به نام خدا

توصیههایی برای
ارتقای تکامل حرکتی ،ذهنی ،ارتباطی
و اجتماعی کودکان

سرگرمی
و فعالیت های تکاملی

1

سن
 1-4ماه

توصيههايی برای تکامل کودک
سرگرمی و فعالیت هایی برای ارتقای تکامل حرکتی ،ذهنی ،ارتباطی و اجتماعی کودکان  1تا  4ماهه
این فعالیت ها را با کودک  1تا  4ماهه تان انجام دهید .این فعالیتها یک روش خوب برای داشتن سرگرمی
با یکدیگر و حمایت از تکامل حرکتی ،ذهنی ،ارتباطی و اجتماعی کودک شما است.

در حالیکه کودکتان را شیر می  دهید،
پوش ��کش را عوض می کنید و یا بغلش
کرده اید ،با او ب����ه آرامی صحبت کنید.
او ممک����ن اس����ت هم����ه کلمات����ی ک����ه
می گویید را متوجه نشود ،ولی صدای
شما را می شناسد و با آن آرام می شود.

ی ��ک آین����ه نش����کن را نزدی����ک ب����ه
کودکتان قرار دهید ،بطوری که بتواند
آن را ببیند .ش����روع ب����ه صحبت کنید و
ب ��ا انگش����تانتان ب����ه آینه ضرب����ه بزنید
ت ��ا توجه ک����ودک ب����ه آینه جلب ش����ود.
آینه ب����رای کودک مح����رک بینایی ایجاد
می کن���د و ب����ه تدری����ج ک����ودک متوج����ه
تصویر خود در آینه می شود.

در حالیک����ه کودک ت����ان را در آغ����وش
گرفته و برایش الالی����ی می خوانید ،به
آرامی او را با ریتم تاب دهید.

زمانی که میبینید کودکتان به
صدای شما واکنش نشان میدهد،
او را تحسین و نوازش کنید .دوباره
با او صحبت کنید و ببینید که آیا او
دوباره پاسخ میدهد.

در حالیک���ه کودکت���ان را ب���ه ط���ور
مطمئن���ی در آغ���وش گرفتهای���د ،ب���ا
خوان���دن تران���ه ای ی���ا در حین گوش
دادن به موس���یقی ،ح���رکات موزون
انجام دهید.

ی���ک عروس���ک پارچ���ه ای کوچک یا
یک لنگه جوراب را س���ر انگش���ت خود
قرار دهید و با گفت���ن نام کودکتان،
عروس���ک پارچ���ه ای ی���ا ج���وراب را باال
و پایی���ن ت���کان دهی���د .ببینی���د آی���ا
کودکت���ان ح���رکات انگش���ت ش���ما را
دنب���ال میکن���د؟ ح���اال انگش���تتان را
به ش���کل دایره حرک���ت دهید .هر بار
کودکت���ان موف���ق ش���د که عروس���ک
روی انگش���ت ش���ما را دنب���ال کنی���د،
حرکت جدیدی را امتحان کنید.

به آرامی یک جغجغه یا هر اس����باب
بازی ص����دادار دیگری را تکان دهید.
آن����گاه آن را در دس����ت کودکت����ان قرار
دهی����د .ببینید آیا می تواند ولو برای
لحظه ای ،آن را بگیرد.
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وقت���ی کودکت���ان صداهای���ی از ته
حلق���ش در م���یآورد ،ش���ما ه���م با در
آوردن صداهای ساده و مشابهی به
او پاسخ دهید و به این ترتیب با هم
گفتگویی داشته باشید.

برای کودکت���ان آواز بخوانید .تکرار
ترانهه���ا و الالییه���ا ب���ه کودکت���ان
کم���ک میکند ک���ه گوش ده���د و یاد
بگیرد.

در حالیک���ه کودکت���ان به پش���ت
خوابی���ده اس���ت ،ی���ک عروس���ک ی���ا
حیوان پارچهای با رنگهای روشن را
باالی سرش نگه دارید .ببینید وقتی
عروس���ک را ب���ه جل���و و عق���ب حرک���ت
میدهید ،آی���ا کودکت���ان آن را نگاه
میکند؟

کودک ت����ان را در وضعیت����ی ق����رار
دهید ک����ه بتوانید انگش����تان پایش
را لم����س کنی����د .ب����ه آرام����ی پاه����ا و
انگش����تان پاهای����ش را قلقلک دهید
و با آنها بازی کنی����د .در همین حالت
برای کودک تان شعر بخوانید و با هر
بیت ش����عر ،یکی از انگشتان پایش را
لم����سکنی����د.

کودکت���ان را ط���وری نگ���ه داری���د ک���ه
ش ��کم کودک روی س���اعد و بازوی شما
و س ��ینه اش روی کف دس���ت شما قرار
داشته باشد .با دس���ت دیگرتان سر و
گردن ک���ودک را حمایت کرده و مواظب
باش ��ید ک���ه تعادلش ب���ه ه���م نخورد.
در ای���ن وضعیت به آرام���ی او را به جلو
و عقب تاب دهید .بتدریج که س���نش
باالت ��ر می رود ،در ای���ن وضعیت به این
ط ��رف و آن طرف حرکت کنید تا چیزهای
بیشتری ببیند.

کودکت���ان را ب���ه پش���ت بخوابانی���د
و دس���ت ها و پاهای���ش را در نق���اط
مختلف لمس کنید .هر بار که لمس���ش
می کنی���د ،یک ص���دای ش���اد از خود در
آوری ��د .کودکت���ان ممکن اس���ت لبخند
بزن ��د و با ن���گاه ک���ردن به دس���ت های
شما ،تماس بعدی را پیش بینی کند و
منتظ ��ر آن بماند .همراه با صدای ش���اد
درآوردن ،می توانید آن عضوی از بدن
کودک را که لمس می کنید ،نام ببرید.

ب���ا ی���ک ماژی���ک مش���کی روی چند
کاغ ��ذ س���فید اش���کال متنوع و س���اده
و واضح���ی (مانن���د خط���وط م���ورب،
چش� �مهای درش���ت ،خطوط ش���طرنجی،
مثل ��ث ).... ،بکش���ید .ای���ن تصاوی���ر را
جای ��ی قرار دهید ک���ه کودکتان بتواند
آنها را ببیند (در فاصله  30-20سانتی
مت ��ری ص���ورت او) .مث�ل�ا ای���ن تصاوی���ر
را کن ��ار تخت���ش ی���ا صندل���ی ک���ودک در
ماشین بچسبانید.

کودکت���ان را ب���ر روی یک پت���و یا حوله
ک���ه روی فرش پهن ک���رده اید ،به روی
ش���کم بخوابانید و سر کودک را به یک
ط���رف بچرخانید .کنارش دراز بکش ��ید.
ت���ا جای���ی ک���ه فک���ر می کنی���د توانش را
دارد ،ب���ه همان وضعیت نگهش دارید
و س���پس برای مدت زمان برابر ،سرش
را به طرف مقابل بچرخانید .هر روز این
کار را تکرار ک���رده و زمان آن را طوالنی تر
کنی���د .ب���ه دق���ت مراق���ب باش ��ید ک ��ه
ک���ودک صورت���ش را روز زمی���ن نگذارد،
چون این کار ممکنس���ت باعث مش ��کل
در نفس کشیدن شود.
بتدری���ج که قدرتش بیش���تر می ش ��ود،
کودکت���ان س���رش را از زمی���ن بلن ��د
خواهد ک���رد و س���پس روی بازوهایش
تکی���ه می کن���د و به زودی غل���ت زده و
چهاردس���ت و پا می رود.

ی���ا ک���ودک را بغ���ل کنید ی���ا او را بر
روی یک سطح صاف و نرم بخوابانید و
کن���ارش قرار بگیرید ،بطوری که فاصله
شما از کودک حدود  20تا  30سانتیمتر
باش���د .در حالیک���ه صورت ش���ما مقابل
صورت ک���ودک قرار دارد ،ش���کلک های
س���اده ای از خ���ود در آوری���د (مث�ل�ا زبان
خ���ود را بی���رون بیاورید ،لبخن���د بزرگی
بزنی���د و ده���ان خ���ود را باز کنی ��د) .اگر
صب���ور باش���ید ،ممکنس���ت بتدری ��ج
کودکت���ان ش���روع ب���ه تقلی���د از ش ��ما
بکن���د .کم کم با بزرگتر ش���دن کودک،
می توانی���د ح���رکات بدنی درش ��ت تری
مانن���د حرک���ت دادن س���ر و دس ��ت ها
و بازوه���ا را امتح���ان کنی���د .ش ��ما حتی
می توانی���د حرکات خود کودک را تقلید
کنید.

کودکتان را روی پایتان بنشانید و به
آرامی یک جغجغه را در یک طرف سرش ��و
سپس در طرف دیگر تکان دهید .ابتدا
آرامتر و بتدری ��ج تندتر و محکم تر تکان
دهید .ک ��ودک ش ��ما با چش ��مانش به
دنبال صدا خواهد گشت.

در روزهای ��ی ک ��ه ه ��وا خ ��وب اس ��ت،
کودکت ��ان را برای گ ��ردش در طبیعت یا
گ ��ردش در ی ��ک پارک ببری ��د .درباره هر
چیزی ک ��ه می بینید صحب ��ت کنید .اگر
چ ��ه او ممکن اس ��ت هم ��ه صحبت های
ش ��ما را درک نکن ��د ،از اینک ��ه بیرون از
خانه است و صدای ش ��ما را می شنود،
خوش ��شخواهدآمد.

کتاب های س ��اده ای را ب ��رای کودکتان
بخوانید .او حتی اگر داس ��تان را بخوبی
نفهمد ،از نزدیک ش ��ما ب ��ودن و گوش
دادن ب ��ه قص ��ه گفت ��ن ش ��ما ،ل ��ذت
خواهد برد.

ک ��ودک را ب ��ه پش ��ت ب ��ر روی ی ��ک
س ��طح صاف و ن ��رم مانن ��د تختخوابش
ی ��ا یک پت ��و ،بخوابانید .ب ��ه آرامی روی
دس ��ت ها و انگش ��تان ک ��ودک ضرب ��ه
بزنید ی ��ا آن را مالش دهید و در همین
حال اشعار کودکانه بخوانید.
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سن
 4-8ماه

سرگرمی و فعالیتهایی برای ارتقای تکامل حرکتی ،ذهنی ،ارتباطی و اجتماعی کودکان  4تا  8ماهه
این فعالیتها را با کودک  4تا  8ماهه تان انجام دهید .این فعالیتها یک روش خوب برای داشتن سرگرمی
با یکدیگر و حمایت از تکامل حرکتی ،ذهنی ،ارتباطی و اجتماعی کودک شما است.

یک اس����باب ب����ازی کوک����ی ص����دادار را
کنار یا پشت س����ر کودکتان قرار دهید.
ببینی����د آی����ا کودکت����ان صدا را جس����تجو
میکن����د؟

ب����ه آرام����ی ب����دن کودکت����ان را ب����ا یک
پارچ����ه ن����رم ،یک دس����تمال کاغ����ذی ،یا
یک چی����ز نایلونی مال����ش دهید .درباره
ه����ر ی���ک از این حس ه����ا (نرم ،زب����ر ،لیز،
 )....ب����ا کودکت����ان صحب����ت کنی����د .از
لوس����یون  های بچ����ه نی����ز می توانی����د
استفاده کنید.

ب����ا کودکت����ان ب����ازی های صداس����ازی
انج����ام دهی����د .مث�ل�ا زبانت����ان را ط����وری
حرکت دهید که صدای «کلیک» بدهد؛
یا با صدای کم و به صورت نجوا صحبت
کنی����د .ه����ر صدایی ک����ه او از خودش در
می آورد را تقلید کنید .گاهی صورتتان
را درست روبروی صورت او قرار دهید.
در این حالت کودکتان در حالیکه ش����ما
مشغول صدا در آوردن هستید ،شما را
تماشا خواهد کرد.
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اس ��باب و لوازم معمول ��ی در خانه،
مانند قاشق ها یا پیمانههای اندازه
گی ��ری در آش ��پزخانه ،میتوانن���د به
عنوان اس ��باببازیهایی با اش���کال
و صداهای جالب مورد استفاده قرار
گیرند .به آرامی یک دس ��ته قاشق یا
پیمان ��ه های ان ��دازه گیری متصل به
ه ��م را ،درجایی که دس ��ت کودکتان
به آنها برس ��د یا بتواند ب ��ا پایش به
آنها ضربه بزند ،آویزان کنید و تکان
دهید .ب ��ه کودکتان اجازه دهید که
او هم آنها را در دست بگیرد و حرکت
دهد و کشف کند.

بگذاری ��د کودکت ��ان خ ��ودرا در یک
آین ��ه ببین ��د .یک آین ��ه نش���کن را در
کنار گهواره کودکت ��ان قرار دهید که
او بتواند آن را تماش ��ا کند .شما هم
همراه کودکت ��ان داخل آین ��ه را نگاه
کنی ��د .به کودکت ��ان در آین ��ه لبخند
بزنید و بای بای کنید.

چن ��د زنگول ��ه کوچ ��ک تهی ��ه کنید.
کودکتان را تش ��ویق کنی ��د که در هر
دس ��تش یک ��ی از زنگولهه ��ا را بگیرد
و ت ��کان دهد .نگاه کنی ��د ببینید آیا
کودکت ��ان ص ��دای یک ��ی را بیش���تر از
دیگری دوست دارد.

در حالیکه روی زمین نشس ��تهاید،
کودکتان را هم در وضعیت نشس ��ته
و بی���ن پاهای خود قرار دهید .از پاها
و س���ینه خود بق���دری ک ��ه کودکتان
نی ��از دارد ،برای حف ��ظ و حمایت او در
وضعیت نشس���ته ،به ��ره ببرید .این
کار ب���ه ش���ما کمک میکن ��د که ضمن
بازی ب���ا کودکتان ،او را به نشس ��تن
مستقل تشویق کنید.

به کودکتان یک قاشق بدهید که
ب���ه دس���ت بگی���رد و آن را ب ��ه دندان
بکش���د .قاش���ق وس ��یلهای است که
کودکت���ان ب���ه راحت ��ی میتوان ��د در
دس���تش بگیرد و در دهان گذاشتن
آن ه���م برای���ش ل���ذت بخش اس ��ت.
همچنین قاشق را میتواند به راحتی
ب���ه اط���راف بکوبد یا آن را از دس ��تش
رها کند و زمین بیندازد.

یک قوطی کوچک پالستیکی (مثال
قوطی قرص که خالی شده و درب
محکمی دارد) را با دانههای لوبیا و
برنج پر کنید .بگذارید کودکتان آن
را تکان داده و صدا دهد.

کودکت���ان را روی ش���کم بخوابانی���د
و اس���باب بازی ه���ا ی���ا اش���یاء م���ورد
عالق���ه  اش را دورش بچینی���د ،بط���وری
ک���ه کم���ی دور از دس���ترس او باش���ند.
کودکت���ان را تش���ویق کنی���د ک���ه ب���رای
به دس���ت آوردن آنها ت�ل�اش کند و به
سمت آنها حرکت کند.

ب���ا اس���تفاده از دس���تان خ���ود ،یا یک
تک���ه پارچ���ه یا حت���ی یک پوش���ک تمیز،
ب���ا کودکت���ان دالی بازی کنی���د .به این
ص���ورت ک���ه تک���ه پارچ���ه را ابت���دا روی
ص���ورت خود ق���رار دهی���د .دفع���ه بعد
پارچ���ه را روی ص���ورت کودکت���ان ق���رار
دهی���د که او ه���م مثال قایم ش���ود .اگر
کودکت���ان بلد نیس���ت ک���ه پارچ���ه را از
روی ص���ورت خود بردارد ،ش���ما این کار
را بکنید .او را تش���ویق ب���ه بازی کردن
کنی���د .نوبت���ی صورتت���ان را زی���ر پارچ���ه
قایم کنید.

کودکتان را روی یک صندلی بنشانید
که فعالیت ها و وقایع روزمره را تماش���ا
کن���د .ه���ر کاری انجام می دهی���د ،برای
کودکت���ان بگویی���د که چ���کار می کنید.
بگذارید کودکتان اش���یاء آشنا را ببیند
و لم���س کن���د و صداه���ا را بش���نود .به
این ترتی���ب در حالیکه کاره���ای روزمره
خودت���ان را انج���ام می دهی���د ،ب���ه
کودکتان هم توجه کرده اید.

کودکت���ان از ای���ن که اس���باب بازی ها
را ب���ه زمین بیاندازد ،خوش���ش خواهد
آم���د .ای���ن را ب���ه ب���ازی «ب���رو بی���ارش»
تبدی���ل کنی���د .ای���ن ب���ه کودکت���ان
کم���ک می کن���د ک���ه ی���اد بگی���رد اش���یاء
را از دس���تش ره���ا کن���د .ی���ک جعب���ه یا
قابلم���ه ب���رای کودکت���ان فراه���م کنید
ک���ه انداختن اس���باب بازی هایش را به
داخل آن تمرین کند.

ی���ک جعب���ه دس���تمال کاغ���ذی را پر از
نواره���ای کاغ���ذی (کاغ���ذ بریده ش ��ده
به ص���ورت ن���واری) کنی���د( .از روزنامه
و مج�ل�ات رنگی اس���تفاده نکنی���د؛ آنها
می توان���د ب���رای ک���ودک س���می باش ��د.
هرگز از کیس���ه های پالستیکی هم برای
این منظور استفاده نکنید).

در حال���ی ک���ه کودکت���ان را ب���ه پش ��ت
خوابان���ده اید ،یک اس���باب ب���ازی را در
دی���درس او ق���رار دهید ،بط���وری که در
دس���ترس او نباش���د .ی���ا ای���ن ک ��ه یک
اس���باب بازی را جلوی چشمان کودک،
در طول میدان بینایی او حرکت دهید.
کودکتان را تشویق کنید که غلت بزند
تا بتواند اسباب بازی را بگیرد.

کودکت���ان را روی زانوهایت���ان رو ب ��ه
روی خودتان بنشانید .با خواندن یک
شعر یا ترانه کودکانه ،او را با ریتم شعر
یا ترانه تکان دهید .به کودکتان کمک
کنید که دستهایش را به هم برساند و
هماهنگ با ریتم ،دست بزند.

زمان���ی ک���ه کودکت���ان غل���ت زدن ی ��ا
س���ینه خی���ز رفت���ن را ش���روع ک���رد ،با او
بازی «بیا منو بگیر» را بازی کنید .ابتدا
بگذارید کودکت���ان حرکت کند ،بعد او
را دنب���ال کنی���د و وقتی به او رس ��یدید
و او را گرفتید ،او را در آغوش بکشید.

یک ��ی از اس ��باب بازی های مورد عالقه
کودکتان را کنار گهواره اش یا هر جایی
ک ��ه خوابیده یا نشس ��ته ،وص ��ل کنید
ت ��ا خودش ت�ل�اش کن ��د دس ��تش را به
آن برس ��اند و آن را بگی ��رد .مرتب ��ا ن ��وع
اس ��باب بازی را تغییردهی ��د ت ��ا ب ��ه او
فرص ��ت دیدن چیزهای جدی ��د و انجام
فعالیت های جدید داده باشید.

کودکت ��ان را روی یک بلن ��دی ،مانند
ی ��ک صندل ��ی ی ��ا روی چندی ��ن بال ��ش،
بنش ��انید (در همه ح ��ال مراقب کودک
باش ��ید) با یک ش ��ال که در ه ��وا باال و
پایی ��ن می برید ی ��ا یک توپ ب ��زرگ که
ب ��ه آرام ��ی ب ��اال و پایی ��ن یا ب ��ه طرفین
می اندازی ��د ،ب ��ازی کنی ��د ،ب ��ه ط ��وری
که کودکت ��ان بتواند حرکات ش ��ما را با
چشمانش تعقیب کند.

کودکت ��ان را روبروی خود بنش ��انید.
در حالی ک ��ه کودکتان تماش ��ا می کند،
حالت های صورت خ ��ود را تغییر دهید:
لبخند بزنید ،زبانتان را از دهان بیرون
بیاوری ��د ،چش ��مانتان را ب ��از و درش ��ت
کنی ��د ،ابروهایت ��ان را ب ��اال بیاندازید،
دهانت ��ان را پ ��ر از ه ��وا کنی ��د و بعد به
بی ��رون ف ��وت کنید .حاال ب ��ه کودکتان
فرص ��ت دهید .هر کاری کودکتان کرد،
شما تقلید کنید.
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سن
 8-12ماه

سرگرمی و فعالیتهایی برای ارتقای تکامل حرکتی ،ذهنی ،ارتباطی و اجتماعی کودکان  8تا 12ماهه
این فعالیتها را با کودک  8تا  12ماهه تان انجام دهید .این فعالیتها یک روش خوب برای داشتن سرگرمی
با یکدیگر و حمایت از تکامل حرکتی ،ذهنی ،ارتباطی و اجتماعی کودک شما است.

کودکتان در این س����ن شروع به
اس ��تفاده از انگش����ت نش����انه اش
ب ��رای انگش����ت زدن به هم����ه چیز،
می کن����د .بگذاری����د او ب����ه اش����یاء
مختلف انگش����ت بزند .ممکنس����ت
بخواهد به صورت آدم ها انگشت
بزن ��د .وقت����ی ب����ه قس����مت های
مختل����ف ص����ورت ش����ما انگش����ت
می زند ،نام آن قسمت را بگویید.

