ارتجبعبت ًْپب ) 30-24هبُگي (
کْدک ًْپبیتبى اسثْدى ثبػوب لذت هیثزد ّ خیلی طزیغ درحبل یبدگیزی کلوبت جذیذ هیثبػذ .اّ ثب ثکبرگیزی سثبًغ اغلت اّلبت ثَ ػوباجبسٍ
هیذُذ خْاطتَُبً ،یبسُب ّ افکبرعرا ثذاًیذ .اّ هیتْاًذ یک گفتگْی طبدٍ رااداهَ دُذ ّ هوکي اطت ثب خْدع صحجت کٌذ یب ّاًوْد کٌذ کَ
گفتگْیی ثب یک حیْاى اطجبةثبسی دارد .اّ هیتْاًذ دطتْرُبی طبدٍ را اًجبم دُذ ّ خْاًذى کتبةُب را دّطت دارد .اّ دّطت دارد یک کتبة را
ثبرُب ثخْاًذ!
«هي یْاػکی دیذم»درهبػیي یباتْثْص
ػوب هیتْاًیذ ایي ثبسی رااًجبم دُیذ .ػوب هیگْییذ"،هي ثب چؼوبم یَ کبهیْى طجش رّ دیذم" .طپض کْدکتبى طؼی هیکٌَ آًچَ را کَ دیذٍایذ
ثیبثذ .حبال ًْثت اّطت کَ چیشی را یْاػک در ًظز ثگیزد .ثَ یبدداػتَ ثبػیذ در اًتخبة اػیبء ،کْدک ثتْاًذ اس رّی صٌذلیاع در هبػیي آًِب را
ثجیٌذ .ػوب هوکي اطت ُوچٌیي هیتْاًیذ ثبسی «هي ثبگْػن هیػٌْم» را اًجبم دُیذ .ثَ صذاُبیی ًظیزیک هْتْرطیکلت ،یک ثْق هبػیي،
یک آّاس پزًذٍ ،یک طگ درحبل پبرص کزدى یبیک رادیْگْع کٌیذ.
آلجْم ػکض
یک آلجْم کْچک ثبػکضُبی کْدکتبى ّ افزاد ّ حیْاًبت خبًگی هٌشلکَ اّ هیػٌبطذ درطت کٌیذ ،اس اّ ثخْاُیذ درهْرد ػکضُب ّ اطبهی
افزاد ّ حیْاًبت خبًگی صحجت کٌذ .اس کْدکتبى ثپزطیذ"،ایي کیَ؟"" ،آًِب دارًذ چَ کبر هیکٌٌذ؟" .ثَ ایي کتبة ثبرُب ًگبٍ کٌیذ .ثَ کْدکتبىکوک
کٌیذ یبد ثگیزد ًبم ّ ًبمخبًْادگیاع را ثگْیذ.
سهبًی کَ تْکْچک ثْدی
ثَ کْدکتبى داطتبىُبیی درهْرد سهبًی کَ اّ کْچک ثْد ثگْییذ" :سهبًی کَ ثذًیب اّهذی  ".....یب " سهبًی کَ تْیک ثچَ کْچْلْ ثْدی.".....کْدک
ػوب دّطت دارد ایي داطتبىُب را ثبرُب ّ ثبرُب ثؼٌْد.
گشارع درّلت ػبم
درپبیبى یک رّس پزهؼغلَ ،اجبسٍ ثذیذ ُوَ درهْرد رّسػبى صحجت کٌٌذ .اسکْدک ثخْاُیذ تب آًچَ را کَ درعی رّس اًجبم دادٍ ثَ طبیز اػضبی
خبًْادٍ ثگْیذ .ثگذاریذ اس فزصتغ اطتفبدٍ کٌذ .اگز اّ تؼذادی اس رّیذادُب را فزاهْع کزد ػوب ثَ اّ یبدآّری کٌیذ .ثَ سّدی اّ گفتي آًچَ راکَ
اتفبق افتبدٍ ثب تزتیت درطتغ یبد خْاُذ گزفت .اّ را ثزای ثخبعز آّردى ایي ُوَ چیش ،تحظیي کٌیذ.
