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اتبستان کروانیی
نرگس عزیزی| کارشناس ارشد مشاور ه

عکسها از مهر ،ایسنا و ایرنا

اگر سالهای قبل میشد با ثبتنام
پرونده
کودکاندرکالسهایمتنوع،اوقات
فراغت آنها را پر کرد امسال تعداد
کالسهایی که برای بچهها برگزار
میشود ،بسیار محدود است .با توجه به این نکته
غالب کودکان این تابستان را در خانه خواهند بود.
در برنامه تابستانی امسال ،بهتر است حداقل سه
بخش متفاوت را برای فرزند دبستانی خود در نظر
داشته باشید؛ زمانی بــرای آموختن مهارتهای
جدید ،زمانی برای مرور برخی مباحث درسی و
قسمت سوم ،وقتی برای بازی و فعالیتهای آزاد.
اما چطور میتوانیم برنامه تابستانی برای کودکان
دبستانی خود ترتیب دهیم که هم به آنها خوش
بگذرد و هم بتوانند در این فرصت ،مهارتهایی را
بیاموزند و در کنار آن برای سال تحصیلی جدید هم
آمادگی نسبی پیدا کنند؟ در پرونده امروز زندگی
سالمدرپیپاسخبهاینسواالتهستیم.

کالسهارابهخانهبیاورید!
چندتوصیهبهوالدینیکهدوستدارنددر
تابستانامسال،فرزندشانمهارتهایجدیدیرا
درخانهیادبگیرد
کالسهای تابستانی به صورت معمول ،فرصتی بود که بچهها
میتوانستند مهارتهای جدیدی را یاد بگیرند اما امسال که
بیشتر آنها تعطیل هستند ،بسیاری از والدین ممکن است با
افسوس به روزهایی که در حال سپری هستند ،نگاه و تصور
کنند امسال تابستان ،فرزندشان فرصتی برای یادگیری
مهارتهای جدید یا تجربه فعالیتی متفاوت را نخواهد داشت.
اگر شما هم چنین تصوری دارید ،اولین پاسخ ما به شما این
است :خودتان را دست کم نگیرید!

هــر کــدام از مــا در طــول ســالهــا مهارتهایی را آموختهایم؛
مهارتهایی که شاید حاال خیلی هم به چشم ما نیایند .از این
فرصتتابستاناستفادهکنیدوهفتهایدوسهنوبترابرایآموزش
این مهارتها به فرزندتان ترتیب دهید و نکاتی را هم که در ادامه
مطرح میشود مدنظر داشته باشید.
دنبال عناوین دهانپرکنی مانند روباتیک ،آموزش زبان
خارجی و  ...نباشید .آموزش مهارتهای روزمره و ساده را
هم جدی بگیرید و مواردی مانند خیاطی (دوختن درز،
دوختن دکمه ،دوختن کیسه ساده و  ،) ...باغبانی (کاشت دانه،
قلمه زدن ،شناخت علف هرز و کندن آن ،آبیاری و  ) ...را هم در
فهرست بیاورید.
انجامفعالیتهاییمانندخیاطیوگلدوزیمیتواندکمک
کندتاهماهنگیچشمودستدرفرزندشماتقویتشود.این
موضوعارتباطمستقیمیباخوانانویسیوخوشخطیفرزندشما
دارد .پس در آموزش این موارد به فرزندان پسر خود هم کوتاهی
نکنید.
آشنایی دختربچهها با مسائل فنی و مواردی مانند سرویس
کردنکولروتعمیریکوسیلهبرقی،میتوانداعتمادبهنفس
آنها را تقویت کند و به آنها فرصت دهد توانمندیهای خود در
حوزههای مختلف را کشف کنند ،پس به تصور پسرانه بودن برخی
فعالیتها،آنهاراازکسبتجربهمحرومنکنید.
ایــن روزهــا کتابهای خوبی بــرای آمــوزش مهارتهای
اجتماعی در بازار وجود دارند .کتابهایی که میتوانید با
صرف هزینهای معقول آنها را تهیه و با کمک آنها با فرزند خود
مهارتهایی چون مدیریت احساسات ،خودآگاهی ،همدلی ،حل
مشکالت،تفکرخالقو...راتمرینکنید.
بسیاریازسایتهااینروزهافهرستیازفعالیتهاییراکه
میتوانیم با فرزندان دبستانیمان انجام دهیم ،به صورت
رایگاندراختیارماقرارمیدهند.ازاینترنتبرایپیداکردن
ایدههای جدید یا آموختن روش آمــوزش برخی مهارتها کمک
بگیرید.
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خوراکیهای سالمی
که برای کلیه مضر است