ب ��ا کودکت����ان ت����وپ ب����ازی کنید.
یک ت����وپ را ب����ه س����مت کودکتان
قل دهید .خودتان یا فرد دیگری
بهتر اس����ت به کودک کمک کند تا
او بتواند توپ را دوباره به سمت
ش ��ما قل دهد .کودکت����ان ممکن
اس ��ت حتی توپ را به س����مت شما
پرتاب کند .توپ های پالس����تیکی
و ب ��ادی ب����رای ای����ن منظ����ور خیل����ی
مناسب هستند.
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آین����ه ب����رای ک����ودکان در ای����ن س����ن
هیجانانگیز است .بگذارید کودکتان
تصویر خودش را در آینه نوازش کند
و به آن انگش����ت بزند .همراه با او در
آینه لبخند بزنید و شکلک درآورید.

بگذاری����د کودکت����ان خ����ودش غ����ذا
بخ����ورد .ای����ن ب����ه اوفرص����ت تمری����ن
برداشتن چیزهای کوچک (مثل نخود
و لوبیای پخته) را میدهد .همچنین
ب����ه ای����ن ترتی����ب او تجرب����ه حسهای
مختل����ف را در دس����تها و دهان����ش
کس����ب میکند .به زودی کودک شما
خواهد توانس����ت تم����ام غذایش را با
دست بخورد.

با اشیاء مختلف قایم موشک بازی
کنید .به این ترتیب که ابتدا بگذارید
کودکتان ش����ما را در حال قایم کردن
یک ش����یء زیر پت����و یا بال����ش ،ببیند.
اگر کودکتان خ����ودش پتو را کنار نزد،
بگذارید کمی از ش����یء بیرون بماند و
دیده شود .به کودکتان کمک کنید
که شیء را پیدا کند.

یک سرگرمی خوب برای کودکتان
ای����ن اس����ت ک����ه چیزهای ��ی را داخل
قوطی بیان����دازد و دوب����اره آنها را در
آورد .ب����رای ای����ن کار ب ��ه کودکت ��ان
قوطیه����ای پالس ��تیکی ح ��اوی
مهرهه����ای درش����ت بدهی ��د .او
همچنی����ن ممک����ن اس ��ت از ای ��ن که
جورابهایی را از داخل کشو در آورد
و دوباره داخل کش����و بگذارد ،لذت
ببرد.

کودکت����ان ب����ه کوبی ��دن اش ��یاء
ب����رای ص����دا در آوردن از آنه ��ا
عالقمن����د اس����ت .ب ��ه کودکت ��ان
قاشقهای چوبی بدهید که روی
قوطی بکوب����د و جغچغه هایی که
تکان ده����د و از آنها صدا در آورد.
به کودکتان ی����اد دهید که چطور
چیزهایی را به هم بکوبد.
کت����اب داس����تانهای کودکان ��ه
ی����ا مجلهه����ای رنگارن ��گ را ب ��رای
کودکت����ان بخوانی ��د و ب ��ا نش ��ان
دادن تصاوی����ر داخ ��ل آن ،ب ��ه
کودکت����ان بگویید ک ��ه چه چیزی
در تصوی����ر دیده میش ��ود .اجازه
بدهی����د که کودکت ��ان به تصاویر
داخل کتاب دست بزند.

یک جعبه بزرگ ک ��ه کودکتان بتواند
بداخ ��ل آن بخزد و خارج ش ��ود ،برایش
فراهم کنی ��د .نزدیک کودکتان بمانید
و درب ��اره کاری ک ��ه دارد می کن ��د ،با او
صحبت کنید .مث�ل�ا بگویید« :رفتی تو!
حاال اومدی بیرون!»

بازی ه ��ای تقلی ��دی بکنی ��د .وقت ��ی
او ح ��رکات و صداه ��ای ش ��ما را تقلی ��د
می کن ��د ،خش ��نودی خ ��ود را نش ��ان
دهی ��د .کودکان از این ک ��ه یک بازی را
بارهاو بارها تکرار کنند ،لذت می برند.

در این س ��ن کودکت ��ان بیش از پیش
ب ��ا در آوردن صداهای ��ی مث ��ل «ال-ال»
ی ��ا «دا-دا» ب ��ا خ ��ودش ب ��ازی می کند.
صداهای ��ی ک ��ه کودکت ��ان از خ ��ودش
درم ��ی آورد را تقلی ��د کنی ��د .حاال ش ��ما
صدای جدید از خ ��ود درآورید و ببینید
آیا او هم می توان ��د آن صدا را در آورد.
اینه ��ا تالش ه ��ای نخس ��تین کودکتان
برای حرف زدن است .از آن لذت ببرید.

رفتن به مکان ه ��ای جدید یا مالقات
ب ��ا آدم ه ��ای جدی ��د تجربه ه ��ای خوبی
ب ��رای کودک ش ��ما هس ��تند ،ولی ضمنا
می توانند برای او وحش ��ت آور باش ��ند.
اج ��ازه بدهی ��د در این م ��ورد کودکتان
ب ��ا س ��رعت دلخواه ��ش ب ��رای دی ��دن و
ش ��نیدن چیزهای جدید ،پی ��ش برود.
به آرامی پیش بروید .کودکتان شما را
متوج ��ه خواهد کرد که چ ��ه زمانی برای
تجربه ه ��ای جدی ��د و بیش ��تر ،آمادگ ��ی
دارد.

اس ��باب بازی های ��ش را روی یک مبل
یا ی ��ک میز کوت ��اه ولی محک ��م بگذارید
تا کودکت ��ان در حال بازی با آنها تمرین
ایستادن کند.

وقتی کودک را در وان یا تش ��ت حمام
می کنی ��د ،بگذاری ��د ب ��ا پیمان ��ه ه���ای
پالس ��تیکی ،لیوانهای پالستیکی دسته
دار ،آبک ��ش ،اب ��ر و اس ��فنج ،و توپه���ای
س ��بک که روی آب می ماند ،بازی کند.
زمان استحمام ،زمان خیلی خوبی برای
یادگیری است.

ب ��ا ق ��رار دادن مکع ��ب ه ��ای چوبی یا
ت ��وپ ه ��ای کوچ ��ک پینگ پن ��گ داخل
یک ش ��انه تخم مرغ یا ظ ��رف مخصوص
پخت ��ن کیک یزدی ،ب ��رای کودکتان یک
جورچین (پازل) ساده بسازید که با آن
بازی کند.

به کودکت ��ان اجازه انتخ ��اب بدهید.
مث�ل�ا دو نوع اس ��باب ب ��ازی ی ��ا دو نوع
خوراکی مختلف را به او نش ��ان دهید و
ببینید کدامیک را انتخاب می کند .او را
تش ��ویق کنید که با دراز کردن دستش
به س ��وی یکی از آنها یا با نش ��ان دادن
انگشت ،اس ��باب بازی یا خوراکی مورد
نظرش را مش ��خص کند .حت ��ی کودکان
در این س ��ن عالیق خاص ��ی دارند و یا از
چیزهای خاصی بدش ��ان می آید.

رادیو را روش���ن کنید .کودکتان را در
وضعیت ایستاده نگه دارید بطوری که
بتواند بدنش را به باال و پایین حرکت
دهد .دس���تش را بگیری ��د و در حرکاتی
که متناس���ب با ریتم موسیقی می کند،
او را همراهی کنید.

ب���ا کودکتان تاپ تاپ خمیر یا دس ��ت
دس���تی بازی کنید .نوبتی ب ��ازی کنید.
صب���ر کنی���د ببینی���د آی ��ا کودکت ��ان ب ��ه
ش���ما می فهمان���د ک���ه دوب ��اره ب ��ازی را
ش���روع کنی���د .ح���اال ب ��ه جای ک ��ف زدن
و دس���ت زدن ،وس���ایلی مثل قاش ��ق یا
مکعب  های چوبی را به دستش بدهید
که آنها را به هم بکوبد.

یک قوط���ی با درب پالس ��تیک بگیرید
و روی درب آن ی���ک س ��وراخ دای ��ره ای
ببری���د .به کودکت���ان توپ های کوچک
پین���گ پنگ ی���ا گیره های رخ ��ت بدهید
که از س���وراخ روی درب قوطی به داخل
قوطی بیاندازد.

وقت���ی هم���راه کودکت ��ان وارد اتاق ��ی
می شوید ،س�ل�ام بگویید .کودکتان را
تشویق کنید که از شما تقلید کند .به
کودکتان ی���اد دهید و کم ��ک کنید که
وقتی دیگران را می بیند به آنها س�ل�ام
بگوی���د و بادس���ت ت���کان دادن ب ��ا آنها
خداحافظی کند و بای بای بگوید.
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سن
 12-16ماه

سرگرمی و فعالیتهایی برای ارتقای تکامل حرکتی ،ذهنی ،ارتباطی و اجتماعی کودکان  12تا 16ماهه
این فعالیتها را با کودک  12تا  16ماهه تان انجام دهید .این فعالیتها یک روش خوب برای داشتن سرگرمی
با یکدیگر و حمایت از تکامل حرکتی ،ذهنی ،ارتباطی و اجتماعی کودک شما است.

ک���ودکان در ای ��ن س ��ن عاش ��ق ب ��ازی
هس���تند( ت ��اپ ت ��اپ خمی ��ر ،قای ��م
موش���ک) .هر بار س ��عی کنید بازی ها را
ب���ه روش های جدیدی بازی کنید .مثال
ب���رای قای ��م موش ��ک ب ��ازی ،در جاه ��ای
جدی���دی مث ��ل پش ��ت مبل یا پش ��ت در
قایم شوید.

از پارچهه ��ا ی ��ا کاغذه ��ای ب ��دون
اس ��تفاده یا جورابه ��ای کهنه ،یکی
ب ��رای خودتان و یکی ب ��رای کودکتان
عروس ��ک درس ��ت کنید .به وس ��یله
عروس ��ک خودت ��ان با کودکت���ان یا با
عروسک او صحبت کنید .کودکتان را
تشویق به پاسخ دادن کنید.

ب���ه کودکت ��ان قوطی ها ی ��ا ظرف های
درب دار پ ��ر از مکعب ه ��ای چوب ��ی ی ��ا
اسباب بازی های کوچک دیگر ،بدهید.
ب���ه کودکت ��ان اج ��ازه دهی ��د ک ��ه درب
ظرف ها را باز کند و اس ��باب بازی ها را از
ظ���رف خارج کند .بعد ب ��ا کودکتان بازی
«هم���ه چی ��ز رو برگردونی ��م س ��ر جاش»
را انج���ام دهی ��د .ای ��ن کار ب ��ه او کم ��ک
می کن ��د نح ��وه ره ��ا ک ��ردن اش ��یاء را در
جایی که می خواهد ،یاد بگیرد.

یک اس ��باب بازی را به صورت ش ��ل
و بدون چس ��ب زدن ،داخل دستمال
حولهای یا دستمال کاغذی بپیچید.
ح ��اال کودکت ��ان میتوان ��د دس ��تمال
را بازکن ��د و ب ��ا پی ��دا ک ��ردن اس ��باب
ب ��ازی ذوق زده ش ��ود .ب ��رای این کار
از کاغذه ��ای رنگی یا کاغ ��ذ کادو هم
میتوانید استفاده کنید .آنها خوش
آب و رنگ و صدادار هستند.

اثاثی ��ه من ��زل را ط ��وری بچینی ��د ک ��ه
کودکت ��ان بتواند ب ��ا گرفتن دس ��ت به
اثاثی���ه و ق ��دم برداش ��تن در فواص ��ل
آنه ��ا ،دور اتاق راه ب ��رود .این کار باعث
کمک به حفظ تعادل او هنگام راه رفتن
میشود.
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در ای ��ن س ��ن ک ��ودکان هن���وز ه ��م
عاشق س ��ر و صدا در آوردن هستند.
ب ��رای کودکت ��ان وس ��ایل صداس ��از
بس ��ازید .مث�ل�ا دربه ��ای کوچ ��ک
بطریهای نوش ��ابه را به نخ بکشید.
همچنین میتوانی ��د قوطیهای دارو
را ک ��ه درب ه ��ای محکم ��ی دارن ��د از
چیزه ��ای ری ��ز و کوچکی مث ��ل تیله ،یا
برن ��ج یا نمک یا پیچ و مه ��ره یا  ....پر
کنید ک ��ه صداه ��ای متفاوت ��ی ایجاد
کنن ��د .از اینک ��ه درب ای ��ن قوطیه ��ا
محکم بس ��ته شده اس ��ت ،اطمینان
حاصل کنید.

برای تش���ویق کردن کودکتان برای
برداشتن اولین قدمهایش ،او را در
حالت ایس ��تاده روبروی ف���رد دیگری
نگ ��ه داری ��د .کودکت ��ان را تش ��ویق
کنید که با قدم برداش ��تن به سمت
فرد مقابل ،اسباب بازی مورد عالقه
اشیا خوراکی دلخواهش را از دست او
بگیرد.
ک ��ودکان از اس ��باب بازیه ��ای هل
دادنی یا کشیدنی خوششان میآید.
خودت ��ان اس ��باببازی کش ��یدنی
درست کنید .سطلهای ماست خالی
یا قرق ��ره ها ی ��ا جعبه ه ��ای کوچک را
به قطعهای کاموا ی ��ا نخ نرم به طول
ح���دودا  60س ��انت وص ��ل کنی���د .به
انته ��ای دیگر ن ��خ ،یک مه���ره یا حلقه
وص ��ل کنید که به جای دس ��ته عمل
کند.

یک تکه کاغذ سفید مناسب نقاشی
را روی س ��طح یک میز بچس ��بانید .به
کودکتان نش ��ان دهید که چگونه با
مدادش ��معیهای درشت (غیر سمی)
روی آن خ ��ط خط ��ی کن���د .ب���ه نوب ��ت
ش ��ما و کودکت ��ان روی کاغ ��ذ عالمتی
بکشید .البته نقاشی کردن با آبرنگ
هم خیلی لذت بخش است.

در این سن کودکان یاد می گیرند که
می توانن ��د از بزرگتره ��ا کم ��ک بگیرند.
زمان���ی ک ��ه کودکت ��ان ب ��ا بی ��ان ک ��ردن
خواس ��ته اش ی ��ا اش ��اره کردن ،از ش ��ما
چی���زی را «درخواس ��ت» می کن ��د ،ب ��ه
ای���ن اق ��دام او پاس ��خ دهی ��د .ب ��ه این
ترتی���ب ک ��ه اول ن ��ام آن چی ��زی را ک ��ه
کودک خواس ��ته اس ��ت بگویی ��د و او را
تش���ویق ب ��ه بی ��ان آن کنید ،و س ��پس
آن را ب ��ه او بدهی ��د .س ��عی کنی ��د ب ��ه
نوبت با کودکتان در مورد ش ��یء مورد
درخواستش «مکالمه» کنید.
با عروس ��ک ها ی ��ا حیوان ��ات پارچه ای
بازی های «خیالی» کنید .به کودکتان
بگویید که عروسک مثال در حال انجام
چه کاری اس ��ت (راه رفت ��ن ،خوابیدن،
خ���وردن ،ورزش ک ��ردن و  .)...ببینی ��د
آیا کودکت ��ان هم عروس ��ک را به کارها
و حرکات ��ی ک ��ه ش ��ما می گویی ��د ،وادار
می کن ��د؟ ب ��ه نوبت ب ��ا کودکت ��ان این
بازی را تکرار کنید

قب���ل از ی ��ک فعالیت یا س ��فر ک ��ه قرار
اس���ت ب ��ه زودی انج ��ام دهی ��د ،ب ��ا
صحبت ک ��ردن درباره آن ب ��ا کودکتان،
او را آم ��اده آن کار کنید .به این ترتیب
کودکتان خ ��ود را بخش ��ی از جریانی که
در ح���ال اتفاق افتادن اس ��ت احس ��اس
می کند ،نه فقط یک تماش ��اگر .این کار
همچنی ��ن باعث کاهش ت ��رس احتمالی
او از «فراموش ش ��دن» ی ��ا «جا ماندن»
می شود.
با قرار دادن اثاثیه یا جعبه هایی س ��ر
راه کودکتان ،او را تش ��ویق کنید که از
زیر یا رو یا داخل آنها عبور کند.
نشس ��تن و بازی کردن داخل یک جعبه
ب���زرگ ه ��م می توان ��د خیل ��ی برای ��ش
خوشایند باشد.

با کودکتان ب ��ازی «نامگذاری» انجام
دهی ��د .ب ��ه ای ��ن ترتی ��ب ک ��ه اعض���ای
مختلف بدن ،اشیاء آش ��نا و افراد آشنا
را ن ��ام ببری ��د .این ب ��ه کودکتان کمک
می کن ��د بداند ک ��ه هر چیزی یک اس���م
دارد و ش ��روع به یادگیری این اس���امی
کند.

ی ��ک س ��اک کاغ ��ذی ی ��ا پارچ ��ه ای را با
چیزهایی از قبیل یک اسباب بازی نرم،
یک ش ��یء ص ��دادار ،ی ��ک قوطی کوچک
پالس ��تیکی ب ��ا درب پیچاندن ��ی ،ی���ک
کت ��اب مقوایی ،پر کنید .بگذارید صبح
ک ��ه کودکتان ازخ ��واب بیدار می ش���ود
این کیف را پیدا کند و ذوق زده شود.

م���وز،
مانن ��د
خوراکیهای ��ی
بیس ��کویتهای ن ��رم ،ت ��وت فرنگ���ی،
گی�ل�اس ب ��دون هس ��ته و ....را ب���ه
اندازهه ��ا ی ��ا قطع ��ات کوچ ��ک ببری���د و
اج ��ازه دهید که کودکت ��ان خودش آنها
را بخورد .مراقب باشید از خوراکیهایی
ک ��ه خط ��ر خفگ ��ی ب ��رای کودکت ��ان دارد،
مانند آجیل ،پرهیز کنید.

اکث���ر ک���ودکان از موس���یقی ل���ذت
می برند .برای او موسیقی بگذارید و با
موسیقی دست بزنید و حرکات موزون
انج���ام دهید .کودکتان را نیز تش���ویق
کنی���د ک���ه ب���ا حف���ظ تعادلش ب���ه جلو و
عق���ب حرک���ت کن���د و بچرخ���د .اگ���ر الزم
بود ،دست هایش را برای حفظ تعادل،
نگه دارید.

ب���ه کودکتان اجازه دهید به ش���ما در
تمیزکاری کمک کند .این کار را به بازی
«به س���طل زباله غذا بده» ی���ا «بده به
مامان و بابا» تبدیل کنید.

به کودکتان اجازه دهید که در انجام
برخ���ی کاره���ای روزم���ره خ���ود «کم���ک»
کند .مثال او را تش���ویق کنید که لیوان
پالس���تیکی و قاش���ق خ���ودش را ب���رای
خوردن غ���ذا «بردارد»؛ برای پوش���یدن
لباس���ش کف���ش و ژاک���ت خ���ودش را
«پی���دا کند»؛ یا ش���لوار و پوش���ک خود
را ب���رای تعوی���ض پوش���کش «بی���اورد».
اج���رای دس���توراتی ازای���ن قبی���ل یکی از
مهارت های مهمی اس���ت ک���ه کودکتان
باید یاد بگیرد.

کودکت ��ان در ح ��ال یادگی ��ری ای���ن
موضوع اس ��ت که با اس ��باب بازی های
مختل ��ف کاره ��ای متفاوت ��ی می ت���وان
انج ��ام داد .ب ��ه همی ��ن دلی���ل ب���ه
کودکت ��ان چیزهای متنوعی ب ��رای بازی
ک ��ردن بدهید :چیزهایی که بتواند قل
بده ��د ،هل بدهد ،بکش ��د ،بغل کند،
ت ��کان ده ��د ،بچرخان ��د ،بپیچاند ،هم
بزند ،یا روی هم بچیند.
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سن
 16-20ماه

سرگرمی و فعالیتهایی برای ارتقای تکامل حرکتی ،ذهنی ،ارتباطی و اجتماعی کودکان  16تا 20ماهه
این فعالیتها را با کودک  16تا  20ماهه تان انجام دهید .این فعالیتها یک روش خوب برای داشتن سرگرمی
با یکدیگر و حمایت از تکامل حرکتی ،ذهنی ،ارتباطی و اجتماعی کودک شما است.

نوپای ��ان عاش ��ق ب ��ازی ک ��ردن در آب
هس ��تند .وس ��ایلی ک ��ه آب ب ��ه خ ��ود
می گیرند ،مثل اس ��فنج و ابر و همچنین
اس ��باب بازی های ��ی که بش ��ود آنها را از
آب پر و خالی کرد (مانند کاسه و لیوان
پالس ��تیکی) ،را هن ��گام حم ��ام ک ��ردن
کودک ،داخل وان بیاندازید که با آنها
بازی کند.

همراه با کودکتان کیک یا دسر فوری
درست کنید .به کودکتان اجازه دهید
جعبه پودر آماده کیک یا دس ��ر را داخل
ظرفی خالی کند ،شیر را روی آن بریزد و
هم بزند .محصول را هم می توان خورد
و ه ��م می ت ��وان با انگش ��ت زدن داخل
مایه کیک ،نقاشی کرد.

نوپایان عاش ��ق تحرک هس ��تند .او را
به پارک ببرید تا سوار اسباب  بازی های
متح ��رک ،ت ��اب و سرس ��ره های کوچ ��ک
ش ��ود .در ابت ��دا می توانی ��د روی ت ��اب
کودکت ��ان را روی پای خ ��ود یا کنار خود
بنشانید.
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نوپای ��ان از دیدن حباب هیجانزده
میش ��وند .بگذارید کودکتان داخل
دس ��تگاههای حب ��اب س ��از مخصوص
بچهها ،فوت کند یا در حالی که شما
ف ��وت میکنید ،تماش ��ا کن ��د .دنبال
حب ��اب دوی ��دن و آن را ترکان ��دن هم
برای کودکتان لذت بخش است.

