رسمایه گذاری جهت آمادگی کودکان برای مدرسه

به فرزند خود کمک کنید تا به یادگیری عالقه مند شود

ﺷام اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﺑﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺑﺘﺪای
ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در داﺷﺘﻦ ﺷﺮوﻋﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
 Fairfax Futuresﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺴﺮت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﻮد" را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی
ﻓﺮاﮔﯿﺮی اوﻟﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن دﻓﺘﺮ ﮐﺎﻧﺘﯽ ﻓﯿﺮﻓﮑﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮازﯾﻦ و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﺎن دوره ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ
ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺎن را آﻣﺎده ورود ﺑﻪ دوره ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی آﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﺧﯿﻞ
در ﻣﺮاﻗﺒﺖ و آﻣﻮزش ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﻮد را اﺑﺰاری ﻣﻔﯿﺪ
ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ آن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻨﯿﺎد Freddie
 Macﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺎوی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎده ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ
ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﭼﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﻪ اﯾﺪ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد دارﯾﺪ و ﭼﻪ ﺗﻼش دو ﻧﻔﺮه ﺗﺎن ﺑﺮای
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻟﻨﮕﻪ ﻫﺎی ﺟﻮراب ﮐﻪ از ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آورﯾﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ
را ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻨﺠﮑﺎوی او را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده و ﺗﻤﺎﯾﻞ و
ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﭘﺮورش دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
روزﻣﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و آﯾﻨﺪه آﻣﺎده
ﻣﯽ ﺳﺎزد.
از وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﺪن ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺑﺘﺪای ﻋﻤﺮ او ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ
– ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ و آﻣﻮزش ﻫﺎی دوران ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﺑﻨﯿﺎن
آﯾﻨﺪه درﺧﺸﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

به فرزند خود کمک کنید تا به یادگیری عالقه مند شود

•
•
•
•
•

ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﺳﺎده ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻔﺶ
ﺧﻮدش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻮدک ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻮاک زدن را ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم
ﺑﺪﻫﺪ.
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ را ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﮑﺲ اﻓﺮاد ﺧﻮﺷﺤﺎل ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺖ درﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻠﺘﺎﻧﺪن ﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﺗﻮپ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺪﻫﯿﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ  ۲ﺗﺎ  ۳ﺳﺎﻟﻪ ﺷام ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ:
• ﺑﺘﻮاﻧﺪ درﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
• ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻫﺎی ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﺪ.
• ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﺑﻪ درک اﺛﺮات ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ دﯾﮕﺮان.

•
•
•
•

ﻗﻮاﻧﯿﻦ و روال ﻫﺎی ﺳﺎده ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻃﻮری
ﮐﻪ ﮐﻮدک درک ﮐﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﺮح ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﺟﻤﻼت و ﻋﺒﺎراﺗﯽ را ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽ آورد ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
و از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن از دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﮐﺸﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻮدک در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎده ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﻧﻘﺮه
آﻻت از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎ را در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را در ﺟﺎﯾﺸﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ  ۴ﺗﺎ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺷام ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ:
•
•
•
•

اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﯿﻮه ﺻﺤﯿﺢ ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺧﻮد را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ.
•ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﺣﺴﺎﺳﻰ

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷام  2ﺗﺎ  3ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ:

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷام  4ﺗﺎ  5ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ:

رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﺣﺴﺎﺳﻰ

رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد و روﯾﮑﺮد و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .ﻧﻮزادان و ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻮﭘﺎ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻮدﮐﺎن
ﺧﺮدﺳﺎل ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ارزش ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺷﯿﻮه دوﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ،ﻫﻤﮑﺎری و
ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻓﺮادی ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷام ﻧﻮزاد ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻧﻮﭘﺎ اﺳﺖ:
•
•
•
•