تقویت مهارتهای درسی را فراموش نکنید
با کمک بازی و فعالیتهای لذتبخش به سراغ تقویت مهارتهای درسی فرزندتان بروید
برخی مهارتهای درسی دبستان ،میتوانند به آسانی در خانه تقویت شوند .مهارتهایی چون جمع و تفریقهای یک رقمی ،دو رقمی
و سه رقمی ،جدول ضرب ،روانخوانی و امال .اما در عین حال اگر قرار باشد در قالبهایی خشک از کودکان خواسته شود این کارها را
انجام دهند ،به صورت معمول آنها مقاومت باالیی برای انجام کار دارند .چند روشی که در ادامه مطرح خواهد شد ،میتواند به شما
کمک کند با صرف کمی وقت ،فعالیتهای مناسبی را در این زمینه برای فرزندتان برنامه ریزی کنید.

تقویتجمعوتفریقوضرب

چند پیشنهاد طالیی هم میتواند فعالیت کتاب خوانی را در
تابستان جذا بتر کند و البته باعث شود در کنار روا نخوانی،
مهارتهای دیگر فرزندتان چون نوشتن و درک مطلب هم تقویت
شود.
برای کتابهای داستان فرزندتان 4 ،یا  5سوال طرح کنید و

از او بخواهید بعد از خواندن ،به
سواالت پاسخ دهد .البته سواالت
را بسیار دشوار یا نیازمند نوشتن
زیاد در نظر نگیرید.
از فرزندتان دعوت کنید کتابی
را بخواند و بعد خالصه آن را برای
اعضای خانواده(حضور همزمان
پدر و مادر اهمیت زیــادی دارد)
ارائه دهد .میتوانید از ارائه او با
گوشی فیلم بگیرید .فیلم گرفتن
میتواند به فرزندتان انگیزه دهد تا کار را جدیتر بگیرد .در عین
حال که به عنوان فعالیتی دیگر ،میتوانید آن فیلم را تماشا و سپس
درباره نقاط قوت و ضعف ارائه با فرزندتان صحبت کنید.
کتابهایی را مشخص کنید و به فرزندتان بگویید تا از آنها ،چهار
یا پنج سوال طرح کند و شما به آنها پاسخ دهید.
ساخت کتاب داستان یکی دیگر از فعالیتهای پیشنهادی است.
البته انتظار نوشتن هر هفته یک کتاب را از فرزندتان نداشته باشید،
همین که در طول این زمان ،سه یا چهار نوبت هم این فعالیت را
انجام دهد ،خوب است.
اگر فرزند دبستانیتان خواهر یا برادر کوچک دارد ،از او دعوت
کنید برای خواهر یا برادرش کتابها را بلندخوانی کند .در زمان
بلندخوانی هم در پی تذکر بابت همه اشتباهات او نباشید .تذکر
زیاد باعث کاهش انگیزه او برای تکرار این فعالیت خواهد شد.
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درس بزرگ منچسترسیتی
به همه بازندهها
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مشکالت تابستانکرونایی را بپذیرید
اگر میخواهید تابستان کمتنش و البته پرباری در کنار فرزندانتان
داشته باشید ،چند نکته را باید در نظر بگیرید
تابستان امسال محدود شدن
کــاسهــای آمــوزشــی و رفــت و
آمدها ،به اندازه کافی به همه ما
فشار وارد میکند .این ایده که
بیاییمخودمانبرایاینتابستان
برنامهریزیکنیم،میتواندتبدیل
به عامل جدیدی بــرای افزایش
فشار شود .توجه به نکاتی که در
ادامــه مطرح میشود ،میتواند
کمککندتادیدیواقعگرایانهتر