جعب ��ه ی ��ا س ��طلی را در اختی ��ار
کودکتان ق ��رار دهید ک ��ه توپ های
کوچک یا کیس ��ه های پارچ ��ه ای پر از
نخ ��ود و لوبیا را داخ ��ل آن بیاندازد.
س ��عی کنی ��د ب ��ا کودکت ��ان پرت ��اب از
باالی س ��ر را تمرین کنید.

ب ��رای کودکت ��ان ش ��عرها ی ��ا
ترانه های ��ی بخوانی ��د ک ��ه او را ب ��ه
تح ��رک تش ��ویق کنی ��د .مانن ��د عمو
زنجیر ب ��اف .حرکت ها را همراه با هم
انج ��ام دهید .با ریت ��م حرکت کنید.
صب ��ر کنید تا ب ��ا خواندن هر ش ��عر یا
تران ��ه ،کودکت ��ان خود حرک ��ت مورد
نظر را آغاز کند.

در ای ��ن س ��ن انج ��ام بازیه ��ای
خیال ��ی خیلی بیش ��تر از گذش ��ته برای
کودکت ��ان جال ��ب اس ��ت .کودکتان را
تش ��ویق کنید که عروسک یا حیوان
پارچ ��های  اش را وادار ب ��ه راه رفت ��ن،
خوابیدن ،خوردن ،پری ��دن و ورزش
کردن کند .در بازیها یا فعالیتهای
روزانه ک ��ه کودکتان انجام میدهد،
عروس ��کش را نی ��ز بگنجانی ��د و درگیر
کنید.

ب ��ا کودکت ��ان قای ��م موش ��ک ب ��ازی
کنید .کودکتان میتواند خودش به
تنهایی یا همراه ب ��ا فرد دیگری قایم
ش ��ود ت ��ا ش ��ما او را پیدا کنی ��د .بعد
نوبت ش ��ما اس ��ت که قایم شوید تا
کودکتان شما را پیدا کند

اس ��باببازیهای م ��ورد عالق ��ه
کودکت ��ان را در جای ��ی ک ��ه نس ��بتا از
دس ��ترس کودکت ��ان به دور اس ��ت یا
در ظرف ش ��فافی ک ��ه نمیتواند درب
آن را ب ��از کند ،ق ��رار دهید .صبر کنید
تا کودک نوپای ش ��ما آن اسباب بازی
را از ش ��ما بخواه ��د و ب ��ه ای ��ن ترتیب
تالش کند برای خواس ��ته اش با شما
ارتب ��اط برقرار کند ی ��ا صحبت کند .به
درخواست او پاسخ دهید.

ممکن اس ��ت ک ��ودک نوپای ش ��ما به
«فعالیت ه ��ای هن ��ری» عالق ��ه نش ��ان
ده ��د .ی ��ک ورق کاغ ��ذ ب ��زرگ هم ��راه
ب ��ا م ��داد ش ��معی های غیرس ��می ی ��ا
ماژیک  ه ��ای رنگارن ��گ هیجان انگی ��ز در
اختیار کودکتان قرار دهید .در حالی که
ش ��ما هم روی کاغذ نقاش ��ی می کنید،
اجازه دهید که کودکتان هم خط خطی
ی ��ا نق ��ش و ن ��گار خ ��ودش را روی کاغذ
بکشد.

ی ��ک تش ��ت پالس ��تیکی را پ ��ر از آرد
گن ��دم یا ذرت کنید .داخل آن وس ��ایل
آش ��پزخانه مانن ��د قاش ��ق ،فنجان های
اندازه گیری ،قیف ،ظروف پالس ��تیکی،
ی ��ا آبکش ه ��ای کوچ ��ک ق ��رار دهی ��د.
ک ��ودک نوپ ��ای ش ��ما می توان ��د ب ��ا این
وس ��ایل ،پر ک ��ردن و خالی ک ��ردن را یاد
بگی ��رد .همچنین اش ��یاء ب ��ا جنس ها و
بافت ه ��ای مختلف را لم ��س کند و یاد
بگی ��رد ک ��ه چگون ��ه می ت ��وان از بعضی
اش ��یاء ب ��ه عنوان اب ��زار اس ��تفاده کرد.
چش ��یدن احتمال ��ی آرد ه ��م خطرن ��اک
نیست.

در ای���ن س ��ن کودکان نوپا ش ��روع به
در کنار هم قرار دادن اش ��یاء می کنند.
ب ��ازی ک ��ردن ب ��ا جورچین ه ��ا (پازل ها)
ساده ای که قطعات آن دارای دستگیره
کوچکی برای برداش ��تن هس ��تند ،برای
ک ��ودک خیل ��ی جال ��ب اس ��ت .همچنین
فروک���ردن کلی ��د داخ ��ل س ��وراخ کلی ��د
ی ��ا انداخت ��ن نامه داخل س ��وراخ جعبه
پس ��ت ه ��م ب ��رای ک ��ودک خیل ��ی لذت
بخش است.
ک ��ودکان نوپا به ب ��ازی با توپ عالقه
دارن ��د .از ی ��ک توپ پالس ��تیکی س ��بک
ب ��رای بازی (ق ��ل دادن ،پ ��رت کردن ،و
ش ��وتزدن)اس ��تفادهکنید.

یکی از اس ��باب بازی های مورد عالقه
ماش ��ین کامیونی اس ��ت ک ��ه بتواند با
ن ��خ آن را بکش ��د .به ج ��ای آن می توان
از کی ��ف کهن ��ه ای ب ��ا دس ��ته بلن���د هم
اس ��تفاده کرد .کودکتان با این اسباب
ب ��ازی می تواند برداش ��تن و گذاش���تن
اش ��یاء به داخل کامیون ی ��ا کیف را نیز
تمری ��ن کن ��د .او همچنی ��ن می توان���د
وس ��ایل محبوبش را داخ ��ل آنها حفظ و
نگهداری کند.

ب ��ا کودکت ��ان ب ��ازی «ای ��ن چی���ه؟» را
انج ��ام دهی ��د .ب ��ه ای ��ن ترتیب ک���ه با
انگش ��تتان اس ��باب بازی ها یا لباس ها
ی ��ا اعضای بدن یا اش ��یا ی ��ا تصاویری را
نش ��ان دهی ��د و از کودکت ��ان بخواهید
که آنها را نام ببرد .اگر کودکتان پاسخ
نداد ،ش ��ما ن ��ام آن را ب ��رای او بگویید
و او را تش ��ویق ب ��ه تقلی ��د از آن کلمات
کنید.

ب ��ه کودکتان کم ��ک کنید که اش���یاء
ش ��بیه هم را در گروه هایی کنار یا روی
ه ��م قرار دهد .مثال جوراب هایش را در
یک ط ��رف و بلوزهای ��ش را در یک گروه
قرار دهد .با کودکتان بازی «حاال همه
چی رو مرتب کنی ��م» انجام دهید .از او
بخواهی ��د که اس ��باب بازی هایش را در
جعبه ها یا گنجه های مخصوص به آنها
قرار دهد.

با بریدن عکس های س���اده و آش���نا از
یک مجله و قرار دادن آنها در یک آلبوم
عکس ،یک کتاب مصور برای کودکتان
درست کنید .کودکتان از اینکه عکس
خ���ودش و اعض���ای خان���واده اش را نیز
در این کتاب مصور ببیند لذت خواهد
ب���رد .عکس ه���ای حیوان���ات ه���م مورد
عالق���هاشخواه���دب���ود.

جعبه ه���ای کوچ���ک محت���وی ش���یر ی���ا
آبمیوه یا ژله ی���ا  ...را جمع آوری کنید.
کودکت���ان می توان���د ب���ا روی ه���م قرار
دادن آن ها برج بس���ازد .حتی می توان
کیس���ه های کاغ���ذی خریدت���ان را پ���ر از
روزنامه کرده ،سرش���ان را چسب بزنید
و از آنه���ا ب���ه عن���وان آجر یا خش���ت برای
ساختن خانه یا برج استفاده کنید.

دو ظ���رف گود (مثال لیوان یا فنجان یا
کاس���ه پالس���تیکی) را که تقریبا ش���بیه
هم باشند را بردارید .یک اسباب بازی
کوچ���ک را ه���م برداری���د .در حال���ی ک���ه
کودکان دارد تماش���ا می کند ،اس���باب
ب���ازی را زیر یکی از ظرف ه���ا قایم کنید.
از او بپرس���ید« :کج���ا رف���ت؟» .بتدری���ج
می توانید پ���س از قایم کردن اس���باب
ب���ازی زیر یکی از کاس���ه ها ،کاس���ه ها را
حرکت داده و جا به جا کنید.

قبل از پوشاندن لباس به کودکتان،
لباس های ��ش را روی تخ ��ت پهن کنید.
از او بخواهی ��د که بلوزش ،ش ��لوارش،
کفش ��ش ،و جورابش را به ش ��ما بدهد
تا به او بپوش ��انید .این یک راه س���اده
ب ��رای یادگی ��ری اس ��امی وس ��ایل آش���نا
است.
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سن
 20-24ماه

سرگرمی و فعالیتهایی برای ارتقای تکامل حرکتی ،ذهنی ،ارتباطی و اجتماعی کودکان  20تا 24ماهه
ای ��ن فعالیته ��ا را با ک ��ودک  20تا  24ماهه ت ��ان انجام دهید .ای ��ن فعالیتها یک روش خوب برای داش���تن
سرگرمی با یکدیگر و حمایت از تکامل حرکتی ،ذهنی ،ارتباطی و اجتماعی کودک شما است.

کودکان نوپا از تماشای عکس های
قدیمی خودش���ان ل���ذت می برند .در
حالی که به عکس ه���ا نگاه می کنید،
داس ��تان های کوچک���ی هم درب���اره او
برای ��ش تعری���ف کنید .درب���اره آن چه
در عک���س اتف���اق افت���اده اس���ت برای
کودکتان صحبت کنید.

ب���رای کودکت ��ان یک زمی ��ن بولینگ
درس���ت کنی ��د .به ای ��ن ترتی ��ب که از
قوطیه ��ا ی ��ا بطریها و ظروف س ��بک
پالس���تیکی به عنوان هدف استفاده
کنی���د .ب ��ه کودکت ��ان ی ��اد دهید که
چگون���ه ت ��وپ را به س ��مت ه ��دف ها
قل دهد ت ��ا آنها را واژگ ��ون کند .بعد
بگذاری ��د کودکت ��ان خ ��ودش امتحان
کند.
در ای���ن س���ن ب���ازی ک���ردن در کنار و
دور و بر سایر کودکان برای کودکتان
جالب اس���ت ولی حتما نی���از به نظارت
بزرگس���االن دارد .ب���ردن ک���ودک ب���ه
پ ��ارک روش مناس���بی ب���رای تمری���ن
تعامل و ارتباط با سایر کودکان است.
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یک س ��وراخ مس ��تطیلی ش ��کل روی
درب یک جعب ��ه کفش ببری ��د .اجازه
دهی ��د کودکت ��ان تکه ه ��ای کاغذ یا
مقوا ی ��ا کارتهای ب ��ازی کودکانه یا
پاکته ��ای نام ��ه اس ��تفاده ش���ده را
داخل سوراخ بیاندازد .به این ترتیب
کودکتان میتواند از جعبه کفش به
عنوان «جعبه پس ��ت» برای نگهداری
«نامه هایش» استفاده کند.

م ��ی توانی ��د از اش ��یائی ک���ه ب���ه
ط ��ور روزم ��ره ب ��ا آنه ��ا س ��ر و کار دارید
(مث ��ل ج ��وراب ،قاش ��ق ،کف���ش،
دستکش )...،برای یاد دادن «جفت
کردن» به کودکتان اس ��تفاده کنید.
ب ��ه ای ��ن ترتیب ک ��ه یک ��ی از دو جفت
وس ��یله مورد نظر را در دست بگیرید
و از کودکت ��ان بخواهید که جفت آن
(یکی شبیه آن) را پیدا کند .در حالی
که این بازی را انجام میدهید ،اسم
اشیاء را نیز بیان کنید.

تع ��دادی از لباسه ��ای کهن���ه و
قدیم ��ی خ ��ود (مث ��ال بلوز و ش���ال و
کیف و کاله و عینک و )....را در اختیار
کودکتان قرار دهید که آنها را به تن
کند .بعد بگذارید خودش را در آینه
ببیند .از او بپرسید که تبدیل به چه
کسی شده است؟

ب ��ا ی ��ک تران ��ه ی ��ا ش ��عر کودکان ��ه،
اعض ��ای مختلف ب ��دن را ن ��ام ببرید.
ابت ��دا از اعض ��ای بزرگ ت ��ر مث ��ل س ��ر،
ش ��انه ،زانو ،انگش ��تان ،دس ��ت ها،
پاها ،و ....شروع کنید .بعد بتدریج
کم ��ی ری ��ز ت ��ر و دقی ��ق ت ��ر ش ��وید و
اعضای ��ی مث ��ل دندان ه ��ا ،ابروه ��ا،
ناخن ها و  ....را نام ببرید.

یک س���اعت ش���ماطهدار که صدای
تیک تیک بلندی دارد ،یا یک رادیوی
کوچک ک���ه ب���ه آرامی در ح ��ال پخش
صدا اس���ت ،را در اتاق ��ی قایم کنید و
از کودکت���ان بخواهید ک ��ه آن را پیدا
کن���د .بع���د نوبت او اس ��ت ک ��ه آن را
قایم کند تا شما پیدا کنید.
ب���ه کودکت���ان فرص ��ت نقاش ��ی
ک���ردن (رن���گ ک���ردن) بی ��رون از خانه
با اس���تفاده از یک قلم م ��وی بزرگ و
پهن و یک کاسه یا سطل آب بدهید.
کودکت���ان از ب���ه ظاهر «رن ��گ کردن»
درب و دیواره���ای بی ��رون خان ��ه ی ��ا
نردهها لذت خواهد برد.
اش���یاء مختلف (مثل کتاب ،لیوان،
کف���ش و  )...را وارون ��ه ق ��رار دهی ��د
و ببینی���د ک���ه آی���ا کودکت ��ان متوجه
میشود که آنها در وضعیت نادرست
قرار دارن ��د و آنها را به حالت درس���ت
برمیگرداند؟ کودکتان از این چنین
بازیهایی لذت میبرد.

از عروسک های پارچه ای یا پالستیکی
حیوان���ات اس���تفاده کنی���د و ب���ا آنه���ا
ترانه ها یا شعرهای کودکانه که مربوط
ب ��ه حیوان���ات اس���ت را ب���رای ک���ودکان
بخوانید .در عین حال به صورت جالب
و جذاب���ی صدای حیوان���ات را نیز تقلید
کنید.

خودتان در منزل برای کودکتان خمیر
بازی درس���ت کنید .به ای���ن ترتیب که
به اندازه دو فنج���ان اندازه گیری آرد و
سه چهارم فنجان نمک را با هم مخلوط
کنید .س���پس یک دوم فنجان آب و دو
قاش ��ق غذاخ���وری روغن مایع ب���ه آنها
اضاف ��ه نمایی���د .خ���وب مال���ش دهید
ت ��ا خمیری صاف و یکنواخت به دس���ت
آید .می توانید از رنگ های خوراکی هم
برای رن���گ کردن خمیر اس���تفاده کنید.
باز هم مالش دهید تا رنگ به خوبی با
خمیر مخلوط شود .کودکان نوپا عاشق
فش ��ردن و ل���ه ک���ردن و کوبی���دن روی
خمیر هستند.

ظرف ه���ای تمی���ز پالس���تیکی ب���ا
درب های فش���اری یا پی���چ دادنی ،جای
مناس ��بی ب���رای «قایم کردن» اش���یاء یا
خوراکی ه���ای م���ورد عالق���ه کودکت���ان
اس ��ت .ب���ه این ترتی���ب ،ک���ودک نوپای
ش ��ما ب���رای ح���ل «مش���کل» ب���ه دس���ت
آوردن ش���یء یا خوراک���ی محبوبش ،باز
و بس���ته کردن درب این ظرف ها را هم
تمرین می کند .ببینی���د آیا کودکتان از
شما برای این منظور کمک می خواهد؟

از کیس���ه های خرید از سوپر استفاده
کنی���د و آنه���ا را ب���ا روزنامه ه���ای مچاله
ش���ده یا پاره ش���ده ،پ���ر کنید .س���پس
درب کیس���ه ها را ب���ا چس���ب ن���واری
ببندی���د .از ای���ن کیس���ه های پ���ر ش���ده
ب���ه عن���وان آج���ر و س���نگ برای س���اختن
ی���ک س���اختمان هم���راه ب���ا کودکت���ان،
می توانید اس���تفاده کنید .کودکتان از
مچال���ه کردن و پاره کردن روزنامه برای
پ���ر کردن کیس���ه ها ه���م ل���ذت خواهد
برد .مراقب باش���ید کودکت���ان روزنامه
را ب���ا دهان���ش تم���اس نده���د و حتم���ا
بع���د از این بازی ،دس���ت های کودک را
بشویید.

ی���ک دفت���ر بگیری���د و ب���ا چس���باندن
چیزه���ای مختلف ب���ا جنس های مختلف
ب���ر روی صفح���ات آن ،کتاب���ی بس���ازید.
از چیزهای���ی مث���ل کاغ���ذ س���نباده ،پر،
گلوله ه���ای پنب���ه ،نایل���ون ،ابریش���م،
و دکم���ه می توانی���د ب���رای ی���اد دادن
مفاهیمی مثل زبر ،صاف ،س���فت و نرم
به کودکتان استفاده کنید.

وقت���ی داری���د ب���ا کودکت���ان ب���ه
عکس ه���ای ی���ک کتاب ن���گاه می کنید،
از او بخواهی���د ک���ه یک چی���ز بخصوصی
درآن عک���س را پی���دا کن���د .بع���د نوبت
کودکت���ان اس���ت ک���ه از ش���ما بخواه���د
ک���ه ی���ک چی���ز بخص���وص را در عک���س
پی���دا کنید .بگذارید صفح���ات کتاب را
کودکت���انورقبزن���د.

ب���ه کودکت���ان اج���ازه دهی���د
لباس های���ش (بل���وز ،ش���لوار ،ج���وراب
و کفش های���ش) را خ���ودش بپوش���د و
درآورد .در این سن کودکان می توانند
دکمه ه���او زیپ ه���ای درش���ت تر را ه���م
ببندند.
ی���ک فضای���ی را پر از ش���ن و ماس���ه یا
خ���اک تمی���ز کنی���د .درون آن ظرف ه���ا
و قوطی ه���ای کوچ���ک ،تعداد قاش���ق،
فنجان ه���ای ان���دازه گی���ری ،بیلچ���ه ،و
آبک���ش کوچ���ک ق���رار دهید .تع���دادی
ماش���ین و کامی���ون اس���باب ب���ازی هم
داخ���ل آن قرار دهی���د ک���ه کودکتان با
این وسایل بازی کند.
به اسباب بازی های قبلی که در وان
حم���ام ب���رای کودکتان ق���رار می دادید،
چن���د ت���وپ پینگ پن���گ اضاف���ه کنید.
ب���ه کودکت���ان نش���ان دهید ک���ه وقتی
توپ های پینگ پنگ را به زیر آب فشار
می دهی���د و بعد رها می کنی���د ،دوباره
به روی آب می پرند.
ش���عرها و ترانه های���ی ک���ه هم���راه ب���ا
خوان���دن آنه���ا بای���د فعالیت هایی هم
انجام داد( ،مثل ش���عر عمو زنجیرباف)،
در ای���ن س���ن م���ورد عالق���ه ک���ودکان
هس���تند .ش���ما خود می توانید شعرها
ی���ا ترانه های���ی بس���ازید و در آن از ن���ام
کودکتان هم استفاده کنید.
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سن
 24-30ماه

سرگرمی و فعالیتهایی برای ارتقای تکامل حرکتی ،ذهنی ،ارتباطی و اجتماعی کودکان  24تا 30ماهه
ای ��ن فعالیته ��ا را با ک ��ودک  24تا  30ماههت ��ان انجام دهید .ای ��ن فعالیتها یک روش خوب برای داش���تن
سرگرمی با یکدیگر و حمایت از تکامل حرکتی ،ذهنی ،ارتباطی و اجتماعی کودک شما است.

ترانه ه ��ا و ش ��عرهای کودکان ��ه
م����ورد عالق ��ه کودکت ��ان را ب ��ا حرکات
و فعالیت ه ��ای مناس ��ب ش ��عر ،همراه
کنید.
در این س ��ن کودکان عاش ��ق گردش
بی����رون از خان ��ه هس ��تند .یک ��ی ازاین
گردش ه ��ای بی ��رون از خان ��ه را ب ��رای
رفت����ن ب ��ه کتابخان ��ه صرف کنی ��د .در
کتابخان ��ه می توانی ��د ب ��رای کودکتان
کتاب ه ��ای مناس ��ب هم پی ��دا کنید.
زمان مش ��خصی (مث�ل�ا زم ��ان رفتن به
رختخ ��واب ب ��رای خوابی ��دن) را ب ��رای
کتاب خواندن اختصاص دهید.
به کودکتان ی ��ک صابون ،یک ابر یا
اس����فنج و یک ظرف حاوی آب بدهید.
از او بخواهی ��د ک ��ه ی ��ک عروس ��ک ی ��ا
ظرف های اس ��باب بازی ی ��ا لباس های
عروس ��کش که مث�ل�ا چرک ش���ده اند،
را بش ��وید .ای ��ن تمری ��ن خوب ��ی ب ��رای
شس���تن و خش ��ک ک ��ردن دس���ت ها
است.
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با کودکت ��ان بازی «ه ��دف گیری»
انج ��ام دهی ��د .ب ��ه ای ��ن ترتیب که
یک س ��طل یا جعبه بزرگ و تعدادی
توپ کوچ ��ک یا کیس ��ههای کوچک
ح ��اوی نخ ��ود و لوبی ��ا ی ��ا حت ��ی یک
ت ��وپ درس ��ت ش ��ده از نخ کام ��وا یا
جوراب  ه ��ای در ه ��م لول ��ه ش ��ده را
بگیری ��د .ب ��ه کودکتان کم ��ک کنید
ک ��ه تع ��داد توپهای ��ی را که موفق
میش ��ود از یک فاصلهای به داخل
سطل یا جعبه بیاندازد ،بشمارد.
وقت ��ی ب ��ا کودکت ��ان در پی ��ادهرو
خیابان مشغول قدم زدن هستید،
پری ��دن از روی چال ��ه و چول ��ه ه ��ای
پی ��ادهرو را ب ��ه ی ��ک ب ��ازی تبدی ��ل
کنید .ممکنست در اوایل کار مجبور
شوید هنگام پریدن کودکتان ،او را
نگه دارید و به او کمک کنید.
یک ی ��ا دو مجله قدیمی عکسدار
را ب ��ه کتابخان ��ه ک ��ودکان اضاف ��ه
کنید .از مجلهها میتوان به عنوان
کتابهای مصور ب ��رای نامگذاری و
یادگیری نام اشکال آشنا موجود در
عکسهای مجله ،استفاده کرد.

