
این پروژه توسط سازمان  بهداشت عمومی کانادا )Public Health Agency of Canada(  تامین مالی شده است و شورای بریتیش کلمبیا )BC Council(  برگه های راهنما 
را برای خانواده ها تهیه کرده است که میتوان از وب سایتهای www.bccf.ca ، www.nobodysperfect.ca  دانلود کرد. 

خمیر بازی   
خمیربازی خالقیت کودکان را تقویت میکند. آنها میتوانند هر   

شکلی که دوست دارند از آن بسازند و با فرو کردن ابزارهای 
مختلف در آن میتوانند َاشکال و ساختارهای گوناگون بسازند 

و همچنین کنترل انگشت و عضالت دستشان را افزایش دهند. 
وقتی بزرگتر میشوند، میتوانند افراد و حیوانات کوچک بسازند 
و با آنها بازی کنند. برخی از کودکان هنگام بازی با خمیر آرام 

میشوند. 

هر وقت کودک به سنی رسید که خمیر بازی را به جای بازی   
نخوَرد، میتوانید آن را در اختیار او قرار دهید. برخی از 

کودکان وقتی حدود 12 ماهه میشوند، میتوانند با خمیر بازی 
کنند. اما سایر کودکان شاید تا دو و نیم سالگی نیز نتوانند با 

خمیر بازی کنند. در کل، فرزند شما چندین سال از بازی کردن 
با خمیر لذت خواهد برد.

در اینجا به طرز تهیه خمیر در خانه اشاره شده است. در قسمت   
ادویه جات فروشگاههای مواد غذایی یا مواد غذایی فله ای به 

دنبال ِکِرم تارتار بگردید. 
مواد زیر را در داخل یک قابلمه مخلوط کنید:  .1

یک فنجان آرد )250 میلی لیتر(  
یک چهارم فنجان نمک )60 میلی لیتر(  

دو قاشق چایخوری ِکِرم تارتار )30 میلی لیتر(  
مواد زیر را به این مخلوط اضافه کنید:   .2

یک فنجان آب )250 میلی لیتر(  
چند قطره رنگ خوراکی   

یک قاشق غذا خوری روغن )15 میلی لیتر(  
تمام این مواد را بهم بزنید و برای چند دقیقه روی حرارت   .3

متوسط بپزید. 
وقتی این مخلوط گرم و قلنبه شد، آن را روی کابینت آشپزخانه   .4

پوشیده شده از آرد به هم بزنید تا به شکل خمیر در آید. سپس 
آنقدر ورز دهید تا صاف و یکدست شود. 

این خمیر را در یک ظرف پالستیکی قرار داده و در یخچال   .5
نگهداری کنید. 

شما میتوانید فکر و ذهن فرزندتان را با صحبت کردن با او   
پرورش دهید. از بدو تولد با او صحبت کنید. دربارۀ کارهایی 
که هر دوی شما انجام میدهید، با او صحبت کنید. چیزهایی که 

در اطراف خود میشنود یا میبیند را توصیف کنید. زمانی که 
شروع به حرف زدن میکند، به حرفهای او گوش کنید. او را 

تشویق کنید دربارۀ آنچه که برایش اتفاق می افتد، حرف بزند. 
در صحبت کردن و گوش دادن نوبت را رعایت کنید. 

هر روز برایش داستان بخوانید و تعریف کنید. میتوانید همراه   
با فرزندتان، با نگاه کردن به کتابهای عکس دار دربارۀ آنچه که 

میبینید، صحبت کنید. کودکان میتوانند از کتابهایی که در طول 
زندگی روزمره شان نمیبینند نیز موضوعاتی یاد بگیرند. دربارۀ 

آنچه که در طول روز انجام داده اید، برای کودک نوپای خود 
داستان بگویید. 

داستانها، آهنگ ها و اشعارتان را با او درمیان بگذارید. در   
مورد فرهنگ، باورها، سنت ها و ارزش ها صحبت کنید. 

