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 موسسه                                                                                                                                                                     

 

             امروز مادران                                                                               

 

 
 

  9326تیر  -29 یشماره                                    ی راه دور          ویژه پیک مام   
 

 ی راه دور پیک مام ویژهی درباره
ها با یکدیگر ، تبادل تجربه ، خبر دار گیر از راه دور ، ارتباط گروههای بهرهرسانی به گروهبه منظور اطالع موسسه مادران امروز)مام(

ی پیک مام م به تهیهگیر از راه دور ، اقداهای بهرههای موجود در طول کار گروهها و ابهامشدن از نظرها و پیشنهادها و رفع اشکال
 .ی راه دور کرده است ویژه

 

 

 

 سخن روز :
 

دان از نوع رابطه فرزن .گیری شخصیت فرزند و داشتن رفتارهای مناسب بسیار موثر است ارتباط عاطفی پدر با فرزند در شکل
ها و ی، در ناراحتها دارندفرزندان ما تحت تاثیر پدرانی که ارتباط نزدیکی با آن .پذیرندبا پدران خود تاثیرات زیادی می

ارند وگو با هم دهای خوبی برای گفتگذرانند و فرصتو اوقات مشترکی را باهم می ها در کنار فرزند خود هستندنگرانی
 های جدی به او شود.باعث ایجاد آسیب تواند، میوالدینندیده گرفتن این نیازهای فرزند توسط کنند، بهتر رشد می

 

 های دریافت شده در این ماهشگزار

  های زیر:از گروه های دریافت شدهگزارش ●

  میگروه :خانم مر ینماینده، شهرقائم، 7 سپنتا ●گزارش 9فر، یصمد سایگروه : خانم پر ینماینده، شهرقائم،9 بوعلی ●

 ینماینده ،شهرقائم ،5 سپنتا● گزارش 3، یفاطر رایگروه: خانم حم ینماینده، شهرقائم، 4 نتاسپ ● گزارش 5 ،یبهزاد

 ئم،قا 9 بوعلی ● گزارش 6، یعتیشر هیگروه : خانم آس ینماینده، شهرقائم ، شهاب ●گزارش  4، ینجف هیگروه: خانم مرض

 7،یعتیشر هیگروه :خانم آس ینماینده، شهرقائم،  تونزی گروه ● گزارش 7، یعتیشر هیگروه :خانم آس ینمایندهشهر، 

 گروه : ینمایندهشهر،  ئم،قا سالمت ● گزارش 9 ،نسرین رندیگروه :خانم  ینمایندهشهر،  ئم،قا آئین تربیت ● گزارش

، نگاه نو گروه ● گزارش 4،ملودی صمیمیگروه :خانم  ینمایندهشهر،  ئم،قا مادران آگاه ● گزارش 6، بی همالخانم 

 9نژاد، یگروه : نرگس طاهر یندهینما ،شهرری مادرانه، کتاب کافه● گزارش 3،مریم کریمیگروه :خانم  ینمایندهشهر ،به

 ،توکلی نیاگروه :خانم  ی،نماینده شهر،قائم 6 سپنتا ● گزارش 9،اعظم داراییگروه :  یندهینما  ،ساری ،مهربانو● گزارش

 :گروه ی،نماینده شهر،قائم 9ترانه بهاری  ● گزارش 3 ،فرحناز قربانیگروه :خانم  ی،نماینده شهر،قائم 9 سپنتا ● گزارش 4

،  9 تونزی گروه ● گزارش 9 ، ماندانا زحمتکش گروه : ی،نماینده شهر،قائم 9ترانه بهاری  ● گزارش 9 ، ماندانا زحمتکش

 گزارش3 ، خانم امیرشکاری گروه : ی،نماینده کرج، فردای بهتر ● گزارش9،مینا احمدزادگانی گروه :خانم شهر ،نمایندهقائم

 با ياد دوست

 كه مدارا و مهر مادري
 اوست اي از كان مهر و مدارايذره
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خانم  گروه : ی،نماینده کرج، 9کتاب و رهایی  ● گزارش6 ، خانم امیرشکاری گروه : ی،نماینده کرج، 9کتاب و رهایی  ●

 ، قائم شهر، مادران مسئول ● گزارش9 ، خانم دهقان گروه : ی،نماینده قائم شهر، دارا و سارا ●  گزارش6 ، امیرشکاری

  گزارش9 ، یتا ضبیحیانزآ گروه : ینماینده

 

 خبرها

 

 در کرج: برگزاری کارگاه آشنایی با خطاهای شناختی ●

 

 

نژاد برگزار شد. تیر ماه در کرج کارگاه آشنایی با خطاهای شناختی به کارشناسی خانم ساسان 97و  92در تاریخ 

و فردای بهتر( بودند ،  9، کتاب و رهایی  9های راه دور کرج )کتاب و رهایی اعضای گروهکنندگان این کارگاه از شرکت