ﻣﻔﻬﻮم دادن و ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﯾﺎد ﺑﺪﻫﯿﺪ؛ اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ
ﺟﻐﺠﻐﻪ اش را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ اﻧﺪازد ،آﻧﺮا ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻋﮑﺲ ﮐﻮدک و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی آﺷﻨﺎ را
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻣﮑﯿﺪن ﺷﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﺎ ﻟﺤﺎف ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ
اش ﺧﻮد را آرام ﮐﻨﺪ.
ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﯾﺎد ﺑﺪﻫﯿﺪ و درﺑﺎره
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﯾﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮﭘﺎی ﺷام ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ:
• ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادن و ﻟﺒﺨﻨﺪ زدن ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه
او ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
• در رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
• در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺣﺴﺎس ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

•
•
•
•
•

ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻮدک ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ در آوردن ﮐﻔﺶ ﯾﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ
را ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
از ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﺻﺮﻓﺎً ”ﺑﻠﻪ“ ﯾﺎ
”ﺧﯿﺮ“ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺧﻮد از اﺷﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ – ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺎل ﺑﺮﻗﺼﺪ ﯾﺎ از آن ﺑﺠﺎی ﮐﻼه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻮدک اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻞ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﭘﺎزل ﺳﺎده را
ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﻮال ”ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد؟ ﭼﮑﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؟“ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺷﯿﺮی ﮐﻪ
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ  ۲ﺗﺎ  ۳ﺳﺎﻟﻪ ﺷام ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ:
• در ﮐﺎرﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮی ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد.
• ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آﻧﺮا ﺑﺪﺳﺖ آورد.

•
•
•
•
•

ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد اﺟﺎزه اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺪﻫﯿﺪ ،و ﺑﮕﺬارﯾﺪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﺮح ﺑﺪﻫﺪ.
آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ رو ﺑﻪ
ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن و ﺳﺮﻫﻢ ﮐﺮدن اﺷﯿﺎ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزد.
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺷﯿﻮه ﺣﻞ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺳﻌﯽ دارد ﺑﻠﻮک ﻫﺎی اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی را ﻃﻮری روی
ﻫﻢ ﺑﭽﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ.
در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺸﻒ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ”ﭼﺮا؟“ ﯾﺎ ”ﭼﻪ؟“ از او ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ  ۴ﺗﺎ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺷام ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ:
•
•
•
•

درﺑﺎره دﻟﯿﻞ و ﻣﺎﻫﯿﺖ روﯾﺪادﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺷﻮد.
از ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﮐﺎرﻫﺎ ﻟﺬت ﺑﺒﺮد.
ﺷﯿﻮه ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻼﻗﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ

روﻳﻜﺮدﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮى

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷام  2ﺗﺎ  3ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ:

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷام  4ﺗﺎ  5ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ

روﻳﻜﺮدﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮى

ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ آﻣﺎده ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎده ای ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺮورش ﺣﺲ
ﮐﻨﺠﮑﺎوی آﻧﻬﺎ ،ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد .ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯿﻞ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷام ﻧﻮزاد ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻧﻮﭘﺎ اﺳﺖ:
•
•
•
•
•

اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎ را در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﮐﺸﻒ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻮدک ﺑﺎ اﺟﺴﺎم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.
اﺷﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺪا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﯾﻢ ﺑﺎﺷﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ در آن اﺟﺴﺎم
ﻣﺨﺘﻠﻒ را آﺷﮑﺎر و ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺳﻮاﻻت ﺳﺎده ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺳﺎده
ﺑﺪﻫﯿﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮﭘﺎی ﺷام ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ:
• ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﺤﺮک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
• ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.
• ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

•
•
•
•

ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ او ﺑﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی.
ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﮐﺘﺎب ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و درﺑﺎره ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎغ
وﺣﺶ ﯾﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﺪ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و از ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد ،او را ﻫﻤﺮاه ﺑﺒﺮﯾﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ  ۲ﺗﺎ  ۳ﺳﺎﻟﻪ ﺷام ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ:
• ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ.
• دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺳﺎده را درک ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
• از ﺟﻤﻼت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ و ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

