فعالیتهای شاد و آسان

رفتار
روشهایی برای هدایت رفتار فرزندتان

یک آدمک (عروسک خیمه شب بازی) در جیب خود داشته باشید
کودکان وقتی حوصله شان سر میرود ،اغلب رفتارشان بدتر
میشود و باید کارهای جالبی انجام دهند .سعی کنید با یک آدمک
حواس فرزندتان را منحرف سازید .با تغییر حالت روانی ،رفتار
او بهتر میشود.

سن کودک خود را در نظر داشته باشید .کودکان بسیار کوچک
بسختی میتوانند خود را کنترل کنند ،حتی اگر قوانین را بدانند.
کودکان در حین رشد ،قوانین را درک میکنند و بهتر بخاطر
میسپارند .هنگام تعیین نحوۀ هدایت رفتار فرزندتان ،توان سنی
او را هم در نظر داشته باشید.
توجه او را به کار دیگری جلب کنید .وقتی نوزادتان خواستار
یک شئ خطرناک میشود ،سعی کنید اسباب بازی دیگری به
او نشان دهید و حواسش را نسبت به آن شئ خطرناک پرت
کنید .اگر کودک نو پای شما مایل است کاری برخالف قوانینی
که وضع کرده اید ،انجام دهد ،میتوانید او را به کار دیگری
مشغول کنید .دستش را بگیرید و به او بگویید “بیا اینجا تا
چیزی را نشانت بدهم”.
به او حق انتخاب بدهید .اگر سن فرزند شما بین یک و نیم تا
دو و نیم سال است ،شاید دوست داشته باشد کلمه “نــه” را
زیاد تکرار کند .سعی کنید سواالتی با پاسخهای “بله” یا “نـه”
را از او نپرسیدً .
مثال اگر میخواهید به فروشگاه بروید ،از
او نپرسید “آیا میخواهی االن به فروشگاه بروی؟” در عوض
بگویید “ما حاال میخواهیم به فروشگاه برویم ”.بعد بالفاصله
دو موضوع دلخواه خود را برای انتخاب به او پیشنهاد کنید
“آیا دوست داری ژاکت بپوشی یا پلوور؟”

میتوانند رابطه بین آنچه که انجام میدهند و پیامدهای حاصل
از آن را درک کنند .شما میتوانید برای رفتار چنین کودکانی
پیامدهایی را در نظر بگیرید تا در پی بردن به اشتباهشان به
آنها کمک کنید .بعنوان مثال ،اگر فرزندتان غذایی را به روی
زمین میریزد ،باید در تمیز کردن آن کمک کند .مطمئن شوید
که پیامدها منصفانه ،واقع بینانه ،امن و مناسب سن فرزند شما
باشند .وقتی فرزندتان کاری را که نباید انجام دهد ،انجام میدهد
با او مهربان و استوار باشید .باید در اجرای پیامدهایی که گفته
بودید اتفاق خواهد افتاد ،سر حرف خود بایستید.

پیامدها را مد نظر داشته باشید .کودکان  3ساله یا بزرگتر

میتوانید از یک جوراب اندازۀ دستتان یک آدمک ساده بسازید.
دستتان را باز کنید طوریکه انگشتان روبروی شست قرار
گیرند .سپس دستتان را داخل جوراب حرکت دهید .برای دهان
آدمک ،شست را به انگشتان نزدیک و برای درست کردن بینی
با انگشت وسطی بطرف جلو اشاره کنید .از فرزندتان بخواهید تا
به چشمهای آدمک اشاره کند .با یک ماژیک میتوانید چشم آدمک
را رسم کنید و یا به نسبت سن فرزندتان ،بگذارید او این کار را
انجام دهد.

چه اتفاقی خواهد افتاد اگر…
با فرزندان پیش دبستانی خود سرگرمی “چه اتفاقی خواهد افتاد
اگر…” بازی کنیدً .
مثال میتوانید بپرسید “چه اتفاقی خواهد افتاد
اگر ما کوله پشتی تو را فراموش کنیم؟” دربارۀ تمام پیامدهای
مربوط به فراموش کردن کوله پشتی همفکری کنید .شاید فرزندتان
در نوبت خود بپرسد “ چه اتفاقی خواهد افتاد اگر ما با یک
دایناسور در خیابان مجاور برخورد کنیم؟!” بگذارید قوۀ تخیل تان
آزاد باشد و با سرگرمی و تفریح اینکار را انجام دهید .جوابهای
احمقانه هم قبول است.
این بازی باعث میشود فرزند پیش دبستانی شما به پیامدهای اعمال
خود فکر کند.

آدمک شما میتواند بسیار ساده باشد .کودکان قوۀ تخیل خوبی
دارند ،در صورت تمایل میتوانید با استفاده از پشم رنگی چشم
آدمک را بدوزید و از پشم بیشتری برای مو استفاده کنید.
با حرکت دادن دهان آدمک با صدای متفاوتی شروع به صحبت
کنید .چقدر طول میکشد تا فرزندتان بجای شما با آدمک حرف
بزند؟ شما میتوانید این آدمک را در جیب خود داشته باشید و
در زمان مناسب از آن استفاده کنید .آیا فرزند شما از انتظار در
صف فروشگاه حوصله اش سر رفته است؟ وقتی آدمک شما
شروع به گفتن قصه های خنده دار میکند ،کودکتان اوقات شاد و
سرگرم کننده ای خواهد داشت.

