 -ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری در ﺣﺮﮐﺖ -

ﮐﺖ -
ﺗﻘ��ﺖدرو ﺣﺮ
ﭘﺮوری
 ﻓﺮزﻧﺪﺗﺤ��ﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی

ﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ
ی ﻗﺎبﻠ�ﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﺤ��ﮏ
ﺗﻘ��ﺖ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
گ
ﻫﺎیﺳﺎﻟ�
ﺳﻦ 12
ﮐﻮدکﺎن ﺗﺎ
واﻟﺪﯾﻦ
ﻗﺎبﻠ�ﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ
گ گ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪ�
در ش�ا�ﻂ ﻣﻬﺎﺟﺮت
12و ﺳﺎﻟ�
ﮐﻮدکﺎن ﺗﺎ ﺳﻦ
گ
در ش
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪ�
و
ﻣﻬﺎﺟﺮت
ا�ﻂدر ﺣﺮﮐﺖ" بﺎزی ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟ�ﺎت
�ی
ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮور
"

"ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری در ﺣﺮﮐﺖ" بﺎزی ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟ�ﺎت

واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻋ��ﺰ،
ﻫﺎی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ ،آﻣﻮزش ،ﺧﻼﻗ�ﺖ
در اﯾﻨﺠﺎ  ۳۱کﺎرت بﺎ ا�ﺪە ی
و بﺎزی وﺟﻮد دارد.
ﻫﺮ روز بﻪ �� از اﯾﻦ ا�ﺪە ﻫﺎ ﺑ پ�داز�ﺪ ،ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﻫﺎ بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ
ﭘ�ﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی کﺎرت ﻃﺮا� � ﺷﻮﻧﺪ.
�ﺲ بﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻫﺮ روز ﻣﻨﺤ� بﻪ ﻓﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و ﺧﺎﻧﻮادە ﻫﺎ � ﺗﻮاﻧﺪ در آن ﻣﻮﺿ�ع ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
�ﺲ از اﺳﺘﻔﺎدە از ﺗﻤﺎ� کﺎرت ﻫﺎ � ،ﺗﻮاﻧ�ﺪ بﻪ روش ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ
ﺧﻮد ،دو�ﺎرە از کﺎرت ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﻨ�ﺪ.
ن
ﺳ�ی ﺧﻮاﻫ�ﺪ ﮐﺮد ،ﻟﺬت
اﻣ�ﺪوار�ﻢ ﮐﻪ از زﻣﺎی ﮐﻪ بﺎ �ﮕﺪ�ﮕﺮ پ
بﺑ��ﺪ.

گ
�ﺎدﮔ�ی ز�ﺎن ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن زﻧﺪ� � ﮐﻨ�ﺪ.
روز
ی
گ
ﺟﺎی ﮐﻪ در آن زﻧﺪ�
ﺣﺪاﻗﻞ  ۵اﺻﻄﻼح �ﺎ ﺟﻤﻠﻪ از ز�ﺎن ی
بﮕ��ﺪ .از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﮐﻮدکﺎن بﺨﻮاﻫ�ﺪ ﮐﻪ بﻪ ﺷﻤﺎ
� ﮐﻨ�ﺪ را �ﺎد ی
آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.

گ
�ﺎدﮔ�ی ز�ﺎن ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن زﻧﺪ� � ﮐﻨ�ﺪ.
روز
ی
گ
ﺟﺎی ﮐﻪ در آن زﻧﺪ�
ﺣﺪاﻗﻞ  ۵اﺻﻄﻼح �ﺎ ﺟﻤﻠﻪ از ز�ﺎن ی
بﮕ��ﺪ .از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﮐﻮدکﺎن بﺨﻮاﻫ�ﺪ ﮐﻪ بﻪ ﺷﻤﺎ
� ﮐﻨ�ﺪ را �ﺎد ی
آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.

روز ﺷﻌﺮ
عالقه کودکان را بخوانید .بخش های مورد
شعر و آهنگ های مورد
روز ﺷﻌﺮ
عالقه را از بر کنید .در باره ی شاعران مورد پسندتان صحبت کنید.

ﺷﻌﺮ و آﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻮدکﺎن را بﺨﻮاﻧ�ﺪ .بﺨﺶ ﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ را از ﺑﺮ ﮐﻨ�ﺪ .راﺟﻊ بﻪ ﺷﺎﻋﺮ نای ﮐﻪ دوﺳتﺸﺎن دار�ﺪ،
ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�ﺪ.

روز ﺷﻌﺮ

ﺷﻌﺮ و آﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻮدکﺎن ر
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ را از ﺑﺮ ﮐﻨ�ﺪ .راﺟﻊ بﻪ ﺷﺎﻋﺮای
ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�ﺪ.

ی�
روﻣ�ی
روز بﺎزی ﻫﺎی
بﺎ ﮐﻮدکﺎن ،کﺎرت ،بﺎزی ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺑیﻨﮕﻮ ،ﻣﻨﭻ ،ﺷﻄﺮﻧﺞ،
ین
،پﺎﭼ�ی ،ﮔﻮ ...بﺎزی ﮐﻨ�ﺪ.
ﺗﺎی
دوﻣﯿﻨﻮ ،ﻣﺎژوﻧﮓ ،دوز ﻧﻪ ی
ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ � ﺗﻮاﻧ�ﺪ بﺎزی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را بﺎ ﺗﺨﺘﻪ و
کﺎرت �ﺴﺎز�ﺪ.