فرصتهای یادگیری به فرزندتان بدهید

وسایل زیادی برای بازی به فرزندتان بدهید. اسباب بازی   
کودکان نباید گرانقیمت باشد. بسیاری چیزها در منزل پیدا 

میشوند که کودکان از بازی کردن با آنها لذت میبرند. میتوان 
از ظروف و بطری های پالستیکی خالی ، فنجان و کاسه های 

اندازه گیری پالستیکی، لوله های مقوایی و جعبه های خالی 
استفاده کرد. 

میتوانید خمیر بازی با رنگهای گوناگون برای فرزندتان درست   
کنید. در زمستان، در یک لگن مخصوص ظرفشویی مقداری 

برف بریزید و به داخل خانه بیاورید. مطمئن شوید اشیایی که به 
فرزندتان میدهید تمیز و بی خطر باشند. 

بازی در هوای آزاد. کودکان قادر به انجام کارهایی در بیرون   
از خانه هستند که در داخل خانه نمیتوانند انجام دهند. فرزند شما 
از بازی کردن در بیرون از خانه در هر هوایی لذت میبرد. در 
جعبه های شن داخل پارکها یا در برف بازی کنید. هنگام بارش 

باران در گودالهای آب چلپ و چلوپ کنید. فرزندتان را به 
استخر کودکان یا کنار دریا ببرید. 

نقاشی در پیاده رو   
گچ مخصوص نقاشی در پیاده رو گران قیمت نیست و فرزند   

شما میتواند ساعتها با آن خود را سرگرم کند. برخی از کودکان 
در یک سالگی میتوانند با دست گرفتن گچ عالئمی را رسم کنند. 

با این حال، اکثر کودکان در این سن مایلند گچ را در دهانشان 
بگذارند. برای اطمینان خاطر به دنبال گچ غیر سمی بگردید. 

اکثر کودکان حدود 2 سالگی قادر به کشیدن با گچ در پیاده رو   
هستند. میتوانند کّلی نقاشی کنند، بدون اینکه دچار کمبود جا 

شوند! 

مغز فرزندتان در حال رشد است. شما   
میتوانید با حرف زدن، بازی کردن و 
کتاب خواندن در این خصوص به او 

کمک کنید. 

فعالیتهای شاد و آسان فکر و ذهن 
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با فرزندتان درارتباط باشید. توانایی کودک به عشق، اعتماد،   
احساس و یادگیری با ارتباط عمیق عاطفی شروع میشود و با 

افردایکه از او مراقبت میکنند، شکل میگیرد. این ارتباط عاطفی 
قبل از تولد کودک به نام پیوند احساسی آغاز میشود. 

پاسخگوی نیازهای فرزندتان باشید. وقتی شما به نیازهای   
فرزندتان پاسخ میدهید، پیوند بین شما و او محکم و مطمئن میشود. 

او ازشما انتظار دارد خونگرم، دوست داشتنی و قابل اطمینان 
باشید. هنگام ناراحتی، وحشت زدگی، مریضی یا آسیب دیدگی 
به او دلداری دهید. او را نوازش کنید، مرتبًا او را بغل کنید، به 

آرامی و نرمی با او صحبت کنید و برایش آواز بخوانید. 

فعالیتهای شاد و آسان فکر و ذهن 

پیوند احساسی و احساسات فرزندتان

دالی موشه و قایم موشک بازی  
گاهی نوزادان و خردساالن وقتی والدینشان از آنها دور میشوند،   

میترسند. میتوانید با بازیهایی به آن نشان دهید که حتی اگر از آنها 
دور میشوید، دوباره برمیگردید. 

شما میتوانید این بازیها را زمانی که نوزادتان 4 یا 5 ماهه است   
شروع کنید. با گذاشتن نوزاد در صندلی مخصوص کودک طوری 

روبروی او بنشینید که صورتتان کاماًل نزدیک صورتش قرار 
گیرد. وقتی به شما نگاه میکند، صورتتان را پشت پارچه ای پنهان 
کنید و بگویید “من کجا هستم؟” وقتی او شروع به تکان دادن پا یا 
دستش میکند، پارچه را کنار بزنید و به آرامی بگویید “دالی!” و 
به او لبخند بزنید. صبر کنید تا او نیز به شما لبخند بزند و دوباره 

صورتتان را پنهان کنید. اگر او به این بازی عالقه ای نشان نداد، 
آن را متوقف کنید. 