مهم نیست تا چه حد خوب رفتار
نمودن را به فرزندتان آموزش
میدهید ،اما این را بدانید که تمام
کودکان گاهی بدرفتاری میکنند.
این پروژه توسط سازمان بهداشت عمومی

کانادا ()Public Health Agency of Canada

را برای خانواده ها تهیه کرده است که میتوان از وب
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فعالیتهای شاد و آسان

رفتار
روشهایی برای هدایت رفتار فرزندتان

یک آدمک (عروسک خیمه شب بازی) در جیب خود داشته باشید
کودکان وقتی حوصله شان سر میرود ،اغلب رفتارشان بدتر
میشود و باید کارهای جالبی انجام دهند .سعی کنید با یک آدمک
حواس فرزندتان را منحرف سازید .با تغییر حالت روانی ،رفتار
او بهتر میشود.

سن کودک خود را در نظر داشته باشید .کودکان بسیار کوچک
بسختی میتوانند خود را کنترل کنند ،حتی اگر قوانین را بدانند.
کودکان در حین رشد ،قوانین را درک میکنند و بهتر بخاطر
میسپارند .هنگام تعیین نحوۀ هدایت رفتار فرزندتان ،توان سنی
او را هم در نظر داشته باشید.
توجه او را به کار دیگری جلب کنید .وقتی نوزادتان خواستار
یک شئ خطرناک میشود ،سعی کنید اسباب بازی دیگری به
او نشان دهید و حواسش را نسبت به آن شئ خطرناک پرت
کنید .اگر کودک نو پای شما مایل است کاری برخالف قوانینی
که وضع کرده اید ،انجام دهد ،میتوانید او را به کار دیگری
مشغول کنید .دستش را بگیرید و به او بگویید “بیا اینجا تا
چیزی را نشانت بدهم”.
به او حق انتخاب بدهید .اگر سن فرزند شما بین یک و نیم تا
دو و نیم سال است ،شاید دوست داشته باشد کلمه “نــه” را
زیاد تکرار کند .سعی کنید سواالتی با پاسخهای “بله” یا “نـه”
را از او نپرسیدً .
مثال اگر میخواهید به فروشگاه بروید ،از
او نپرسید “آیا میخواهی االن به فروشگاه بروی؟” در عوض
بگویید “ما حاال میخواهیم به فروشگاه برویم ”.بعد بالفاصله
دو موضوع دلخواه خود را برای انتخاب به او پیشنهاد کنید
“آیا دوست داری ژاکت بپوشی یا پلوور؟”

میتوانند رابطه بین آنچه که انجام میدهند و پیامدهای حاصل
از آن را درک کنند .شما میتوانید برای رفتار چنین کودکانی
پیامدهایی را در نظر بگیرید تا در پی بردن به اشتباهشان به
آنها کمک کنید .بعنوان مثال ،اگر فرزندتان غذایی را به روی
زمین میریزد ،باید در تمیز کردن آن کمک کند .مطمئن شوید
که پیامدها منصفانه ،واقع بینانه ،امن و مناسب سن فرزند شما
باشند .وقتی فرزندتان کاری را که نباید انجام دهد ،انجام میدهد
با او مهربان و استوار باشید .باید در اجرای پیامدهایی که گفته
بودید اتفاق خواهد افتاد ،سر حرف خود بایستید.

پیامدها را مد نظر داشته باشید .کودکان  3ساله یا بزرگتر

میتوانید از یک جوراب اندازۀ دستتان یک آدمک ساده بسازید.
دستتان را باز کنید طوریکه انگشتان روبروی شست قرار
گیرند .سپس دستتان را داخل جوراب حرکت دهید .برای دهان
آدمک ،شست را به انگشتان نزدیک و برای درست کردن بینی
با انگشت وسطی بطرف جلو اشاره کنید .از فرزندتان بخواهید تا
به چشمهای آدمک اشاره کند .با یک ماژیک میتوانید چشم آدمک
را رسم کنید و یا به نسبت سن فرزندتان ،بگذارید او این کار را
انجام دهد.

چه اتفاقی خواهد افتاد اگر…
با فرزندان پیش دبستانی خود سرگرمی “چه اتفاقی خواهد افتاد
اگر…” بازی کنیدً .
مثال میتوانید بپرسید “چه اتفاقی خواهد افتاد
اگر ما کوله پشتی تو را فراموش کنیم؟” دربارۀ تمام پیامدهای
مربوط به فراموش کردن کوله پشتی همفکری کنید .شاید فرزندتان
در نوبت خود بپرسد “ چه اتفاقی خواهد افتاد اگر ما با یک
دایناسور در خیابان مجاور برخورد کنیم؟!” بگذارید قوۀ تخیل تان
آزاد باشد و با سرگرمی و تفریح اینکار را انجام دهید .جوابهای
احمقانه هم قبول است.
این بازی باعث میشود فرزند پیش دبستانی شما به پیامدهای اعمال
خود فکر کند.

آدمک شما میتواند بسیار ساده باشد .کودکان قوۀ تخیل خوبی
دارند ،در صورت تمایل میتوانید با استفاده از پشم رنگی چشم
آدمک را بدوزید و از پشم بیشتری برای مو استفاده کنید.
با حرکت دادن دهان آدمک با صدای متفاوتی شروع به صحبت
کنید .چقدر طول میکشد تا فرزندتان بجای شما با آدمک حرف
بزند؟ شما میتوانید این آدمک را در جیب خود داشته باشید و
در زمان مناسب از آن استفاده کنید .آیا فرزند شما از انتظار در
صف فروشگاه حوصله اش سر رفته است؟ وقتی آدمک شما
شروع به گفتن قصه های خنده دار میکند ،کودکتان اوقات شاد و
سرگرم کننده ای خواهد داشت.