 ای هم به صورت آزاد شرکت کردند.عده

 

 شهرهای زندگی برای نوجوانان در قائمکارگاه آموزش مهارت برگزاری ●

   

 

، توسط کارشناسان شهرقائم یمرداد ماه در مهد شادمانه  6و  5 در تاریخ های زندگی برای نوجوانانکارگاه آموزش مهارت

به  مندای با مادران عالقهی جداگانهها بینا ، شهری و اکبری برگزار شد، همچنین جلسهی مادران امروز)مام( ، خانمموسسه

گی انجام این کار ی اهمیت و چگونهای زندگی برای نوجوانان ، تشکیل و در این جلسه دربارهی مهارتکار در حوزه

 وگو شد.گفت
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 در تهران برگزاری نشست هماهنگ کنندگان راه دور ●

 
 

 
 

 
 

به تهران آمدند و  ،مازندران درکنندگان گروه راه دور ای از هماهنگبه دعوت موسسه مادران امروز عده 99/5/26در تاریخ 

اندیشی راه دور به مناسبت پانزدهمین سالگرد راه دور و هم هایاین نشست با هدف تهیه رزومه گروه .موسسه میزبان آنان بود

ان های زندگی برای نوجوانی پرسش و پاسخ در مورد گام مهارتو همچنین جلسه 27برای برگزاری این مراسم در سال 

روه راه دور گ هایی که برای تهیه رزومهدر این نشست ابتدا دوستان به سوال .، برگزار شدشهر تشکیل شده بودکه در قائم

ی کار در آینده مطرح کردند، همچنین پیشنهادهایی موسسه، مطرح شده بود پاسخ گفتند، سپس نظرات خود را برای ادامه
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های راه دور ارایه شد. در قسمت کنندگان گروهبرای برگزاری پانزدهمین سالگرد گروه راه دور موسسه از جانب هماهنگ

های زندگی برای نوجوانان، تربیت تسهیلگر و ... ی برگزاری کارگاه مهارتزمینه هایی درسوالطرح دوم نشست، به 

های زندگی برای نوجوانان ی مهارتآموزش در زمینه بهبرای مادرانی که تمایل ای اختصاص یافت. قرار شد باز هم دوره

های راه دور در آبان ماه برای همایش گروه 99 شهر برگزار شود. در پایان ،در قائم،  ی قبل را گذرانده بودندداشتند و دوره

را چگونه  یایهای غیر موسسهی خالق )کتابآبان مطالعه 99ی آموزشی همایش تهران در نظر گرفته شد. موضوع جلسه

 ی آن خانم احمدی خواهند بود. ؟( است، گردانندهمطالعه کنیم

ی گروه راه دور داده و قرار شد پس از پر کردن ی رزومهتهیهکنندگان به منظور هایی به هماهنگنامهدر ضمن ، پرسش

همچنین دوستان گروه راه دور تا پایان شهریور ماه فرصت دارند، پیشنهادهای خود را برای  آن، به موسسه فرستاده شود.

 چگونگی برگزاری مراسم پانزدهمین سالگرد راه دور به موسسه بفرستند.

 

 های غیر مطالعاتی خوددور از فعالیتهای مختلف راه گزارش گروه

 

هایی را از داشتن وقت خاص با فرزندان خود ی کتاب فرصت آفرینی هستند، عکسگروه سالمت که در حال مطالعه ●

 اند.فرستاده
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همراه فرزندان  شهر جشن پایان کتاب ارتباط کالمی و مدیریت بر خشم را بهدر قائم 9و9ی بهاری اعضای گروه ترانه ●

 خود در روستای ارطه برگزار کردند، روزی همراه با آب بازی مادر و کودک.

   
 

 شهر پایان کتاب ارتباط کالمی را جشن گرفتند. این جشن با همراهی گروه زیتون برگزار شد.در قائم 9گروه زیتون  ●

  
 

بخش و مفرح را در دامن طبیعت ی گلگشت، روزی لذتبرنامهشهر با برگزاری اعضای گروه نوجوانان سپنتا در قائم ●

 گذراندند.
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 شهر سرکار خانم کاظمینویسی قائمدیدار اعضای گروه سالمت از بانوی هنرمند خوش ●

  
 

 

 3/5/6331جلسه ی ماهانه سه شنبه  ●

 
ه ب، لقا مالح صدمین سالگرد تولد خانم مهی یکی موسسه در سوم مرداد ماه به بهانهنشست ماهانه ●

مورد  در این جلسه که .اعتماد اختصاص یافتبه کارگردانی خانم رخشان بنی ،نمایش فیلم همه درختان من

 ی گروه محیط زیست موسسه مادران امروز)مام(گنندگان واقع شده بود، ابتدا نمایندهاستقبال پرشور شرکت

خانم شیرین برق نورد تدوینگر فیلم، که به نمایندگی از خانم بنی  از آن پسسبه حاضران خوش آمد گفت 