وقتی فرزندتان بزرگتر میشود، خودش میتواند پارچه را جلو   
صورتش بگیرد و این بازی را اجرا کند. 

با فرزند بزرگترتان نوبتی قایم موشک بازی کنید. گاهی اوقات   
او جایی پنهان میشود که شما میتوانید او را ببینید، اما وانمود کنید 
که او را ندیده اید و بگویید “کجایی؟” زیرا او هیجان زده خواهد 
شد. قبل از اینکه باالخره بگویید “پیدات کردم!” چند جا دنبالش 
بگردید. بعد شما قایم شوید و منتظر بمانید تا او شما را پیدا کند. 

احساسات در تصاویر   
شما میتوانید یک کتاب خانگی در مورد احساسات تهیه کنید. از   

مجالت و روزنامه ها تصاویر کودکان را جدا کنید و به دنبال 
عکس کودکانی بگردید که احساسات آنها را بطور متفاوتی بیان 

کنند. این عکسها را روی قطعات مقوا بچسبانید. دو سوراخ در لبه 
هر صفحه ایجاد کنید. با رد کردن نخ از سوراخها، این قطعات را 

در یک کتاب ببندید. 

اگر دوربین دارید، میتوانید از عکسهای فرزندتان برای این کتاب   
استفاده کنید. از او در زمانی که وانمود به غمگینی، خوشحالی، 

ناامیدی،خشمگینی، بی حوصلگی و امثال آن میکند عکس بگیرید. 
او از تماشای عکسهای خود لذت میبرد، بگذارید خودش کتاب را 

ورق بزند و احساسش را به شما بگوید. 

پیوند احساسی شدیدی که شما هنگام   
کودکی در فرزندتان ایجاد میکنید، 

برای تمام عمر ادامه خواهد داشت. 

احساسات را به فرزندتان بیاموزید. نوزادتان هنگام گریه   

کردن میخواهد بگوید که به مراقبت شما نیاز دارد. وقتی گریه 
میکند، بهتر است به نزد او بروید. وقتی بزرگتر میشود، دربارۀ 

احساساتش با او صحبت کنید. احساسات او را با کلماتی مثل شاد، 
غمگین، عصبانی و یا عصبی بیان کنید. 

تعلق خاطر و پیوند احساسی فرزندتان به شما، تفاوت ایجاد   

میکند. پیوند یک کودک به والدینش در نحوۀ پرورش مغز او 
تاثیر میگذارد و هنگام احساس امنیت و آرامش، خواهان یادگیری 

بیشتر است. 

به نوزادتان درارتباطی نزدیک توجه کنید. به آنچه که مایل است   
به شما بگوید و به خواسته ها و ناخواسته های او توجه کنید. 

اولویت های او را دنبال کنید. لبخند او را با لبخند پاسخ دهید. وقتی 
سر و صداهای کوچکی از خودش در می آورد، با او حرف بزنید. 
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با فرزندتان درارتباط باشید. توانایی کودک به عشق، اعتماد،   
احساس و یادگیری با ارتباط عمیق عاطفی شروع میشود و با 

افردایکه از او مراقبت میکنند، شکل میگیرد. این ارتباط عاطفی 
قبل از تولد کودک به نام پیوند احساسی آغاز میشود. 

پاسخگوی نیازهای فرزندتان باشید. وقتی شما به نیازهای   
فرزندتان پاسخ میدهید، پیوند بین شما و او محکم و مطمئن میشود. 

او ازشما انتظار دارد خونگرم، دوست داشتنی و قابل اطمینان 
باشید. هنگام ناراحتی، وحشت زدگی، مریضی یا آسیب دیدگی 
به او دلداری دهید. او را نوازش کنید، مرتبًا او را بغل کنید، به 

آرامی و نرمی با او صحبت کنید و برایش آواز بخوانید. 