مهم نیست تا چه حد خوب رفتار
نمودن را به فرزندتان آموزش
میدهید ،اما این را بدانید که تمام
کودکان گاهی بدرفتاری میکنند.
این پروژه توسط سازمان بهداشت عمومی

کانادا ()Public Health Agency of Canada

را برای خانواده ها تهیه کرده است که میتوان از وب
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فعالیتهای شاد و آسان

رفتار
آرام و باهم باشید
به آرامش فرزندتان کمک کنید .کودکان در آرامش ،بهتر
رفتار میکنند و گاهی در این خصوص به کمک شما نیاز
دارند .برای آرام کردن نوزادتان اغلب او را در بغل بگیرید،
به آرامی تکانش دهید و برایش آواز بخوانید .گاهی الزم است
کودک خود را از وضعیت دشوار دور کنید که در این حالت
بهتر است همراه با او چند نفس عمیق بکشید و عضالتتان را
ُشل و آزاد کنید.
به احساسات فرزندتان توجه کنید .همدلی یعنی توان درک
احساسات دیگران .وقتی میکوشید احساسات فرزندتان را درک
کنید ،به او نشان میدهید که احساساتش مهم است و او میداند
که شما برای احساساتش احترام قائل هستید .با درک بهترعلل
رفتار او ارتباط ایجاد میکنید و این باعث میشود که او توجه و
عالقه شما را حس کند.

به فرزندتان کمک کنید تا احساسات خود را با کلمات بیان کند.
در مورد احساسات عادی مثل خوشحالی ،غمگینی ،ترس و
خشم با او صحبت کنید .احساسات فرزندتان را نام ببریدً ،
مثال
میتوانید بگویید“ ،من می بینم که غمگین هستی ”.یا “خوشحالم
که امروز خوشحالی! آیا واقعاً چیز خوبی اتفاق افتاده؟”
کودکان با صحبت کردن دربارۀ احساسات از احساس دیگران
مطلع میشوند و وقتی احساس شان محترم شمرده و درک شود،
همدلی را می آموزند.
احساسات فرزندتان را بپذیرید .به او بفهمانید که ناراحت
و عصبانی شدن اشکالی ندارد .دیگران نیز دارای چنین
احساساتی هستند .شما میتوانید احساسات منفی او را بدون قبول
کردن رفتار منفی از او بپذیرید .عصبانی شدن اشکالی ندارد،
اما زدن دیگران خوب نیست.
آرام باشید .زمانیکه فرزندتان قوانین را رعایت نمیکند،
عصبانیت هیچ کمکی نمیکند .اگر به آرامی صحبت کنید،
کودکان میتوانند واضح تر فکر کنند .گاهی برای یک پدر یا
مادر بسیار دشوار است که آرام و منطقی باشد .سرمشق خوبی
باشید .اگر بقدری عصبانی هستید که فکر میکنید ممکن است
چیزی بگویید یا کاری انجام دهید که بعداً پشیمان شوید ،بهتر
است لحظه ای با خودتان تنها باشید .مطمئن شوید که فرزندتان
در جای امن باشد و چند دقیقه ای را با خود تنها باشید تا
آرامتر شوید.

این پروژه توسط سازمان بهداشت عمومی

کانادا ()Public Health Agency of Canada

را برای خانواده ها تهیه کرده است که میتوان از وب
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کلمبیا ()BC Council

حباب بازی
نفس عمیق و آهسته یکی از بهترین روشهای آرام شدن است و
برای بزرگساالن و کودکان هر دو موثر واقع میشود .با فوت
کردن حباب میتوانید بصورت تفریحی نفس عمیق بکشید .طرز
تهیه مخلوط حباب در منزل بشرح زیر است:
 . 1در یک قابلمه یا کاسه حدود ½ اینچ (یک سانتیمتر) آب بریزید.
 .2حدود  3یا  4قطره مایع ظرفشویی به آن اضافه کنید.
 .3به آرامی به هم بزنید تا زیاد کف نکند.
 .4اگر گلیسیرین دارید ،میتوانید یک قاشق چایخوری ( 5میلیگرم)
به آن اضافه کنید ،گلیسیرین را میتوانید از داروخانه بخرید،
زیرا با اضافه کردن گلیسیرین حبابهای بهتری حاصل میشود.
حباب را میتوان با هر شیء سوراخداری درست کرد .میتوانید
یک میله پالستیکی مخصوص فوت کردن حباب بخرید .همچنین
میتوانید از یک قیف کوچک یا از قطعات پالستیک کیک
بُری استفاده کنید .حتی میتوانید وسط درپوش قوطیهای روغن
مارگارین یک سوراخ ایجاد کنید.
با تمرین میتوان حباب را فوت کرد .هرچند کودکان با هم فرق
دارند ،اما اکثر کودکان  2ساله میتوانند نفسشان را برای دمیدن
حباب کنترل کنند .اگر میله حباب را نگه دارید ،فرزندتان
راحت تر میتواند حبابها را فوت کند.

با آهنگ برقصید
گاهی اوقات فرزندتان با تکان دادن بدنش آرام میشود .با
پخش آهنگ دور آشپزخانه برقصید ومطابق با روحیه خود
آهنگ را عوض کنید .آیا به آهنگ تند برای کم کردن انرژی
و یا به آهنگ مالیم برای آرام شدن نیاز دارید؟ یک حوله
ظرفشویی یا یک قطعه نوار پهن به فرزندتان بدهید تا در
دست بگیرد و همراه با آهنگ آن را تکان دهد .در این زمان
به فرزندتان ملحق شوید ،شاید شما نیز باید تکانی به خود
بدهید!