ػظتي یک کْدک
اجبسٍ ثذُیذ فزسًذ ػوب یک ػزّطک را در یک ّاى پالطتیکی ثؼْیذ ،یب ػزّطک را ثبخْدع ثَ حوبم ثیبّردُ .وبًغْر کَ اّ ػزّطک را
هیػْیذ لظوتِبی ثذى ػزّطک راًبم ثجزیذ" :تْدرحبل ػظتي پبُبی کْدکی" .کْدکتبى را ثخبعز هزالجت خْة اس عفلغ تؼْیك کٌیذ.
آى صذای چیَ؟
تلْیشیْى ّ رادیْ را خبهْع کٌیذ؛ ّ ثب کْدکتبى ثَ صذاُبی اعزاف خبًَ گْع کٌیذ .ثَ صذای هْتْر یخچبل ،سّسٍ ثبد ،تیک تبک طبػت یبصحجت
کزدى افزاد .اس اّ ثخْاُیذ آًچَ را کَ هیػٌْد ثگْیذ .ایي کبر را در ػت اًجبم دُیذ .ثَ صذاُبی ػجبًَ جیزجیزکِب ّ لْرثبغَُب گْع دُیذ.
حزكبت درػت ًْپب ( 24-30هبُگي )
ّاژٍ «فؼبل» ٌُْسُن ثَ ثِتزیي ػکل کْدک ًْپبیتبى راتْصیف هیکٌذ .هبُیچَُبی اّ ًیزّهٌذتز هیػًْذ .اّ ثب تْاًبییُبیغ درحبل ثذطت
آّردى اعویٌبى ثیؼتز هیثبػذ .اجبسٍ ثذُیذ کْدک فؼبلیتِبی ثذًی را کَ اساًجبهؼبى لذت هیثزد اداهَ دُذ ًظیزػْت سدى ثَ تْپُب ،راًذى
اطجبة ثبسیِب ،ثبالرفتي ،تبة خْردى ،دّیذى ،پزیذى ّ حفظ تؼبدل.
هملذ
رّی یک پب ثبیظتیذ .اس کْدکتبى ثپزطیذ"هیتًْی ایي کبرّ اًجبم ثذی؟" .اگزکْدکتبى فمظ ثزای یک ثبًیَ ایظتبد اّ را تحظیي کٌیذ .ثب ثبسُّبی
ثبس اسایي طْ ثَ آى طْی اتبق رفتَّ ،اًوْد کٌیذ کَ یک ُْاپیوبی درحبل پزّاس ُظتیذ .حزکبت دیگزی رااًجبم دُیذ :ثپزیذ ،طیٌَخیش ثزّیذ،
چِبرًؼل ثزّیذ ّ ،دّرخبًَ را ثبًْک پب راٍ ثزّیذ .اجبسٍ ثذیذ کْدکتبى رُجز ثبػذ ّ ػوب اس اّ تملیذ کٌیذ .ثب توبم اػضبی خبًْادٍ ثبسی کٌیذ.
هظبثمَ پزیذى لْرثبغَای
ّاًوْد کٌیذ ػوب ّ کْدکتبى لْرثبغَ یب کبًگزّ ُظتیذ ّ ثب ُوذیگز ثب ُز دّپب ثپزیذ .ثَ کْدکتبى ًؼبى دُیذ چغْر ثب ُزدّپب ُوزاٍ ُن ثپزد ّ
طپض تب آى عزف یک خظ کؼیذٍ ػذٍ ثبگچ یب آًغزف یک ػیی هبًٌذ لیف حوبم ثپزیذ .ثب یک گچ ػالهتگذاری کٌیذ کَ ثب دّپب ُوزاٍ یکذیگز تب
کجب هیتْاًذ ثپزد .ثَ کْدکتبى ثب فزیبدی حبکی اسخْػحبلی ثگْییذّ ".ای ،ثجیي ایي دفؼَ لْرثبغَ تبکجبپزیذٍ اطت!"
طتبرٍ فْتجبل
ثب کْدک «فْتجبل» ثبسی کٌیذ .اس یک تْپ هتْطظ اطتفبدٍ کٌیذ (20-25طبًتیوتز) ّ ثب 2جؼجَ همْایی خبلی درّاسٍ ثز پب کٌیذ .کْدکتبى را تؼْیك
کٌیذ کَ ثب لگذسدى ثَ تْپ آى را اسّطظ کبرتي ػجْردُذ یب ثب لگذسدى ثبپب آى راثذرّى جؼجَ ثیٌذاسد .ػجت گلی هیسًَ!