فعالیتهای شاد و آسان فکر و ذهن 

پیوند احساسی و احساسات فرزندتان

دالی موشه و قایم موشک بازی  
گاهی نوزادان و خردساالن وقتی والدینشان از آنها دور میشوند،   

میترسند. میتوانید با بازیهایی به آن نشان دهید که حتی اگر از آنها 
دور میشوید، دوباره برمیگردید. 

شما میتوانید این بازیها را زمانی که نوزادتان 4 یا 5 ماهه است   
شروع کنید. با گذاشتن نوزاد در صندلی مخصوص کودک طوری 

روبروی او بنشینید که صورتتان کاماًل نزدیک صورتش قرار 
گیرد. وقتی به شما نگاه میکند، صورتتان را پشت پارچه ای پنهان 
کنید و بگویید “من کجا هستم؟” وقتی او شروع به تکان دادن پا یا 
دستش میکند، پارچه را کنار بزنید و به آرامی بگویید “دالی!” و 
به او لبخند بزنید. صبر کنید تا او نیز به شما لبخند بزند و دوباره 

صورتتان را پنهان کنید. اگر او به این بازی عالقه ای نشان نداد، 
آن را متوقف کنید. 

وقتی فرزندتان بزرگتر میشود، خودش میتواند پارچه را جلو   
صورتش بگیرد و این بازی را اجرا کند. 

با فرزند بزرگترتان نوبتی قایم موشک بازی کنید. گاهی اوقات   
او جایی پنهان میشود که شما میتوانید او را ببینید، اما وانمود کنید 
که او را ندیده اید و بگویید “کجایی؟” زیرا او هیجان زده خواهد 
شد. قبل از اینکه باالخره بگویید “پیدات کردم!” چند جا دنبالش 
بگردید. بعد شما قایم شوید و منتظر بمانید تا او شما را پیدا کند. 

احساسات در تصاویر   
شما میتوانید یک کتاب خانگی در مورد احساسات تهیه کنید. از   

مجالت و روزنامه ها تصاویر کودکان را جدا کنید و به دنبال 
عکس کودکانی بگردید که احساسات آنها را بطور متفاوتی بیان 

کنند. این عکسها را روی قطعات مقوا بچسبانید. دو سوراخ در لبه 
هر صفحه ایجاد کنید. با رد کردن نخ از سوراخها، این قطعات را 

در یک کتاب ببندید. 

اگر دوربین دارید، میتوانید از عکسهای فرزندتان برای این کتاب   
استفاده کنید. از او در زمانی که وانمود به غمگینی، خوشحالی، 

ناامیدی،خشمگینی، بی حوصلگی و امثال آن میکند عکس بگیرید. 
او از تماشای عکسهای خود لذت میبرد، بگذارید خودش کتاب را 

ورق بزند و احساسش را به شما بگوید. 

پیوند احساسی شدیدی که شما هنگام   
کودکی در فرزندتان ایجاد میکنید، 

برای تمام عمر ادامه خواهد داشت. 

احساسات را به فرزندتان بیاموزید. نوزادتان هنگام گریه   

کردن میخواهد بگوید که به مراقبت شما نیاز دارد. وقتی گریه 
میکند، بهتر است به نزد او بروید. وقتی بزرگتر میشود، دربارۀ 

احساساتش با او صحبت کنید. احساسات او را با کلماتی مثل شاد، 
غمگین، عصبانی و یا عصبی بیان کنید. 

تعلق خاطر و پیوند احساسی فرزندتان به شما، تفاوت ایجاد   

میکند. پیوند یک کودک به والدینش در نحوۀ پرورش مغز او 
تاثیر میگذارد و هنگام احساس امنیت و آرامش، خواهان یادگیری 

بیشتر است. 

به نوزادتان درارتباطی نزدیک توجه کنید. به آنچه که مایل است   
به شما بگوید و به خواسته ها و ناخواسته های او توجه کنید. 

اولویت های او را دنبال کنید. لبخند او را با لبخند پاسخ دهید. وقتی 
سر و صداهای کوچکی از خودش در می آورد، با او حرف بزنید. 
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کودکان هنگام بازی کردن می آموزند. فرزند شما هنگام بازی   
از دنیای اطراف خود و جایگاهش در آن آگاه میشود. او نحوۀ 

انجام کارهای جدید را یاد میگیرد و نحوۀ کنار آمدن با دیگران 
را کشف میکند. بازی به او کمک میکند تا احساسات خود را 

نشان دهد و به خودش مطمئن تر شود. 