برگه های راهنما
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فعالیتهای شاد و آسان

رفتار
آرام و باهم باشید
به آرامش فرزندتان کمک کنید .کودکان در آرامش ،بهتر
رفتار میکنند و گاهی در این خصوص به کمک شما نیاز
دارند .برای آرام کردن نوزادتان اغلب او را در بغل بگیرید،
به آرامی تکانش دهید و برایش آواز بخوانید .گاهی الزم است
کودک خود را از وضعیت دشوار دور کنید که در این حالت
بهتر است همراه با او چند نفس عمیق بکشید و عضالتتان را
ُشل و آزاد کنید.
به احساسات فرزندتان توجه کنید .همدلی یعنی توان درک
احساسات دیگران .وقتی میکوشید احساسات فرزندتان را درک
کنید ،به او نشان میدهید که احساساتش مهم است و او میداند
که شما برای احساساتش احترام قائل هستید .با درک بهترعلل
رفتار او ارتباط ایجاد میکنید و این باعث میشود که او توجه و
عالقه شما را حس کند.

به فرزندتان کمک کنید تا احساسات خود را با کلمات بیان کند.
در مورد احساسات عادی مثل خوشحالی ،غمگینی ،ترس و
خشم با او صحبت کنید .احساسات فرزندتان را نام ببریدً ،
مثال
میتوانید بگویید“ ،من می بینم که غمگین هستی ”.یا “خوشحالم
که امروز خوشحالی! آیا واقعاً چیز خوبی اتفاق افتاده؟”
کودکان با صحبت کردن دربارۀ احساسات از احساس دیگران
مطلع میشوند و وقتی احساس شان محترم شمرده و درک شود،
همدلی را می آموزند.
احساسات فرزندتان را بپذیرید .به او بفهمانید که ناراحت
و عصبانی شدن اشکالی ندارد .دیگران نیز دارای چنین
احساساتی هستند .شما میتوانید احساسات منفی او را بدون قبول
کردن رفتار منفی از او بپذیرید .عصبانی شدن اشکالی ندارد،
اما زدن دیگران خوب نیست.
آرام باشید .زمانیکه فرزندتان قوانین را رعایت نمیکند،
عصبانیت هیچ کمکی نمیکند .اگر به آرامی صحبت کنید،
کودکان میتوانند واضح تر فکر کنند .گاهی برای یک پدر یا
مادر بسیار دشوار است که آرام و منطقی باشد .سرمشق خوبی
باشید .اگر بقدری عصبانی هستید که فکر میکنید ممکن است
چیزی بگویید یا کاری انجام دهید که بعداً پشیمان شوید ،بهتر
است لحظه ای با خودتان تنها باشید .مطمئن شوید که فرزندتان
در جای امن باشد و چند دقیقه ای را با خود تنها باشید تا
آرامتر شوید.

این پروژه توسط سازمان بهداشت عمومی

کانادا ()Public Health Agency of Canada

را برای خانواده ها تهیه کرده است که میتوان از وب
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تامین مالی شده است و شورای بریتیش

سایتهای www.bccf.ca ، www.nobodysperfect.ca

دانلود

کلمبیا ()BC Council

برگه های راهنما

حباب بازی
نفس عمیق و آهسته یکی از بهترین روشهای آرام شدن است و
برای بزرگساالن و کودکان هر دو موثر واقع میشود .با فوت
کردن حباب میتوانید بصورت تفریحی نفس عمیق بکشید .طرز
تهیه مخلوط حباب در منزل بشرح زیر است:
 . 1در یک قابلمه یا کاسه حدود ½ اینچ (یک سانتیمتر) آب بریزید.
 .2حدود  3یا  4قطره مایع ظرفشویی به آن اضافه کنید.
 .3به آرامی به هم بزنید تا زیاد کف نکند.
 .4اگر گلیسیرین دارید ،میتوانید یک قاشق چایخوری ( 5میلیگرم)
به آن اضافه کنید ،گلیسیرین را میتوانید از داروخانه بخرید،
زیرا با اضافه کردن گلیسیرین حبابهای بهتری حاصل میشود.
حباب را میتوان با هر شیء سوراخداری درست کرد .میتوانید
یک میله پالستیکی مخصوص فوت کردن حباب بخرید .همچنین
میتوانید از یک قیف کوچک یا از قطعات پالستیک کیک
بُری استفاده کنید .حتی میتوانید وسط درپوش قوطیهای روغن
مارگارین یک سوراخ ایجاد کنید.
با تمرین میتوان حباب را فوت کرد .هرچند کودکان با هم فرق
دارند ،اما اکثر کودکان  2ساله میتوانند نفسشان را برای دمیدن
حباب کنترل کنند .اگر میله حباب را نگه دارید ،فرزندتان
راحت تر میتواند حبابها را فوت کند.

با آهنگ برقصید
گاهی اوقات فرزندتان با تکان دادن بدنش آرام میشود .با
پخش آهنگ دور آشپزخانه برقصید ومطابق با روحیه خود
آهنگ را عوض کنید .آیا به آهنگ تند برای کم کردن انرژی
و یا به آهنگ مالیم برای آرام شدن نیاز دارید؟ یک حوله
ظرفشویی یا یک قطعه نوار پهن به فرزندتان بدهید تا در
دست بگیرد و همراه با آهنگ آن را تکان دهد .در این زمان
به فرزندتان ملحق شوید ،شاید شما نیز باید تکانی به خود
بدهید!
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فعالیتهای شاد و آسان

رفتار
قوانین معقوالنه وضع کنید
از فرزندان خود نسبت به سنشان انتظار داشته باشید .رفتار
و افکار کودکان نسبت به رشدشان تغییر میکند .از انتظارات
خود در سنین مختلف فرزندتان آگاهی داشته باشید .این امر
تصور واقع بینانه ای را از توانایی های فرزندتان به شما
میدهد .انتظار بیش از حد در سن پایین باعث آزردگی خاطر
خود شما و او هر دو میشود.