ی�
روز بﺎزی ﻫﺎی
روﻣ�ی

بﺎ ﮐﻮدکﺎن ،کﺎرت ،بﺎزی ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺑیﻨﮕﻮ،
ین
،پﺎﭼ�ی ،ﮔﻮ.
ﺗﺎی
دوﻣﯿﻨﻮ ،ﻣﺎژوﻧﮓ ،دوز ﻧﻪ ی
ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ � ﺗﻮاﻧ�ﺪ بﺎزی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮ
کﺎرت �ﺴﺎز�ﺪ.

ق
ﻣﻮﺳ�� ،آواز و رﻗﺺ
روز
ق
ﻣﻮﺳ�� ﮔﻮش بﺪﻫ�ﺪ .آواز بﺨﻮاﻧ�ﺪ .بﻪ ﺷﯿﻮە ق
ﺳﻨی ﮐﺸﻮرﺗﺎن
بﻪ
گ
ﺑﺮﻗﺼ�ﺪ .رﻗﺺ ﻫﺎی ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن زﻧﺪ� � ﮐﻨ�ﺪ را ﺑ�ﺎﻣﻮز�ﺪ.

ق
ﻣﻮﺳ�� ،آواز و رﻗﺺ
روز

ق
ﻣﻮﺳ�� ﮔﻮش بﺪﻫ�ﺪ .آواز بﺨﻮاﻧ�ﺪ .بﻪ ﺷﯿﻮە ﺳ
بﻪ
گ
.
ﺑﺮﻗﺼ�ﺪ رﻗﺺ ﻫﺎی ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن زﻧﺪ� � ﮐﻨ�ﺪ

آشنای با کشوری که در آن اقامت دارید
روز
ی
از مردم اطراف بپسید ،در ی
اینپنت جست و جو کنید ،در کتاب
ر
راجع به کشوری که در آن هستید و یا کشوری که از آن عبور
یم کنید مطلع شوید .در مورد طبیعتش ،مردمش ،رسم و رسومش،
زبان ،غذا ،ورزش های مردم پسند ،ه یپ...

آﺷﻨﺎی بﺎ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن اﻗﺎﻣﺖ دار�ﺪ
روز
ی
از ﻣﺮدم اﻃﺮاف ﺑ�ﺳ�ﺪ ،در ق
اﯾﻨ�ﻧﺖ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﻨ�ﺪ ،در ﮐﺘﺎب
پ
راﺟﻊ بﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن ﻫﺴت�ﺪ و �ﺎ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ از آن ﻋﺒﻮر �
ﮐﻨ�ﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷ��ﺪ .در ﻣﻮرد ﻃﺒ�ﻌتﺶ ،ﻣﺮدﻣﺶ ،آداب و رﺳﻮﻣﺶ،
ز�ﺎن ،ﻏﺬا ،ورزش ﻫﺎی ﻣﺮدم �ﺴﻨﺪ ،ق
ﻫ�...

ب
ﺧﺎر�
�ﺎدﮔ�ی ز�ﺎن
روز
ی
ﺧﺎر� �ﺎد بﮕ��ﺪ � .ﺗﻮاﻧﺪ ن
ب
ز�ﺎی بﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ  ۵کﻠﻤﻪ بﻪ ز�ﺎن
ی
ً
دار�ﺪ آن را � آﻣﻮز�ﺪ �ﺎ ن
ز�ﺎی کﺎﻣ� ﺟﺪ�ﺪ بﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪ � ﺗﻮاﻧ�ﺪ �ﮏ
ق
بﮕ��ﺪ .ز�ﺎن را از ﻃ��ﻖ ﮐﺘﺎب،
ز�ﺎن و�ﺎ ز�ﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوی را �ﺎد ی
ق
ق
ﻣﻮﺳ�� ،ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ در اﯾﻨ�ﻧﺖ ،ﭘﺮس و ﺟﻮ و
ﮔﻮش دادن بﻪ
ﮔ��ﺪ .در ﻣﻮرد ﺷبﺎﻫﺖ ﻫﺎ و
ﺻﺤبﺖ بﺎ ﮔ��ﻨﺪگﺎن آن ،ﻓﺮا ی
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ز�ﺎن ﺧﻮد بﺎ اﯾﻦ ز�ﺎن ﺳﺨﻦ بﮕ���ﺪ.

ب
ﺧﺎر�
�ﺎدﮔ�ی ز�ﺎن
روز
ی

ب
بﮕ��ﺪ � .ﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ  ۵کﻠﻤﻪ بﻪ ز�ﺎن
ﺧﺎر� �ﺎد ی
ً
دار�ﺪ آن را � آﻣﻮز�ﺪ �ﺎ ن
ز�ﺎی کﺎﻣ� ﺟﺪ�ﺪ بﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪ
ق
بﮕ��ﺪ .ز�ﺎن را از
ز�ﺎن و�ﺎ ز�ﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوی را �ﺎد ی
ﻣﻮﺳ�� ،ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ در ق
ق
اﯾﻨ�ﻧﺖ،
ﮔﻮش دادن بﻪ
ﮔ��ﺪ .در ﻣﻮرد ﺷ
ﺻﺤبﺖ بﺎ ﮔ��ﻨﺪگﺎن آن ،ﻓﺮا ی
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ز�ﺎن ﺧﻮد بﺎ اﯾﻦ ز�ﺎن ﺳﺨﻦ بﮕ���ﺪ.