یک نخ کاموا را بگیرید .یک سرش
را با چس ��باندن چسب نواری مانند
س ��ر سوزن سفت کنید .سر دیگر نخ
کاموا را گره بزرگی بزنید .از کودکتان
بخواهی ��د دکم ��ه ه���ای درش���ت ی���ا
مهره های درش���ت یا ماکارونی های
کوتاه و درش ��ت توخال���ی را نخ کند.
حت ��ی میتوانید با ن���خ کردن بعضی
خوراک ��ی ه ��ای کوچک ،ی���ک «گردن
بند خوردنی» بسازید.
ب ��رای نقاش ��ی ک ��ردن هم���راه ب���ا
کودکت ��ان ،وقت بگذاری���د .کاغذ و
مداد ش ��معی ها را بیاورید .اشکال
بزرگی بکش ��ید و بگذارید کودکتان
آنه ��ا را رنگ کن ��د .بع���د از کودکتان
بخواهید ش ��کلی بکشد و شما آن را
رنگ کنید.
کودکتان را به بازی با شن و ماسه
یا خاک تمیز تش ��ویق کنید .در حین
بازی ،مقداری از شن را خیس کنید.
بع ��د به کودکتان نش���ان دهید که
چط ��ور ظرفهای ��ی را ک���ه ب���رای بازی
ب���ه او دادهاید ،از ماس���ه پر کرده و
برگرداند تا با آن س���اختمان یا کیک
یا چیزهای دیگری بسازد.

پالس ��تیکی
تخم مرغ ه ��ای
از
(تخم مرغ ه ��ای مصنوع ��ی مخص ��وص
س ��فره هف ��ت س ��ین؛ ی ��ا تخم مرغ ه ��ای
شانس ��ی) اس ��تفاده کنید و هر یک را با
چیزهایی که صدادار باشند ،مثل شن
و ماس ��ه ،نخ ��ود و لوبیا ،ی ��ا دانه های
برن ��ج ،پ ��ر کنی ��د .درب آنها را با چس ��ب
محک ��م نمایید .برای ه ��ر نوع صدا ،دو
تا تخم م ��رغ آماده کنید .ب ��ه کودکتان
کم ��ک کنی ��د ک ��ه صداه ��ا را دو ب ��ه دو
ب ��ا ه ��م تطبی ��ق داده و تخم مرغ ه ��ای
با ص ��دای مش ��ابه را جدا کن ��د و داخل
جعبه قرار دهد.
ک ��ودکان می توانن ��د از جعبه ه ��ا
اس ��تفاده های متع ��ددی بکنن ��د .از
جعبه ه ��ای بزرگی که ک ��ودک داخل آن
ج ��ا بگیرد می ت ��وان به عنوان ماش ��ین
اس ��تفاده کرد .جعبه ه ��ای بزرگتری که
بت ��وان ب ��رای آن درب و پنج ��ره درس ��ت
ک ��رد ،می توانن ��د ب ��ه عن ��وان خان ��ه
مناس���بی ب ��رای ب ��ازی ک ��ودک قلم ��داد
شوند .رنگ آمیزی و نقاشی کردن روی
جعبه ها با مداد ش ��معی ،ماژیک یا آب
رنگ هم فعالیت جالبی اس ��ت که شما
می توانید با هم انجام دهید.

ی ��ک س ��ری وس ��ایل ب ��زرگ و کوچ ��ک
فراه���م کنی ��د (توپ ه ��ای ب ��زرگ و
توپ های کوچک؛ یا بشقاب های بزرگ
و بش���قاب های کوچ ��ک) .از کودکت ��ان
بخواهید ک ��ه ابتدا یک ت ��وپ بزرگ به
ش ��ما بده ��د .بع ��د از او بخواهی ��د ک ��ه
همه توپ های بزرگ را به ش ��ما بدهد.
همین کار را برای توپ های کوچک تکرار
کنید.
ی ��ک ن ��وع ب ��ازی دیگ ��ر ب ��رای یادگی ��ری
مفه ��وم ب ��زرگ و کوچک این اس ��ت که
ب ��ا ک ��ش دادن دس ��ت ها و پاهایت ��ان
خودت ��ان را مث�ل�ا «ب ��زرگ» کنی ��د و ب ��ا
چمباتم ��ه نشس ��تن ،خ ��ود را مث�ل�ا
«کوچک» کنید.

ب ��ه کودکتان یاد دهید ک ��ه با خمیر،
م ��ار یا ت ��وپ درس ��ت کن ��د و خمی���ر را با
وردن ��ه روی میز ی ��ا زمین په ��ن کند .با
استفاده از قالب های بزرگ شیرینی ،از
خمیر شکل های مختلفی درست کنید.

در این سن کودکتان کم کم توانایی
انتخ ��اب ک ��ردن را به دس ��ت م���ی آورد.
ب ��ه او کمک کنید لباس ��ی را ک ��ه هر روز
می خواه ��د بپوش ��د ،از بی ��ن دو ن���وع
ج ��وراب ،دو ن ��وع بل ��وز و  ...خ���ودش
انتخاب کند .برای انتخاب خوراکی های
میان وع ��ده نی ��ز ب ��ه او اج ��ازه انتخ���اب
بدهی ��د .مث�ل�ا انتخ ��اب بی ��ن دو ن���وع
آب میوه ،دو نوع بیسکویت ،و . ...

تح ��رک بخ ��ش مهم ��ی از زندگ���ی ی���ک
کودک است .به همراه کودکتان توپ
بازی کنید ،به طوری که ش ��ما دس���تور
بدهی ��د و او اج ��را کن ��د .مث�ل�ا بگویی���د
ت ��وپ را قل بده ،ش ��وت کن ،پرت کن،
هل بده ،به زمین بزن ،بگیر ،و  ...حاال
بگذارید کودکتان دستور بدهد و شما
اجرا کنید.

از خامه سفت و پرچرب برای نقاشی با
انگشت اس ��تفاده کنید .به این ترتیب
که روی یک س ��طح قابل شستشو مثل
س ��ینی فر یا میز شیشه ای یا پالستیکی
(فایب ��رگالس) مق ��داری خام ��ه س���فت
بریزی ��د .ب ��ه کودکت ��ان کم ��ک کنی���د
ک ��ه خام ��ه را روی س ��طح پخ ��ش کن���د و
ب ��ا انگش ��ت نقاش ��ی هایی بکش���ید .از
رنگ ه ��ای خوراک ��ی ب ��رای رنگ ��ی ک���ردن
خامه می توانید استفاده کنید.

کودکان در این سن عاشق بازی های
وانمودی و خیالی هستند و وقتی شما
هم بتوانید همراه آنه���ا وانمود کنید،
خیل���ی لذت می برند .مثال وانمود کنید
که ش���ما یک حیوان ،مثل گربه یا سگ
هس���تید .صدا و حرکات مشابه حیوان
مورد نظر را در آورید .بگذارید کودکتان
وانمود کند که صاحب شما است و به
شما غذا بدهد.
مهارت ه���ای ش���نیداری ک���ودک را ب���ا
پخ���ش موس���یقی های تن���د و مالی���م
تقویت کنید .آهنگ هایی که خود تند
و کند می شوند ،برای این منظور خیلی
مناس���ب هس���تند .به کودکتان نشان
دهی���د ک���ه چط���ور مطاب���ق با موس���یقی
حرکات تند یا کند انجام دهد.
اس���تفاده از موس���یقی های مخص���وص
کودکان هم می تواند مفید باشد.

ب���ا وس���ایلی مانن���د صندل���ی ،بالش،
ی���ا کارتن ه���ای ب���زرگ ،ی���ک مس���یر ب���ا
مانع ب���رای کودکتان درس���ت کنید .به
کودکت���ان بگویی���د ک���ه از زیر ،ی���ا رو یا
داخل یا پش���ت یا جلو یا بین این اشیاء
باید حرکت کند .در چینش این وسایل
دق���ت کنی���د ک���ه مب���ادا بیفتن���د و ب���ه
کودکتان صدمه ای بزنند.
از کودکتان بخواهید پش���ت س���ر شما
راه ب���رود و ه���ر کاری ش���ما می کنی���د را
تقلی���د کن���د .س���رعت راه رفتن خ���ود را
تند و کن���د کنید ،با قدم ه���ای بزرگ و
کوچک راه بروی���د ،پاورچین راه بروید،
به عقب قدم بردارید.
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سن
 30-36ماه

سرگرمی و فعالیتهایی برای ارتقای تکامل حرکتی ،ذهنی ،ارتباطی و اجتماعی کودکان  30تا 36ماهه
ای ��ن فعالیته ��ا را با کودک  30ت ��ا  36ماهه تان انجام دهی���د .این فعالیتها یک روش خوب برای داش���تن
سرگرمی با یکدیگر و حمایت از تکامل حرکتی ،ذهنی ،ارتباطی و اجتماعی کودک شما است.

یک قصه آشنا که قبال کودکتان آن را
بارها ش����نیده است ،را برای او بخوانید
و در می����ان جم�ل�ات بعضی کلم����ات را جا
بیاندازی����د .مثال بگویید« :ش����نگول به
آق����ا گرگ����ه گف����ت  ...ها تو نش����ون بده
ببینم».

کم ��ی آب ب ��ه رن ��گ گ ��واش اضاف ��ه
کنید که آبکی شود .چند قطره از رنگ
را روی ی ��ک صفحه کاغ ��ذ بچکانید .از
یک نی استفاده کرده و با فوت کردن
داخل آن ،رنگ را روی کاغذ به اطراف
پخش کنید.

یک لیوان به کودکتان بدهید و یک
لیوان برای خودت ��ان بردارید .قطعات
می ��وه ی ��ا تکه های ن ��ان یا بیس ��کویت
را ب ��ه ترتی ��ب داخ ��ل لی ��وان کودکتان
و داخ ��ل لی ��وان خودت ��ان بیاندازید و
بگویید «یکی برای تو ،یکی برای من».
بع ��د لی ��وان کودکت ��ان را برگردانید و
محتوی ��ات داخل آن را خالی کرده و به
او کمک کنید که آنها را بش ��مارد .این
تمری ��ن خوبی برای کس ��ب مهارت های
اولیه ریاضی است.

ی ��ک ورق کاغ ��ذ نس ��بتا ضخی ��م که
اندازه آن به حدی باشد که کودکتان
بتوان ��د روی آن بخواب ��د و جا بگیرد،
تهیه کنید .دور تا دور بدن کودکتان
را خط کش ��ی کنی ��د تا تصوی ��ر بدن او
روی کاغذ بیفتد .انگش ��تان دست و
پ ��ا را در تصویر فرام ��وش نکنید .بعد
با کودکتان راجع ب ��ه اعضای مختلف
ب ��دن صحب ��ت کنید و نام ه ��ر عضو را
روی کاغذ در محل خودش بنویسید.
س ��پس بگذارید کودکت ��ان تصویر را
رن ��گ آمی ��زی کن ��د و آن را مانن ��د یک
پوس ��تر بر روی دیوار ات ��اق کودکتان
آویزان کنید.

ی ��ک فعالی ��ت و ب ��ازی جال ��ب ب ��رای
یادگی ��ری مفاهیم رو و زی ��ر و درون و
 ،....س ��اختن جاده و پل با اس���تفاده
از مکعبه ��ای ب ��ازی ی ��ا لگ ��و اس ��ت.
ماشینهای اس ��باببازی را در اختیار
کودکتان قرار دهید تا در جاده حرکت
کن ��د و زی ��ر ی ��ا روی پل ب ��رود و از بین
خانهها عبور کند.
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ک ��ودکان درای ��ن س ��ن ب����ه تولی����دات
هن ��ری متنوع عالقه نش����ان می دهند.
یک س ��یب زمینی شس����ته ش����ده و تمیز
را ب ��ه دو نیم تقس ��یم کنی����د و یک طرح
یا ش ��کل س ��اده را در وسط مغز آن برش
دهی ��د .آن ��گاه کودکت����ان می توان����د با
فرو کردن س ��یب زمینی در ظرف رنگ ،و
س ��پس فشردن آن روی کاغذ ،از آن به
عنوان یک مهر اس����تفاده کند.

با انداختن یک پت ��و یا لحاف روی یک
می ��ز ،ی ��ک خانه یا چ ��ادر درس ��ت کنید.
یک س ��بد پی ��ک نیک (س ��بد مخصوص
گردش) هم برای کودکتان آماده کنید.
ی ��ک بالش هم برای اس ��تراحت و خواب
نیم روز به کودکتان بدهید که هنگام
پیک نیک و کمپینگ (چ ��ادر زدن) از آن
استفاده کند .استفاده از چراغ قوه هم
خیلی لذت بخش خواهد بود.

ب ��ا معلق زدن خودت ��ان ،این کار را به
کودکت ��ان یاد دهید .بع ��د به او کمک
کنی ��د که ای ��ن کار را انج ��ام دهد .بعد
اج ��ازه بدهی ��د که خودش ب ��ه تنهایی
ای ��ن کار را انجام دهد .اثاثی ��ه خانه را
از س���ر راه بردارید و برای ایمنی بیشتر،
تعدادی بالش روی زمین قرار دهید.

جعبه ها و کارتن های کوچک و بزرگ
را جمع آوری کنید و به کودکتان کمک
کنید که با آنها ب ��رای خودش «مغازه»
راه بیاندازد.

با استفاده از تصاویر مجالت قدیمی،
ی ��ک پوس ��تر از چیزه ��ای م ��ورد عالق ��ه
کودکت ��ان درس ��ت کنی ��د .ب ��ا در اختیار
ق ��رار دادن قیچ ��ی بی خط ��ر کودکان ��ه و
چسب ماتیکی ،کودکتان هم می تواند
خودش به صورت مستقل و امن ،این
کار را انجام دهد.
تع ��دادی کارت های ب ��ازی کودکانه،
ک ��ه دو ب ��ه دو مش ��ابه هس ��تند ،را در
مقابل کودکتان بچینید .به کودکتان
یک کارت بدهید واز او بخواهید کارت
دیگ ��ر ح ��اوی ش ��کل مش ��ابه را در میان
سایر کارت ها پیدا کند.
از مج�ل�ات قدیم ��ی عکس هایی ببرید
که به دو دسته متفاوت تعلق داشته
باش ��ند (مثل دس ��ته حیوانات ،دسته
غذاها ،دسته لباس ها ،دسته اسباب
بازی ه ��ا و  .)...دو جعب ��ه تهی ��ه کنید
و مث�ل�ا در یک ��ی از جعبه ه ��ا تصوی ��ر یک
س ��گ و در جعبه دیگر تصویر یک غذا را
قرار دهید .ح ��اال از کودکتان بخواهید
که س ��ایر تصاوی ��ر بریده ش ��ده ازمجله
را نی ��ز به طور صحیح در جعبه متناس ��ب
خود قرار دهد .به این ترتیب ش ��ما به
کودکت ��ان کم ��ک می کنید که «دس ��ته
بندی» یا «طبقه بندی» را ی ��اد بگی ��رد.
یک بشقاب کاغذی محکم یا مقوایی
را بگیرید و طوری برش دهید که دارای
یک دس ��ته ش ��بیه بیلچ ��ه ش ��ود .بعد
ب ��ه کودکت ��ان نش ��ان دهید ک ��ه چطور
می توان ��د ب ��ا زدن آن به ی ��ک بادکنک
ک ��ه در ه ��وا ق ��رار دارد ،بادکن ��ک را در
هوا نگ ��ه دارد .ببینید کودکتان چقدر
می تواند بادکن ��ک را در هوا نگه دارد،
ی ��ا این ک ��ه چند ب ��ار می توان ��د با کمک
بیلچه بادکنک را به س ��مت شما پرتاب
کن ��د .ای ��ن فعالیت ب ��ه رش ��د و تکامل
ح ��رکات در عضالت درش ��ت ب ��دن و نیز
ب ��ه هماهنگ ��ی چش ��م ها و دس ��ت ها
کم ��ک می کند .همیش ��ه هن ��گام بازی
کودکت ��ان با بادکنک ،به دقت بر بازی
او نظارت داشته باشید.

اج ��ازه بدهی ��د که کودکتان به ش���ما
در چیدن س ��فره یا میز غ ��ذا کمک کند.
ابت ��دا ب ��ه او بش ��قاب ها را بدهی���د که
بچیند ،بعد لیوان ها را و بعد قاشق ها
را .ب ��ا ق ��رار دادن هر یک از این وس���ایل
در جای مناسب خودش ،او ارتباط بین
چیزه ��ای مختل ��ف را ی ��اد می گی���رد .ب���ه
کودکتان در قرار دادن صحیح هر یک از
ظ ��روفدرج ��ایخ ��ود،کم ��ککنی���د.

با بری���دن تصاویر کامل بدن آدمها از
مجالت کهنه ،برای کودکتان جورچین یا
پازل درست کنید .از کودکتان بخواهید
ک ��ه به ش ��ما در چس ��باندن تصویر روی
مق ��وا کم ��ک کن ��د .س ��پس تصوی���ر را با
برشهای منحنی شکل ،به سه قسمت
(سر و تنه و پاها) ببرید .حاال از کودکتان
بخواهید که قطعات بریده ش ��ده را کنار
هم قرار داده و تصویر کامل بدن آدم را
دوباره ایجاد کند.

ب ��رای تقوی ��ت هماهنگ ��ی و تع���ادل،
ط ��رز راه رفت ��ن حیوان ��ات مختل���ف را به
کودکتان نش ��ان دهید تا انجام دهد.
مث�ل�ا «راه رفتن مثل خ ��رس» به صورت
راه رفتن روی دست ها و پاها به طوری
ک ��ه زانوها و آرنج ها حت ��ی االمکان خم
نش ��وند؛ یا «پریدن مث ��ل خرگوش» به
صورت خم ک ��ردن کمر و زان ��و به حالت
شبیه چمباتمه و سپس پریدن به جلو

ب���ه کودکت���ان کم���ک کنی���د ک���ه در
مکالم���ات روزمره خ���ود از کلمات جدید
ب���رای توصی���ف و ش���رح دادن اش���یاء
مختل���ف اس���تفاده کن���د .مث�ل�ا رن���گ یا
ان���دازه ی���ا ش���کل اش���یاء را بی���ان کن���د
(لیوان آب���ی ،توپ ب���زرگ) .همچنین از
کلمات برای توصیف س���رعت (ماش���ین
تند می���ره؛ الک پش���ت یواش می���ره) یا
ح���س ه���ای مختل���ف (بس���تنی س���رده؛
س���وپداغه)اس���تفادهکند.
چن���د قط���ره از رن���گ ه���ای مختلف آب
رنگ یا گواش را در وس���ط یا یک س���مت
از یک ورق کاغذ بچکانید .سپس کاغذ
را از وس���ط تا کنی���د .بگذارید کودکتان
کاغ���ذ تا ش���ده را ب���از کند و ش���کلی که
بوجود آمده را ببیند.
کودکت���ان را تش���ویق کنی���د ک���ه «راه
رفتن مثل فیل» را امتحان کند .به این
ترتی���ب که از کمر به جلو خم ش���ود و در
حالیکه انگش���تان دو دستش را در هم
فرو برده است ،بگذارد بازوهایش آزاد
و رها به این سو و آن سو تاب بخورد و
در همین حال قدم های سنگین و آرام
ب���ردارد .اگر این کار با صدای موس���یقی
همراه شود خیلی جالب تر خواهد بود.

همراه با کودکتان دور اشیاء ساده را
خط کشی کنید .می توانید از لیوان های
ب ��ا اندازه های مختلف ،مکعب و لگو ،یا
حتی دس ��تان خودتان و کودکتان برای
این منظور اس ��تفاده کنید .با استفاده
از ماژیک ه ��ا ی ��ا م ��داد ش ��معی های
رنگارن ��گ ای ��ن کار جالب ت ��ر و جذاب ت���ر
می شود.
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سن
 36-48ماه

سرگرمی و فعالیتهایی برای ارتقای تکامل حرکتی ،ذهنی ،ارتباطی و اجتماعی کودکان  36تا 48ماهه
ای ��ن فعالیته ��ا را با ک ��ودک  36تا  48ماهه تان انج ��ام دهید .این فعالیتها یک روش خوب برای داش���تن
سرگرمی با یکدیگر و حمایت از تکامل حرکتی ،ذهنی ،ارتباطی و اجتماعی کودک شما است.