فرزندتان به راهنمایی ،ثبات
و صبر شما نیاز دارد.

قوانین و محدودیتها را به شکل روشن و واضح تعیین کنید.
وقتی قوانین واضح باشند ،فرزندتان قادر به درک انتظارات
شما خواهد بود .علت قوانین را برای او توضیح دهید و این
قوانین باید هر روز یکسان باشند.
دستورالعمل ها را بطور واضح بیان کنید .به فرزند خود به
جای آنچه که نباید انجام دهد ،آنچه که میتواند و باید انجام
دهد ،بگوییدً .
مثال بجای “ َنـدو” به او بگویید “ راه برو”.
بجای “بچه را نزن” به او بگویید “ به آرامی به بچه دست
بزن” .هم شما و هم فرزندتان خوشحالتر خواهید شد ،اگر شما
مجبور نشوید کلمه “نـه !” را مرتباً تکرار کنید.
محدودیتها همراه با فرزند شما رشد میکنند .با بزرگتر شدن
فرزندتان قوانین شما نیز تغییر خواهند کرد .بعنوان مثال،
ممکن است فرزندتان نسبت به سنش دیرتر به رختخواب برود.
محدودیتها را مطابق با سنش تعیین کنید.
اغلب یاد آوری کنید .شاید کودکان خردسال همیشه طبق
خواسته شما به قوانین فکر نکنند و مرتکب اشتباهات زیادی
شوند .صبورباشید و استواری خود را به آرامی حفظ کنید.

آواز و آهنگ برای کارهای روزمره
ترانه و آواز خوانی روشی ساده برای یادآوری به کودکان در
مورد رفتاریست که شما انتظار دارید .کودکان ترجیح میدهند
از طریق آواز آنچه را که به آنها میگویید انجام دهند تا اینکه
مستقیماً به آنها دستور بدهید .میتوانید کلمات جدیدی را با
آهنگی آشنا تنظیم کنیدً ،
مثال با این آهنگ فرزندتان را برای
صرف ناهار صدا کنید “اگر گرسنه هستی ،میتونی بیایی و
غذا بخوری ”.این آواز را با لحن و آهنگ “اگر خوشحالی و
میدونی ”.تنظیم کنید.
تغییر یک فعالیت به فعالیت دیگر به برخی از کودکان فشار
روحی وارد میکند .چنین آهنگهای ابداعی میتوانند به این
امر کمک کنند .این آهنگها باعث تغییر روحیه میشوند و
رویدادهای آینده را اطالع میدهند .فرزند شما بسرعت این
آواز را تشخیص خواهد داد و دو نت اول آن برای درک او
از انتظارات شما کافی است .حتی شاید خودش همراه با شما
بخواند و سپس با درک بقیه آواز دربارۀ انجام خواسته شما
تصمیم بگیرد.

سیمون میگوید…
این بازی به کودکان در تمرین گوش دادن با دقت و دنبال
کردن دستورالعمل ها کمک میکند .این بازی برای کودکان 4
سال و بزرگتر بسیار خوب عمل میکند .برخی از کودکان 3
ساله نیز شاید از آن لذت ببرند .شما میتوانید فقط با دو نفر و
یا با یک گروه بازی کنید .فردی که نقش “سیمون” را بازی
میکند ،روبروی دیگران می ایستد .وقتی سیمون میگوید
“سیمون میگوید ،گونه خود را لمس کنید” دیگران گونه های
خود را لمس میکنند .به همین ترتیب سیمون حرکات مختلف را
دستور میدهد .از زمانیکه او شروع به گفتن “ سیمون میگوید”
میکند ،دیگران از او اطاعت میکنند .اما وقتی ً
مثال سیمون
فقط میگوید“ ،انگشت های پای خود را لمس کنید ”،هیچکس
حرکتی نمیکند.
با کودکان خردسال بهتر است که بدون برنده و بازنده بازی
کرد .اگر کسی دستورالعملی را دنبال کرد که نمی بایست
میکرد ،فقط بخندید و ادامه دهید .برای سرگروه شدن نوبت را
رعایت کنید.

این پروژه توسط سازمان بهداشت عمومی

کانادا ()Public Health Agency of Canada

را برای خانواده ها تهیه کرده است که میتوان از وب

1/24/14 5:54 PM

تامین مالی شده است و شورای بریتیش

سایتهای www.bccf.ca ، www.nobodysperfect.ca
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فعالیتهای شاد و آسان

رفتار
قوانین معقوالنه وضع کنید
از فرزندان خود نسبت به سنشان انتظار داشته باشید .رفتار
و افکار کودکان نسبت به رشدشان تغییر میکند .از انتظارات
خود در سنین مختلف فرزندتان آگاهی داشته باشید .این امر
تصور واقع بینانه ای را از توانایی های فرزندتان به شما
میدهد .انتظار بیش از حد در سن پایین باعث آزردگی خاطر
خود شما و او هر دو میشود.

فرزندتان به راهنمایی ،ثبات
و صبر شما نیاز دارد.