•
•
•
•

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ
اﯾﺪ ،در ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن از ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد داﺳﺘﺎن ﺑﺴﺎزﯾﺪ و ﯾﺎ داﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ،ﻋﺮوﺳﮏ و ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻋﺮوﺳﮑﯽ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺮف ﻫﺎی او را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﺑﻌﺪ آﻧﻬﺎ
را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ  ۴ﺗﺎ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺷام ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ:
•
•
•
•

ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﮔﻮش ﮐﺮده و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﺪ.
درﺑﺎره ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﺎآﺷﻨﺎ از ﺷﻤﺎ ﺳﻮال ﮐﻨﺪ.
از ﺷﻨﯿﺪن و ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻟﺬت ﺑﺒﺮد.
ﺑﺎ راﺣﺘﯽ در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.

زﺑﺎن

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷام  2ﺗﺎ  3ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷام  4ﺗﺎ  5ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ

زﺑﺎن

ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ آﻣﺎده ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد اﺑﺘﺪا از اﺻﻮات ،ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﭼﻬﺮه و ﺣﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽ آورﯾﻢ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و ﺳﭙﺲ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻓﺎرغ از زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﻮش ﮐﺮدن ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ،ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﻢ ارﺗﺒﺎط دارد.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷام ﻧﻮزاد ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻧﻮﭘﺎ اﺳﺖ:
•
•
•
•

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻟﺒﺎس ﻣﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ،
ﻏﺬا درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ راﯾﺞ اﺳﺖ درﺑﺎره آن
ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
آﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻋﮑﺲ اﻓﺮاد ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﺷﯿﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ.
ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ و واﮐﻨﺶ
او را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮﭘﺎی ﺷام ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ:
• ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی زﺑﺎن را ﺑﺎ ﮔﻮش دادن و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺪ.
• ﻧﺎم اﺷﯿﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و از ﺟﻤﻼت ﺳﺎده دو و ﺳﻪ ﮐﻠﻤﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
• ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و ﺳﻮاﻻت در ﻃﻮل ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت روزﻣﺮه را
ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ.

•
•
•
•
•

ﺷﻌﺮ ﯾﺎ داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻗﺎﻓﯿﻪ دار و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ ﺑﺮای
او ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﮐﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای روز ﺗﻮﻟﺪ و روﯾﺪادﻫﺎی وﯾﮋه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ روی آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی
ﺳﺎده ای درﺳﺖ ﮐﺮده و ﻧﺎم اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را زﯾﺮ ﻋﮑﺲ آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داده و ﺣﺮوف
ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ا-ی-س-ت  S-T-O-Pرا ﺑﺮای او ﺗﻮﺿﯿﺢ
دﻫﯿﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ  ۲ﺗﺎ  ۳ﺳﺎﻟﻪ ﺷام ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ:
• از ﺻﺪاﻫﺎی ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻠﻤﺎت آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ.
• ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺘﺎب ﻫﺎی دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد.
• آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ روی ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎ در ﻣﺤﻠﻪ ﯾﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎی ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

•
•
•
•
•

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ،ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ”ﻓﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ؟“ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
درﺑﺎره ﮐﻠﻤﺎت ﻫﻢ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ روی اﺷﯿﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎﻧﻪ درج ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﻤﺎت
روی ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎی ﮐﻨﺴﺮو ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﻫﺎ را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮف ﯾﺎ ﺻﺪای ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺷﺮوع
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ  ۴ﺗﺎ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺷام ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ:
•
•
•
•

ﺑﺎ درﺳﺖ ﮐﺮدن ﺷﻌﺮ و ﻋﺒﺎرات ﻗﺎﻓﯿﻪ دار اﻟﮕﻮی اﺻﻮات را در ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.
داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺷﺮوع ،ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾﺎن را دوﺑﺎره ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺣﺮوف و ﻋﺪدﻫﺎی ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻠﻤﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺣﺮف ،ﺑﺨﺼﻮص ﺣﺮوف ﻧﺎم
ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.