دربارهاینتابستانداشتهباشیم.
انتظاراختصاصزمانزیادیرابرایآموزشبهفرزندتانبهشکلروزانهنداشتهباشید.صرف
زمانیمحدوداماباکیفیتبافرزندتان،بسیاربهترازصرفزمانزیادامابابیحوصلگیاست.
از سرزنش خود ،مقایسه خود با دیگران و افسوس خوردن بابت شرایط پیشآمده ،خودداری
کنید.اینرفتارهاتنهاشماراعصبیمیکندونارضایتیرادرشماافزایشمیدهد.
کمالگرایی در آموزش ،تنها رابطه شما با فرزندتان را تخریب میکند .پس به وقت آموزش به
فرزندتانخیلیسختنگیرید.اینتابستانآخرینفرصتفرزندشمابرایآموختنمهارتها
نیست،پساگرچیزیرابهخوبییادنمیگیرد،بهاوزیادسختنگیرید.
برای هر روز ،نهایت دو یا سه فعالیت که نیاز به صرف وقت مستقیم توسط شما را دارد ،در نظر
بگیرید.زمانهایبازیآزاد ،نهفقطبرایفرزندتانضروریاستکهبهشماهمفرصتمیدهد
بهاولویتهایدیگرزندگیخودبرسید.
مکتوبکردنبرنام ههفتگیبهآرامشبیشترفرزندشماوخودشماکمکمیکند.باهمفکری
یکدیگر،برنامهبنویسیدوآنراجاییجلویچشمنصبکنید.
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سخنیباپدرهایمعموالسرشلوغامروزی
پدران هم باید زمان
باکیفیت و مفیدی
را این تابستان با
فرزندانشان داشته
باشند

ازامکاناتدوروبرتانغافلنشوید
در خانه هم میشود برنامههایی جذاب و جدید
برای کودکان ترتیب داد ،کافی است نگاهی متفاوت
داشته باشید
هم ه ما در دور و بر خودمان امکاناتی داریم که در حالت معمول به آنها
بیتوجهیم.درحالیکههمینامکاناتدرشرایطیمانندتابستانامسال
میتوانندبسیاربهکاربیایندوکارماراآسانترکنند.درزمانبرنامهریزی
برایاینتابستانایننکاتراهمدرنظرداشتهباشید.
هوشمندانه از گوشی هوشمند استفاده کنید| میتوانید
برنامه فیلمسازی را با فرزندتان اجرا کنید .موضوعی را انتخاب کرده،
فیلمبرداری کنید و سپس با کمک اپلیکیشنهای ادیت فیلم ،روی آن
موسیقیبگذارید،آنراادیتوسپسنتیجهنهاییرادرجمعخانوادگی
تماشا کنید .در کنار این فعالیت ،این روزها اپلیکیشنهای آموزشی
برای بسیاری از فعالیتها مانند نقاشی ،رشتههای ورزشی و  ...هم
وجوددارد.
دورههای آنالین مناسب را پیدا کنید| این روزها برخی مراکز،
دورههای آموزشی خود برای کودکان و نوجوانان را به صورت آنالین
برگزار میکنند .متناسب با عالیق فرزندتان و امکاناتی که در اختیار
دارید،میتوانیداو رادرچنیندورههاییثبتنامکنید.البتهغالباین
دورهها برای کودکان سالهای پایانی دبستان و بزرگتر است چراکه
کودکانکوچکترکمترمیتوانندازدورههایمجازیبهرهکافیراببرند
و در عین حال صرف زمان زیاد پای رایانه و صفحات نمایشی در سنین
پایینترعوارضبیشتریمیتواندداشتهباشد.
ازقابلیتهاینزدیکانخودغافلنشوید|هرچنداینروزهارفت
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روشهای جایگزین دست دادن
و خطرات آنها

آیا مشت زدن به جای دست دادن که در برنامه
«عصر جدید» و بعضی برنامههای دیگر
تلویزیون استفاده میشود
روش ایمنی است؟