  .پخش کردندایشان را برای حاضران صوتی حضور داشتند پیام  در این جلسه اعتماد

مالح  لقاهای خانم مهی زندگی و فعالیتاین فیلم درباره .ی درختان من به نمایش در آمد فیلم همه و بعد

لقا دختر خانم مه)نورد و خانم ابوالحسنی یان هم خانم احمدی ، خانم برقادر پ .ایران استمادر محیط زیست 

یست های زگیری تشکلی فیلم و نقش ایشان در شکلی خانم مالح، تهیهصحبت کوتاهی درباره (مالح

  محیطی داشتند.
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 پرسش و پاسخ  
ی های سنی مختلف کودکان سوال شده بود، مقالههای مناسب برای گروهبازیاسبابجا که در ماه گذشته در مورد از آن

 .شودطور کامل به سوال دوستان پاسخ داده این ماه به این موضوع اختصاص داده شده تا به

 هاخواندنی

 

 های سنی مختلف کودکانهای مناسب برای گروهبازیانتخاب اسباب ●

 

 
 منبع: 

 های مناسب بازی: اسباب جزوه آسان موسسه -
 ...ی کودکان تیز هوشند اگرهمه -
 بازی، آموزش ، درماناسباب -

 گردآوری و تنظیم: خانم سهیال طاهری -
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 .بازی استایمنی اسباب یترین نکنهاولین و مهم بازیاسبابدر انتخاب 
مانند ) تیز و برنده،بدون قطعات ریز جداشونده بازی برای کودکان زیر سه سال، باید محکم و با ثبات، بدون زوایایاسباب

تر دهای بلند)بلنهای نخ مانند یا طناب و نخهای صنعتی و شیمیایی ،بدون زایدهها( ،بدون رنگای عروسکچشمان دگمه
 .زا نباشدباید از مواد سالم باشد وآلرژی بازیاسبابجنس .سانت( باشد 3از حتی 

 یههای بسیار ساده یا بسیار پیچیدبازیاسباب .مناسب بودن برای سن کودک است زیبااسبابدومین نکته در انتخاب 
 .کندی کودک را به بازی کم میالقهدارد و عکودک را از بازی باز می

 .مانند یک بسته لگوی ساده .است بازیاسبابچند منظوره و محرک بودن  بازیاسبابسومین نکته در مورد 

 

 .کندمینباید کودک را دچار ناکا بازیاسبابی چهارم این است که نکته

 ماهگی1ها از نوزادی تا بازیاسباب

گیری و ها در شکلتمرکزی و بازی هایتمرین .نوزاد از نخستین روزهای تولد به ارتباط برقرار کردن با دیگران نیاز دارد 
 یوسیله هب بینایی حس تحریک .دارند ارجحیت حسی هایفعالیت زندگی، مراحل اولین در .تقویت این مسئله تاثیر دارد

توانید برای این منظور می .به تدریج حس بینایی کودک هماهنگ شود تا کندمی کمک شاد و مهیج هایرنگ دادن نشان
ها و شعرهای مادر، های آوازخوان، الالییآهنگ عروسک .زرق و برق را باالی تخت کودک بیاویزید متحرک پر بازیاسباب

تواند سر و سپس بدن را به آموزد که منشا صدا را تشخیص دهد و به تدریج میاو می .کندشنوایی نوزاد را تحریک می
ماهگی  3جغجغه را فراموش نکنید! از حدود  .شودکم به دنیای پیرامون خود وارد میبه این ترتیب کم .سمت صدا بچرخاند

برای این  آلایده بازیاسباباش، وسایلی که جلوی دستش است بردارد که جغجغه یک تواند با توجه به سلیقهکودک می
دهد و از آن برای ضربه زدن یا پرتاب کردن به سمت دیگران استفاده کوچولو به صداهای جغجغه گوش می .سن است

 .ای عالی است تا او تنها بازی کردن را بیاموزدچنین جغجغه وسیلههم .کندمی

خواهند جهان را از طریق های خود نیستند بنابراین میچندانی از دست یماهگی قادر به استفاده 6کودکان از بدو تولد تا 
تحرک، نگاه کنند و اشیا م در این سن دوست دارند صورت اشخاص را از نزدیک .بینایی، شنوایی و المسه خود تجربه کنند

ای دارند و پوشاندن های زندههای زیبا و رنگهایی که طرحبا انتخاب ملحفه .دهندخوش رنگ و صدا دار را ترجیح می
 .ها نقش شده است محیط مناسبی برای او ایجاد کنیدهای شاد روی آنها یا چهرههایی به فرزندتان که طرحجوراب

 

آویز را در ارتفاعی  .کنندتوجه کودک را جلب می بازیاسبابموجود در این های متحرک قطعه آویز باالی گهواره ●