ثبسی درسهیي ثبسی
تمزیجبً ُز رّس ثزای گذراًذى اّلبتی درحیبط یب سهیي ثبسی یب پبرک رّسخْثی اطت .کْدکتبى را تؼْیك کٌیذ ثپزد ،تبة ثخْرد ّ ،اس ّطبیل ثبسی ثبال
ثزّد ّ اس طزطزٍ ثَ پبییي طزثخْرد .ثب کْدکتبى در ایي فؼبلیتِب هؼبرکت ًوبییذ .اگز ػوب پیبدٍ ثَ سهیي ثبسی هیرّیذ در عی هظیز اسرّی
ػکبفِب ّ فزّرفتگیِب ثپزیذ .ثَ کْدکتبى در ثبالرفتي ّ پبییي آهذى اس پلَُب یب ثَ پبییي پزیذى اس رّی پلَُبی کْتبٍ کوک کٌیذ .طبیزکْدکبى ّ ّالذیي
را هاللبت کٌیذ .خْع ثبػیذ!
حلمَ ُبی ثظکتجبل
ثَ سهیي سدى ّگزفتي ّ پزتبة کزدى یک تْپ ثب اًذاسٍ هتْطظ را توزیي کٌیذ .ػوب هیتْاًیذ اس یک لْعی اػغبل کٌظزّ یبطجذ رختؼْیی ثزای
ُذفگیزی اطتفبدٍ کٌیذ ّ ّلتی کَ کْدکتبى تْپ را ثَ ُذف هیسًذ ػبدهبًی کٌیذ .ثَ کْدکتبى ًحٍْ لزارگزفتي دطتِب ثزای گزفتي تْپ را
ًؼبى دُیذ .ثب ایظتبدى ًشدیک ُوذیگزثبسی را ػزّع کٌیذ تب اّ ثتْاًذ هْفمیتِبی ثیؼتزی ثذطت ثیبّرد.
طْارکبری
دطتِبی کْدک ًْپبیتبى را ثگیزیذ ّ اجبسٍ دُیذ اّ رّی ساًُْبیتبى طْارػْد ّ ثبال جظتي ّ توزیي اطتطْاری کٌذ .ػْض کزدى پبُبیتبى ثبػث
هیػْد کوتزخظتَ ػْیذُ .زچٌذّلت یکجبر ثبال جظتي را هتْلف کٌیذ ّ هٌتظز ػْیذ تب اّ تمبضبی ثیؼتزی کٌذ .اسکْدکتبى ثپزطیذ "،ثبسم؟
طْاری ثیؼتزی هیخْای؟”

حزكبت ريش ًْپب  (30-24هبَُ )
چؼنُب ّ دطتبى کْدک ًْپبیتبى ثخْثی ة ایکذیگز کبر هیکٌٌذ .اّاسجذاکزدى ّ کٌبرُن لزاردادى اػیبءکْچک لذت هیثزد .اّ ثکبرگیزی ُزًْع
اثشار«ًْػتي» یبًمبػی کزدى رادّطت دارد .ثبفزاُن کزدى همبدیز سیبدی کبغذُبی چزکٌْیض ،هذادرًگیُبی لبثل ػظتؼْ ًّظبیز ایٌِبدر
کٌبرُن اس سهبى لذت ثجزیذ .اجبسٍ دُیذًْػتي ًّمبػی کزدى سیز ًظز ػوب رّی هیش صْرت ثگیزد ثٌحْی کَ ٌُزهٌذتبى رّی دیْارُب یب هجلوبى
ًمبػی ًکؼذ .جْرچیي ّ دیگزاػیبی کْچک ایوي ّ گفتگُْبی ثظیبرفزاُن کٌیذ.

ضزثَ آُظتَ ثَ کلْچَُب
گْػَُبیی اسیک اطفٌج خبًگی هؼوْلی را ثزای ػکل دادى ثصْرت یک کلْچَ ثزع دُیذ .ثَ کْدکتبى یک لبثلوَ کْچک ّیک کفگیز ثذُیذ .ثَ
اّ ًحٍْ سدى ضزثَ آُظتَ ثَ كلْچَ هثل تلٌگز سدى راًؼبى دُیذ.