یک کتاب ب ��ه نام «درب ��اره من» برای
کودکت ��ان درس ��ت کنی ��د .عکس ه ��ای
خانوادگ ��ی ،تصاوی ��ر غذاه ��ای م ��ورد
عالق ��ه از مج�ل�ات ،ب ��رگ درخت ��ان ،و
نقاش ��ی های کودکت ��ان را داخ ��ل ی ��ک
آلبوم عکس بچس ��بانید ی ��ا آنها را روی
ورق ه ��ای کاغ ��ذ چس ��بانده و س ��پس
ورق ها را به هم منگنه کنید تا تبدیل
به یک کتاب شود.

قبل از زمان خواب ،همراه با کودکتان
به ی���ک مجله یا کت ��اب کودکان ��ه نگاه
کنید .به بعضی از تصاویر اش ��اره کنید
و از کودکت ��ان بخواهید ک ��ه آنها را نام
بب ��رد .مث�ل�ا« :کامی ��ون کج ��ا اس ��ت؟».
گاه ��ی به ش ��وخی از او بخواهی ��د که با
آرنج یا پایش تصویر مورد نظر را نش ��ان
ده ��د .از او بخواهید که یک چیز گرد یا
یک چیزی که س ��ریع حرک ��ت می کند ،را
در تصاویر نشان دهد.

مق���داری دان ��ه پرن ��دگان را در بالکن
یا حی ��اط یا بی ��رون پنج ��ره بپاش ��ید .در
حالی ک ��ه کودکت ��ان پرندگانی که جمع
میشوند را تماش���ا میکند ،از او درباره
تع ��داد و اندازه و رنگ پرندگان مختلف
سوال کنید.
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از  10تصویر یا بیشتر ،دو سری آماده
کنی ��د .ب ��رای ای ��ن منظ ��ور میتوانید
از تصاوی ��ر مش ��ابه مرب ��وط ب���ه دو
نس ��خه مجله مشابه استفاده کنید.
همچنین میتوانید از کارتهای بازی
کودکان اس ��تفاده کنید .عکسها را
روی زمین بچینید به طوری که همه
تصاوی ��ر دی ��ده ش ��وند .از کودکت���ان
بخواهی ��د ک ��ه دو عک ��س مش���ابه را
پیدا کند .بتدریج عکسهای مشابه
بیشتری را بخواهید که جفت کند.

هن ��گام حم ��ام ک ��ردن زم ��ان خوبی
ب ��رای یادگیری ن ��ام اعض ��ای مختلف
ب ��دن اس ��ت .ابت ��دا ش ��ما یک���ی یکی
اعضای بدن را نام ببرید و سپس به
کودکت ��ان کمک کنید که همان عضو
بدن را شستش ��و دهد .سپس نوبت
کودکتان است که نام عضوی از بدن
را بگوی ��د و ش ��ما آن را بش ��ویید .ه���ر
بخش ��ی از بدن کودک را که شستشو
میدهی ��د ،نام آن را نی ��ز بیان کنید.
ب ��ه کودکت ��ان ه ��م ای ��ن فرص���ت را
بدهید که خود را شستشو دهد.

ش ��ب ها هن ��گام خ ��واب ،زمانی که
داری ��د ی ��ک داس ��تان آش ��نا را ب ��رای
کودکتان تعریف کرده یا می خوانید،
مک ��ث ک ��رده و ی ��ک کلم ��ه را ج ��ا
بیاندازی ��د .صب ��ر کنید ت ��ا کودکتان
«ج ��ایخال ��ی»راپ ��رکن ��د.

ی���ک گی���اه بکاری���د .دانههای ��ی را
انتخ���اب کنید ک���ه به س ��رعت جوانه
میزنند (مثل لوبی���ا و نخود فرنگی).
همراه با کودکتان یک لیوان کاغذی
را پر از خاک کنی ��د .دانهها را حدود 1
الی  1/5س���انت زیر خ ��اک قرار دهید.
لیوان را کنار یک پنجره آفتاب گیر قرار
دهی���د و کودکت���ان را تش ��ویق کنید
که مرتبا به آن آب دهد و رش ��د آن را
تماشا کند.
زمان آش���پزی یا خ���وردن غذا ،بازی
«بیشتر و کمتر» را با کودکتان انجام
دهی���د .ب���ه ای���ن ترتی ��ب که مث�ل�ا از
او بپرس���ید چ���ه کس ��ی س ��یب زمینی
بیشتری دارد و چه کسی کمتر دارد؟
همی���ن ب���ازی را ب���ا لیوان ه ��ای ه ��م
اندازه محتوی مایعات (آب یا آبمیوه
یا ش���یر) به میزان های مختلف انجام
دهید.
چند دای���ره ب���زرگ از کاغ ��ذ را ببرید
و آنه���ا را به کودکتان نش ��ان دهید.
با کودکت���ان درباره چیزهای ��ی که در
دنیا دایرهای شکل هستند ،صحبت
کنی���د (مثال یک توپ؛ یا م ��اه) .دایره
را از وس ��ط به دو نیم برش دهید و از
او بخواهید که ب ��ا آن دو نیم دوباره
یک دایره درست کند .بعد یکی دیگر
از دایره ها را به س���ه قسمت تقسیم
ک���رده و همی���ن کار را تک ��رار کنی ��د.
همینطور ادامه دهید.

راج����ع به ع����دد  3ب����ا کودکتان صحبت
کنید .مثال داستانهایی که در آن عدد
سه مطرح شده است (مانند سه بزغاله:
ش����نگول و منگول و حبه انگ����ور) را برای
کودکتان بخوانید .کودکتان را تشویق
کنید که اشیاء مختلف را تا سه بشمارد.
درباره  3ساله بودن با کودکتان صحبت
کنی����د .وقتی کودکتان ب����ه خوبی معنی
و مفه����وم عدد  3را متوجه ش����د ،س����راغ
ع����دد  4و  5و باالتر بروید و تا زمانی که
کودکتان عالقه نشان میدهد ،این کار
را ادامه دهید.
بیرون از خانه ،ب����رای کودکتان جاده
یا مس����یر حرکت درس����ت کنی����د .به این
ص����ورت ک����ه با اس����تفاه از ی����ک تکه گچ،
ی����ا ش����لنگ آب در باغچه ،یا ی����ک طناب
بلند ،مس����یری را برای حرکت کودکتان
بس����ازید ک����ه از کنار دی����وار و دور درخت
و از زی����ر نیمک����ت و  ...عبور کن����د .ابتدا
خودتان به ک����ودک برای طی کردن این
مسیر کمک کنید و هر بار هم به کلمات
«زیر»« ،کنار»« ،دور» .... ،اشاره کنید.
وقتی کودکتان عبور از این مس����یر را به
خوبی یاد گرفت ،مسیر جدیدی برایش
بس����ازید .می توانید از کودک بخواهید
که خودش یک مس����یر جدید بس����ازد.
همراه با کودکتان به موسیقی گوش
دهید و ح����رکات موزون انج����ام دهید.
قرار بگذارید که با قطع کردن موسیقی
برای لحظاتی ،همه باید کامال بی حرکت
ش����ده و در همان حالتی که قرار دارید،
«بی حرک����ت بمانی����د» .بع����د ب����ا ش����روع
دوباره موسیقی ،حرکات مجددا شروع
می ش����ود .ب����رای جالب ت����ر ش����دن ای����ن
بازی ،س����عی کنید در حالت های عجیب
و غیرعادی بی حرکت شوید.
ب���ا به نخ کش���دین خوراکی ه���ای کوچک،
ی���ک گردن بن���د خوردن���ی درس���ت کنید .با
چس���باندن یک تکه چس���ب ن���واری به یک
انتهای نخ ،س���ر نخ را سفت کنید تا راحت تر
بشود نخ را از داخل خوراکی ها رد کرد.

وقت����ی در ح����ال لب����اس پوش ��اندن
ب����ه کودکت����ان هس����تید ،او را تش ��ویق
کنید که باز و بس����ته ک����ردن دکمه ها و
زیپ های لباس����ش را تمری����ن کند .برای
این منظور می توانید وارد کردن دکمه
به جادکم����ه ای را تبدیل به دالی بازی
کنی����د ،ی����ا اینکه وانمود کنی����د که زیپ
لب����اس ی����ک قطار اس����ت که س����وت زنان
روی ریل باال و پایین می رود.

ی����ک ج����ای دنج و گ����رم و ن����رم در خانه
پی����دا کنی����د و هم����راه با کودکت���ان آنجا
بنش����ینید .خوب گوش دهی����د تا تمام
صداهای اطرافتان را شناس����ایی کنید.
از کودکت����ان بپرس����ید ک����ه آی����ا ای ��ن یک
صدای بلند اس����ت یا صدای آرام است.
همی����ن فعالیت را در بی����رون از خانه نیز
انج����امدهی����د.

تع����دادی ورق کاغذ بزرگ یا ورقههای
بزرگ مق����وا فراهم کنید .با اس����تفاده از
مداد شمعی و مداد رنگی و ماژیک ،یک
بازی با کودکتان انج����ام دهید .به این
ترتیب که ابتدا هر چه او کشید ،شما از
او تقلید کرده و بکشید .بعد ،کودکتان
را تش����ویق کنی����د ک����ه نقاش ��یهای
ش����ما ،مانند دای����ره و خط����وط صافی که
میکشید ،را تقلید و کپی کند.
چند وس����یله که برای کودکتان آش ��نا
هس����تند را فراه����م کنید (مثل قاش ��ق،
م����وز ،کت����اب ،ژاک����ت ،ش����انه و  .)...از
کودکت����ان بپرس����ید ک����ه کدامی ��ک را
می ش����ود خ����ورد و کدامیک را می ش ��ود
پوش����ید .ب����ه کودکتان کم����ک کنید که
این اشیاء را بر اساس شباهت شان به
هم ،دسته بندی کند .مثال« :چیزهایی
ک����ه می ش����ود خ����ورد» و «چیزهای ��ی که
میش����ودپوش����ید».

پی ��روی از دس ��تورات و مق����ررات را ب����ا
کودکت ��ان تمرین کنید .ب����ه این ترتیب
ک ��ه به ص ��ورت ی ��ک ب����ازی ،دو یا س����ه
دس ��تور مضح ��ک و جال����ب ی����ا غیرعادی
را پش ��ت س ��ر هم بگویید ت����ا کودکتان
انجام دهد .مثال« :به زانوهات دس����ت
ب ��زن» و بع ��د «دور ات����اق ب����دو» یا «یک
کتاب پیدا کن و بذار روی سرت».
مهارت «ش ��ریک ش ��دن» در دارایی ها
را در کودکتان تش ��ویق کنی����د .به این
ترتیب که یک گوش ��ه ای از خانه را برای
ب ��ازی ک ��ردن کودکاناختص����اص دهید.
ابت ��دا فق ��ط ب ��ا دو ک���ودک دیگ����ر (مثال
خواه ��ر ،ب ��رادر یا یک دوس����ت) ش����روع
کنی ��د .از هر نوع اس ��باب ب����ازی چند تا
مش ��ابه هم تهیه کنید که الزم نباشد
بچه ه ��ا همواره اس ��باب بازی ه����ا را به
ش ��راکت بگذارن ��د .اس����باب بازی هایی
بهتر هس ��تند ک ��ه بازی های دو یا س����ه
نف ��ره را تش ��ویق کنن ��د .از زنگ س����اعت
یا تایمر اس ��تفاده کنید تا ب����ه هر یک از
کودکان زمان مساوی برای بازی کردن
با هر اسباب بازی بدهید.
ب ��ا اس ��تفاده از پارچه ه����ای کهن����ه،
لباس ها یا شال های قدیمی ،و بریدن
آنه ��ا به قطع ��ات دراز و وصل کردن آنها
به هم ،یک ش ��ال خیلی بلند بس����ازید.
از پارچه های س ��بک استفاده کنید .به
کودکتان نش ��ان دهید که چگونه یک
طرف ش ��ال را بگی ��رد و آن را در هوا تاب
دهد و در آن موج ایجاد کند و همزمان
با این کار بدود و بپرد.
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سن
 48-60ماه

سرگرمی و فعالیتهایی برای ارتقای تکامل حرکتی ،ذهنی ،ارتباطی و اجتماعی کودکان  48تا 60ماهه
ای ��ن فعالیته ��ا را با کودک  48ت ��ا  60ماهه تان انجام دهی���د .این فعالیتها یک روش خوب برای داش���تن
سرگرمی با یکدیگر و حمایت از تکامل حرکتی ،ذهنی ،ارتباطی و اجتماعی کودک شما است.

با کودکتان بازی «کی ،چی ،کجا» را انجام
دهید .مثال از کودکتان بپرس ��ید «کی توی
مدرس ��ه کار می کن ��ه؟ ت ��وی مدرس ��ه چ ��ی
هس���ت؟ و مدرسه کجا اس ��ت؟» به همین
ص���ورت در م ��ورد موضوع ��ات و مکان های
مختلف از او س ��وال کنید :مغاره ،ایس ��تگاه
اتوب���وس ،کتاب فروش ��ی ،پ ��ارک ،و  . ...بر
اساس پاسخ هایی که کودکتان می دهد،
سواالت بیشتری را طرح کنید.
ب���رای رش ��د و تقویت مهارت ه ��ای ذهنی
و حل مس ��ئله کودکتان ،هم ��راه با او بازی
«حدس بزن چی میش ��ه» را انج ��ام دهید.
ب���ه عن ��وان مث ��ال در زم ��ان حمام ک ��ردن از
کودکت ��ان بپرس ��ید که« :اگ ��ر آب داغ و آب
سرد را همزمان با هم باز کنم ،فکر می کنی
چ���ه اتفاق ��ی می افت ��د؟» ،ی ��ا اینک ��ه« :اگر
تعداد زیادی بالش را روی هم بچینم ،فکر
می کنی چی میشه؟»
یک دس ��ته کارت بازی ک ��ودکان بگیرید و
 4ی���ا  5جفت تصوی ��ر مش ��ابه را از میان آنها
انتخاب کنید .کارتهای منتخب را در حالیکه
تصویر آنها دیده شود ،روی زمین بچینید و
به کودکتان کمک کنید که تصاویر جفت را
پیدا کند .با کودکتان درباره مشخصاتی که
کارتها را به هم شبیه میکند ،یا آنها را از
هم متفاوت میکند ،گفتگو کنید.
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زمانی که دارید برای صرف غذا سفره
یا می ��ز را میچینید ،ب ��ا کودکتان بازی
«چه چیزی به بقیه چیزها ارتباط نداره»
رو انج ��ام دهید .به این ترتیب که یک
ش ��یء بی ربط مثل یک اس ��باب بازی را
کنار بش ��قاب و وس ��ایل روی سفره قرار
دهی ��د .از کودکت ��ان بپرس ��ید ک���ه آی���ا
میداند جای چه چیزی روی سفره غذا
نیس ��ت؟ همین ب ��ازی را میتوانید در
اوقات دیگر روز هم انجام دهید .مثال
وقتی میخواهی ��د موهای کودکتان را
ش ��انه کنید ،چند وسیله مرتبط مانند
ش ��انه و برس و آینه و یک وس���یله غیر
مرتب ��ط مث ��ل ت ��وپ را آم ��اده کنی���د و از
کودکت ��ان بخواهید ش ��ی غی ��ر مرتبط را
مشخص کند.
ب ��ا کودکت ��ان ب ��ازی «نش ��انه گی���ری»
را انج ��ام دهی ��د .ی ��ک س ��طل ب���زرگ را
حدود  1/5الی  2مت ��ر دورتر از جایی که
کودکتان ایس ��تاده اس ��ت ،ق ��رار دهید
و از او بخواهی ��د که ی ��ک توپ با اندازه
متوس ��ط را داخ ��ل س ��طل پرت ��اب کن���د.
همی ��ن ب ��ازی را می توانی ��د در ی���ک روز
تابس ��تانی بیرون از منزل انجام دهید
و داخل سطل را پر از آب کنید.
ی ��ک لنگ ��ه ج ��وراب کهن ��ه یا ج���وراب
ش ��لواری را بگیری ��د و داخ ��ل آن س���ه
چه ��ارم لی ��وان نخ ��ود و لوبیای خش���ک
بریزید .س ��ر جوراب را بدوزید یا با کش
محک ��م ببندید .از کیس ��ه نخود و لوبیا
ب ��ه عن ��وان ت ��وپ اس ��تفاده ک���رده و با
کودکتان ت ��وپ بازی کنی ��د .کودکتان
را تش ��ویق کنید کیس ��ه را ه ��م از باالی
س ��ر پرتاب کن ��د و هم از پایی ��ن به باال
بیاندازد.

اجازه دهید کودکتان به شما کمک کند
تا وس ��ایل الزم برای یک پیک نیک (رفتن
به گ ��ردش)را فراه ��م کنید .به او نش ��ان
دهید که چه وسایلی میتوان برای پیک
نیک آماده کرد :نان ،پنیر ،کره ،ساندویچ،
میوه ....،یک س ��بد یا ظرف یا کیسهای را
پر از مواد الزم کنی ��د .بعد با کودکتان به
پیک نیک بروید و لذت ببرید.
در ی ��ک روز باران ��ی ک ��ه نمیش ��ود بیرون
رفت ،همراه ب ��ا کودکتان وانمود کنید که
یک مغازه کفاشی باز کردهاید .از کفشهای
قدیمی برای این منظور استفاده کنید .یک
صندلی هم فراهم کنید که بشود روی آن
نشست و کفشها را امتحان کرد .یک کاغذ
و مداد هم تهیه کنید .ابتدا شما مشتری
کفاشی ش ��وید .کودکتان را تشویق کنید
ک ��ه مثال دس ��تور مورد نظر ش ��ما را ب ��ا مداد
روی کاغذ بنویس ��د .بع ��د نوبت کودکتان
است که مشتری کفاشی شود و کفشها را
امتحان کند و از شما بخرد.
کودکت ��ان را تش ��ویق کنی ��د ک ��ه ن ��ام و
ن ��ام فامیل خ ��ود ،آدرس و ش ��ماره تلفن
من ��زل خود را یاد بگی ��رد .اینها را در قالب
یک ش ��عر یا آواز به او ی ��اد دهید ،برایش
جالب تر اس ��ت .زمانی که سوار ماشین یا
اتوب ��وس هس ��تید ،از کودکتان بخواهید
که آن را بعد از شما تکرار کند.
وانم ��ود کنید ک ��ه یک حیوان هس ��تید.
کودکتان را تش ��ویق کنید ک ��ه از تخیلش
اس ��تفاده کن ��د و ی ��ک بچ ��ه گرب ��ه ش ��ود.
از او بپرس ��ید« :گربه ه ��ا چ ��ی دوس ��ت
دارند بخورن ��د؟» یا «گربه ه ��ا کجا زندگی
می کنن ��د؟» .ب ��ه همی ��ن صورت ب ��ه بازی
ادام ��ه دهی ��د و ببینید تا کج ��ا می توانید
بازی را پیش ببرید.

ب ��ا خمیر ب ��ازی ی ��ک آدمک درس ��ت کنید
و روی آن چیزه ��ای دیگ ��ری مث ��ل تکه های
کوچ ��ک چوب ،دکمه ،خ�ل�ال دندان ،مهره
یا  ...بچس ��بانید .س ��ر و تنه آدم را با خمیر
درس ��ت کنید و از س ��ایر چیزها برای درست
ک ��ردن دس���ت ها و پاه ��ا و چش���م ها و ...
استفاده کنید .از کودکتان در مورد آدمکی
کهس ��اختهاس ��ت،س ��واالتیبپرس ��ید.

س ��ه دایره کوچک ،س ��ه دایره متوسط و
سه دایره بزرگ را از کاغذ ببرید .هر گروه از
دایره ها را به رن ��گ متفاوتی رنگ کنید (یا
این که از ابتدا از کاغذهای رنگی مش ��ابهی
ب ��رای بری ��دن دایره ه ��ای ه ��م ان ��دازه،
استفاده کنید) .حاال از کودکتان بخواهید
که دایره ها را بر اس ��اس اندازه یا رنگ آنها
دس ��ته بندی کند .درباره ان ��دازه دایره ها
ه ��م از کودکتان س ��واالتی بپرس ��ید .مثال:
«کدام یک از همه کوچکتر است؟» .انجام
همین بازی را با استفاده از دکمه هایی در
اندازه های مختلف هم امتحان کنید.

ب ��ا کودکت ��ان «س ��یرک ب ��ازی» کنی ��د.
لباس ه ��ای قدیمی رنگارنگ پی ��دا کنید و
ب ��ه کودکت ��ان کمک کنید که ی ��ک نمایش
س ��یرک راه بیاندازد .ی ��ک طناب روی زمین
ق ��رار دهی ��د ک ��ه کودکت ��ان از روی آن راه
ب ��رود ،ی ��ک جعب ��ه س ��نگین و محک ��م در
اختیارش بگذارید که روی آن برود و مانند
مج ��ری برنامه ه ��ا را اع�ل�ام کند ،وس ��ایلی
ب ��ه او بدهید که با آن ش ��عبده بازی کند،
و حیوان ��ات پارچ ��ه ای به او بدهی ��د که با
آنه ��ا نمای ��ش حیوان ��ات را اجرا کند .س ��عی
کنید ق ��وه تخیل و خالقیت ک ��ودک را برای
برنامه  ری ��زی نمایش ها برانگیزید .یادتان
نرود که برایش دست بزنید.

همراه با کودکت����ان بازی «تصویر را حدس
ب����زن» انجام دهید .به ای����ن ترتیب که روی
یک تصویر از تصاویر کتاب داستان آشنایی
را با یک ورق کاغذ بپوش����انید .کم کم ورق
کاغذ را کنار ببرید ،تا کودکتان حدس بزند
تصویر چیست.