 .دهایی هستند که هر چند روز یک بار قابل تعویض باشنبهترین نوع آویز آن .نصب کنید که کودک بتواند آن را ببینید

ستیکی قالبی که کودک بتواند به راحتی در های البازیاسبابها و سایر حلقه های فشاری یا مکیدنیبازیاسباب ●

 .دست و در دهان بگذارد

های ها از جنسهایی هستند که بدنه آنها از این نوع، آنبازیاسباببهترین  های نرمها یا توپبازیاسباب ●

 .مختلفی باشد

ها کرد طوری که بتواند آنها را باید از کنار تخت کودک آویزان این و آینه کودکهای با پوشش پالستیک عکس ●

 .را ببیند

هایی که با پرتاب کردن، زدن، فشار دادن، مکیدن یا تکان بازیاسباب های صدا دارجغجغه، زنگوله، عروسک ●

 .آورنددادن، صدا در می

 
 های ساده برای جلب توجهبازیاسبابیک سالگی؛ یا  ماهگی 61 تا 7
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شود و در این سن هماهنگی بین چشم و دست کودک بهتر می .سریع بچه استدوران نوزادی تا یک سالگی مرحله رشد 
« طبل»برای تقویت این هماهنگی  بازیاسباباولین و بهترین  .کندمهارت، حس بینایی و ادراک محیط اطراف پیشرفت می

تان را به هم نریزید، آن را هستند اما والدین نه چندان زیاد! برای اینکه زیاد اعصاب بازیاسبابها عاشق این بچه .است
آوازهای  کنید، برای فرزندتانهایی که برای کودک فراهم میبازیاسبابعالوه بر تمام  .یکسره در اختیار فرزندتان نگذارید

 ...هایتان برایش شکلک دربیاورید و از او بخواهید تا در مقابل، عکس العمل نشان دهد وساده بخوانید، با دست
ترها و باالو پایین رفتن باعث بیداری و فعال شدن حافظه های دستی، عروسک و حتی نشستن روی پای بزرگبازیاسباب

دهد و نقطه آغاز تکامل دایره واژگان و ریتم و آهنگ تکرار حرکات ساده روزانه به کودک اطمینان خاطر می .شودکودک می
این موضوع در هر سن، در تمام اوقات روز و  .شودودک میکتاب خواندن باعث گسترش واژگان و توجه ک .شودکودک می

 کودک در این سن.ها داردالمسه بچه یدر تقویت قوه زیادیهای مصور نیز تاثیر کتاب .شوددر هر شرایطی توصیه می
آید ف خوشش میاو از اشیا مختل .شناسدتواند مفاهیم ساده را به خاطر بیاورد و خودش، اجزای بدنش و افراد آشنا را میمی

فرزند شما صداها  .کندها را جستجو میآورد و اگر پنهان شوند آنگذارد و در میکند، داخل ظروف میها را وارسی میو آن
 .دوسایل زیر در اختیار او بگذاری یهای سابق را به اضافهبازیاسباب .گیرد که راه برودکم یاد میکند و کمرا تقلید می

 

 .توان آن را روی میز غذاخوری یا صندلی کودک گذاشت تا تشویق شود به آن ضربه بزندمی پایه دارهای جغجغه ●

 .های مختلف، هم سفت و هم نرم، برای این سن مناسب استهایی با اندازهتوپ توپ ●

د و از ها باید حاوی تصاویر بزرگ و ساده باشناین کتاب هایی از جنس مقوای ضخیم، پارچه یا وینیلکتاب ●

 .موادی درست شده باشند که با در دست گرفتن، تکان دادن و جویدن کودک خراب نشوند

های بزرگ پالستیکی حرکت های الستیکی یا چرخها یا جانورانی که روی چرخماشین های متحرکبازیاسباب ●

 .کنندمی

 .ها استفاده کردپرتاب کردن از آنسازی و نیز فشار دادن و برای ساختمان توانمی های بزرگ و نرممکعب ●

 .از هم جدا نشوند هاآنها محکم باشند و اجزای بازیاسباببایستی این  ایحیوانات عروسکی پارچه ●

 .های آب بازی استفاده کرددر حمام و برای سایر شکل هاآناز  توانمی های شناوربازیاسبابسطل، لیوان و  ●

 

 های ابداعیبازیاسباب؛  ماهگی 61تا  61

در این زمینه  رنگ آمیزی .رسد و موقعیتی است که باید از آن بهره گرفتخوبی می سن به بعد کودک به تمرکز نسبتا از این
ها و توانایی او در تعیین موقعیت در فضا گذارد و شناخت رنگبسیار عالی است زیرا دست کودک را در خالقیتش باز می

 یکی ها پر مشغله و گرفتار هستند!قاشی بهترین فعالیت آرام کودکانی است که والدین آنرنگ آمیزی و ن .شودکامل می
 کار نای .است شده خشک هایبرگ کمک به کاردستی ساخت است موثر کودک خالقیت تقویت در که کارهایی از دیگر