کودکان به اکتشاف نیاز دارند. به فرزندتان اجازه دهید خودش   
کارهای خود را انجام دهد، زیرا به جای شنیدن توضیحات از 

شما، خودش با انجام کارها بیشتر یاد میگیرد. به او زمان بدهید 
تا خودش چیزها را کشف کند. اطمینان حاصل کنید که دور و 
برش برای اکتشاف بدون خطر و امن باشد. در داخل و خارج 

منزل او را از خطر دور نگه دارید. 

فرزند شما از طریق بازی می آموزد 
عزیمت برای شکار گنج    

قبل از قدم زدن در محله خود، فهرستی از چیزهایی که ممکن   
است سر راه پیدا کنید را تهیه کنید. اگر فرزندتان بسیار کوچک 

است، سه یا چهار چیز کافی خواهد بود. مثاًل میتوانید به دنبال 
یک برگ درخت، یک گل سفید، یک شاخه کوچک و یک سنگ 

خاکستری بگردید. 

اگر فرزندتان بزرگتر است، این فهرست را بلندتر و مشخص تر   
تهیه کنید. در مورد محتویات فهرست خود قبل از خارج شدن از 

منزل صحبت کنید. مطمئن شوید که اقالم این فهرست با فصل 
کنونی تناسب داشته باشند و در محله تان پیدا شوند!

هنگام بیرون رفتن از منزل یک کیف با خود ببرید و وقتی   
چیزی را پیدا میکنید با قرار دادن آن در داخل کیف، نام آن را 

در فهرست خود عالمت بزنید. وقتی به خانه رسیدید یافته ها 
)گنج ها(ی خود را در یک سینی قرار دهید. در مورد محلی 

که آنها را پیدا کردید و مشاهدات دیگر خود هنگام قدم زدن با 
فرزندتان صحبت کنید. یک کودک بزرگتر قادر خواهد بود 

دربارۀ شکار گنج محله برایتان داستان هم بگوید. 

کیف اکتشاف   
شما میتوانید با فرزندتان با استفاده از یک کیف و چند شیء که   

در اطراف خانه پیدا میکنید، “حدس بزن” بازی کنید. برای 
هر بازی از فرزندتان بخواهید یا چشمهایش را ببندد و یا با 

یک روسری آنها را بپوشانید. حاال او باید از گوش، بینی و یا 
انگشتانش برای حدس زدن آنچه شما در داخل کیف میگذارید، 

استفاده کند. به نوبت حدس بزنید. 

حس شنوایی – اشیایی را داخل کیف قرار دهید که بتوانید با  	•
آنها صدا ایجاد کنید. بعنوان مثال، با کلید میتوانید صدای جرنگ 

جرنگ، با کاغذ صدای مچاله و با قلم صدای ترق )کلیک( در 
بیاورید. هریک از اقالم را از کیف بیرون بیاورید و با آنها صدا 

ایجاد کنید. آیا او میتواند صدای این اقالم را حدس بزند؟ 

حس بویایی – چند بطری کوچک مثل شیشه قرص تهیه کنید   •
و در داخل هر یک ماده ای با بوی تند بریزید. در صورت 

مایع بودن، کمی به پنبه آغشته کنید و در داخل شیشه بگذارید. 
میتوانید از موادی مثل کره بادام زمینی، موز، سرکه، پیاز و 

دارچین استفاده کنید. وقتی فرزندتان شیشه ای را از داخل کیف 
بیرون می آورد، آن را باز کنید و بگذارید بدون نگاه کردن آن 

را بو کند. آیا او میتواند بوی آن ماده را حدس بزند؟

حس المسه – اشیایی با بافتهای مختلف مثل سیم ظرفشویی،  	•
اسفنج و دستمال کاغذی را درون کیف قرار دهید. یکی از آنها 
را نام ببرید و از فرزندتان بخواهید بدون نگاه کردن آن را از 
کیف بیرون آورد. هریک از بافتها را برای فرزندتان تشریح 
کنید، مثل خراش دار، نرم، ناهموار و سفت. همچنین میتوانید 

ابتدا یکی از این بافتها را نام ببرید. آیا فرزندتان میتواند چیزی با 
بافت نرم در داخل کیف پیدا کند؟

فرزند شما از طریق بازی می   
آموزد. توام با رشد او، بازیها نیز 
تغییر میکنند و درست از بدو تولد 

نیاز به بازی کردن دارد. 

