
نیمکت 

باهمدوباره 

نیمکتروی 

یادگیریبرای 

جلسه سوم

هفده شهریور هزار و چهارصد

مرور دروس سال گذشته با بازی 



منابع ارائه 



چه روشی پیشنهاد میدین که قضات

با متهمان با مماشات بیشتری برخورد کنند؟



عفوتدرخواسردیعنی،قراردادیموقعیتترینآسانبهگرسنهوخستهقضات

.می شوندمتوسل،مشروط

مشروطعفوقضات

بعد از صرف غذا 

قبل از صرف غذا

درصد65

درصد0

برشی از کتاب تفکر سریع و کند



کاربرد این موضوع در زندگی روزمره ؟؟؟



از مدیر مدرسه چه زمانی درخواستی داشته باشیم؟



بازی جعبه اسرار آمیز

یاز اگر پاسخ درست بود یک جعبه انتخاب می کنند، و امت. از دانش آموزان به صورت گروهی یک سوال پرسیده شود: خالصه

. پشت اون رو بدست میارن

Mystery Box

دقیقه ای 20زمان یک کالس درسی یا به صورت کوتاه : زمان

مایکل ماترا : طراح

---: تجهیزات
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Mystery Boxبازی جعبه اسرار آمیز
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Mystery Boxبازی جعبه اسرار آمیز
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نسخه های پیشنهادی



چرا جذاب هست؟



پاداش متنوع





Mega Tic-Tac-Toeمگا دوز

.  زمانی که دانش آموز جواب درست می دهد اجازه دارد حرکتش رو انجام دهد: خالصه

دقیقه15دقیقه تا 10: زمان

...: طراح

---: تجهیزات



Mega Tic-Tac-Toeمگا دوز



حرکت ها در بازی ها رو وابسته به جواب درست یا غلط کنید



بازی بچه های دایا

.  یرندهر گروه یک مفاهیم سال قبل رو باید دقیق یاد بگ. دانش آموزان در گروه های سه یا چهار نفره تقسیم می شوند: خالصه

.و امتیاز بگیرند. گروه های دیگه باید با سوال های چالشی از اون گروه بپرسند

زمان یک هفته یا دوهفته: زمان

نوید طبسی: طراح

---: تجهیزات





معرفی پکیج جاذبه

گیمیفیکیشن در آموزش



دایابازی بچه های 

کارت سپر جادویی

کارت قهرمان شهر

...



پکیج جاذبهدرصدی 100کد تخفیف 



پکیج جاذبهدرصدی 100کد تخفیف 

طراحی یک بازی ساده جهت مرور درس های سال گذشته



مدیره استدیو چکادمدیر ارشد استراتژی محتوا، عضو هیئت 

سرکار خانوم لیدا تیموری

عامل شتابدهنده رکادهم بنیانگذار و مدیر 

(99تا اردیبشهت )ُرکاد مرکز آموزشی و شتابدهی نوجوانان 



مرور کتاب طرز فکر