ار این ک .کندفصول تقویت میهای زمانی فصلی را همراه با شناخت شاهده و نشانهم قدرت ها،برگ به مربوط واژگان
 .همچنین روشی است که کنجکاوی او را برای عالقه به یادگیری برمی انگیزد

 .لید کندتان را تقفرزندتان در این سن و سال چون بر راه رفتن مسلط شده است، دوست دارد دنبال شما راه بیفتد و کارهای
ا های دستی او رهایی که تواناییبازیاسبابافته است از بازی با جا که تا حدودی در استفاده از دستانش مهارت یاز آن

همچنین با توانایی صحبت کردن و درک بعضی از کلمات و مفاهیم از  .شودطلبد بیش از هر کار دیگری خوشحال میمی
 .لذت می برد هاناگوش دادن به داست

 .های مختلف و تصاویر خوش رنگ داشته باشندیی هستند که جنسهاآنها برای این سن بهترین کتاب کتاب ●
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دهند بیش از همه توجه هایی از این نوع که هنگام حرکت دادن صدا میبازیاسباب موزیکال بازیاسبابجعبه یا  ●

 .کنندمیکودک را به خود جلب 

 .ساخته شده باشندتر باشند و از چوب یا پالستیک ها باید دارای ظاهری پیچیدهبازیاسباباین  وسایل نقلیه ●

ار آسان باشد و یا از چند قطعه خیلی بزرگ که کن هاآنها باید یا برآمدگی داشته باشند که برداشتن قطعات پازل هاپازل ●

 .آسان باشد تشکیل شده باشند هاآنهم گذاشتن 

 .سازنداین لوازم نیاز کودک شما را به خط خطی کردن بر آورده می لوازم رنگ آمیزی ●

های از قطعه توانمیروی هم چید یا به هم چفت کرد،  توانمیها را بازیاسباباین  های در هم روندهبازیاسباب ●
 .تر استفاده کردهای کوچکای برای قطعهتر به عنوان محفظهبزرگ

و تجسم های دستی های روی هم گذاشتنی سبب تقویت مهارتها یا مکعبحلقه های روی هم چیدنیبازیاسباب ●
 .شوندفضایی کودک می

ای برای هل دادن دارند و چرخ یی که ریسمانی برای کشیدن یا دستههاآن های هل دادنی و کشیدنیبازیاسباب ●
 .هایی برای پر و خالی کردن، بهترنددستی

 سالگی  1ماهگی تا  61

 دوست دارد با دیگران بازی کند اما زمان ای به مشارکت با دیگران ندارد، هر چند معموالکودک تا سن دو سالگی عالقه
آید، به می بر هاآنبازی با  یکه بدون کمک دیگران از عهده کندمیهایی بازیاسباببیشتری را به تنهایی صرف بازی با 

 .به صورت تقلید از حرکات بزرگساالن است هاآنهایی که بازی با بازیاسبابخصوص 

 .کند شانهایش را در آورد و دوباره تنکنید که فرزندتان بتواند به حمام ببرد و لباسهایی انتخاب عروسک عروسک ●

های چوبی باعث تقویت قدرت هماهنگی هایی مثل میز نجاری با گیرهبازیاسباب های چکش کاریبازیاسباب ●

 .کنندمیشوند و انرژی اضافی او را مصرف کودک می

 .های کودکانه را خیلی دوست دارندحیوانات، انسان و ترانهکودکان صدای  صداهای ضبط شده ●

های مختلف باید در هایی با شکلقطعه هاآنهایی که در بازیاسباب های جور کردنی و نخ کردنیبازیاسباب ●

آموزش های مختلف را رد کرد، تشخیص شکل هاآننخی را از میان  توانمیهایی که جای مناسب قرار گیرند و قرقره
 .شوندهای دستی کودک میدهند و سبب تقویت مهارتمی

بهترین انتخاب انواعی است که بتوان هم داخل و هم خارج از منزل به کار  های چرخ دار یا کشیدنیبازیاسباب ●

 .برد

 .شوندوسایل شکل سازی نرم موجب فعالیت هنری متنوع توسط کودک می خمیر بازی ●

های کودکانه یا بازی با برای همراهی با ترانه توانمیها بازیاسباباین  یاز انواع ساده کالهای موزیبازیاسباب ●

 .استفاده کرد هاآنخود 

 .کندمیهای لغوی را ارضا نیاز کودک به گفتگو و سایر بازی بازیاسباباین  بازیاسبابتلفن  ●

 

 های تقویت حافظهبازی سالگی 5/3تا  1

به همین خاطر این سن بهترین زمان  .کم مطالب را به خاطر بسپاردتواند کمهای یادگیری، کودک میروشعالوه بر تمام 