زمان تماشا و استفاده از رسانه های تصویری را محدود کنید.   
وقتی کودکان فعاالنه با دیگران و با اشیاء واقعی بازی میکنند، 
بیشتر می آموزند. وقتی فرزندتان روبروی یک صفحه نمایشی 

بنشیند، چیزی یاد نمیگیرد. این فعالیتها شامل تماشای تلویزیون، 
استفاده از کامپیوتر، بازی با تلفن همراه و بازیهای ویدیویی 
میباشند. این فعالیتها در زمینه تماشای رسانه های تصویری 

برای کودکان زیر دو سال توصیه نمیشود.

به فرزندتان تجربه های جدید بیاموزید. با افزودن چیزهای جدید   
برای بازی، یادگیری او را تحریک و او را با افراد و موقعیت 
های جدید آشنا کنید. هر روز زمانی را برای بازی در داخل و 

خارج از منزل صرف کنید. فرزند خود را به پارک و زمین 
بازی ببرید. 

فعالیتهای شاد و آسان فکر و ذهن 
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کودکان هنگام بازی کردن می آموزند. فرزند شما هنگام بازی   
از دنیای اطراف خود و جایگاهش در آن آگاه میشود. او نحوۀ 

انجام کارهای جدید را یاد میگیرد و نحوۀ کنار آمدن با دیگران 
را کشف میکند. بازی به او کمک میکند تا احساسات خود را 

نشان دهد و به خودش مطمئن تر شود. 

کودکان به اکتشاف نیاز دارند. به فرزندتان اجازه دهید خودش   
کارهای خود را انجام دهد، زیرا به جای شنیدن توضیحات از 

شما، خودش با انجام کارها بیشتر یاد میگیرد. به او زمان بدهید 
تا خودش چیزها را کشف کند. اطمینان حاصل کنید که دور و 
برش برای اکتشاف بدون خطر و امن باشد. در داخل و خارج 

منزل او را از خطر دور نگه دارید. 

فرزند شما از طریق بازی می آموزد 
عزیمت برای شکار گنج    

قبل از قدم زدن در محله خود، فهرستی از چیزهایی که ممکن   
است سر راه پیدا کنید را تهیه کنید. اگر فرزندتان بسیار کوچک 

است، سه یا چهار چیز کافی خواهد بود. مثاًل میتوانید به دنبال 
یک برگ درخت، یک گل سفید، یک شاخه کوچک و یک سنگ 

خاکستری بگردید. 

اگر فرزندتان بزرگتر است، این فهرست را بلندتر و مشخص تر   
تهیه کنید. در مورد محتویات فهرست خود قبل از خارج شدن از 

منزل صحبت کنید. مطمئن شوید که اقالم این فهرست با فصل 
کنونی تناسب داشته باشند و در محله تان پیدا شوند!

هنگام بیرون رفتن از منزل یک کیف با خود ببرید و وقتی   
چیزی را پیدا میکنید با قرار دادن آن در داخل کیف، نام آن را 

در فهرست خود عالمت بزنید. وقتی به خانه رسیدید یافته ها 
)گنج ها(ی خود را در یک سینی قرار دهید. در مورد محلی 

که آنها را پیدا کردید و مشاهدات دیگر خود هنگام قدم زدن با 
فرزندتان صحبت کنید. یک کودک بزرگتر قادر خواهد بود 

دربارۀ شکار گنج محله برایتان داستان هم بگوید. 