کودکت ��ان را ب ��ه انج ��ام ی ��ک ب ��ازی
شمارش اعداد تشویق کنید .یک ورق
کاغذ ب ��زرگ بردارید و یک مس ��یر صاف
که به چندین خانه مربع شکل تقسیم
ش ��ده اس ��ت ،روی کاغ ��ذ بکش ��ید.
ت ��اس بیاندازید .ب ��ر اس ��اس رقمی که
تاس نش ��ان می دهد ،مه ��ره ای را روی
خانه  ه ��ای مرب ��ع ب ��ا حرک ��ت پرش ��ی به
جلو حرکت دهی ��د .دفعاتی که مهره با
خانه های جدول تماس پیدا می کند را
همراه با کودکتان بشمارید.
ب ��ا کودکت ��ان بی ��رون از خان ��ه ق ��دم
بزنی ��د .بعض ��ی چیزهای ��ی که در مس ��یر
پی ��دا می کنی ��د را برداری ��د و ب ��ه منزل
بیاوری ��د .ب ��ه کودکت ��ان کم ��ک کنی ��د
ک ��ه آنه ��ا را گ ��روه بن ��دی کن ��د .مث�ل�ا:
گ ��روه س ��نگ ه ��ا ،گ ��روه برگه ��ا ،گ ��روه
کاغذه ��ا .....،ب ��ه کودکت ��ان کم ��ک
کنی ��د که ی ��ک مجموع ��ه یا کلکس ��یون
از چیزه ��ای خاص جم ��ع آوری کند .یک
جعبه ی ��ا فضای مخصوص ��ی را در اختیار
او بگذاری ��د ک ��ه محتوی ��ات مجموعه یا
کلکس ��یون خ ��ود را در آن ب ��ه نمای ��ش
بگذارد.
ب ��ه کودکت ��ان نوش ��تن نام ��ه را ی ��اد
دهی ��د .کاغذ و م ��داد یا مداد ش ��معی
همراه با پاکت نامه در اختیار کودکتان
ق ��رار دهی ��د .بگذاری ��د کودکت ��ان روی
کاغذ نقاشی کند ،خط خطی کند یا مثال
چیزی بنویس ��د .ممکن اس ��ت او چیزی
بگوی ��د و از ش ��ما بخواه ��د ک ��ه آن را در
نام ��ه بنویس ��ید .وقت ��ی کار کودکت ��ان
تمام شد ،بگذارید کاغذ نامه را تا کند
و داخ ��ل پاکت بگذارد ،س ��ر چس ��بناک
پاک ��ت را ب ��ا زب ��ان خی ��س کن ��د و آن را
بچسباند .ش ��ما آدرس مورد نظر را روی
پاک ��ت بنویس ��ید .حتم ��ا بگذاری ��د ک ��ه
کودکتان روی پاکت را هم تزئین کند.
تمبر را به کودک بدهید که روی پاکت
بچس ��باند و آنگاه به او کمک کنید که
پاکت را در صندوق پستی بیاندازد.

مک ��ررا ن ��ام کودکت ��ان را روی کاغ���ذ
بنویسید .مثال وقتی یک نقاشی می کشد،
حتم ��ا نام ��ش را زیر نقاش���ی بنویس���ید و در
ح ��ال نوش ��تن آن ،ح ��روف آن را برایش نام
ببری ��د .اگر کودکت ��ان عالقه مند بود ،حتی
می توانی ��د او را تش ��ویق کنی���د ک���ه حروف
داخ ��ل اس ��مش را ن ��ام بب���رد و ی���ا از روی
نوش ��ته شما تقلید کند .در تمام طول روز،
ه ��ر ج ��ا به ح ��روف داخ ��ل نام ک���ودک خود
برخ ��ورد کردید ،مثال در کتاب داس���تان ،یا
روی تابلوه ��ای خیاب ��ان ی���ا روی جعبه های
خوراکی ،آن را به کودکتان نش���ان دهید.
به کودکتان اجازه دهید به شما در آماده
سازی غذا کمک کند .مثال او می تواند روی
نان ،پنیر یا کره و مربا بمالد ،یا پوست موز
را بکند ،یا در یک کاس ��ه شیر بریزد .مراقب
باش ��ید هیچگاه ب ��ه او کاری که با اجاق گاز
س ��ر و کار داش ��ته باش ��د ،نس���پارید ،مگر با
نظارت بسیار دقیق.

حباب درس ��ت کنید .یک کاس���ه بگیرید.
در آن به اندازه یک چهارم ( )4لیوان مایع
ظرفشویی بریزید و روی آن ⅔ 2لیوان آب
اضاف ��ه کنید .دو تا نی را بگیرید و کاموا یا
نخ ��ی را از می ��ان آن دو رد کنید .دو انتهای
آزاد ن ��خ را طوری به هم گ���ره بزنید که یک
دایره درست ش ��ود .با نگه داشتن نی ها،
نخ دایره ای شکل را داخل مایع ظرفشویی
که آم ��اده کرده اید ،فرو کنید .س���پس آن
را بیرون کش ��یده و به جل���و و عقب حرکت
دهید تا حباب های بزرگ و زیبایی تشکیل
شود.
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سن
 60-66ماه

سرگرمی و فعالیتهایی برای ارتقای تکامل حرکتی ،ذهنی ،ارتباطی و اجتماعی کودکان  60تا 66ماهه
ای ��ن فعالیته ��ا را با ک ��ودک  60تا  66ماهه ت ��ان انجام دهید .ای ��ن فعالیتها یک روش خوب برای داش���تن
سرگرمی با یکدیگر و حمایت از تکامل حرکتی ،ذهنی ،ارتباطی و اجتماعی کودک شما است.

برگ ه ��ای درخت ��ان ،گ ��وش ماه ��ی،
و تکه ه ��ای چ ��وب را از بی ��رون خان ��ه
جم���ع آوری ک ��رده و آنه ��ا را روی ی ��ک
تکه مقوا بچس ��بانید و ب ��ا آنها یک کالژ
(تکه چسبانی) درست کنید.

ب���ه کودکت ��ان اج ��ازه دهی ��د ک ��ه در
انجام کارهای س ��اده آش ��پزی به ش ��ما
کم���ک کن ��د .مث�ل�ا س ��یب زمینی ه ��ای
پخت���ه را ل ��ه کن ��د ،لقم ��ه یا س ��اندویچ
پنی���ر درس ��ت کن ��د ،یا ی ��ک کاس ��ه را با
تکه ه ��ای بیس ��کویت و ش ��یر پ ��ر کن ��د.
سپس ،ببینید آیا او می تواند کارهایی
را که شما به ترتیب برای آشپزی انجام
داده ای ��د ،نام ببرد .ک ��ودک باید از هر
ط���رف  1متر ب ��ا اجاق گاز فاصله داش ��ته
باشد .خیلی به دقت مراقب او باشید.

همراه با کودکت ��ان «پانتومیم» بازی
کنید .بعضی چیزهایی که می توانید به
صورت پانتومیم اج ��را کنید عبارتند از:
 )1خوردن پیتزای داغ با پنیر چس ��بنده
و کشی؛  )2برنده شدن در یک مسابقه
دو؛  )3پی ��دا کردن یک عنکبوت بزرگ؛
 )4راه رفتن در گل چس ��بنده و غلیظ؛ و
 )5گذاشتن رد پا در ماسه های خیس.
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با کودکتان نوش����تن نام دوستان،
فامی����ل ،ی����ا اس����باب ب����ازی های����ش را
تمرین کنید .ابتدا ممکن اس����ت الزم
باش����د کودکتان از روی نوش����ته شما
کپ����ی کند .س����عی کنی����د اس����امی را با
حروف درشت بنویسید.

وقتی برای کودکتان کتاب داستان
میخوانید ،به او اجازه دهید که آخر
داس����تان را خ����ودش بس����ازد؛ یا وقتی
قصه های آش ��نا و مورد عالقه اش را
میگویی����د به او اج����ازه دهید که آخر
داس����تان را به میل خودش تغییرات
مسخره و خنده داری بدهد.

با کودکتان «بیس����ت سوالی» بازی
کنی����د .ی����ک حی����وان را در نظ����ر بگیرید
و بگذاری����د کودکت����ان  20س����والی که
ج����واب آنها فق����ط بله یا نه اس����ت را از
ش ��ما درباره حیوان مورد نظر بپرسد،
تا سرانجام نام حیوان را حدس بزند.
(ممکن اس����ت در ابتدا الزم باشد که
به کودکتان برای پرس ��یدن سواالت
دارای جواب بل ��ه و نه ،کمک کنید).
حاال بگذاری����د کودکتان یک حیوان را
انتخاب کند و شما شروع به پرسیدن
 20س����وال بکنی����د .همی����ن ب����ازی را با
اس����امی غذاه����ا ،اس����باب  بازیها و
آدمها ،انجام دهید.

کودکت ��ان را تش ��ویق کنید ک����ه نمایش
اجرا کند .به او کمک کنید که داستان یک
شعر کودکانه ،یا یک کارتون ،یا یک قصه
را به نمایش درآورد .لباسهای قدیمی و
بزرگتر از س ��ایز خودش را به او بدهید که
هنگام نمایش به تن کند.

ت ��وپ ب ��زرگ بگیری ��د و ب����ا کودکت����ان
بازیهای س ��اده ای با توپ انجام دهید.
مث�ل�ا ت ��وپ را ب ��ه آرامی ب����ه س����مت او قل
دهی ��د و ببینید که آیا او میتواند توپ را
شوت کند
وقتی سوار ماشین یا اتوبوس هستید،
همراه با کودکتان پالک ماشینها را نگاه
کنید و اعداد مختلف را در آنها شناس����ایی
کنی ��د .ابت ��دا ب ��ه دنب ��ال پ�ل�اک ماش����ینی
بگردی ��د ک ��ه حاوی ع ��دد  1اس����ت .بعد به
ترتی ��ب روی پ�ل�اک ماش ��ین ها ب����ه دنبال
ع ��دد  4 ،3 ،2و ....ت ��ا  10بگردی����د .وقتی
کودکت ��ان ش ��مارش اع ��داد را از کمت����ر ب����ه
بیش ��تر یاد گرف ��ت ،میتوانید ش����مارش را
از اع ��داد بزرگت ��ر به کوچکت����ر تغییر دهید.
یعن ��ی اول از عدد  9ش ��روع کرده و بعد به
ترتی ��ب  ،5 ،6 ،7 ،8و  ....تا  1را روی پالک
ماشینها پیدا و شناسایی کنید.
با کودکتان بازی «جوراب اس���رار آمیز» را
انجام دهید .یکی از اشیاء منزل را در یک
عدد ج���وراب قرار دهی���د و انتهای جوراب
را گ���ره بزنی���د .بگذارید کودکت���ان جوراب
را لم���س ک���رده و ح���دس بزند ک���ه درون
آن چیس���ت .حاال نوبت او است که چیزی
را داخ���ل جوراب قایم کند تا ش���ما حدس
بزنید

چهار لیوان یا فنجان که شفاف نباشند
و داخل آنها دیده نش���ود را فراهم کنید.
یک توپ یا شیء یا خوراکی کوچک که زیر
فنج ��ان ها یا لی���وان ها جا بگی���رد را پیدا
کنید .بگذارید کودکتان ببیند که شی یا
خوراکی را زیر یکی از فنجان ها می گذارید.
آنگاه هم���ه فنجان ها را حرکت داده و جا
به جا کنید .از کودکتان بخواهید به یاد
بیاورد که ش���یء یا خوراکی م���ورد نظر زیر
کدام فنجان اس���ت .حاال نوبت کودکتان
است که فنجان ها را جا به جا کند تا شما
جای شیء یا خوراکی را حدس بزنید.
با کلم���ات ،قافیه بس���ازید .ب���ه صورت
نوبت ��ی ،ن���ام ی���ک ش���یء یا ن���ام اف���راد را
بگویید و کلمه ه���م قافیه برای آن پیدا
کنی ��د .مث�ل�ا :می���ز ،تی���ز؛ گل ،بلب���ل؛ آب،
خواب؛ سارا ،دارا.
ب ��ا کودکت���ان ب���ازی «حافظ���ه» انج���ام
دهی ��د .به این ص���ورت که پنج یا ش���ش
ش ��یء آش���نا را روی می���ز ق���رار دهی���د و از
کودکت���ان بخواهی���د ک���ه بع���د از دی���دن
آنها ،چشمانش را ببندد .یکی از اشیاء را
برداری���د و بقیه را جا به جا کنید .آنگاه از
کودکتان بخواهید چش���مانش را باز کند
و بگوی���د ک���دام ی���ک از اش���یاء برداش���ته
ش ��ده اس���ت .حاال نوبت ش���ما اس���ت که
چش ��مانتان را ببندید تا کودکتان همین
بازی را تکرار کند.

با استفاده از چوب بستنی ،کیسه های
کاغذی ،جوراب ،و ش���انه خالی تخم مرغ،
آدمک درست کنید .آدمک ها را با کاموا،
دکمه ،خودکار و کاغذ رنگی تزیین کنید.
ب ��ا خواباندن ی���ک میز کوچک عس���لی به
پهلو روی زمین ،صحنه نمایش عروسکی
آم ��اده کنی���د .در حال���ی ک���ه کودکتان به
پش ��ت میز وارونه ش���ده رفت���ه و نمایش
عروسکی را شروع می کند ،شما در نقش
تماش���اگرظاهرش���وید.

در داخل یا خارج از خانه برای کودکتان
یک مس���یر با مانع درس���ت کنید .ش ��ما
می توانی���د از جعبه ه���ای مقوایی برای
پریدن از روی آنها یا عبور از داخل آنها،
اس���تفاده کنید .همچنین می توانید با
قرار دادن دس���ته بلند ی���ک جارو یا تی
بین دو صندلی ،مانعی برای رد ش ��دن
از زی���ر آن بس���ازید ،و نی���ز بالش های ��ی
روی زمی���ن قرار دهی���د که بای���د آنها را
دور بزند .بگذارید کودکتان در چینش
موانع در مسیر ،به شما کمک کند .بعد
از چند بار تمرین ک���ردن ،از او بخواهید
که مس���یر با مان���ع را با حداکثر س ��رعت
ممکن ط���ی کن���د .آن���گاه از او بخواهید
سعی کند همین مسیر را با لی لی کردن
یا جفت پا پریدن طی کند.

ی���ک پوس���تر ب���ا ن���ام «م���ن میتون ��م
بخون���م» برای کودکتان درس���ت کنید.
کلمات یا اسامی که کودکتان می تواند
آنه���ا را بخوان���د از روی جعبه  ه ��ای
خوراک���ی ببری���د .همچنی���ن میتوانی ��د
ن���ام خ���ود ک���ودک ،یا ن���ام س���ایر افراد
فامی���ل ی���ا دوس���تانش راک���ه می تواند
بخوان���د ،روی کاغ���ذ بنویس���ید و همه
اینه���ا را روی پوس���تری که ب���ا یک مقوا
ی���ا ی���ک ورق کاغذ ب���زرگ درس���ت کرده
اید ،بچس���بانید .بتدریج که کودکتان
خوان���دن کلم���ات بیش���تری را ی ��اد
می گیرد ،آنها را به پوستر اضافه کنید.

ب���ازی «ص���دای اس���رار آمی���ز» را ب ��ا
کودکت���ان انج���ام دهید .چند وس ��یله
صداس���از مانند ساعت زنگ دار ،کیسه
چیپس ،ظ���رف نخود و لوبی���ا ،و  .....را
فراهم کنی���د .روی چش���مان کودکتان
چش���م بن���د ببندی���د و از او بخواهی ��د
ح���دس بزن���د که ه���ر ی���ک از صداهایی
ک���ه از طریق اش���یاء ف���وق الذک���ر ایجاد
می ش���ود ،مربوط به کدام شیء است.
حاال نوبت شما اس���ت که چشمانتان را
ببندید و حدس بزنید.

یک بازی تمرکزی ساده با کودکتان انجام
دهید .دو یا سه جفت کارت بازی کودکان
با تصاوی ��ر مش ��ابه برداری ��د .خودتان هم
می توانید با اس ��تفاده از دو نسخه مشابه
از یک مجله ،چند تصویر جفت آماده کنید.
آنها را ط ��وری روی زمین بچینید که تصاویر
آنه ��ا دی ��ده نش ��ود .بع���د ج ��ای کارت ها را
تغیی ��ر دهید .بگذاری ��د کودکتان دو کارت
را ب ��ردارد و ببین ��د ک ��ه آی ��ا ح ��اوی تصاوی ��ر
مش ��ابه اس ��ت یا خیر .اگ ��ر تصاویر مش ��ابه
نبودند ،باید دوباره کارت ها را رو به زمین
سرجایش ��ان بگ ��ذارد .این ب ��ازی به همین
ص ��ورت ادامه می یاب ��د تا کودکت ��ان همه
تصاویر جفت را پیدا کند .ش ��ما می توانید
در ب ��ازی ه ��ای بع ��دی از تع ��داد کارت های
جفت بیشتری استفاده کنید.
ب ��ا کودکتان ب ��ازی «کدوم کلم ��ه با بقیه
ف ��رق داره» را انجام دهید .ب ��ه این ترتیب
که حدود شش یا هفت کلمه را بیان کنید
که یکی از آنها با بقیه فرق داش ��ته باشد و
از کودکتان بخواهید کلمه ای را که با بقیه
فرق دارد ،پی ��دا کنید .مثال یک ��ی ازکلمات
ممکن اس ��ت قافیه اش با بقی ��ه نخورد ،یا
این که از دس ��ته دیگری از اش ��یاء باشد .از
این مثال ه ��ا می توانید اس ��تفاده کنید)1 :
گوش ،موش ،خرگوش ،صابون ،کیانوش،
ش ��وش؛  )2ش ��ام ،ب ��ام ،رام ،س ��یب ،دام،
پی ��ام؛  )3زرد ،قرمز ،آبی ،سوس ��ک ،س ��بز،
بنفش؛  )4قاش ��ق ،چنگال ،چاقو ،بشقاب،
ش ��لوار ،قابلم ��ه .ح ��اال بگذاری ��د کودکتان
س ��ه یا چهار کلمه دیگر که ب ��ا کلمه ناجور،
همخوانی دارد را بیان کند.
بع ��د از شس ��تن دس ��ت هایش ،می تواند
نوش ��تن اعداد یا حروف را روی شیر برنج یا
فرنی یا س ��یب زمینی پخته ش ��ده له ش ��ده
ک ��ه بر روی س ��ینی پخش کرده ای ��د ،تمرین
کند .لیسیدن انگشتان هم مجاز است!
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توصیههایی
برای ارتقای تکامل اجتماعی-هیجانی کودک

سرگرمی و فعالیت های
اجتماعی-هیجانی (عاطفی)
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سن
 1-3ماه

سرگرمی و فعالیت های اجتماعی-هیجانی (عاطفی)

ای���ن فعالیت ه���ا را با کودک  1تا  3ماهه ت���ان انجام دهید .این فعالیت ها ی���ک روش خوب برای
داشتن سرگرمی با یکدیگر و حمایت از تکامل اجتماعی -هیجانی کودکتان است.

وقتی کودکتان گریه می کند ،سعی
کنید بفهمید چه چیزی نیاز دارد.
او دارد با گریه اش به شما چیزی
می گوید .وقتی شما عکس العمل نشان
می دهید ،او یاد می گیرد که به بودن
شما در کنارش اعتماد کند.

با کودکتان درباره کارهایی که می  کند،
چیزهایی که میبیند و میشنود و
احساس میکند ،صحبت کنید .مثال
بگویید« :من دارم پوشکتو عوض
می  کنم تا جات تمیز و خشک بشه.
من دوستت دارم!»

در حالیکه کودکتان
به پشت خوابیده ،یک دستمال کاغذی
بردارید و باالی سرش تکان دهید که ببیند.
همین دستمال کاغذی را میتوانید در هوا به
پرواز درآورید یا به آن حرکت موجی بدهید یا با
آن بخشهایی از بدن کودکتان را قلقلک مالیمی
بدهید .ببینید کودکتان چگونه عکس العمل
نشان میدهد.اگر نق نق کرد ،این بازی را متوقف
کنید.

چیزهای جالب و جذاب را کنار تخت
کودکتان قرار دهید تا او آنها را تماشا
کند .اشیاء یا اسباب بازی هایی را از
فاصلهای که دستش به آنها نرسد،
آویزان کنید .عکسهای سادهای را از
مجالت ببرید و روی دیوار کنار تختش
بچسبانید.

چند قدم دورتر از کودکتان قرار بگیرید
به طوری که نتواند شما را ببیند .به آرامی
اسم او را صدا کنید .تماشا کنید چکار میکند.
آیا او برای لحظه ای از حرکت باز میایستد؟ آیاسعی
میکند سرش را به سمت صدای شما بچرخاند؟
بعد او را بغل کنید و بگویید:
«من اینجام!»
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ترانههایی را که از کودکی
خود به یاد دارید ،برای کودک خود
بخوانید .کودکتان را بغل بگیرید به
آرامی با کودکتان حرکات موزون
انجام دهید.

کودکتان را بغل کنید و صورت خود را
نزدیک صورت او ببرید .قیافههای مسخره از
خودتان درآورید .به او لبخند بزنید .زبانتان
را بیرون بیاورید .خمیازه بکشید .چند ثانیه
صبر کنید و ببینید که آیا او سعی میکند در
پاسخ به شما ،رفتارهای شما را تقلید کند؟

اشیاء جدید و بی خطری را به کودکتان
بدهید تا او آنها را کشف کند .مثال
لیوان یا فنجان پالستیکی یا قاشقهای
بزرگ چوبی برایش تازگی خواهد
داشت.