 و تحیوانا تصویر که جفت هایکارت از یکی توانمی منظور این برای .ای به او آموزش داده شودهای حافظهاست تا بازی
 .کارت را کنار گذاشت .وقتی کودک جفت آن را پیدا کرد و داد نشان کودک به را شده کشیده هاآن روی مختلف اشیای

ه و ب .یابددر این سن هماهنگی کودک تکامل می .تر آموزش دادهای کوچکهای تعادلی را به بچهتوان بازیهمچنین می
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ارند که گاه د ها برای یادگیری زندگی نیازبچه .یاد داشته باشید که: زمانی را برای تنها بازی کردن کودک درنظر بگیرید
 .ها شودترها بازی کنند؛ چه باعث تنبیه یا تشویق آنبدون دخالت بزرگ

با این حال باید کامال مواظب او  .یابدهای جدید کودک روز به روز افزایش میدر این سن استقالل، کنترل زبان و مهارت
دارد چیزهایی را روی هم بچیند و واژگون کند و  فرزندتان دوست .کندمیباشید، زیرا هنوز معنی احتیاط را به خوبی درک ن

 .ردبهایش را بیازماید لذت میر چیزی که تواناییبه هم بچسباند و جدا کند، او از ه

 .ند فرزند شما را سرگرم کنندتوانمیها ها ساعتبازیاسباباین  های ساخت و سازبازیاسبابانواع ●

هر بار فقط چند  .تر تالش کندد برای انجام کارهای ظریفتوانمیدر این سن کودک  رنگ لعابی یا آبرنگ و قیچی●

 .رنگ در اختیار کودک بگذارید و دقت کنید قیچی مخصوص کودک را استفاده کند

ها و وسایل خیالی مربوطه، سبب هایی مثل دکتر بازی، پلیس بازی و غیره، لباسبازی های خیالیلوازم و لباس●

 .شوندتخیل کودک می یتحریک قوه

 .هایی که به حرکات ظریف دست نیاز دارند استفاده کردبازیاسباباز  توانمیدر این سن  های دستیبازیاسباب●

هایی انتخاب کنید که موضوعات آشنا داشته باشند و کودک پازل های با قطعات بزرگهای ساده و پازلبازی●

 .را درست کند هاآنبتواند به تنهایی یا همراه با شما 

 .هنگام کار کردن به فرزندتان اجازه دهید همراه شما باشد تا به آن عادت کند ابزارها و وسایل خانه داری●

 
 
 

 سالگی 5تا  5/3
کودک شما نسبت به خیلی از چیزها  .های مشترک با سایر کودکان اهمیت داردو فعالیت ساالنبا هم در این سن بازی

 توجه او آنقدر طوالنی یگستره .های بدنی خود را بیازمایدخواهد مهارتو می کندمیدهد، زیاد پرسش کنجکاوی نشان می
 .های مختلف سرگرم کندشده است که بتواند برای مدتی خود را با فعالیت

 

نماتر را تر و واقعیهای کوچکها با قطعهبازیاسبابدر این سن  های کوچکمجموعه های ساختمانی و ماشین●

 .به کودک داد توانمی

 .این تابلوها برای چیدن حروف، اعداد و تصاویر مناسب هستند ایتابلوهای مغناطیسی یا پارچه●

های باری و ، اثاثیه خانه عروسکی و ماشینبازیاسبابخوار و بار فروشی  های کوچک از چیزهای واقعیمدل●

 .هستندهای تخیلی ، مشوق بازیبازیاسبابمسافری 

از پرتاب حلقه، توپ، گوی و چوگان و بولینگ هم در داخل و هم در خارج از منزل  توانمی های ورزشیبازیاسباب●

 .استفاده کرد

هایی که جاهای خالی برای پر کردن دارند، تر، کتابهای پیچیدههای خواندنی با تصاویر برجسته و کتابکتاب کتاب●

 .های خوبی هستندهای علمی ساده، انتخابحساب و نیز کتاب های تمرین برای نوشتن وکتاب

 .از این دستگاه استفاده کرد توانمیکودک  یی مورد عالقههاناها و داستبرای پخش ترانه دستگاه ضبط صوت●

 .جنس آن باید محکم باشد

 .ددهنعلمی به کودک بینشی در مورد دنیای دیگر می یاین وسایل و سایر دستگاه های ساده ذره بین و دوربین●

 

 سالگی  7تا 5 
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دهد، او همچنین در مورد جهان و طرز های ساده نشان میکودک در این سن عالقه روز افزونی به خواندن، نوشتن و جمع
اعی دارد های اجتمبیشتری به فعالیت یساالن دخالت کند و عالقههای بزرگکار آن کنجکاو است و دوست دارد در فعالیت

 .ریزی کندانجام کارهایی با دوستانش برنامهو دوست دارد برای 

 یهای قابل تعویض و وسایل جانبی هستند وسیلههایی که دارای انواع لباسعروسک دارهای لباسعروسک●