قوانین و محدودیتها را به شکل روشن و واضح تعیین کنید.
وقتی قوانین واضح باشند ،فرزندتان قادر به درک انتظارات
شما خواهد بود .علت قوانین را برای او توضیح دهید و این
قوانین باید هر روز یکسان باشند.
دستورالعمل ها را بطور واضح بیان کنید .به فرزند خود به
جای آنچه که نباید انجام دهد ،آنچه که میتواند و باید انجام
دهد ،بگوییدً .
مثال بجای “ َنـدو” به او بگویید “ راه برو”.
بجای “بچه را نزن” به او بگویید “ به آرامی به بچه دست
بزن” .هم شما و هم فرزندتان خوشحالتر خواهید شد ،اگر شما
مجبور نشوید کلمه “نـه !” را مرتباً تکرار کنید.
محدودیتها همراه با فرزند شما رشد میکنند .با بزرگتر شدن
فرزندتان قوانین شما نیز تغییر خواهند کرد .بعنوان مثال،
ممکن است فرزندتان نسبت به سنش دیرتر به رختخواب برود.
محدودیتها را مطابق با سنش تعیین کنید.
اغلب یاد آوری کنید .شاید کودکان خردسال همیشه طبق
خواسته شما به قوانین فکر نکنند و مرتکب اشتباهات زیادی
شوند .صبورباشید و استواری خود را به آرامی حفظ کنید.

آواز و آهنگ برای کارهای روزمره
ترانه و آواز خوانی روشی ساده برای یادآوری به کودکان در
مورد رفتاریست که شما انتظار دارید .کودکان ترجیح میدهند
از طریق آواز آنچه را که به آنها میگویید انجام دهند تا اینکه
مستقیماً به آنها دستور بدهید .میتوانید کلمات جدیدی را با
آهنگی آشنا تنظیم کنیدً ،
مثال با این آهنگ فرزندتان را برای
صرف ناهار صدا کنید “اگر گرسنه هستی ،میتونی بیایی و
غذا بخوری ”.این آواز را با لحن و آهنگ “اگر خوشحالی و
میدونی ”.تنظیم کنید.
تغییر یک فعالیت به فعالیت دیگر به برخی از کودکان فشار
روحی وارد میکند .چنین آهنگهای ابداعی میتوانند به این
امر کمک کنند .این آهنگها باعث تغییر روحیه میشوند و
رویدادهای آینده را اطالع میدهند .فرزند شما بسرعت این
آواز را تشخیص خواهد داد و دو نت اول آن برای درک او
از انتظارات شما کافی است .حتی شاید خودش همراه با شما
بخواند و سپس با درک بقیه آواز دربارۀ انجام خواسته شما
تصمیم بگیرد.

سیمون میگوید…
این بازی به کودکان در تمرین گوش دادن با دقت و دنبال
کردن دستورالعمل ها کمک میکند .این بازی برای کودکان 4
سال و بزرگتر بسیار خوب عمل میکند .برخی از کودکان 3
ساله نیز شاید از آن لذت ببرند .شما میتوانید فقط با دو نفر و
یا با یک گروه بازی کنید .فردی که نقش “سیمون” را بازی
میکند ،روبروی دیگران می ایستد .وقتی سیمون میگوید
“سیمون میگوید ،گونه خود را لمس کنید” دیگران گونه های
خود را لمس میکنند .به همین ترتیب سیمون حرکات مختلف را
دستور میدهد .از زمانیکه او شروع به گفتن “ سیمون میگوید”
میکند ،دیگران از او اطاعت میکنند .اما وقتی ً
مثال سیمون
فقط میگوید“ ،انگشت های پای خود را لمس کنید ”،هیچکس
حرکتی نمیکند.
با کودکان خردسال بهتر است که بدون برنده و بازنده بازی
کرد .اگر کسی دستورالعملی را دنبال کرد که نمی بایست
میکرد ،فقط بخندید و ادامه دهید .برای سرگروه شدن نوبت را
رعایت کنید.

این پروژه توسط سازمان بهداشت عمومی

کانادا ()Public Health Agency of Canada

را برای خانواده ها تهیه کرده است که میتوان از وب

1/24/14 5:54 PM

تامین مالی شده است و شورای بریتیش

سایتهای www.bccf.ca ، www.nobodysperfect.ca
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فعالیتهای شاد و آسان

رفتار
خوب رفتار کردن را برای فرزند خود تسهیل کنید.
دور و بر فرزند خود را به محیطی امن و جالب تبدیل کنید.
کودکان پر جنب و جوش هستند ،پس باید خانه را به محلی امن
برای بازی تبدیل کنید .به جای اینکه مرتب به فرزندتان “نــه”
بگویید ،بهتر است خانه را برای یادگیری و کاوش او امن
کنید .اگر حوصله فرزندتان سر میرود ،با تغییر محیط اطراف
اشیاء را جالب و هیجان انگیز نشان دهید .هنگام بیرون رفتن
از منزل یک خوراک مختصر (اسنک) ،اسباب بازی یا کتاب
برای کودکتان بردارید.
برنامه عادی روزمره خانوادگی ایجاد کنید .وقتی کارها هر
روز با نظم و ترتیب انجام میشوند ،کودکان احساس امنیت
بیشتری میکنند .اگر کاری به یک عادت تبدیل شود ،کودکان
راحتتر میتوانند قوانین را دنبال کنند ،مثل جمع کردن اسباب
بازی .با تنظیم روال روزانه ،فرزندتان میتواند وعده های
غذایی و اسنک منظم و خواب کافی داشته باشد .فعالیتهای
جسمانی زیادی در داخل و خارج از منزل ترتیب دهید .فرزند
شما راحت تر بخواب میرود اگر هرشب ساعت معینی را
برای خوابیدن او تنظیم کنید.