کیف اکتشاف   
شما میتوانید با فرزندتان با استفاده از یک کیف و چند شیء که   

در اطراف خانه پیدا میکنید، “حدس بزن” بازی کنید. برای 
هر بازی از فرزندتان بخواهید یا چشمهایش را ببندد و یا با 

یک روسری آنها را بپوشانید. حاال او باید از گوش، بینی و یا 
انگشتانش برای حدس زدن آنچه شما در داخل کیف میگذارید، 

استفاده کند. به نوبت حدس بزنید. 

حس شنوایی – اشیایی را داخل کیف قرار دهید که بتوانید با  	•
آنها صدا ایجاد کنید. بعنوان مثال، با کلید میتوانید صدای جرنگ 

جرنگ، با کاغذ صدای مچاله و با قلم صدای ترق )کلیک( در 
بیاورید. هریک از اقالم را از کیف بیرون بیاورید و با آنها صدا 

ایجاد کنید. آیا او میتواند صدای این اقالم را حدس بزند؟ 

حس بویایی – چند بطری کوچک مثل شیشه قرص تهیه کنید   •
و در داخل هر یک ماده ای با بوی تند بریزید. در صورت 

مایع بودن، کمی به پنبه آغشته کنید و در داخل شیشه بگذارید. 
میتوانید از موادی مثل کره بادام زمینی، موز، سرکه، پیاز و 

دارچین استفاده کنید. وقتی فرزندتان شیشه ای را از داخل کیف 
بیرون می آورد، آن را باز کنید و بگذارید بدون نگاه کردن آن 

را بو کند. آیا او میتواند بوی آن ماده را حدس بزند؟

حس المسه – اشیایی با بافتهای مختلف مثل سیم ظرفشویی،  	•
اسفنج و دستمال کاغذی را درون کیف قرار دهید. یکی از آنها 
را نام ببرید و از فرزندتان بخواهید بدون نگاه کردن آن را از 
کیف بیرون آورد. هریک از بافتها را برای فرزندتان تشریح 
کنید، مثل خراش دار، نرم، ناهموار و سفت. همچنین میتوانید 

ابتدا یکی از این بافتها را نام ببرید. آیا فرزندتان میتواند چیزی با 
بافت نرم در داخل کیف پیدا کند؟

فرزند شما از طریق بازی می   
آموزد. توام با رشد او، بازیها نیز 
تغییر میکنند و درست از بدو تولد 

نیاز به بازی کردن دارد. 

زمان تماشا و استفاده از رسانه های تصویری را محدود کنید.   
وقتی کودکان فعاالنه با دیگران و با اشیاء واقعی بازی میکنند، 
بیشتر می آموزند. وقتی فرزندتان روبروی یک صفحه نمایشی 

بنشیند، چیزی یاد نمیگیرد. این فعالیتها شامل تماشای تلویزیون، 
استفاده از کامپیوتر، بازی با تلفن همراه و بازیهای ویدیویی 
میباشند. این فعالیتها در زمینه تماشای رسانه های تصویری 

برای کودکان زیر دو سال توصیه نمیشود.

به فرزندتان تجربه های جدید بیاموزید. با افزودن چیزهای جدید   
برای بازی، یادگیری او را تحریک و او را با افراد و موقعیت 
های جدید آشنا کنید. هر روز زمانی را برای بازی در داخل و 

خارج از منزل صرف کنید. فرزند خود را به پارک و زمین 
بازی ببرید. 

فعالیتهای شاد و آسان فکر و ذهن 

Mind - Farsi

NPP_factsheets_eng-final_FA.indd   22-23 1/24/14   5:53 PM

adlina
Typewritten Text
MIND: Play Is the Way Your Child Learns – Farsi


	MIND surround your child with chances to learn - Farsi
	NPP_factsheets_eng-final_FA 12-1.pdf
	NPP_factsheets_eng-final_FA 12-2

	MIND attachment and your childs feelings - Farsi
	NPP_factsheets_eng-final_FA 10-1.pdf
	NPP_factsheets_eng-final_FA 10-2

	MIND play is the way your child learns - Farsi
	NPP_factsheets_eng-final_FA 11-1.pdf
	NPP_factsheets_eng-final_FA 11-2