رػتَ هبکبرًّی
ثب ثَ ًخ کؼیذى هبکبرًّی یک گزدىثٌذ درطت کٌیذ (هبکبرًّی لْلَای یبحلمَای ػکل).کْدکتبى هیتْاًذ لجل یب ثؼذ اس ثَ ًخ کؼیذى هبکبرًّی
آى رارًگ کٌذ .هغوئي ػْیذ اّ ثب یک ثٌذ ثب ًْک طفت ًظیزیک ثٌذکفغ درحبل ثَ ًخ کؼیذى اطت .ػوب هیتْاًیذ یک رػتَ ًخ ثبفتٌی را
ثکبرثجزیذ ،اهب اًتِبی آى را ًْار چظت ثشًیذ ثَ ًحْی کَ ثَ ثٌذکؼیذى ثب آى آطبى ثبػذ.
آة پزتمبل خبًگی
ثبکْدکتبى آة پزتمبل یبػزثت آة لیوْتِیَ کٌیذ .ثَ اّکوک کٌیذ ثب اطتفبدٍ اس یک آثویٍْگیزی دطتی آة هیٍْ را ثگیزد .ثزای تِیَ ػزثت آة لیوْ،
ػوب ثَ اضبفَ کزدى همذاری ػکز ّآة ًیبسخْاُیذ داػت .ثَ کْدک ًْپبیتبى ًؼبى دُیذ چغْری هیٍْ را ثزرّی آثویٍْگیزی ثزای ثیزّى آهذى آة
هیٍْ ثَ ػمت ّجلْ ثچزخبًذُْ .را !
کپی کزدى اسرّی هي
اس کْدکتبى ثخْاُیذ اسرّی خغی کَ ػوب کؼیذٍایذکپی کٌذ ،ثبال ّ پبییي ّ پِلْ ثَ پِلْ .ثَ ًْثت ایي کبر را ثب ُوکبری ُوذیگز اًجبم دُیذ.
الگُْب را سیگ ساگ ،طپض هبرپیچی کٌیذ .اس یک هذادرًگی ّکبغذ ،یک چْة در هبطَ ،هبژیک ثزرّی رّسًبهَ ،یب اًگؼتبًتبى رّی یک آییٌَ ثخبر
گزفتَ حوبم اطتفبدٍ کٌیذ.
طزگزهی سهبى حوبم
در سهبى حوبم کزدى کْدک ًْپبیتبى ،ثگذاریذ اّ ثب اػیبء ثوٌظْر فؼبر دادى آًِب ثبسی کٌذ ًظیز یک اطفٌج ،یک لیف حوبم یب یک اطجبة ثبسی
اطفٌجی .فؼبردادى ثزاطتی ثَ ًیزّهٌذ ػذى هبُیچَُبی دطتبى ّ اًگؼتبى آًِب کوک هیکٌذ .درکٌبر ایي ،آى ثبػث هیػْد سهبى حوبم
هغجْعتز ػْد!
اػیبی هْردػاللَ هي
کْدکتبى هیتْاًذ یک کتبة در هْرد توبم اػیبی هْرد ػاللَاع درطت کٌذ .چٌذ لغؼَ کبغذ را ثب رًگ هْرد ػاللَاع ثِن هٌگٌَ کٌیذ یب گیزٍ
ثشًیذ .ثَ اّکوک کٌیذکَ لیچی راثزای ثزیذى ػکضُبی رّسًبهَُبّ هجالت ّ چظجبًذى آًِب رّی صفحبت ثکبر ثجزد .اّ هیتْاًذ ثزای سیٌت کزدى
صفحبت اس هبرکزُب یبهذادرًگیُب اطتفبدٍ کٌذ ّ ثزای ًْػتي اطوغ تالع کٌذ .آًچَ را کَ اّ در هْرد ُز صفحَ هیگْیذ در پبییي ثٌْیظیذ.
اطتفبدٍ اس ثزچظتُب ًیش هیتْاًٌذ در ایي کتبة جبلت ثبػٌذ.