آﺷﻨﺎی بﺎ ﻣﺤ�ﻂ اﻃﺮاف
روز
ی
بﻪ اﻃﺮاف ﻣﺤ�� ﮐﻪ در آن بﻪ � � ﺑ��ﺪ ،ﮔﺮدش ﮐﻨ�ﺪ .در
ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ،ﺧ�ﺎبﺎن ﻫﺎ ،ی ن
زﻣن ﻫﺎی بﺎزی ،ﻣﻮزە ﻫﺎ
ن
ﺗﺎر�� ...و ی ن
ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ،
،آﺛﺎر
ﭼ� ی
ﻣﻄﻠﻊ ﺷ��ﺪ.

آﺷﻨﺎی بﺎ ﻣﺤ�ﻂ اﻃﺮاف
روز
ی

بﻪ اﻃﺮاف ﻣﺤ�� ﮐﻪ در آن بﻪ � � ﺑ��ﺪ ،ﮔﺮدش
ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ،ﺧ�ﺎبﺎن ﻫﺎ ،ی ن
زﻣن ﻫﺎی بﺎزی
ن
ﺗﺎر�� ...و ی ن
ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎ
،آﺛﺎر
ﭼ� ی
ﻣﻄﻠﻊ ﺷ��ﺪ.

روز ی
نقاش
به انتخاب خود ر
نقاش کنید ،هر یک از شما موضویع را
ی
انتخاب کنید و به دیگران رنپ در پیدا کردن موضوع برای
ی
ر
دسپس همچون رنگ
نقاش کمک کنید .از تمام ابزار در
ر
مصنویع و طبیع ،مدادرنیک ،ماژیک ،گچ ،رنگ نقاش
ی
مقوای ،پارچه
انگشت ...استفاده کنید .روی کاغذ ،جعبه
ی
ر
و سنگ نقاش کنید.

روز ش
ﻧﻘﺎ�

ش
ﻧﻘﺎ� ﮐﻨ�ﺪ ،ﻫﺮ ﻣﻮﺿ
بﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد
ن
ﮐﻨ�ﺪ و بﻪ د�ﮕﺮان یﻧ� در ﭘ�ﺪا ﮐﺮدن ﻣ
کﻤﮏ ﮐﻨ�ﺪ .از ﺗﻤﺎم اﺑﺰار در ق
دﺳ�س ﻫﻤ
گ
و ﻃﺒ�� ،ﻣﺪادرﻧ� ،ﻣﺎژ�ﮏ ﮔﭻ ،رﻧ
اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﻨ�ﺪ .روی کﺎﻏﺬ ،ﺟﻌبﻪ ﻣﻘﻮای
ش
ﻧﻘﺎ� ﮐﻨ�ﺪ.

یادگیی در مورد طبیعت
روز
ر
بی خودتان راجع به ر ی
ری
بگپید،
چپی که یم خواهید آن روز یاد ر
ا
هماهنگ کنید(.مثل ،راجع به مردم ،گیاهان ،حیوانات ،پدیده
یادگپی فکر کنید و راجع به
های طبیع ،کیهان .)...به روش
ر
آموخته ها صحبت کنید.

�ﺎدﮔ�ی در ﻣﻮرد ﻃﺒ�ﻌﺖ
روز
ی

ﺑن ﺧﻮدﺗﺎن راﺟﻊ بﻪ ی ن
ین
ﭼ�ی ﮐﻪ � ﺧﻮاﻫ�ﺪ آن روز �ﺎد بﮕ
ً
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨ�ﺪ).ﻣﺜ� ،راﺟﻊ بﻪ ﻣﺮدم ،ﮔ�ﺎﻫﺎن ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت،
�ﺎدﮔ�ی ﻓﮑﺮ ﮐﻨ�ﺪ و راﺟ
ﻫﺎی ﻃﺒ�� ،ﮐﯿﻬﺎن .(...بﻪ روش
ی
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�ﺪ.

روز �
ﻫ�
ﻫ� ﭘ�ﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ و آﺛﺎر ن
ﻫ� ،ن
راﺟﻊ بﻪ ن
ﻫ�ی
ق
ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�ﺪ .از ﻃ��ﻖ ﮐﺘﺎب و اﯾﻨ�ﻧﺖ ﺧﻮد را ﻣﻄﻠﻊ
ﺳﺎز�ﺪ.

روز �
ﻫ�

ﻫ� ،ن
راﺟﻊ بﻪ ن
ﻫ� ﭘ�ﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋ
ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�ﺪ .از ﻃ��ﻖ ﮐﺘﺎب و ق
اﯾﻨ�
ﺳﺎز�ﺪ.

روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺳنﺖ ﻫﺎ
در بﺎرە ی ﺳنﺖ ﻫﺎ  -ادب و رﺳﻮم و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم
ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�ﺪ .ﭼﺮا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ ﻫﺴتﻨﺪ؟
درک و رﻋﺎ�ﺖ ﺳنﺖ ﻫﺎ را بﻪ ﮐﻮدکﺎن ﺧﻮد ﺑ�ﺎﻣﻮز�ﺪ.

روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺳنﺖ ﻫﺎ

در بﺎرە ی ﺳنﺖ ﻫﺎ  -ادب و رﺳﻮم و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�ﺪ .ﭼﺮا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ ﻫ
درک و رﻋﺎ�ﺖ ﺳنﺖ ﻫﺎ را بﻪ ﮐﻮدکﺎن ﺧﻮد ﺑ�ﺎﻣﻮ

یادگیی آداب و رسوم
روز
ر
راجع به آداب و رسوم صحبت کنید ،چرا برای ما مهم هستند
و چگونه به نسل های بعدی منتقل یم شوند (به عنوان
مثال ،رسم و رسوم مربوط به تولد کودکان ،تجلیل روز های
مذهت و میل) .راجع به آداب و رسوم کشوری که
شخیص،
ر
در آن زندگ یم کنید پرس و جو کنید .آداب و رسوم کشور
کشورهای که به آن مسافرت کردید را به خاطر
خود یا
ی
بیاورید .در خصوص شباهت ها و تفاوت های رفتار مردم در
موقعیت های زندگ یکسان صحبت کنید.

�ﺎدﮔ�ی آداب و رﺳﻮم
روز
ی

راﺟﻊ بﻪ آداب و رﺳﻮم ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�ﺪ ،ﭼﺮا ﺑﺮای
ﻫﺴتﻨﺪ
و ﭼﮕﻮﻧﻪ بﻪ �ﺴﻠﻬﺎی بﻌﺪی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ�ﺸﻮﻧﺪ )بﻪ ﻋﻨﻮان
رﺳﻢ و رﺳﻮم ﻣ��ﻮط بﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدک ﻫﺎ  ،ﺗﺠﻠ�ﻞ رو
ﻣﺬﻫی و ﻣ�( .راﺟﻊ بﻪ آداب و رﺳﻮم ﮐﺸﻮ
ﺷﺨ� ،گ ب
.
در آن زﻧﺪ� � ﮐﻨ�ﺪ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﮐﻨ�ﺪ آداب و رﺳﻮم
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻪ بﻪ آن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮد�ﺪ را بﻪ
ﺧﻮد �ﺎ
ی
ﺑ�ﺎور�ﺪ .در ﺧﺼﻮص ﺷبﺎﻫﺖ ﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی رﻓﺘﺎ
گ
در ﻣﻮﻗﻌ�ﺖ ﻫﺎی زﻧﺪ� �ﮑﺴﺎن ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�ﺪ.

روزی ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن
ﮐﺘﺎب ،ﻣﺠﻠﻪ ﻫﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ق
اﯾﻨ� قﻧی را بﺨﻮاﻧ�ﺪ .راﺟﻊ بﻪ آﻧﭽﻪ
ﺧﻮاﻧﺪ�ﺪ ،ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�ﺪ .ﺷﻤﺎ بﺎ�ﺪ ﻫﺮ روز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨ�ﺪ ،اﻣﺎ
ق
ﺑ�ﺸ�ی بﮕﺬار�ﺪ .ﺳ� ﮐﻨ�ﺪ ی ن
ﭼ�
اﻣﺮوز ﺑﺮای اﯾﻦ کﺎر وﻗﺖ
ز�بﺎی و ﺟﺎﻟ بی را بﺨﻮاﻧ�ﺪ.
بﺨﺼﻮص ی

روزی ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن

ﮐﺘﺎب ،ﻣﺠﻠﻪ ﻫﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ق
اﯾﻨ� قﻧی را بﺨﻮاﻧ�ﺪ .راﺟ
ﺧﻮاﻧﺪ�ﺪ ،ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�ﺪ .ﺷﻤﺎ بﺎ�ﺪ ﻫﺮ روز ﻣﻄﺎﻟ
ق
ﺑ�ﺸ�ی بﮕﺬار�ﺪ .ﺳ�
اﻣﺮوز ﺑﺮای اﯾﻦ کﺎر وﻗﺖ
ز�بﺎی و ﺟﺎﻟ بی را بﺨﻮاﻧ�ﺪ.
بﺨﺼﻮص ی

گ
روز ﺑﺮای ق �
ﮔﻔن داﺳﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ از زﻧﺪ�
گ
داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺷﺨ� و ﺧﺎﻧﻮاد� را ﺗﻌ��ﻒ ﮐﻨ�ﺪ.
اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد را بﻪ �ﺎد ﺑ�ﺎور�ﺪ .ﮐﻮدکﺎن را
بﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎﻧﻮادە و ﻧ�ﺎ�ﺎن ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﮐﻨ�ﺪ .ﺧﻮش
بﮕﺬرد.

گ
روز ﺑﺮای ق �
ﮔﻔن داﺳﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ از زﻧﺪ�
گ
داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺷﺨ� و ﺧﺎﻧﻮاد� را ﺗﻌ��ﻒ ﮐﻨ�ﺪ.
اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد را بﻪ �ﺎد ﺑ�ﺎور�ﺪ .ﮐﻮدکﺎن را
بﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎﻧﻮادە و ﻧ�ﺎ�ﺎن ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﮐﻨ�ﺪ .ﺧﻮش
بﮕﺬرد.

روز آموزش مهارت ها
خپه شوید را انتخاب کنید
های که مایلید در آن ر
ییک ااز مهارت ی
تعمپ یای ،ر
ی
نقاش ،استفاده از موبایل)...
دست،
(مثل ،کارهای
ر
یمتوانید به همدیگر آموزش دهید ،از بزرگساالن یا خردساالن
دیگر که در امری تخصص دارند کمک بگپید ،در ی
اینپنت
ر
جست و جو کنید.