ﺳﻮادآﻣﻮزى

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷام  2ﺗﺎ  3ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ:

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷام  4ﺗﺎ  5ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ:

ﺳﻮادآﻣﻮزى

ﮐﻮدﮐﺎن در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺑﺘﺪای ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ را ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در راه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ در آﯾﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺳﻮادآﻣﻮزی ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﺧﻮاﻧﺪن آﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻗﺎﻓﯿﻪ دار ،ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ،ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮدن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷام ﻧﻮزاد ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻧﻮﭘﺎ اﺳﺖ:
•
•
•
•
•

ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و آﻧﻬﺎ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
آﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻗﺎﻓﯿﻪ دار ﺳﺎده ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺑﺮای او ﮐﺘﺎب و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻫﻤﺮاه ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و
درﺑﺎره ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ از ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮔﭻ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮﭘﺎی ﺷام ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ:
• ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪه و ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺮا ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد.
• ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻤﺎ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮده و ﮐﺸﯿﺪن ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎی
ﺳﺎده ﺑﺎ ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺎژﯾﮏ را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.
• ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﺑﻪ درک ﺻﺪای ﺣﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻒ.

•
•
•
•

ﺷﻤﺎرش را در ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻗﺪم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ راه ﻣﯽ
روﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺸﻘﺎب ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ را
ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﺷﺎم ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ
ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ روی دﺳﺘﻤﺎل ﺑﮕﺬارد.
داﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺴﺒﯿﺢ را ﺑﻪ ﻧﺦ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎ ﯾﺎ
ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﻪ ﻫﺎ ،اﻟﮕﻮﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺟﻮراب ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮ اﺳﺎس رﻧﮓ و اﻧﺪازه ﻣﺮﺗﺐ
ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ  ۲ﺗﺎ  ۳ﺳﺎﻟﻪ ﺷام ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ:
• ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ داﯾﺮه ،ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺜﻠﺚ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.
• از ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﮐﺮدن اﺷﯿﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﻟﺬت ﺑﺒﺮد.
• ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه )ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮑﯽ( و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ )زﯾﺮ ﯾﺎ رو( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﺪ.

•
•
•
•

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬا از روی دﺳﺘﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ از ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
درﺑﺎره زﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل” :ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ“،
”ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه“” ،ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ“ ،ﯾﺎ ”ﺑﻌﺪ از ﺷﺎم“.
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﻞ اﺷﯿﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ را روی ﮐﺎﻏﺬ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
از ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻟﯿﻮان را ﺑﺎ ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻤﺶ ﭘﺮ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺧﺘﻼف ﻋﺪدﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ  ۴ﺗﺎ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺷام ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ:
•
•
•
•

ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و اﺷﯿﺎ را ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﻤﺮدن را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد.
ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ را درک ﮐﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ ﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺮده و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ.

رﻳﺎﺿﻰ

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷام  2ﺗﺎ  3ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ:

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷام  4ﺗﺎ  5ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ:

رﻳﺎﺿﻰ
ﮐﻮدﮐﺎن در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اول زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎده روزاﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﺪاد و
ﺷﻤﺎرش ،ﺣﺠﻢ و اﻧﺪازه ،و ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷام ﻧﻮزاد ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻧﻮﭘﺎ اﺳﺖ:
•
•
•
•

ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﯿﺪن اﺷﯿﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮑﯽ ،اﻧﺪازه اﺷﯿﺎ را درک ﮐﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ،ﺗﻌﺪاد دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﻟﺒﺎس او را ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ و ﯾﺎ
ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺴﮑﻮﺋﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺷﻤﺎرش
ﮐﻨﯿﺪ.
از اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺷﯿﻮه ﺗﺸﺨﯿﺺ دادن اﻟﮕﻮﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ –
اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺒﺎﻫﺖ ﯾﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﺮﺗﺐ
ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮﭘﺎی ﺷام ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ:
• ﺗﺎﺣﺪی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺸﻮد.
• از ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺪدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ”ﯾﮏ“ ﯾﺎ ”دو“ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