الگوی خوبی باشید .فرزند شما تقریباً همه چیز را با مشاهدۀ
آنچه که دیگران انجام میدهند ،یاد میگیرد .شما خودتان به
روشی مثبت رفتار کنید تا فرزندتان از انتظارات شما مطلع
شود .اگر مایلید فرزندتان مودب باشد ،مطمئن شوید که کلمات
“خواهش میکنم” و “متشکرم” را از شما بشنود.

وقتی شما و فرزندتان دلبستگی
شدیدی نسبت به هم داشته باشید ،به
احتمال زیاد او دستورالعمل های شما
را دنبال خواهد کرد.

این پروژه توسط سازمان بهداشت عمومی

را برای خانواده ها تهیه کرده است که میتوان از وب

1/24/14 5:54 PM

در وهله اول ،فهرست تمام لباسهایی که فرزندتان باید در
هوای سرد و برفی بیرون بپوشد ،تهیه کنید .شما به عکس
هریک از این اقالم نیاز دارید .میتوانید آنها را رسم کنید ،از
آگهی های روزنامه جدا کنید و یا از لباسهای فرزندتان عکس
بگیرید .اگر فرزندتان بزرگتر باشد ،میتواند خودش آنها را
رسم و یا از آگهی روزنامه ها جدا کند.
تمام عکسها را در جایی بچینید و سپس به فرزندتان در مرتب
کردن آنها کمک کنید .به او اجازه بدهید به شما در چسباندن
این عکسها بر روی یک قطعه کاغذ بزرگ کمک کند .میتوانید
این نمودار را بر روی دیواری نزدیک جایی که او برای
بیرون رفتن لباس میپوشد ،نصب کنید.

فرزندتان را تحسین و تشویق کنید .بگذارید فرزندتان بفهمد شما
متوجه رفتار خوب او هستید .وقتی از رضایت خود درباره کار
خوبی که فرزندتان انجام داده است به وضوح توضیح میدهید
تحسین و تشویق بهترین نتیجه را خواهد داشت .این امر به
فرزندتان کمک خواهد کرد بفهمد از او چه انتظاری دارید.

کانادا ()Public Health Agency of Canada

تصویری از کارهای روزانه
نمودارهای تصویری در یادگیری برنامه های روزمره
خانوادگی به فرزند شما کمک میکند .میتوانید این تصاویر را
با فرزندتان درست کنید .برای کودکان خردسال ،از عکسهایی
استفاده کنید که هر مرحله را نشان میدهند .برای کودکان
بزرگتر ،میتوانید از کلمات نیز استفاده کنیدً ،
مثال میتوانید
عکسهای مربوط به روال لباس پوشیدن در زمستان را کنار هم
بچینید.

او میتواند از نگاه کردن به فهرست این عکسها لذت ببرد و لباس
بعدی را برای پوشیدن پیدا کند .شما میتوانید چنین نموداری را
برای هر روال روزمره درست کنید .این امر آنچه که شما از
فرزندتان انتظار دارید را به او یادآوری خواهد کرد.

تامین مالی شده است و شورای بریتیش

سایتهای www.bccf.ca ، www.nobodysperfect.ca

دانلود

کلمبیا ()BC Council

تقلید از راهنما
خردساالن تقریباً همه چیز را با تماشای اطرافیان و تقلید
کارهایشان یاد میگیرند .آنها از بازی “تقلید از راهنما
 “ follow-the-leaderلذت میبرند .راههای زیادی برای این
بازی وجود دارد .شما میتوانید در خارج از منزل و یا در
راهرو بازی پر جنب و جوشی انجام دهید.
فرزندتان کارهای شما را وقتی در جهات مختلف حرکت
میکنید ،تقلید میکند .بعنوان مثال ،میتوانید در پارک دور یک
درخت با تکان دادن دستهایتان قدم رو بروید .سپس بگذارید
فرزندتان جلو شما دور درخت بچرخد .او میتواند هر طور
دوست دارد حرکت کند و شما حرکات او را دنبال کنید.
شما میتوانید به همین روش با سرو صدای کمتری نیز بازی
کنید .این بازی را در اتوبوس و یا نشسته در اتاق انتظار
میتوانید انجام دهید .دستهای خود را طوری حرکت دهید که او
از آن تقلید کند و بعد او شکلی از خود در می آورد که شما باید
از او تقلید کنید.
این بازی با کودک خردسال میتواند بسیار ساده باشد .با یک
کودک پنج ساله میتوانید نمونه های طوالنی تری درست کنید.
بازی توام با تفریح و سرگرمی روشی مطمئن برای ایجاد
ارتباط و پیوند بین شما و فرزندتان است.