سن

 2ماه
 1-3ماه

سرگرمی و فعالیت های اجتماعی-هیجانی (عاطفی)

ای���ن فعالیت ها را با کودک  1تا  3ماهه تان انجام دهید .این فعالیت ها یک
روش خوب برای داش���تن س���رگرمی با یکدیگر و حمایت از تکامل اجتماعی-
احساسی کودکتان است.

بگذارید کودکتان صداهای مالیم و
جدیدی را بشنود .اسباببازیهایی که از
آنها صدای موسیقی خارج میشود (موزیکال)
یا زنگولههای کوچک ،برای کودکتان جالب
خواهد بود .در همین حال از کودکتان بپرسید:
«این صدا رو شنیدی؟ از صدا خوشت اومد؟»

در حال حاضر ،صورت شما ،لبخند شما
و لمس دستان شما برای کودکتان
مهمترین چیزها هستند .نیازی به
اسباب بازی های متنوع نیست.
کودکتان می خواهد که با شما بازی کند
و شما را بشناسد.

برای شروع کتاب خواندن همراه
کودکتان ،هیچوقت زود نیست.
ابتدا از کتابهای با عکسهای ساده
و رنگی شروع کنید و با او درباره
تصاویری که میبیند ،صحبت کنید.
این کار را در حالی که او را به خودتان
چسباندهاید ،انجام دهید.

شما میتوانید انجام بازیهای
سادهای مثل دالی بازی را با کودکتان
آغاز کنید .پارچهای را روی سر خودتان
بکشید .بعد یواشکی سرتان را از پشت
پارچه بیرون بیاورید و بگویید« :پس
تو اونجایی!»

سعی کنید زبان خاص کودک خود را
یاد بگیرید .او با ایجاد صداهایی و ایما
و اشارههایی با شما «صحبت» میکند
و به شما میفهماند که چه زمانی
خوشحال ،ناراحت ،گرسنه یا
تنها است.

زندگی را برای کودک خود جذاب
کنید .با او به پیادهروی بروید .در
حالیکه در بازوان امن شما قرار
دارد ،مکانها و صداهای جدید را
به کودکتان معرفی کنید.

بگذارید کودکتان روی یک پتو که روی
زمین پهن کردهاید ،دراز بکشد وخودتان
نیز کنارش دراز بکشید .دنیا را از نگاه او
ببینید .با او درباره چیزهایی که از آن زاویه
میبیند ،صحبت کنید.
مثال بگویید« :اون چراغه!»

بعد از حمام کردن یا عوض کردن
پوشک ،ماساژ کوچکی به کودکتان
بدهید .به آرامی شکمش را مالش
دهید .در عین حال با او حرف بزنید.
مثال بگویید« :دارم شکمتو میمالم.
خوشت میاد؟»
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سن
 3-9ماه

سرگرمی و فعالیت های اجتماعی-هیجانی (عاطفی)

ای���ن فعالیت ه���ا را با کودک  3ت���ا  9ماهه تان انجام دهید  -ای���ن فعالیت ها یک روش خوب
برای داشتن سرگرمی با یکدیگر و حمایت از تکامل اجتماعی -هیجانی کودکتان است.

کودکتان را به مکان های جدید
ببرید که چیزهای جدیدی ببیند .با
او به پارک یا فروشگاه های بزرگ
بروید .او را با خود به خرید ببرید.
او عاشق دیدن چیزهای جدید
است.

به مالقات دوستی که او
هم یک بچه کوچک دارد ،بروید.
در کنار کودکتان بمانید و به او
بفهمانید که این آدمهای جدید،
خوب هستند .کمی زمان میبرد تا
کودک گرم شده و یخهایش آب
شود.

حمام کردن کودک یک زمان عالی
برای نزدیک بودن و تفریح کردن
با کودکتان است .ابر (اسفنج)،
لیوانهای پالستیکی ،و دستمالهای
پارچه ای ،اسباب بازیهای ساده و
ارزانی برای زمان حمام کردن
هستند.
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سعی کنید روال های معمول و
مخصوص کودک خود را بشناسید و بتدریج
به یک برنامه منظم روزانه برای غذا خوردن،
خوابیدن و عوض کردن پوشک کودکتان
دست یابید .درباره این برنامه منظم روزانه
با کودک خود صحبت کنید .این باعث
خواهد شد که کودک شما راضی و خشنود
باشد.

اجازه بدهید که کودکتان خودش
غذاهای کوچکی را بردارد و بخورد.
همچنین به او اجازه بدهید که خودش از
قاشق و فنجان یا لیوان استفاده کند .او
بتدریج ازاین که کارهایی را خودش
انجام دهد ،لذت خواهد برد.

وقتی کودکتان گریه میکند ،به او
پاسخ دهید .برای آرام کردنش در
گوشش نجوا کنید .او را به خود نزدیک
کنید و صداهایی آرامی از خود در آورید.
این باعث خواهد شد که او بداند شما
همیشه در کنارش هستید و او را
دوست دارید.

روی زمین کنار کودکتان قرار
بگیرید و هم سطح او با او به بازی
بپردازید .با هم به اسباببازیها،
کتابها یا سایر اشیاء نگاه کنید.
بخندید و از این زمان با هم بودن
لذت ببرید.

زمانی که دارید به کودکتان لباس
میپوشانید یا به او غذا میدهید یا
پوشکش را عوض میکنید ،نامش را
صدا بزنید .مثال بگویید« :این دستای
مریم .این پاهای مریم».

سن

 6ماه
 3-9ماه

توصيههايی برای تکامل کودک
سرگرمی و فعالیت های اجتماعی-هیجانی (عاطفی)

این فعالیت ها را با کودک  3تا  9ماهه تان انجام دهید  -این فعالیت ها یک
روش خوب برای داش���تن س���رگرمی با یکدیگر و حمایت از تکامل اجتماعی-
احساسی کودکتان است.

وقتی در خانه هستید ،جای کودکتان را
تغییر دهید و او را در بخشهای جدیدی
از خانه قرار دهید .دنیا از زاویه های
جدید ،طور دیگری به نظر می رسد!

با کودکتان بازی های کودکانه
مثل دالی بازی و تاپ تاپ خمیر بازی
کنید .بازیگوشی کنید ،بخندید و
در کنار کودکتان لذت ببرید .او
بالبخند و خنده به شما پاسخ
خواهد داد.

همراه با کودکتان از موسیقی لذت
ببرید .کودکتان را بغل کنید ،او را به
جستن و ورجه ورجه کردن وادارید و در
حالیکه در آغوش شما قرار دارد ،او را پیچ
و تاب دهید .هربار با موزیکهای جدید و
متفاوتی حرکات موزون انجام دهید.

برای کودکتان کتاب بخوانید .خود را به
او نزدیک کنید ،به عکسها اشاره کنید و
درباره چیزهایی که میبینید با او صحبت
کنید .بتدریج با بزرگتر شدن کودکتان،
او کتابهایی را که بیشتر دوست دارد و
برایش محبوبتر است ،انتخاب خواهد
کرد.

اشیاء جدید و بی خطری را در
اختیارش قرار دهید که آنها را کشف
کند .همه چیز برای او جالب و جذاب
است .مثال قاشقهای بزرگ چوبی و
برسهای نرم مخصوص نوزاد،
برایش جدید و جالب
خواهد بود.

کودک شما دوست دارد صداهای
جدیدی بشنود .صداهایی مثل صدای
زنگ و زنگوله ،سوت ،و واق واق سگ
همه برای او جدید و جذاب هستند.
درباره صداهایی که میشنود با
کودکتان صحبت کنید.

با کودکتان صحبت کنید .وقتی کودک
شما صداهایی ازخود در میآورد،
در پاسخ به او صدا را تقلید کنید.
همینطور تا آنجایی که ممکن است
به تقلید صداهای همدیگر ادامه
دهید.

برای کودکتان آواز بخوانید و برایش
شعرهای کودکستانی بگویید .از
خودتان شعرهایی درباره کودکتان
بسازید که اسم او در آن باشد .این
باعث خواهد شد که احساس کند
شخص خاصی است و
دوستش دارند.
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سن
 9-15ماه

سرگرمی و فعالیت های اجتماعی-هیجانی (عاطفی)

ای���ن فعالی���ت ها را با کودک  9ت���ا  15ماهه تان انجام دهید .ای���ن فعالیت ها یک روش خوب
برای داشتن سرگرمی با یکدیگر و حمایت از تکامل اجتماعی -هیجانی کودکتان است.

همراه با کودکتان با موزیک حرکات
موزون انجام دهید .در حالیکه خودش
را خم و راست میکند ،دستش را نگه
دارید .زمانی که خودش به تنهایی
میتواند برقصد ،برایش دست بزنید و
تشویقش کنید.

هر روز روی زمین با کودک خود
بازی کنید .هم سطح او قرار گرفته و با
او بازی کنید یا حتی با او روی زمین چهار
دست و پا بروید .اوواقعا از این
که شما مال او هستید ،لذت
خواهد برد.

هر روز وقتی که صبح از
خواب بیدار می شود و شب
که می خواهد بخوابد ،به او
بگویید که چقدر برای شما
خاص و دوست داشتنی است.

وقتی دارید لباس کودکتان یا پوشک
او را عوض میکنید ،راجع به قسمتهای
مختلف بدنش با او حرف بزنید و همان
قسمتها را در بدن خودتان به او نشان
دهید .مثال بگویید« :این دماغ بابا
است .این هم دماغ مینا است».

کودکتان را به آرامی به این طرف
و آن طرف بچرخانید و تاب دهید .او از
بازیهایی که کمی جست وخیز داشته
باشد لذت خواهد برد ،ولی حتما وقتی
متوجه میشوید که دیگر برایش
کافی است ،این کار را
قطعکنید.
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با کودکتان برای پیادهروی به
یک پارک یا جایی که سایر بچهها در
حال بازی هستند ،بروید .به کودکتان
اجازه دهید که تماشایشان کند و اگر
احساس میکنید آمادگیاش را
دارد ،کمی از نزدیکتر با
بچهها مالقات کند.

با قلقلک دادن مالیم
کودکتان با او بازی کنید ،ولی حتما
وقتی به شما میفهماند که دیگر برایش
کافی است ،قلقلک دادن را قطع کنید.
اگر به دقت او را نگاه کنید ،خودتان
متوجه میشوید که چه زمانی قلقلک
دادن دیگر بس است.

با کودکتان روی زمین بنشینید و
توپی را به جلو و عقب قل بدهید.
وقتی کودکتان موفق میشود توپ را
قل دهد ،یا توپی که شما برایش قل
دادهاید را بگیرد ،برای او دست بزنید
و تشویقش کنید.

برای غذا خوردن ،خوابیدن ،عوض
کردن پوشک ،و بازی کردن ،برنامه
روزانه منظمی را دنبال کنید .با کودکتان
درباره این برنامه روزانه و اینکه برنامه
بعدی چیست ،صحبت کنید .این به او
کمک می کند که احساس امنیت کند.

با استفاده از اسم دیگران ،با
کودکتان بازی و صحبت کنید.
مثال از او بپرسید :علی کو؟

با کودکتان بازیهای سادهای
مانند تاپ تاپ خمیر ،دالی بازی،
قایم موشک ،یا دنبال کردن هم،
بازی کنید .با هم بخندید و لذت
ببرید.

همراه با کودکتان کتاب بخوانید.
قبل از هر نوبت خوابیدن وسط روز یا
خوابیدن در شب زمانهای عالی برای کتاب
خواندن با هم است .به کودکتان اجازه
دهید که کتاب را خودش انتخاب کند و
آنگاه برای کتاب خواندن به آغوش
شما پناه ببرد.

یکی از دوستانتان راکه او هم کودک
خردسالی دارد به منزلتان دعوت کنید.
حتما برای بازی هر دو کودک اسباب
بازی به قدر کافی فراهم کنید .آنها
هنوز برای درک شریک بودن در
اسباب و وسایلشان،
کوچک هستند.

کودکتان میتواند در غذا پختن به
شما «کمک» کند .یک کشو یا کمدی
پر از وسایل بی خطر آشپزخانه ،مانند
پیمانههای اندازه گیری و قاشقهای
بزرگ فراهم کنید تا او بتواند آن را
خالی کند.

همراه با کودکتان ،با آینههایی که
برای کودکان بی خطر هستند بازی
کنید .در آینه شکلکهای مسخره
درآورید و با او درباره چیزهایی که در
آینه میبیند ،صحبت کنید.

تا آنجا که امکان دارد به کودک
خود اجازه دهید که او غذایش،
لباسش ،اسباببازیهایش ،و
کارهایی را که میخواهد انجام دهد،
خودش انتخاب کند .او از انتخاب
کردن لذت خواهد برد.
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سن
 15-21ماه

سرگرمی و فعالیت های اجتماعی-هیجانی (عاطفی)

ای���ن فعالیت ها را با کودک  15تا  21ماهه ت���ان انجام دهید .این فعالیت ها یک روش خوب
برای داشتن سرگرمی با یکدیگر و حمایت از تکامل اجتماعی -هیجانی کودکتان است.

کودک نوپای شما دوست دارد که
یک برنامه منظم روزانه داشته باشد.
با او درباره آنچه اکنون انجام میدهید و
آنچه بعد از این انجام خواهد شد،
صحبت کنید .برای او زمانهایی برای فعال
بودن و زمانهایی برای ساکت
و آرام بودن ،فراهم کنید.

به کودکتان کمک کنید که هیجانات
و احساسات مختلف را بشناسد .در
کنار کودکتان در مقابل آینه بایستید
و شکلکهای خوشحال ،غمگین،
عصبانی ،و مسخره بسازید .این تفریح
خوبی برای کودکتان است.

با عروسک ها یا حیوانات پارچه ای
یک میهمانی خیالی ترتیب بدهید.
شما می توانید از عکس های یک مجله،
عکس هایی را ببرید و به عنوان «هدیه»
از آن استفاده کنید .یا اینکه یک کیک
خیالی درست کنید و ترانه تولدت
مبارک را بخوانید.

برنامههایی برای بازی کردن کودکتان
با بچههای دیگر ترتیب دهید .از آنجایی که
کودکتان هنوز معنی شراکت را نمیداند،
از اینکه اسباب بازی به اندازه کافی برای همه
بچهها موجود باشد ،اطمینان حاصل کنید.
شما هم در همان نزدیکیها باشید و به او
کمک کنید که بازی کردن با سایر
کودکان را یاد بگیرد.

قصه گفتن قبل از زمانهای چرت
روزانه یا خواب شبانه ،راه خیلی مفیدی برای
آرام کردن کودک قبل از خواب است .به
کودکتان اجازه دهید که کتاب قصهای که
میخواهد برایش بخوانید را خودش انتخاب کند
و صفحههای کتاب را هم خودش ورق بزند .به او
کمک کنید نام تصاویری را که
میبیند ،بگوید.
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کودک نوپای شما برای حرکت به
این طرف و آن طرف و تحرک نیاز
به فرصت زیادی دارد .با او به
پیادهروی بروید ،یا اورا به یک
زمین بازی یا یک فروشگاه بزرگ
ببرید.

با کودک نوپای خود حرکات موزون
انجام دهید .با استفاده از وسایل
دمدست ،آالت موسیقی ساده درست
کنید .مثال با استفاده از کاسههای
پالستیکی ،طبل درست کنید و با تکان
دادن قوطی  های محتوی حبوبات یا برنج،
ساز بسازید.

کودک نوپای شما خیلی از این که به
شما در انجام کارهای روزانه کمک
کند ،خوشش میآید .به او وظایف
کوچکی بدهید و به او بفهمانید بزرگ
شده است .او میتواند میز را تمیز کند،
اسباب بازیهایش را جمع کند یا در
جارو زدن کمک کند.

کودک نوپای شما عاشق این است
که بارها بغلش کنید و بارها او را
ببوسید .گاهی او را محکم و گاهی
مالیم بغل کنید .گاهی بوسه های بلند
و صدادار و گاهی بوسه های مالیم به
او بدهید .به او بگویید که او را
خیلی دوست دارید.

در زمان صرف غذا ،به کودک
نوپای خود اجازه دهید که با
انداختن سفره یا آوردن چیزهایی
برای روی میز یا روی سفره ،به
شما کمک کند.

کودک نوپای شما از قلقلک بازی
مالیم لذت میبرد .اما حتما اجازه بدهید
که او بتواند هر وقت دیگر برایش کافی
بود ،این را به شما بفهماند .او همچنین
از زمانهای ساکت و آرام در آغوش شما
بودن هم خوشش میآید.

کودک شما میتواند بعد از اتمام
بازیاش ،در تمیز و مرتب کردن وسایل
بازی کمک کند .برای این که کار او را
راحتتر کنید ،یک جعبه در اختیارش قرار
دهید که همه اسباب بازیهایش را
داخل آن بریزد .آنگاه برای او دست
بزنید و او را تشویق کنید.

با استفاده از جعبه های مقوایی
برای کودکتان وسایلی برای «خانه بازی»
بسازید .مثال برای ساختن اجاق گاز اسباببازی،
جعبه ای را سر و ته کنید و روی آن شعلههای اجاق
گاز را نقاشی کنید .از قوطیهای ساده به عنوان
قابلمه استفاده کنید و از قاشقهای چوبی یا
چوبهای کوچک برای هم زدن غذای
خیالی استفاده کنید.

با کودکتان بازیهای سادهای
مانند قایم موشک و دنبال هم
دویدن ،انجام دهید .بخندیدو از
با هم بازی کردن لذت ببرید.

کودکتان ممکن است از اینکه یک
مخفیگاه کوچک داشته باشد لذت
ببرد .با یک ملحفه یا پتو برایش یک
چادر یا مخفی گاه درست کنید تا
بتواند داخل آن بازی کند.

کودک نوپای شما بزرگتر شده است
و میخواهد کارهایی را خودش انجام
دهد .به او اجازه بدهید غذا خوردن با
قاشق و نوشیدن آب با فنجان یا لیوان را
تمرین کند .آماده کمی ریخت و پاش
هم باشید!
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سن

 21-27ماه

سرگرمی و فعالیت های اجتماعی-هیجانی (عاطفی)

ای���ن فعالیت ه���ا را با کودک  21تا  27ماهه تان انجام دهید .این فعالیت ها یک روش خوب
برای داشتن سرگرمی با یکدیگر و حمایت از تکامل اجتماعی -هیجانی کودکتان است.

هر روز زمان بخصوصی را برای کتاب
خواندن با کودکتان تعیین کنید.
او را در آغوش خود جای دهید.
قبل از چرت روزانه و خواب شبانه،
زمان های خیلی مناسبی برای
کتاب خواندن با هم است.

به کودکتان ترانههای ساده و
بازی های انگشتی ،مثل لی لی
حوضک را یاد بدهید.

با کودکتان به این صورت بازی کنید
که پشت سر هم حرکت کرده و هر کاری
که نفر جلویی (رییس کاروان) میکند،
نفرات پشتی باید تکرار کنند .کودکتان
از تقلید کردن کارهای شما و همینطور از
رییس بودن ،لذت خواهد برد.

کودکتان را به انجام بازیهای خیالی
تشویق کنید .مثال چند صندلی را در یک
ردیف کنار هم قرار دهید که شبیه اتوبوس
شود .یا این که با کاغذ «پول» درست
کنید و به راننده اتوبوس پول بدهید .از
کودکتان بپرسید« :امروز کجا میریم؟»

همراه کودکتان روی زمین قرار
بگیرید و با او بازی کنید .سعی کنید
در بازی با اسباببازیهایی که او انتخاب
میکند و نظراتی که او برای بازی کردن
میدهد ،دنباله روی
کودکتان باشید.
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سعی کنید برنامههای منظمی در
طول روز داشته باشید و هر بار
کودکتان را از برنامه بعدی ،مطلع
کنید.

کودکتان دارد خیلی چیزها درباره
هیجانات و احساسات یاد میگیرد .زمانهایی
که او عصبانی ،غمگین ،خوشحال یا لوس
می  شود ،به او کمک کنید که نام این
احساسات خود را بداند .مثال به او بگویید:
«تو واقعا خیلی خوشحالی» یا «تو واقعا خیلی
عصبانی شدی».

به کودکتان اجازه بدهید که در
چیزهای کوچک حق انتخاب داشته
باشد .مثال اجازه بدهید خودش بین
یک بلوز قرمز یا آبی ،یکی را انتخاب
کند؛ یا اینکه هنگام ناهار بین شیر و
آبمیوه ،خودش انتخاب کند.

به کودکتان بفهمانید که او چقدر برای
شما خاص است! او عاشق این است که
برای کارهای جدیدی که یاد میگیرد
انجام دهد ،تحسین شود .مثال به او
بگویید« :چقدر به من کمک کردی ».یا
«آفرین .این کارو خودت انجام دادی».

کودک شما دارد کم کم قوانین
را یاد می گیرد ولی هنوز به
یادآوری های مکرر نیاز دارد .قوانین
را ساده و کوتاه کنید و در مورد
اجرای آنها ثابت قدم باشید
(ثبات داشته باشید).

اگر کودکتان عصبی شد و قشقرق
راه انداخت ،خودتان را آرام نگه دارید و
با یک لحن آرام با او صحبت کنید.
اگر امکان داشته باشد ،اجازه
بدهید خودش آرام شود.

در حالیکه کودکتان با سایر
بچهها بازی میکند ،شما همان
نزدیکیها باشید و به کودکان کمک کنید که
نوبت گرفتن و منتظر نوبت خود شدن را یاد
بگیرد .در این سن هنوز برای او زود است که
بداند چگونه باید با کسی در چیزی شریک شد .اما
صحبت کردن درباره نوبت گرفتن به
یادگیری او کمک خواهد کرد.

همه چیز برای کودک نوپای شما
تازگی دارد .او ممکن است به
تماشای علفهای خودرو در پیادهروها
بپردازد یا پرندهای را که به دانههایی
نوک میزند ،نگاه کند .برای تماشای
این چیزهای کوچک همراه با او،
وقت بگذارید.

