبان، معلّم مدرسه و گفتاروسیلهبه"Imagidice"بازي :هاي آموزشیشیوه

"Imagidice"شـان  ي واژگـان شان در آموزش و گسترش دایرهخواهند به فرزندانان یا براي پدران و مادرانی که مییک ابزار آموزشی واقعی است مناسب براي متخصصان زب

سازد.  سپاري را ممکن مییادهاي دیداري و گفتاري، فرآیند یادگیري و بهترکیبی از تمرینشان و خواه در زبانی غیر از آن.کمک کنند، خواه در زبان مادري

توانید از زبان مادري خود یا هر زبان دیگري استفاده کنید. ایـن تمـرین   دهد. میي روي تاس را شرح میي مربوط به نگارهاز بازیکنان تاس ریخته و واژهیکیي واژگان: دایره

انـدکی  ،نی که داراي پیوستگی مفهـومی هسـتند  معنی یا واژگاهمتوان بازي را با بازي کردن بر اساس واژگانِآمیزي واژگان مختلف بسیار مناسب است اما میساده براي درهم

.دشوارتر کرد

(هـواي  "Bad Weather"(توفـان) و  "Storm"(باران / باریدن)؛ داراي پیوستگی مفهومی با "Shower"معنی با (باران / باریدن): هم"Rain"نمونه: 

ي فرانسوي واژهبد)؛ برابرنهاد"Pluie".

شده (روي تاس) به حرف زدن بپردازند.مشخّصي هایی در مورد نگارهن کنید تا با پرسیدن سوالشاتر، تشویقبراي بازیکنان جوان

. سـپس نوبـت بـه بـازیکن     "زنـم من در جنگل قـدم مـی  "سازد. نمونه: اي می، جملهروي تاسهاي یکی از بازیکنان، دو یا چند تاس را ریخته و با استفاده از نگارهسازي: جمله

ي دیگـري اسـتفاده کنیـد.    توانید از زبان مادري خود یا هر زبان بیگانه، می"ي واژگاندایره"ي دهد. همانند شیوهاي تازه ارائه میریزد و جملهدوباره تاس میرسد کهبعدي می

ها استفاده کنید:هاي مختلف فعلشود که از ترکیبی از زمانپیشنهاد میبراي سطوح پیشرفته، 

".If it stopped raining, I would go walking in the forest")                       رفتم.میبراي قدم زدن به جنگل، آمداگر باران بند می(

.(باران / باریدن)"Rain"و (جنگل) "Forest"، (راه رفتن)"Walking"هاي اي براي تاسنمونه

هایی از هر یک از بازیکنان به انتخاب خودتان، استفاده کنید.ها براي پرسیدن سوالاسهاي روي تتوانید از نگارهتر، میبراي گفتگو و تعامل بیش

کننـد. سـپس   هـا نگـاه مـی   ثانیه به نگـاره 20بازي) و به مدت دشواريِبه انتخاب بازیکنان و سطحِبسته(ریزندهاي کوچک چند تاس را میبازیکنان، در گروهتقویت حافظه: 

ترین واژگان ممکن را به خاطر بیاورند.وند و بازیکنان باید بیششداشته میها برتاس
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