برگه های راهنما
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فعالیتهای شاد و آسان

رفتار
خوب رفتار کردن را برای فرزند خود تسهیل کنید.
دور و بر فرزند خود را به محیطی امن و جالب تبدیل کنید.
کودکان پر جنب و جوش هستند ،پس باید خانه را به محلی امن
برای بازی تبدیل کنید .به جای اینکه مرتب به فرزندتان “نــه”
بگویید ،بهتر است خانه را برای یادگیری و کاوش او امن
کنید .اگر حوصله فرزندتان سر میرود ،با تغییر محیط اطراف
اشیاء را جالب و هیجان انگیز نشان دهید .هنگام بیرون رفتن
از منزل یک خوراک مختصر (اسنک) ،اسباب بازی یا کتاب
برای کودکتان بردارید.
برنامه عادی روزمره خانوادگی ایجاد کنید .وقتی کارها هر
روز با نظم و ترتیب انجام میشوند ،کودکان احساس امنیت
بیشتری میکنند .اگر کاری به یک عادت تبدیل شود ،کودکان
راحتتر میتوانند قوانین را دنبال کنند ،مثل جمع کردن اسباب
بازی .با تنظیم روال روزانه ،فرزندتان میتواند وعده های
غذایی و اسنک منظم و خواب کافی داشته باشد .فعالیتهای
جسمانی زیادی در داخل و خارج از منزل ترتیب دهید .فرزند
شما راحت تر بخواب میرود اگر هرشب ساعت معینی را
برای خوابیدن او تنظیم کنید.

الگوی خوبی باشید .فرزند شما تقریباً همه چیز را با مشاهدۀ
آنچه که دیگران انجام میدهند ،یاد میگیرد .شما خودتان به
روشی مثبت رفتار کنید تا فرزندتان از انتظارات شما مطلع
شود .اگر مایلید فرزندتان مودب باشد ،مطمئن شوید که کلمات
“خواهش میکنم” و “متشکرم” را از شما بشنود.

وقتی شما و فرزندتان دلبستگی
شدیدی نسبت به هم داشته باشید ،به
احتمال زیاد او دستورالعمل های شما
را دنبال خواهد کرد.

این پروژه توسط سازمان بهداشت عمومی

را برای خانواده ها تهیه کرده است که میتوان از وب

1/24/14 5:54 PM

در وهله اول ،فهرست تمام لباسهایی که فرزندتان باید در
هوای سرد و برفی بیرون بپوشد ،تهیه کنید .شما به عکس
هریک از این اقالم نیاز دارید .میتوانید آنها را رسم کنید ،از
آگهی های روزنامه جدا کنید و یا از لباسهای فرزندتان عکس
بگیرید .اگر فرزندتان بزرگتر باشد ،میتواند خودش آنها را
رسم و یا از آگهی روزنامه ها جدا کند.
تمام عکسها را در جایی بچینید و سپس به فرزندتان در مرتب
کردن آنها کمک کنید .به او اجازه بدهید به شما در چسباندن
این عکسها بر روی یک قطعه کاغذ بزرگ کمک کند .میتوانید
این نمودار را بر روی دیواری نزدیک جایی که او برای
بیرون رفتن لباس میپوشد ،نصب کنید.

فرزندتان را تحسین و تشویق کنید .بگذارید فرزندتان بفهمد شما
متوجه رفتار خوب او هستید .وقتی از رضایت خود درباره کار
خوبی که فرزندتان انجام داده است به وضوح توضیح میدهید
تحسین و تشویق بهترین نتیجه را خواهد داشت .این امر به
فرزندتان کمک خواهد کرد بفهمد از او چه انتظاری دارید.

کانادا ()Public Health Agency of Canada

تصویری از کارهای روزانه
نمودارهای تصویری در یادگیری برنامه های روزمره
خانوادگی به فرزند شما کمک میکند .میتوانید این تصاویر را
با فرزندتان درست کنید .برای کودکان خردسال ،از عکسهایی
استفاده کنید که هر مرحله را نشان میدهند .برای کودکان
بزرگتر ،میتوانید از کلمات نیز استفاده کنیدً ،
مثال میتوانید
عکسهای مربوط به روال لباس پوشیدن در زمستان را کنار هم
بچینید.

او میتواند از نگاه کردن به فهرست این عکسها لذت ببرد و لباس
بعدی را برای پوشیدن پیدا کند .شما میتوانید چنین نموداری را
برای هر روال روزمره درست کنید .این امر آنچه که شما از
فرزندتان انتظار دارید را به او یادآوری خواهد کرد.

تامین مالی شده است و شورای بریتیش

سایتهای www.bccf.ca ، www.nobodysperfect.ca

دانلود

کلمبیا ()BC Council

برگه های راهنما

تقلید از راهنما
خردساالن تقریباً همه چیز را با تماشای اطرافیان و تقلید
کارهایشان یاد میگیرند .آنها از بازی “تقلید از راهنما
 “ follow-the-leaderلذت میبرند .راههای زیادی برای این
بازی وجود دارد .شما میتوانید در خارج از منزل و یا در
راهرو بازی پر جنب و جوشی انجام دهید.
فرزندتان کارهای شما را وقتی در جهات مختلف حرکت
میکنید ،تقلید میکند .بعنوان مثال ،میتوانید در پارک دور یک
درخت با تکان دادن دستهایتان قدم رو بروید .سپس بگذارید
فرزندتان جلو شما دور درخت بچرخد .او میتواند هر طور
دوست دارد حرکت کند و شما حرکات او را دنبال کنید.
شما میتوانید به همین روش با سرو صدای کمتری نیز بازی
کنید .این بازی را در اتوبوس و یا نشسته در اتاق انتظار
میتوانید انجام دهید .دستهای خود را طوری حرکت دهید که او
از آن تقلید کند و بعد او شکلی از خود در می آورد که شما باید
از او تقلید کنید.
این بازی با کودک خردسال میتواند بسیار ساده باشد .با یک
کودک پنج ساله میتوانید نمونه های طوالنی تری درست کنید.
بازی توام با تفریح و سرگرمی روشی مطمئن برای ایجاد
ارتباط و پیوند بین شما و فرزندتان است.
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