روز آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ

ﺧ�ە ﺷ��ﺪ
�� از
ﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﺎ�ﻠ�ﺪ در آن ب
ﻣﻬﺎرت ی
ً
ش
ق
ﻧﻘﺎ� ،ا
ﺗﻌﻤ� قای،
دﺳی،
ﮐﻨ�ﺪ )ﻣﺜ� ،کﺎرﻫﺎی
ی
ﻣ��ﺎ�ﻞ(...
� ﺗﻮاﻧ�ﺪ بﻪ ﻫﻤﺪ�ﮕﺮ آﻣﻮزش دﻫ�ﺪ ،از ﺑﺰرﮔ
ﺧﺮدﺳﺎﻻن د�ﮕﺮ ﮐﻪ در اﻣﺮی ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ کﻤﮏ
ق
اﯾﻨ�ﻧﺖ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﻨ�ﺪ.

روز ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی
ﺧﻤ�ە
ﺷکﻞ ﻫﺎ و �ﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را بﺎ ی
بﺎزی ،ﺧﺎ� رس ،ﻣﺎﺳﻪ ...ﻃﺮا� ﮐﻨ�ﺪ.

روز ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی

ﺷکﻞ ﻫﺎ و �ﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد
بﺎزی ،ﺧﺎ� رس ،ﻣﺎﺳﻪ ...ﻃﺮا� ﮐﻨ�ﺪ.

روزی برای شاد کردن دیگران
یک کار قشنیک برای اعضای خانواده ی خود را انجام دهید.
سورپرایزشان کنید .ازشان ربپسید که آیا از این کار خوششان
آمد و چگونه دوست دارند دفعه ی بعدی ایشان را خوشحال
کنید.

روزی ﺑﺮای ﺷﺎد ﮐﺮدن د�ﮕﺮان

گ
�ﮏ کﺎر ﻗﺸﻨ� ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادە ی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم
ﺳﻮر�ﺮاﯾﺰﺷﺎن ﮐﻨ�ﺪ .ازﺷﺎن پﺑ�ﺳ�ﺪ ﮐﻪ آ�ﺎ از اﯾﻦ کﺎر ﺧ
آﻣﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ دوﺳﺖ ذارﻧﺪ دﻓﻌﻪ ی بﻌﺪی ا�
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨ�ﺪ.

�ﺎدﮔ�ی ی �
ﻏ� ﻣﻌﻤﻮ�
روزی ﺑﺮای
ﭼ� ی
ی
ﻣ�ﺎن ﺧﻮدﺗﺎن در ﻣﻮرد ی ن
ﻏ� ﻣﻌﻤﻮ� ﮐﻪ دوﺳﺖ دار�ﺪ آن
ﭼ� ی
ً
بﮕ��ﺪ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨ�ﺪ ،ﻣﺜ� راﺟﻊ بﻪ ﻣﺮدم ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت،
را �ﺎد ی
ﻃﺒ�ﻌﺖ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ن
ﻫ� ،ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن بﻪ � �
ﺑ��ﺪ ...آ�ﺎ ﻫﻤﻪ � ﺧﻮاﻫ�ﺪ �ﮏ ﻣﻮﺿ�ع را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨ�ﺪ �ﺎ
�ﺎدﮔ�ی
ﻫﺮ ﮐ� �ﮏ ﻋﻼﻗﻪ و�ﮋە ﺧﻮد دارد؟ بﻪ روش ﻫﺎی
ی
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨ�ﺪ )ﺧﻮاﻧﺪن ،ﭘﺮﺳ�ﺪن ،ﺟﺴﺖ و
ﭼ�ی را ﮐﻪ �ﺎد ﮔﺮﻓﺘ�ﺪ بﺎ بﻘ�ﻪ بﻪ ق
ﺟﻮ در ق
اﯾﻨ�ﻧﺖ .(...ی ن
اﺷ�ا�
بﮕﺬار�ﺪ.

�ﺎدﮔ�ی ی �
ﻏ� ﻣﻌﻤﻮ�
روزی ﺑﺮای
ﭼ� ی
ی

ﻣ�ﺎن ﺧﻮدﺗﺎن در ﻣﻮرد ی ن
ﻏ� ﻣﻌﻤﻮ� ﮐﻪ دوﺳﺖ دار�ﺪ
ﭼ� ی
ً
بﮕ��ﺪ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨ�ﺪ ،ﻣﺜ� راﺟﻊ بﻪ ﻣﺮدم ،ﺣﯿﻮاﻧﺎ
را �ﺎد ی
ﻃﺒ�ﻌﺖ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ن
ﻫ� ،ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن بﻪ �
ﺑ��ﺪ ...آ�ﺎ ﻫﻤﻪ � ﺧﻮاﻫ�ﺪ �ﮏ ﻣﻮﺿ�ع را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨ�ﺪ
ﻫﺮ ﮐ� �ﮏ ﻋﻼﻗﻪ و�ﮋە ﺧﻮد دارد؟ بﻪ روش ﻫﺎی �ﺎدﮔ�
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨ�ﺪ )ﺧﻮاﻧﺪن ،ﭘﺮﺳ�ﺪن ،ﺟﺴﺖ
ﭼ�ی را ﮐﻪ �ﺎد ﮔﺮﻓﺘ�ﺪ بﺎ بﻘ�ﻪ بﻪ ق
ﺟﻮ در ق
اﯾﻨ�ﻧﺖ .(...ی ن
اﺷ�
بﮕﺬار�ﺪ.