فراموش نکنید که به کودکتان
بگویید چقدر دوستش دارید! او
را بارها بغل کنید و ببوسید و به
آرامی نوازش کنید تا این را بداند.

برای کودکتان زمان زیادی را برای
بازی کردن با سایر کودکان ،فراهم کنید.
البته هر چقدر هم که کودکتان فعال
و پرجنب و جوش باشد ،به زمانهای
استراحت نیز احتیاج دارد .سعی کنید روال
طبیعی و متناسب با کودکتان را بشناسید و
مطابق آن پیش بروید.

اجازه بدهید کودکتان خودش
کارهای خودش را بیشتر انجام دهد.
مثال یک چهارپایه کنار دستشویی قرار دهید
تا او بتواند دستانش را بشوید و دندانش
را مسواک بزند .یا به او اجازه بدهید
لباسهایش را از جالباسی بیرون آورده
و در لباس پوشیدن خود،
کمک کند.
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سن

 27-33ماه

سرگرمی و فعالیت های اجتماعی-هیجانی (عاطفی)

ای���ن فعالیت ها را با کودک  27تا  33ماهه تان انجام دهید .این فعالیت ها یک روش خوب
برای داشتن سرگرمی با یکدیگر و حمایت از تکامل اجتماعی -هیجانی کودکتان است.

به کودکتان اجازه دهید زمانی که در
حال آشپزی یا تمیزکاری هستید ،به
شما کمک کند .مثال او می تواند کارهایی
مثل هم زدن غذا ،ریختن آرد داخل یک
فنجان ،یا گذاشتن قاشق ها و چنگال ها
در کشو ،انجام دهد.

بازی های خالقانه،
مانند نقاشی کردن با مداد رنگی
یا مداد شمعی یا آبرنگ ،و بازی
کردن با خمیر بازی را تشویق کنید.
بازی کردن با تکهای گچ در پیاده
رو هم برای کودکتان لذت بخش
خواهد بود.

همراه با
کودکتان یک «کتابچه من»
درست کنید .به این صورت که چند ورق کاغذ
بردارید و عکسهایی از کودکتان ،اعضای
خانواده ،حیوانات خانگی ،و یا چیزهایی که
او دوست دارد ،را روی کاغذها
بچسبانید .آنگاه کاغذها را با منگنه یا چسب
نواری به هم بچسبانید تا مثل یک کتابچه
شود.

کودکتان عاشق تقلید کردن از
شمااست .سعی کنید کلمات جدید بیان
کنید ،و صدای حیوانات جدید یا سرو
صداهای دیگر از خودتان در آورید ،و
ببینید که آیا کودکتان میتواند چیزهایی
که میگویید و صداهایی که درمی آورید
را تقلید کند؟

یکی از دوستانتان که او هم
کودک خردسالی دارد را دعوت کنید تا
بچهها با هم بازی کنند .بازی کودکان با هم
بهتر است بیشتر از  1یا  2ساعت طول نکشد .برای
بازی دو نفر اسباب بازی کافی در اختیارشان قرار
دهید ،وسط بازی به آنها یک خوراکی بدهید ،و
بخشی از بازی را بیرون از خانه ترتیب دهید .وقتی
میهمان کوچکتان میخواهد برود ،بگویید:
«خیلی خوش گذشت!
باز هم بیا خونه ما!»
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به کودکتان دستورات دو
مرحله  ای بدهید .مثال بگویید:
«همه عروسکها رو داخل جعبه
بذار و بعد جعبه رو بذار توی
کمد ».بعد به او بگویید که چقدر
به شما کمک کرده است.

به کودکتان اجازه دهید که کارهای
خودش را خودش بیشتر انجام دهد.
مثال او میتواند زمانی که میخواهید
بیرونش ببرید ،کاپشن و کفشش را
خودش بپوشد.

با کودکتان بازی کنید و به او کمک
کنید که شراکت را یاد بگیرد .به او
نشان دهید که چطور در اسبابهایش با
شما شریک شود و وقتی این کار را به خوبی
انجام میدهد ،او را تحسین کنید .این کار
برای او تازگی دارد ،پس هنوز در این سن
از او توقع زیادی نداشته
باشید.

هرروز به کودکتان بگویید که چقدر
دوستش دارید .بوسههای کوچکی
روی بینی ،گوشها و انگشتانش
بزنید و بگویید« :دماغتو دوست دارم!
گوشتو دوست دارم! انگشتاتو دوست
دارم! من تو رو دوستدارم!»

با کودکتان آواز بخوانید و حرکات
موزون انجام دهید .موزیکهای
مختلفی برایش پخش کنید .با
استفاده از کاسهها و جعبهها و
قوطیهای خالی ،آالت موسیقی
برایش بسازید.

به کودکتان عکسهای
خانوادگی را نشان دهید .با او درباره
افرادی که در عکس هستند واین که
آنها چه کسانی هستند ،صحبت کنید.
مثال بگویید :این عمو احمد .ببینید
کودکتان میتواند بگوید کسانی که
در عکس دیده میشوند ،چه کسی
هستند؟

برای کودکتان قصه های خنده دار
درباره زمانی که کوچکتر بود تعریف
کنید .یکی از قصه های محبوبش
را شروع کنید و ببینید که آیا او
می تواند بقیه اش را تعریف کند؟

هر روز یک زمان خاص و معین برای
کتاب خواندن داشته باشید .به او نزدیک
شوید و او را در آغوش خود بگیرید .سعی کنید
کتابهایی را انتخاب کنید که داستانهایی
درباره احساسات کودکان در آن نوشته باشد.
از کودک خود بپرسید« :وقتی عصبانی میشی،
چکار میکنی؟»

برای کودکتان یک شعر کودکانه
مورد عالقهاش را بخوانید و از او
بپرسید که شخصیتهای داخل
شعر ،چه احساسی داشتند.

کودکتان را تشویق کنید که اسم
و سن خود را به شما بگوید .گاهی
ساختن یک شعر یا ترانه با اسمش،
به او کمک میکند که به یاد بیاورد.
ببینید آیا او میتواند نام دوستانش
یا مربیانش را به شما بگوید.

صورتکهایی که احساسات مختلف
مانند عصبانیت ،خوشحالی ،و خستگی
را نشان میدهند ،نقاشی کنید و آنها را
ببرید .کودکتان را تشویق کنید که با
نشان دادن تصاویر مناسب ،احساسات
خود را به شما بیان کند.
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سن

 33-42ماه

سرگرمی و فعالیت های اجتماعی-هیجانی (عاطفی)

ای���ن فعالیت ه���ا را با کودک  33تا  42ماه���ه تان انجام دهید .ای���ن فعالیت ها یک روش
خوب برای داش���تن س���رگرمی با یکدیگ���ر و حمایت از تکام���ل اجتماعی -هیجان���ی کودکتان
است.

سر میز شام ،از اعضای خانواده
بخواهید که توضیح دهند روزشان چگونه
گذشته است .به کودکتان کمک کنید که
او هم درباره روز خود صحبت کند .مثال
بگویید« :من و مریم امروز رفتیم پارک.
مریم جان ،به خواهرت توضیح بده
که امروز تو پارک چکارها
کردی».

برای کودکتان یک قصه محبوبش
را تعریف کنید .بعد ببینید آیا او
می  تواند به شما بگوید شخصیت  های
داستان چه احساسی در قصه
داشتند.
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نقاشی های ساده ای از
صورتک هایی که هیجاناتی مثل
خوشحالی ،غمگینی ،هیجان زدگی ،یا حالت مسخرگی
از خود نشان می دهند را بکشید .بعد صورتک ها را
ببرید و روی یک مداد یا چوب بستنی بچسبانید.
بعد از کودکتان بخواهید که با این عروسک هایی
که ساخته اید ،نقش احساسات و هیجاناتی
که هر یک نشان می دهند ،را بازی
و ایفاء کند.

همراه با کودکتان لطیفه
و جوک تعریف کنید .گفتن
معماهای ساده که در پایان آن
میپرسید« :حاال من چی هستم»
هم لذت بخش هستند .خالصه
با کودکتان بخندید و خوش
بگذرانید.

بین عروسکها و حیوانات
اسباببازی ،یک بحث و مشاجره
ساختگی و خیالی راه بیاندازید .با
کودکتان درباره آنچه بین عروسکها رخ
داده است ،احساسات هر یک از آنها و این
که چطور میشود مشکالت بین آنها
را حل کرد ،صحبت
کنید.

برای کودکتان داستان
سادهای درباره کارهای جالب و
خندهداری که قبال انجام داده
است ،تعریف کنید .ببینید آیا او
خودش میتواند داستان دیگری را
در مورد خودش تعریف کند.

زمانهایی که کودکتان دارد
به شما در آشپزی ،تمیزکاری و پوشاندن
لباسش کمک میکند ،دستورات دو یا چند
مرحلهای به او بدهید .مثال بگویید« :اون
کاسه رو بذار تو ظرفشویی و بعد قاشق
چوبی رو بردار».

بازیهایی را با کودکتان انجام
دهید که نیاز به رعایت برخی
قوانین ساده داشته باشد .مانند
معلم بازی و بازی با چراغ راهنمایی
(چراغ قرمز و سبز).

هر روز یک زمان خاصی را به خواندن
کتاب اختصاص دهید .به کودکتان
نزدیک شوید و او را در آغوش خود قرار
دهید .بتدریج قصه ها را طوالنیتر
کنید تا کودکتان بتواند کمی بیشتر
بنشیند و گوش دهد.

بسیاری از کودکان در این سن
دوستان خیالی دارند .اگر چنین
است ،بگذارید کودکتان با این
همبازی های خیالی صحبت و بازی
کند.

هر روز به کودکتان بفهمانید که
دوستش دارید و او فوق العاده است.
این کار را میتوانید با کوبیدن کف
دستهایتان به هم (بزن قدش)،یک
لبخند بزرگ ،زدن به پشتش ،یا در آغوش
کشیدن او ،انجام دهید .به او بگویید که
او فوقالعاده ،با حال ،شیرین
و بامزه است.

برای کودکتان فرصت بازی کردن
با سایر کودکان در همسایگی
شما یا در یک پارک را فراهم
کنید.

با کودکتان روی زمین قرار بگیرید
و بازی کنید .سعی کنید دنباله رو
کودکتان باشید و با اسباب بازیهایی
که او میگوید بازی کنید و نظرات و عقاید
او را در بازی اجرا
نمایید.

کودکتان را تشویق کنید که
هیجانات و احساسات خود
و سایر بچهها یا بزرگترها را
نامگذاری کند.

همراه با کودکتان نامه ای برای پدربزرگ
و مادربزرگش ،یا یکی از دوستانش
بنویسید .ببینید آیا کودکتان میتواند
چیزهایی درباره خودش به شما بگوید
که در نامه بگنجانید.

با کودکتان بازی هایی انجام
دهید که در آن به نحوی
نوبت گرفتن وجود داشته
باشد .مانند بازی لی لی.
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سن

 42-54ماه

سرگرمی و فعالیت های اجتماعی-هیجانی (عاطفی)

ای���ن فعالی���ت ها را با کودک  42تا  54ماهه تان انجام دهی���د .این فعالیت ها یک روش خوب
برای داشتن سرگرمی با یکدیگر و حمایت از تکامل اجتماعی -هیجانی کودکتان است.

برای زمان های قصه گویی،
کودک خود را به کتابخانه ببرید.
به این ترتیب او یاد می گیرد
که چگونه می توان در یک جمع
نشست و به قصه ها
گوش داد.

برای کودکتان انجام فعالیتهایی
که به نحوی نیاز به شراکت دارد را
تشویق کنید ،مانند ساخت و ساز با مکعب های
مخصوص بازی یا با لگو ،یا نقاشی کردن با مداد
رنگی و مداد شمعی .به کودکتان یاد بدهید که
چگونه از دوستش بخواهد که به او هم نوبت
دهد .برای بازی با سایر کودکان ،فرصتهای
زیادی را برای کودک خود فراهم کنید.

با استفاده از صورتکهای نقاشی شده
روی کاغذ و بریدن و چسباندن آنها روی
چوب بستنی و اضافه کردن کاموا برای
موها و کارهایی از این قبیل ،عروسکهایی
بسازید .با استفاده از عروسک  ها نمایشی
درباره دو کودکی که با هم آشنا
میشوند و دوست میشوند،
اجرا کنید.

بین عروسکها و حیوانات
اسباببازی بحث و مشاجره ای
ساختگی راه بیاندازید .ابتدا با
کودکتان درباره احساسات حیوانات
مختلف صحبتکنید .بعد درباره راههای
مختلفی که آنها میتوانند مشکلشان را با
هم حل کرده و به توافق برسند،
گفتگو کنید.
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کودکتان را به یک مغازه،
رستوران یا کتابخانه ببرید .با او
مکانهای جدید را کشف کنید .با
او درباره شباهتها و تفاوتهای
آدمها با هم ،صحبت کنید.

برای کودکتان فرصتهایی برای
خالق بودن فراهم کنید .با در اختیار
گذاشتن قوطیهای خالی ،چسب
مایع ،روزنامه ،کش و مجالت،
به او اجازه دهید اختراعات
جدید انجام دهد.

وقتی دارید کارهای منزل را انجام
می  دهید به کودکتان اجازه دهید که او
هم کار کوچکی را انجام دهد .مثال به او
اجازه دهید سطل زباله داخل اتاقش را
خالی کند یا خرده نانهای ریخته شده
روی میز یا سفره را پاک کند.

هر روز یکی از هیجانات و احساسات
جدید را بهکودکتان معرفی کنید .مثال:
بیحوصلگی .این کار را با استفاده از تصاویر،
ایما و اشاره و ژست و کلمات انجام دهید.
کودکتان را تشویق کنید که با استفاده
از کلمات متنوعی که در مورد هیجانات و
احساسات یادش دادهاید ،احساسش را بیان
کند.

سن

 4سال
 42-54ماه

توصيههايی برای تکامل کودک
سرگرمی و فعالیت های اجتماعی-هیجانی (عاطفی)

این فعالیت ها را با کودک  54تا  42ماهه تان انجام دهید .این فعالیت ها
ی���ک روش خ���وب ب���رای داش���تن س���رگرمی ب���ا یکدیگ���ر و حمای���ت از تکام���ل
اجتماعی -احساسی کودکتان است.

وسایلی مانند لباس های
کهنه ،جعبه ها و صندلی های
تاشو در اختیار کودکتان قرار
دهید که بتواند مغازه بازی
یا مدرسه بازی کند.

یادتان باشد که حداقل
روزی یکبار کودکتان را بغل کنید،
او را به خود بچسبانید و او را برای مهارتهای
جدیدی که یاد گرفته است ،تحسین کنید .او را
برای کارهایی که توانسته مستقل انجام دهد،
خالقیتهایی که نشان داده است،
ابراز کردن احساسات و هیجاناتش ،و شریک
کردن دیگران در اسباب بازیهایش،
تحسین کنید.

با کودکتان در مورد خطرات
احتمالی در محیط خانه ،مانند
پریزهای برق یا شعله اجاق گاز ،صحبت
کنید .همچنین در مورد خطرات بیرون از
خانه ،مانند رد شدن از خیابان و صحبت
کردن با غریبه ها با او
گفتگو کنید.

سعی کنید در طول روز
برنامههای منظم و روشنی داشته
باشید .بگذارید کودکتان بداند که
برنامه بعدی چیست .هر روز زمانی را
برای کتاب خواندن و نیز زمانی را برای
ساکت و آرام بودن،
در نظر بگیرید.

یک شعر یا داستان کودکانه
که او دوست دارد رابخوانید.
با او در مورد آنچه در این شعر
و داستان تخیلی و آنچه واقعی
است ،صحبت کنید.

کودک شما دارد کم کم درباره
قوانین چیزهای بیشتری یاد میگیرد
ولی هنوز نیاز به یادآوری دارد .با او در
مورد قوانین در خانوادهتان صحبت
کنید .البته قوانین ساده و کوتاه را با او
مطرح کنید و درباره قوانین
ثابتقدم باشید.

کتاب داستانی درباره عصبانیت
پیدا کنید .با کودکتان در این باره گفتگو
کنید که وقتی شخصیت داستان عصبانی
میشود ،بدنش چه حس و حال و تغییراتی
پیدا میکند .بعد در این باره که وقتی خود
او عصبانی میشود چکار میتواند بکند ،با
کودکتان به بحث و گفتگو بپردازید.

کودک خود را به استقالل داشتن
تشویق کنید .مثال به او اجازه دهید
که خوراکی سادهای ،مثل نان و پنیر یا نان و
مربا را برای خوردن خود آماده کند .شبها
قبل از خواب به او اجازه دهید که
لباسی را که فردا میخواهد
بپوشد ،خودش
انتخاب کند.
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سن

 54-72ماه

سرگرمی و فعالیت های اجتماعی-هیجانی (عاطفی)

ای���ن فعالیت ها را با کودک  54تا  72ماهه تان انج���ام دهید .این فعالیت ها یک روش خوب
برای داشتن سرگرمی با یکدیگر و حمایت از تکامل اجتماعی -هیجانی کودکتان است.

از کودکتان تاریخ تولدش،
شماره تلفن منزل ،نام و نام
خانوادگی اش را بپرسید .با او در این
مورد که اگر مثال در فروشگاه از شما
دور شد و شما را پیدا نکرد ،چه
باید بکند ،تمرین انجام دهید.

وقتی دوستان کودکتان در منزل
شما هستند ،آنها را تشویق کنید
بازیهایی انجام دهند که نیاز به همکاری
با هم داشته باشد .مثال ساختن یک
چادر با استفاده از پتوهای قدیمی ،اجرای
داستانهایی که بلد هستند به صورت
نمایش ،یا وسطی
بازی کردن.

برای کودکتان یک شعر یا
داستان کودکانه که مفاهیم
«درست» و «غلط» را در بر میگیرد
بخوانید .آنگاه با کودکتان در این مورد
گفتگو کنید که شخصیت های داخل شعر
یا داستان ،چه انتخابهای درست و چه
انتخاب های غلطی داشتند.

با استفاده از جعبه های قدیمی،
یک مغازه ،خانه ،صحنه نمایش عروسکی،
یا ماشین آتشنشانی برای کودکتاندرست
کنید .کودکتان میتواند بچههای دیگر را
هم به منزل دعوت کند تا با هم مغازه بازی
یا خونه بازی کنند یا نمایش عروسکی راه
بیاندازند و یا آتشنشان بشوند.

با کودکتان بازیهای
مختلف که روی تخته و همراه با تاس
و مهره انجام میشود ،یا بازیهای
مختلف با کارت ،انجام دهید.
بازیهایی که در آنها سه قانون یا
بیشتر برای بازی وجود دارد ،برای این
منظور خیلی خوب هستند.

پیراهن ها ،کالهها و سایر
لباسهای کهنه خودتان و دوستانتان
را جمع آوری کنید .کودکتان را تشویق
کنید که با این لباسها نمایش اجرا کند .مثال
او میتواند داستانهای کتاب قصههایش یا
ترانههایی که بلد است یا حتی صحنههایی
که در کوچه و خیابان دیده است،
را به نمایش بگذارد.
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با استفاده از نقاشی یا تصاویر بریده
شده از مجالت ،درباره خطرهای جدی
و واقعی (مثل آتش ،ماشین  ها
در خیابان ،ترقه و  )...و خطرهای
غیرواقعی و خیالی (مثل هیوال و دیو
و  )...با کودکتان صحبت کنید.

به کودکتان عکسهایی در
مجالت از مردم با فرهنگهای مختلف
نشان دهید .درباره چیزهایی که
بین خانواده شما و سایر خانوادهها
مشترک یا متفاوت است ،با او
صحبت کنید.

کودکتان را تشویق کنید
که حتی االمکان خودش بین چیزها یا
کارهای مختلف ،انتخاب کند .مثال ازاو
بپرسید« :دلت میخواد بری پارک یا توی
خونه بمونی؟» او خوشش میآید که
تا حدودی بر روی کارهایی که میکند،
کنترل داشته باشد.
از این که کودکتان ،مقدار
کافی زمان برای استراحت و
سکوت و تنهایی دارد ،اطمینان
حاصل کنید.

جوکها و معماهای ساده
تعریف کنید .کودکتان عاشق
این است که به جوکهای او
بخندید .هر چه جوک و معما
لوستر باشد ،بهتر است.

کودکتان را تشویق کنید که
درباره قوانین خانه و نیز قوانین
مدرسه صحبت کند .با او در این باره
که چرا قوانین وجود دارند ،صحبت
کنید.
هرروززمان معینی برای کتاب
خواندن داشته باشید .درباره آنچه
در داستان اتفاق میافتد ،صحبت
کنید .از کودکتان سوالهایی
بپرسید .به پاسخهای او گوش
دهید .او حرفهای زیادی برای
گفتن دارد.

بیشتر اوقات کودکتان از این که
وظایف کوچکی را در منزل انجام دهد،
احساس خوبی خواهد داشت .وقتی
کاری را به خوبی انجام میدهد ،او را
خیلی تحسین کنید و به او بگویید که
چه کمک بزرگی به شما کرده است.

وقتی کودکتان با یکی از
دوستانش یا خواهر و برادرهایش بحث و جدل
می  کند و با آنها مخالفت مینماید ،ممکن است
به کمک شما احتیاج داشته باشد .در این
مواقع به او یادآوری کنید که احساساتش را
با کلمات بیان کند و نیز به او یادآوری کنید
که او همیشه میتواند برای کمک به شما
مراجعه کند.

بگذارید کودکتان بفهمد که
چقدر برای شما خاص و مهم است.
هر روز به او کلی عشق و تحسین
اهدا کنید و به دفعات زیاد او را در
آغوش بگیرید.
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