 .ها بازی را برای کودک فراهم می آورندساعت

و غیره  بازیاسبابصندوق پول شمار، ماشین تحریر و کامپیوتر  ساالنهای بزرگهای کوچک از دستگاهنمونه●

 .باشندساالن مناسب میهای تقلید از بزرگبرای بازی

 .های روزانه استفاده کردفعالیت از آن برای ضبط خاطرات و توانمی دوربین عکاسی ساده●

 .بافتنی و چاپ کردن لذت می بردکودک در این سن از خشک کردن گل،  کاردستی های ساده●

 .خوبی برای کودک است بازیاسبابقطارهای برقی یا کوکی  قطار●

های مختلفی دارند و کتابچه خاطرات برای این گروه سنی جذابیت هایی که فصلهای آموزشی علمی، کتابکتاب کتاب●

 .دارند

 .کنندمیان در موسیقی را تقویت ضبط صوت، ساز دهنی، گیتار و غیره توانایی کودک ادوات موسیقی●

 های عددی کودکانشوند یا نیاز به شمارش دارند به رشد تواناییهایی که با تاس انجام میزیبا ایهای تختهبازی●

  .کنندمیکمک 

 

 رفی کتاب مع

 

 خانواده،کودک ومدرسهنام کتاب: 

 ماندانا سلحشورنویسنده: 

 انجمن اولیاء و مربیان :ناشر 

 صفحه 952تعداد صفحات: 

 بزرگسالگروه سنی: 

 سهیال طاهریخانم کننده: معرفی

 

 

آورند ،در حقیقت او را هایی برای یادگیری و کشف محیط اطراف برای فرزندشان فراهم میزمانی که پدر و مادر فرصت"
تالش برای یادگیری و آموزش خیلی زودتر از سن مدرسه آغاز  .کنندهای جدید آماده میبرای مدرسه و پذیرش مسئولیت

 ".شودمی
 شوند ،رو میی درس و مدرسه با آن روبهها در بارهعنوان تالش دارد تا بسیاری از نکاتی را که خانواده 94کتاب با طرح 

  .طرح کند
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ه معتقد است ک اندن در خانواده پرداخته ونویسنده ابتدا به نقش خو، های مقدماتی کودکان در خانواده آموزش"در بخش 
ه نویسند .کنندآشنا می کتاب ی خواندنمطالب جالب،کودکان را با لذت خواندن و نیز نحوهو  والدین با خواندن کتاب ،شعر

 .ی ریاضی ، علوم و هنر نیز پرداخته استاحث سادهبه طرح نکاتی در مورد نوشتن ،مب
آموزان و روز اول مدرسه،آموزگاران و اولین سازی کودکان برای ورود به مدرسه،دانشآماده ها مطالبی در مورددر سایر بخش

 های کالسی دانشروز تدریس،مشق شب،تفاوت یادگیری بین دخترها و پسرها،اهمیت روابط معلم و دانش آموز، خشونت
  .پردازدمی...آموزان ،آموزش همدلی و نوع دوستی به کودکان و

خش نویسنده منابعی که برای نوشتن مطلب از آن استفاده کرده است ،معرفی کرده و فرصتی برای خواننده در پایان هر ب
 .ها اقدام کنندآن ردیا کارب ها ورد نوشته به وجود آورده که با مراجعه به منابع اصلی با دیدی بهتر، در قبول یا

 

 مناسب معرفی چند کتاب

 :های مناسب برای کودکانکتاب

  موسسه پژوهشی تاریخ و ادبیات نویسنده: زهره قائینی/ انتشارات:  ی پدربزرگفرشته •

 
 

 /انتشارات: امیرکبیرساناز حکمت شعار/ مترجم: استید.فیلیپ سینویسنده:       خواست قصه بگویدخرسی که می •
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 های مناسب برای کودک دبستانی:کتاب

 زاده/ ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانحسننویسنده:فرهاد   های کوتی کوتیقصه •

 

 / ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانمنصور کدیور/ مترجم: دونالدسوننویسنده:   گروفالو •

 

 
 

 /انتشارات : فاطمیحسین شیخ رضائی / مترجم: چومی پارک نویسنده:  آستین نو، بخور پلو •

 
 

http://www.fatemi.ir/BookListing.aspx?ListType=Contractors&CID=5330
http://www.fatemi.ir/BookListing.aspx?ListType=Contractors&CID=5330
http://www.fatemi.ir/BookListing.aspx?ListType=Contractors&CID=5329
http://www.fatemi.ir/BookListing.aspx?ListType=Contractors&CID=5329
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 های مناسب برای نوجوانان:کتاب

 محراب قلم/ انتشارات: مترجم زهره ناطقی/ مترجم: ژان کلود مورلواتنویسنده:   9و9رودخانه واژگون  •

 

 

 چکهانتشارات: و مهدی فاتحی /   حامد حبیبینویسنده:   مجموعه شب هزار و دوم •

 
 