روز ق �
ﮔﻔن داﺳﺘﺎن ،ﻗﺼﻪ و اﻓﺴﺎﻧﻪ
بﻪ ﮐﻮدکﺎن ﻗﺼﻪ ،داﺳﺘﺎن و اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎی زادگﺎﻫﺘﺎن را بﮕ���ﺪ.
اﯾﻦ کﺎر را بﻪ ﺷک� اﻧﺠﺎم دﻫ�ﺪ ﮐﻪ ﺑﺮا�ﺸﺎن ﺟﺬاب بﺎﺷﺪ .از
ﮐﻮدکﺎن بﺨﻮاﻫ�ﺪ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ی ﺧﻮدﺷﺎن
بﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌ��ﻒ ﮐﻨﻨﺪ.

روز ق �
ﮔﻔن داﺳﺘﺎن ،ﻗﺼﻪ و اﻓﺴﺎﻧﻪ

بﻪ ﮐﻮدکﺎن ﻗﺼﻪ ،داﺳﺘﺎن و اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎی زادگﺎﻫﺘﺎن را بﮕ
اﯾﻦ کﺎر را بﻪ ﺷک� اﻧﺠﺎم دﻫ�ﺪ ﮐﻪ ﺑﺮا�ﺸﺎن ﺟﺬاب بﺎﺷ
ﮐﻮدکﺎن بﺨﻮاﻫ�ﺪ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ی ﺧﻮ
بﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌ��ﻒ ﮐﻨﻨﺪ.

روز ﮔﺮدش در ﻃﺒ�ﻌﺖ
بﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدش ﮐﻮﺗﺎە بﻪ پﺎرک ،ﺟﻨگﻞ ،ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ �ﺎ در�ﺎﭼﻪ
گ
ن
ﺟﺎی ﮐﻪ در آن زﻧﺪ�
ﺑﺮو�ﺪ ...در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎط د�ﺪی و ﺟﺬاب ی
بﮕ��ﺪ.
� ﮐﻨ�ﺪ و راە رﺳ�ﺪن بﻪ آن اﻃﻼع ی

روز ﮔﺮدش در ﻃﺒ�ﻌﺖ

بﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدش ﮐﻮﺗﺎە بﻪ پﺎرک ،ﺟﻨگﻞ ،ﮐﻨﺎر رود
ن
ﺟﺎی ﮐﻪ
ﺑﺮو�ﺪ ...در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎط د�ﺪی و ﺟﺬاب ی
بﮕ��ﺪ.
� ﮐﻨ�ﺪ و راە رﺳ�ﺪن بﻪ آن اﻃﻼع ی

روز ﺧ�ﺎل ﭘﺮدازی
بﺎ د�ﮕﺮان راﺟﻊ بﻪ ﺧ�ﺎﻻت ﺧﻮد ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�ﺪ .ﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮد
وی ﺧ�ﺎ� داﺷﺘﻪ بﺎﺷ�ﺪ؟
ﺧ�ﺎ� دوﺳﺖ دار�ﺪ بﺎﺷ�ﺪ؟ ﭼﻪ یﻧ� ی
راﺟﻊ بﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺧﻮد از کﺎرﺗﻮن ،ﮐﺘﺎب ،ﻓ�ﻠﻢ ،ﻗﺼﻪ و
داﺳﺘﺎن ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�ﺪ.

روز ﺧ�ﺎل ﭘﺮدازی

بﺎ د�ﮕﺮان راﺟﻊ بﻪ ﺧ�ﺎﻻت ﺧﻮد ﺻﺤبﺖ ﮐ
وی ﺧ�ﺎ�
ﺧ�ﺎ� دوﺳﺖ دار�ﺪ بﺎﺷ�ﺪ؟ ﭼﻪ یﻧ� ی
راﺟﻊ بﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺧﻮد از کﺎرﺗﻮن ،ﮐﺘﺎب
داﺳﺘﺎن ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�ﺪ.

روزی ﺑﺮای درس ﻋﻠﻮم
راﺟﻊ بﻪ دروس ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�ﺪ� .ﮏ درس را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨ�ﺪ :ﻋﻠﻮم ﭼ�ﺴﺖ و ﭼﺮا ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟
گ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ا�ﺴﺎن ﻫﺎ از ﻋﻠﻮم در زﻧﺪ� روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻬﺮە �
ﮔ�ﻧﺪ؟
ی

روزی ﺑﺮای درس ﻋﻠﻮم

راﺟﻊ بﻪ دروس ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�ﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨ�ﺪ :ﻋﻠﻮم ﭼ�ﺴﺖ و ﭼﺮا ﺑﺮای ﻣﺮدم
گ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ا�ﺴﺎن ﻫﺎ از ﻋﻠﻮم در زﻧﺪ� روزاﻧﻪ ﺧ
ﮔ�ﻧﺪ؟
ی

روز ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
قن
ﺳﺎﺧن ﺑ�ج و اﺷکﺎل د�ﮕﺮ از کﺎرت ،ﺟﻌبﻪ ،ﻣﮑﻌﺐ
بﺎ
ن
ﺳﺎﺧﺘی د�ﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺷ��ﺪ ...ﺗﻼش ﮐﻨ�ﺪ
و اﺳبﺎب بﺎزی
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ بﻠﻨﺪ و ﻣﺴﺘﺤکﻢ بﺎﺷﻨﺪ.