•
•
•
•

ارﺗﺒﺎط اﺟﺴﺎم و روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا دور ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﻏﺬا روی زﻣﯿﻦ ﻣﻮرﭼﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻫﺎی ﮔﻞ ﻫﺎ ﯾﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ و رﺷﺪ
ﺣﯿﻮان را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آب ﻣﯿﻮه ﺑﺴﺘﻨﯽ ﯾﺨﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻓﺮﯾﺰر ﺳﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﻠﻮط را ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮐﻨﺪ.

•
•
•
•
•

ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺷﯿﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﺜﻼً ﺳﻨﮓ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ و
اﻧﺪازه ،ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ،ﺗﺤﻮل ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺣﺸﺮات ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
در ﻇﺮوف ﺷﯿﺸﻪ ای ﺑﺬر ﺑﮑﺎرﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ رﯾﺸﻪ
ﻫﺎ ،ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮگ ﻫﺎ را ﺷﺮح ﺑﺪﻫﺪ.
از ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ
ﺷﺪن اﺑﺮﻫﺎی ﻃﻮﻓﺎن زا ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای رﻋﺪ و ﺑﺮق رخ ﺑﺪﻫﻨﺪ،
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.
درﺑﺎره آب و ﻫﻮا و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﺑﺮ ﻟﺒﺎس ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ  ۲ﺗﺎ  ۳ﺳﺎﻟﻪ ﺷام ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ:

اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ  ۴ﺗﺎ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺷام ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ:

• درﺑﺎره اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل روز اﻓﺘﺎده و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
• درﺑﺎره ”دﻟﯿﻞ“ وﻗﻮع ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎص از ﺷﻤﺎ ﺳﻮال ﮐﻨﺪ.
• ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺪاران اﻋﻢ از ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد.

• روال ﻫﺎی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻧﯿﺎی اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ آورد.
• ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎده ﺑﯿﺎﺑﺪ.
• اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﯿﻌﺖ و رﺧﺪادﻫﺎ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده و ﺷﺮح ﺑﺪﻫﺪ.

ﻋﻠﻮم

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷام  2ﺗﺎ  3ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ:

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷام  2ﺗﺎ  3ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ:

ﻋﻠﻮم
ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﻮر ﻓﻄﺮی ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻬﺎن اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،درﺑﺎره ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪ ،اﺷﯿﺎ و اﺟﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎده ای در ﻣﻨﺰل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷام ﻧﻮزاد ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻧﻮﭘﺎ اﺳﺖ:
•
•
•
•
•

اﺷﯿﺎی اﯾﻤﻦ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ و ﺑﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد
ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻮزاد ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺴﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻟﻤﺲ ﯾﺎ ﺑﻮ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺟﺪﯾﺪ ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
او واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک آﻧﻬﺎ را ﻓﺸﺎر ﻣﯽ دﻫﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺻﺪا
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﻫﺮ روز ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﻣﺨﺘﻠﻒ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮﭘﺎی ﺷام ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ:
• از ﺣﻮاس ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺸﻒ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺷﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
• ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و ﯾﺎ در ﺑﺎغ وﺣﺶ دﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و
ﻧﺎم آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﻮﯾﺪ.
• ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﯾﺎ واﮐﻨﺶ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.