به احتمال زیاد شما هم فعالیتهای
رن ـگآمــیــزی ع ــددی را دیــدهایــد؛
نقاشیهایی بیرنگ که داخل هر
بخش آن عــددی نوشته و سپس از
کــودک درخواست شده به عنوان
مثال عدد  2را سبز و  3را قرمز کند.
تهیه ایــن سبک فعالیتها بــرای
تقویت جمع و تفریق یا ضــرب کار
چندان دشواری نیست و فقط کمی
حوصله میخواهد.نقاشی سادهای بکشید ،داخل هر بخش جمع
و تفریقی بنویسید و در کنار نقاشی ،متناسب با نتیجه جمع و
تفریقها ،اعداد را کدگذاری کنید .به عنوان مثال هر کجا حاصل
جمع یا تفریق  6بود ،آبی شود ،هر کجا  12بود ،صورتی شود و به
همین ترتیب ادامه دهید .برای جدول ضرب هم میتوانید چنین
روشی را استفاده کنید.
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ازتقویتمهارتهای
درسیبافعالیتهای
لذتبخشتا
استفادهحداکثری
از امکانات دوروبر،
پیشنهادهاییبه
والدینبرای ُپربارکردن
تفراغت
اوقا 
فرزندشاندرتابستان
امسالاست

تقویت روانخوانی

آستینهاراباالبزنید

شنبه
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و آمدهای ما بسیار محدود شده اما باز هم با تعدادی از نزدیکان رفت و
آمد داریم .اگر در نزدیکان خود کسی را سراغ دارید که فرزندی همسن
فرزندشمادارد،بهاوپیشنهادبرگزاریکالسهایتابستانیرابهنوبت
بدهید .یک روز در هفته شما برای فرزندان خود و فرزندان او کالسی
برگزارکنیدوروزدیگراوکالسیبرگزارکند.بااینکارهمکودکانشما
تجربه غنیتری خواهند داشت و هم شما زمانی برای رسیدگی به سایر
اولویتهای خود پیدا میکنید .البته در هر رفت و آمدی حواستان به
رعایتنکاتبهداشتیباشد.

تمام نکاتی که تا به اینجا گفته
شد ،میتواند هم توسط مادر
و هم پدر انجام شود اما از آنجا
که به صورت معمول متاسفانه
پدران خود را در تربیت فرزندان دست کم میگیرند ،ناچاریم تاکید دوبارهای بر لزوم مشارکت پدران
دراینروزهاداشتهباشیم.بهعنوانپدربهتراستچندتوصیهایراکهدرادامهمطرحخواهدشد،در
نظرداشتهباشید.
ی تا به امروز نتوانسته نشان دهد که پدران
تسلیم باورهای نادرست نشوید :هیچ مطالعه علم 
توانصرفوقتباکیفیتبافرزندخودراندارندیااینکهنمیتوانندباصبوریوحوصلهبهفرزندخود
موضوعیراآموزشدهند.پساینتصوراتنادرستراکناربگذاریدوبهخودتانفرصتدهید.
خود را دست کم نگیرید :هر پدری مجموعه مهارتهایی را بلد است که میتواند به فرزندش
آموزشدهد؛ازتمیزکردنخودرو،سرویسکردنبرخیوسایلمانندکولر،موتورسیکلتو...بگیرید
تانجاریومهارتهایکاربارایانه.پدرانعزیز؛خودومهارتهایخودرادستکمنگیرید،فرزندشما
میتوانداینتابستانازشمانکاتزیادیبیاموزد،پسدستبهکارشوید.
با برنامه ،وقت صرف کنید :برخی پدران میگویند هر بار برای آموزش موضوعی به فرزندشان
تالشمیکنند،کاربهعصبانیتودلخوریمیکشد.اگرشماهمچنینمشکلی داریدچندنکتهرادر
نظربگیرید.خستگیونگرانیهایشخصیشما،تاثیربسیارمنفیبرمیزانحوصلهوصبرشمادارد.
پسبهوقتخستگیازخودانتظارصبورینداشتهباشید.برایزمانیکهمیخواهیدبافرزندتانصرف
کنید،برنامهریزیقبلیداشتهباشید.وسایلالزمراآماده وزمانآنرابهکمترازیکساعتدرهرنوبت
محدودکنید.بارعایتایننکاتاحتمالدلخوریوعصبانیتشماکاهشمحسوسیپیدامی کند.