روز ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز

قن
ﺳﺎﺧن ﺑ�ج و اﺷکﺎل د�ﮕﺮ از کﺎرت،
بﺎ
ن
و اﺳبﺎب بﺎزی ﺳﺎﺧﺘی د�ﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺷ��
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ بﻠﻨﺪ و ﻣﺴﺘﺤکﻢ بﺎﺷﻨﺪ.

روز ﻧﺮﻣﺶ
ش
ﮐﺸ� دﺳﺖ ،پﺎ� ،ﺸﺖ و
بﺎ �ﮕﺪ�ﮕﺮ ﻧﺮﻣﺶ ﮐﻨ�ﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ
ﺷکﻢ را اﻧﺠﺎم دﻫ�ﺪ .از �ﮑﺪ�ﮕﺮ ﺑ�ﺎﻣﻮز�ﺪ و بﻪ �ﮑﺪ�ﮕﺮ �ﺎد
دﻫ�ﺪ و ﺗﻤ��ﻨﺎت ﺟﺪ�ﺪی را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨ�ﺪ.

روز ﻧﺮﻣﺶ

ش
ﮐﺸ�
بﺎ �ﮕﺪ�ﮕﺮ ﻧﺮﻣﺶ ﮐﻨ�ﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ
ﺷکﻢ را اﻧﺠﺎم دﻫ�ﺪ .از �ﮑﺪ�ﮕﺮ ﺑ�ﺎﻣﻮز
دﻫ�ﺪ و ﺗﻤ��ﻨﺎت ﺟﺪ�ﺪی را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨ�ﺪ

یادگیی در مورد حقوق
روز
ر
راجع به حقوق کودکان و حقوق ر
بش صحبت کنید .چرا
امری مهم است و چگونه یم توان از خود محافظت کرد؟
راجع به ارتباط حقوق و مسئولیت صحبت کنید.

�ﺎدﮔ�ی در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق
روز
ی

راﺟﻊ بﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدکﺎن و ﺣﻘﻮق ش
�� ﺻﺤبﺖ
اﻣﺮی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان از ﺧﻮد
ﮐﺮد؟راﺟﻊ بﻪ ارﺗبﺎط ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﺻﺤبﺖ

�
روزی ﺑﺮای بﺎزی ﻫﺎی ز�ﺎی
بﺎ کﻠﻤﺎت ز�ﺎن ﻣﺎدری �ﺎ ب
ﺧﺎر� بﺎزی ﮐﻨ�ﺪ .کﻠﻤﻪ ای را بﮕ���ﺪ
بﮕ�د .ﻧﻔﺮ بﻌﺪی
ﮐﻪ در اول �ﺎ آﺧﺮ آن ﺣﺮف ﻣﺸﺨ� ﻗﺮار ی
ین
ﻫﻤن ﺣﺮف ش�وع ﺷﻮد،
بﺎ�ﺪ کﻠﻤﻪ ای را بﮕ���ﺪ ﮐﻪ بﻪ
کﻠﻤﺎت ﺟﺪ�ﺪی را ق
اﺧ�اع ﮐﻨ�ﺪ...

روزی ﺑﺮای بﺎزی ﻫﺎی �
ز�ﺎی

بﺎ کﻠﻤﺎت ز�ﺎن ﻣﺎدری �ﺎ ب
ﺧﺎر� بﺎزی ﮐﻨ�ﺪ .کﻠﻤﻪ ا
بﮕ�د.
ﮐﻪ در اول �ﺎ آﺧﺮ آن ﺣﺮف ﻣﺸﺨ� ﻗﺮار ی
ین
ﻫﻤن ﺣﺮف ش�
بﺎ�ﺪ کﻠﻤﻪ ای را بﮕ���ﺪ ﮐﻪ بﻪ
کﻠﻤﺎت ﺟﺪ�ﺪی را ق
اﺧ�اع ﮐﻨ�ﺪ...

ش
ﻣﻌﺎ�ت بﺎ ﺧﺎﻧﻮادە ﻫﺎی د�ﮕﺮ
روز
ﺳ� ﮐﻨ�ﺪ بﺎ ﺧﺎﻧﻮادە ﻫﺎی د�ﮕﺮ ن
ش
ﻣﻌﺎ�ت وﺷکﻞ
زﻣﺎی ﺑﺮای
آن را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨ�ﺪ .اﺟﺎزە ﻧﺪﻫ�ﺪ ﮐﻪ ز�ﺎن ﻣﺎﻧﻊ ارﺗبﺎط ﺷﻤﺎ
ﻫﺎی ﮐﻪ بﻪ ز�ﺎن د�ﮕﺮ ﺣﺮف � زﻧﻨﺪ
بﺎﺷﺪ و بﺎ ﺧﺎﻧﻮادە ی
ش
ﻣﻌﺎ�ت ﮐﻨ�ﺪ.