•
•
•
•
•

ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮدن ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ آب روی
ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﭘﯿﺎده رو ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ رژه ﺑﺮوﯾﺪ و ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎده ای
را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺳﺮﯾﻊ و آﻫﺴﺘﻪ درﺑﺎره
ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺗﻌﺪادی ﺷﺎل ﯾﺎ ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ در
ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻣﻠﺤﻔﻪ روی ﻣﯿﺰ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﻮد درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﮐﻼه را
اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮده و ﺟﻠﻮی آﯾﻨﻪ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ  ۲ﺗﺎ  ۳ﺳﺎﻟﻪ ﺷام ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ:
• ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و رﻗﺺ ﺑﭙﺮدازد.
• ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﺟﻮش ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﺳﺎده ای ﺑﮑﺸﺪ.
• ﺑﺎ واﻧﻤﻮد ﮐﺮدن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎ واﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ
اﺷﺨﺎص ،ﻗﺪرت ﺗﺨﯿﻞ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ.

•
•
•
•
•

در ﻣﺤﻠﻪ ﺧﻮد ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮگ ﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﭘﺎﯾﯿﺰی
را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﺪن اﺟﺮاﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رﻗﺺ در ﻣﺪارس ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ،
ﭘﺎرک ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
واﻧﻤﻮد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در رﺳﺘﻮران ﯾﺎ ﻣﻄﺐ دﮐﺘﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزی اﯾﻔﺎی
ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ،ﻗﺎﺷﻖ و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ آﻫﻨﮓ
اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
درﺑﺎره ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ،رﻧﮓ ﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ  ۴ﺗﺎ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺷام ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ:
•
•
•
•

از ﻫﻨﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻓﮑﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﺳﺖ-ﭼﺸﻢ او ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﻣﺠﺎزی را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ.
ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮓ و رﯾﺘﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ.

ﻫﻨﺮﻫﺎى ﺧﻼق

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷام  2ﺗﺎ  3ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ:

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷام  4ﺗﺎ  5ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ:

ﻫﻨﺮﻫﺎى ﺧﻼق

ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻫﻨﺮ و ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﻔﮑﺮات ﺧﻮد ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
اﯾﺪه ﻫﺎ و اﺑﺮاز ﺗﺨﯿﻞ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷام ﻧﻮزاد ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻧﻮﭘﺎ اﺳﺖ:
•
•
•
•

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﺪ – ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎی
دارای ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮓ ﺗﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻼﯾﻢ ،و ﻏﯿﺮه.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮش ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺪن او را ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ
ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ.
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺷﯿﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻮدک را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻤﺎ را
ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دادن ﮐﺎﺳﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﺸﻐﻮل آﺷﭙﺰی ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﯾﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد در ﺑﺮف ﯾﺎ ﺷﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﮑﺸﯿﺪ و
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزﯾﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮﭘﺎی ﺷام ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ:
• واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادن ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و
اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ.
• ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﺎده درﺳﺖ ﮐﻨﺪ.
• ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه از دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

•
•
•
•
•

ﺗﻌﺪادی ﺑﺎﻟﺶ و ﺟﻌﺒﻪ روی زﻣﯿﻦ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود
و ﯾﺎ در اﻃﺮاف و ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻠﺘﺎﻧﺪن ﺗﻮپ ﯾﺎ ﺷﻮت ﮐﺮدن ﺗﻮپ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮود.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺨﺘﻦ آرد ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ در
ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ در آﺷﭙﺰی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا در اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺎﯾﺪ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ،
از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﯿﺶ از ﻋﺒﻮر از
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺮ دو ﻃﺮف را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﺨﻮرﯾﻢ ،درﺑﺎره اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﯿﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ  ۲ﺗﺎ  ۳ﺳﺎﻟﻪ ﺷام ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ:
• ﻣﻬﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ،ﭘﺮﯾﺪن ،ﺷﻮت ﮐﺮدن و ﭘﺮﺗﺎب ﺗﻮپ ﺑﺪﺳﺖ آورد.

• ﻗﺪرت و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ و ﯾﺎ ﻗﯿﭽﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آورد.
• ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﺳﺖ-ﭼﺸﻢ او ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﯾﺎ ﻗﺮار دادن اﺷﯿﺎ در
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
• اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ را درﯾﺎﺑﺪ.