 ونوشه و چشمهانتشارات: /  صوفیا محمودینویسنده:   هایی از موسیقیقصه •
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 زنده و ملموسهای تجربه

 

ها و با توجه به ی خود گروههای راه دور، بر عهدهی گروههای چهارشنبهپرسش 35 دانید از آبان ماهطور که میهمان

  .کمالیان هستندلیال ول هماهنگی این بخش خانم ئمس .شودی هر گروه، طرح میهای در حال مطالعهکتاب

ها به هایی که در آن ماه مطرح شده و اعضای گروهپرسشتعدادی از ر، ی پیک راه دوکنیم در هر شمارهما سعی می

 .ها خانم بهار عابدینی از بخش راه دور موسسه هستند ول گردآوری پاسخئمس .اند، بیاوریمپاسخ داده هاآن

 

 

 

 

 

 

 
 ۴/5/31پرسش بیست و سوم:  

 چگونه؟ د ما را هدفمند کند و از انجام کارهای زائد دور سازد؟توانمیآیا مدیریت بر خود 

 

 کتاب در حال مطالعه :

 مدیریت بر خود

 طراح سوال :

 6گروه سپنتا 

 سرگروه : خانم لیال کمالیان

 

 

 6سپنتا   -خانم کمالیان 

ه خواهم! و دیگر اینککه مدیریت بر خود به من آموخت اول روشن و واضح با خودم به توافق برسم چه میبه خاطر این.بله

       جایی که فکر و از آن .آورد گیرد که آن را بوجود میهایی سرچشمه میموضوع من از علتهای واقعی در مورد خواسته

      انجام کارهایی که زائد و تلف کننده  مسلما از کنم که در کنترل خودم است ،هدفی متمرکز می ام را روی علت وانرژی

 .شودوقت است پرهیز می

 

 

 6سپنتا -خانم رویا توکلی نیا

         شود که ما در زندگی  دچار روزمرگی نشویم ، چرا که در مدیریت برخود ما یادبه نظر من مدیریت بر خود موجب می 

     گیریم که اهدافی را در زندگی در نظر بگیریم متعاقبوقتی یاد می .گیریم که هدفمند زندگی کنیم نه از روی عادت می

    در ادامه چون تمام تالش ما رسیدن به اهداف بر اساس اولویت هاست در نتیجه و گیردریزی درست صورت میآن برنامه

 دوستان عزیز

 کند، از شماهای شما عزیزان که این بخش را پر بار میضمن سپاس از طرح سوال و پاسخ

کنیم نام و نام خانوادگی و نام گروه را کامل بنویسید تا ما دهندگان عزیز درخواست میپاسخ

 بتوانیم نامتان را به طورکامل در پیک راه دور بیاوریم.

 متشکریم
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 احساس همین مدیریت زمان هم موجب رضایت از خود و و شودمیبازده کارهایمان افزایش یافته و از کارهای زائد کاسته 

 کنیماهداف استفاده می مهارتهایمان جهت رسیدن به توانمان و و از تمام امکانات و شودمیآرامش بیشتر 

 

 

 سپنتا ه -خانم نجفی 

    رای آن یم بتوانمیهایی را که در کنترل ما نیست و یا حتی موضوعاتی که نتا علت کندمیروش مدیریت برخود کمک 

 در نتیجه وقت و انرژی .( و همچنین موضوعاتی که اهمیت ندارند ، بیابیم  شودمیکاری انجام دهیم ) چون مربوط به ما ن

 .پردازیم های قابل کنترل با اولویت بندی و هدفمند ، میکنیم بلکه به علتنمی هاآنخود را صرف 

 

 خانم شیوا

م و ای که در نظر دارییم کارهایمان را طبق برنامهتوانمیکنترل داشته باشیم درست است ، زمانی که روی خودمان کامال 

              خواهم بزنم یا هایی که میها در مورد حرفبا یادگیری مدیریت بر خود خیلی وقت .ببریمی کردیم پیش  هدف گذار

      ،با درست و واضح بیان کردن مطلب .کنم ترین را انتخاب میخواهم نشان بدم فکر کرده و درستالعملی که میعکس

 .اندازیم دیگران را به اشتباه نمی

 

 

ی شماره -نبش جهانسوز -خیابان سربداران -مطهریشهید خیابان ابتدای  -خیابان ولیعصر :مادران امروز)مام(موسسه  نشانی

 )زیر همکف( واحد یکم -37
 9525333999کد پستی: 

 299-33793397، 299-33229436،  299-33322345کس: اتلفن و ف
 کانال اطالع رسانی:

9me/madaraneemrooz.https://telegram 
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valedeyn_va_farzandan 

 :1اینستاگرام 
madaraneemrooz 

 سایت :
madaraneemrooz.com 

 info@madaraneemrooz.com ایمیل :

 amoozeshrahedoor@yahoo.comایمیل راه دور :
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