ش
ﻣﻌﺎ�ت بﺎ ﺧﺎﻧﻮادە ﻫﺎی د�ﮕﺮ
روز

ﺳ� ﮐﻨ�ﺪ بﺎ ﺧﺎﻧﻮادە ﻫﺎی د�ﮕﺮ ن
ش
ﻣﻌﺎ�ت
زﻣﺎی ﺑﺮای
آن را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨ�ﺪ .اﺟﺎزە ﻧﺪﻫ�ﺪ ﮐﻪ ز�ﺎن ﻣﺎﻧﻊ ارﺗبﺎ
ﻫﺎی ﮐﻪ بﻪ ز�ﺎن د�ﮕﺮ ﺣﺮف �
بﺎﺷﺪ و بﺎ ﺧﺎﻧﻮادە ی
ش
ﻣﻌﺎ�ت ﮐﻨ�ﺪ.

روزی ﺑﺮای �
ر�ﺎ�
راﺟﻊ بﻪ ر�ﺎﺿ�ﺎت ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�ﺪ ،ﭼﺮا ن
ر�ﺎ� ﻣﻬﻢ اﺳﺖ،
ﮐﺠﺎ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ر�ﺎﺿ�ﺎت بﻪ کﺎر ﻣﺎ � آﯾﻨﺪ؟ �ﮏ ﺑﺮر�
ﻣﺨﺘ� در ﻣﻮرد ن
ر�ﺎ� داﻧﺎن ﺑﺰرگ را اﻧﺠﺎم دﻫ�ﺪ.

روزی ﺑﺮای �
ر�ﺎ�

راﺟﻊ بﻪ ر�ﺎﺿ�ﺎت ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�ﺪ ،ﭼﺮا ر�
ﮐﺠﺎ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ر�ﺎﺿ�ﺎت بﻪ کﺎر ﻣﺎ � آ
ﻣﺨﺘ� در ﻣﻮرد ن
ر�ﺎ� داﻧﺎن ﺑﺰرگ را اﻧﺠﺎ

روز بﺤﺚ در ﻣﻮرد ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ
راﺟﻊ بﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�ﺪ .در ﻣﻮرد
ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�ﺪ .از ﮐﻮدکﺎن ﺧﻮد پﺑ�ﺳ�ﺪ
ق
وﻗی ﺑﺰرگ ﺷﺪﻧﺪ � ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﻪ کﺎرە ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﺮا .آ�ﺎ � داﻧﻨﺪ
بﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر بﻪ ﭼﻪ ﻧ�ع ﺗﺤﺼ�ﻞ ﻧ�ﺎز دازﻧﺪ؟

روز بﺤﺚ در ﻣﻮرد ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ

راﺟﻊ بﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�
ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺤبﺖ ﮐﻨ�ﺪ .از ﮐﻮدکﺎ
ق
وﻗی ﺑﺰرگ ﺷﺪﻧﺪ � ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﻪ کﺎرە ﺷﻮﻧﺪ و ﭼ
بﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر بﻪ ﭼﻪ ﻧ�ع ﺗﺤﺼ�ﻞ ﻧ�ﺎز دازﻧﺪ؟

ی
ورزش
روز فعالیت های
های را انجام دهید که فرزندانتان به آن عالقه دارند،
فعالیت ی
که لوازمش را دارید ،یم توانید آن را تیهئه کنید یا بساسید.

ش
ورز�
روز ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﻫﺎی

ﻫﺎی اﻧﺠﺎم دﻫ�ﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن بﻪ آن ﻋ
ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ی
و ﻟﻮازﻣﺶ را دار�ﺪ � ،ﺗﻮاﻧ�ﺪ آن را ﺗﯿهﺌﻪ ﮐﻨ�ﺪ �ﺎ

روز داستان نوییس
ی
داستای راجع به خانواده ی خود را بنویسید ،راجع به سفر ،کشور
زادگاه ،شخصیت های خیایل ،هرچه که دلتان یم خواهد.
یم توانید داستان خود را ضبط کنید ،تصاویر و ر
نقاش ها به آن
اضافه کنید یا آن را بصورت نمایش اجرا کنید.

روز داﺳﺘﺎن ﻧ���

ن
داﺳﺘﺎی راﺟﻊ بﻪ ﺧﺎﻧﻮادە ﺧﻮد ﺑﻨ��ﺴ�ﺪ ،راﺟﻊ
زادگﺎە ،ﺷﺨﺼ�ﺖ ﻫﺎی ﺧ�ﺎ� ،ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ دﻟﺘﺎ
ﺗﻮاﻧ�ﺪ داﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺿبﻂ ﮐﻨ�ﺪ ،ﺗﺼﺎو�ﺮ و
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨ�ﺪ �ﺎ آن را بﺼﻮرت ﻧﻤﺎ�ﺶ اﺟﺮا ﮐﻨ�ﺪ.

والدین گرایم ،فراموش نکنید که شما الگوی تحمل مشکالت
و ایجاد زندگ ی
بهپ برای کودکانتان هستید .بنابرین:
•
•
•
•
•

•

از سال ی
مت خود مواظبت کنید.
کارهای را انجام دهید که به شما آرامش و احساس رضایت
ی
یم دهند و همزمان الهام بخش هستند.
یبای را ببینید.
سع کنید که در هر محییط ز ی
ر
آشنای با دیگران پیش قدم باشید ،معاشت کنید
برای
ی
و دوستان جدید پیدا کنید.
عالوه بر حفظ ریشه ها ،ارزش ها و فرهنگ خود ،با آداب
نپ آشنا شوید و به آن ی
و رسوم کشورهای دیگر ر ی
احپام
بگذرید.
از ی
وقت که با فرزندانتان یم گذرانید لذت ربپید.