•
•
•
•
•

ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮار دادن ﯾﮏ ﻧﺦ روی زﻣﯿﻦ و راه رﻓﺘﻦ در
راﺳﺘﺎی آن ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺎ ﺟﻠﻮی ﭘﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺗﻌﺎدل و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎزی ﭘﺎرک ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺪارس ﺑﺒﺮﯾﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻫﻢ ﻏﺬا ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎ
در ﺳﺮو ﻏﺬا ﯾﺎ رﯾﺨﺘﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪاد و ﮐﺎﻏﺬ و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ و اﻓﺮادی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﯾﻤﻨﯽ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﯾﺎ آﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﺟﻠﺐ ﮐﺮده
و درﺑﺎره ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ  ۴ﺗﺎ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺷام ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ:
• ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻀﻼت ﺑﺰرگ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
• از ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
• اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ را درک ﮐﻨﺪ.

• ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

• ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﯾﻤﻨﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﺳﻼﻣﺘﻰ و رﺷﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷام  2ﺗﺎ  3ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷام  4ﺗﺎ  5ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ:

ﺳﻼﻣﺘﻰ و رﺷﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ

واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻀﻼت ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده ،ﺑﺪن ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮده و ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮی را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از
روال ﻫﺎی روزاﻧﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺴﻮاک زدن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درک ﮐﻮدک از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ را ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷام ﻧﻮزاد ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻧﻮﭘﺎ اﺳﺖ:
•
•
•
•
•

ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻏﻠﺘﯿﺪن ،ﭼﻬﺎر دﺳﺖ و ﭘﺎ
رﻓﺘﻦ ،اﯾﺴﺘﺎدن و راه رﻓﺘﻦ را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺖ ﻫﺎ را ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ از اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی و اﺷﯿﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﺷﯿﺎ را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻏﺬاﻫﺎی اﻧﮕﺸﺘﯽ از ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﻨﯿﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﺮای ﻣﺴﻮاک زدن دﻧﺪان ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮﭘﺎی ﺷام ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ:
• ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ او در ﻏﻠﺘﯿﺪن ،ﻧﺸﺴﺘﻦ ،اﯾﺴﺘﺎدن و دوﯾﺪن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
• ﺑﺎ راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺷﯿﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را از ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
• ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در روال ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﺳﺖ ﺷﺴﺘﻦ ،ﻣﺴﻮاک زدن و ﻏﺬا ﺧﻮردن.

به فرزند خود کمک کنید تا به یادگیری عالقه مند شود

Freddie با کمک های مالی سخاوتمندانه بنیاد
 هزینه ترجمه این کتابچه. تهیه شده استMac
به زبان اسپانیایی با کمک های تکمیلی دریافت
 باشگاهDeanna Hammond شده از بنیاد
 کانتی فیرفکس تامین شده استZonta

Fairfax Futures
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12011 Government Center Pkwy

|

Suite 920

Reading is Fundamental - مطالعه اصل است
www.rif.org/
Reach Out and Read - ارتباط همگانی و مطالعه
www.reachoutandread.org

اداره خدمات خانواده کانتی فیرفکس

Fairfax County Department of Family Services
www.fairfaxcounty.gov/dfs/childrenyouth/healthyfamilies-fairfax.htm
Fairfax County Office for Children - دفتر امور کودکان کانتی فیرفکس
www.fairfaxcounty.gov/ofc
Fairfax County Public Schools - مدارس عمومی کانتی فیرفکس
www.fcps.edu/is/earlychildhood/index.shtml
Farsi 2013
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:جهت کسب اطالعات بیشرت
انجمن ملی آموزش کودکان و خردساالن

National Association for the Education of Young Children
www.naeyc.org
ZERO TO THREE - از تولد تا سه سالگی
www.zerotothree.org
Family Communications, Inc. Mister Rogers Neighborhood
www.fci.org
PBS
www.pbs.org/wholechild/