عجمَ ثٌذی کزدى اػیبء
یک طیٌی چٌذثخؼی تِیَ کٌیذ .درداخل یک کبطَ پالطتیکی ،تؼذادی اػیبء هؼوْلی ًظیزآجیل ،صذفُب ّ طکَُب لزار دُیذ .اجبسٍ دُیذ
کْدک ًْپبیتبى یک لبػك یب اًجزک ثزای ثزداػتي اػیبء ثکبر ثجزد ّ آًِبرا در ثخغُبی هختلف طیٌی لزار دُذ.کْدکتبى رادرٌُگبم کبرثباػیبی
کْچک توبػب کٌیذ تب هغوئي ػْیذ اّ آًِب را در دُبًغ لزارًویدُذ.
حل هظئلَ ًْپب  ( 30-24هبُگي ) ثزای کْدک اًجبم توبم کبرُب ثْطیلَ خْدع ثظیبر هِن هیثبػذ .ػکیجب ثبػیذ ّ اس ایي اطتمالل درحبل رػذ
لذت ثجزیذ ،.حتی اگز گِگبٍ خظتَ کٌٌذٍ ثبػذ .ثَ کْدک سهبى سیبد ّ فزصت کؼف کزدى ّ اًجبم دادى کبرُب ثْطیلَ خْدع راثذُیذ .ثبّر داػتَ
ثبػیذ کَ ایي هْضْع ثخغ هِوی اسرػذ کْدک ًْپبیتبى هیثبػذ :ایي ّالؼیت ّ ثبّرکزدًغ هوکي اطت گیج کٌٌذٍ ثبػذ .ثَ اّ کوک
کٌیذتفبّتِب را یبدثگیزد ،ثخصْؽ سهبًی کَ درحبل توبػبی تلْیشیْى هیثبػذ.
ثبسی جْرکزدى
ّطبیل داخلکیفکبغذیذطت کن دّ ػذد اس چٌذػیء خبًگی یب اطجبةثبسی راجوغآّری کٌیذ ّ ُزیک اس آًِب را در دّکیف کبغذی جذاگبًَ ثزیشیذ،
عْری کَ ًِبیتبً اػیبء دّکیف یکظبى ثبػٌذ .یک ػیء را ثیزّى ثکؼیذ ّ اس کْدکتبى ثخْاُیذ ثب لوضکزدى هؼبدل آى رادرکیفغ پیذاکٌذ .ثَ
کْدکتبى یبدآّری کٌیذ "،سیزچؼوی ًگبٍ ًگي ،فمظ ثب لوض آًزا پیذا کي!"
کوک کزدى دراهْر هٌشل
اسکْدک ًْپبیتبى ثخْاُیذدرکبرػظتي لجبص کوک کٌذ .اػیبء را ثزاطبص رًگ دطتَثٌذی کٌیذ یب فمظ اػیبء طفیذ را گزدآّری کٌیذ .هوکي اطت
توبم لجبصُبی اّ دریک گزٍّ جوغ ػًْذ .ثَ کْدکتبى اجبسٍ ثذیذ کوک کٌذ توبم جْراثِب را رّی یک کپَ لزار دُذ ّ توبم پیزاُيُب را در کپَ دیگز.
اّ هیتْاًذ کفؼِب را درهحل هٌبطت ثصْرت ردیف لزاردُذ ،ثَ اّ کوک کٌیذ تب اعویٌبى یبثذ کَ آًِبجفت ُظتٌذ.
چیذى در سهبى خْردى
درسهبى دادى یک ّػذٍ غذایی هختصزثَ کْدکتبىً ،حٍْ ثَ صف لزاردادى لغؼبت هیٍْ،کلْچَُبی کْچک را آهْسع دُیذ .ػوب هیتْاًیذ یک
ردیف اسچِبرػیء ثظبسیذ ّ ّاس اّ ثخْاُیذ اس ػوب تملیذ کٌذ ّػوب هیتْاًیذثَ اّ کوک کٌیذ لغؼبت هیٍْ را ثؼوبرد ّ پض اس آى آًِب را ثخْرد.
طبختوبى طبسی ثبجؼجَُب
چٌذیي جؼجَ ثب اًذاسٍُبی کْچک ّ هتْطظ را ثزای اطتفبدٍ کزدى ثؼٌْاى ثلْکُبی طبختوبًی جوغآّری کٌیذ .ػوب هیتْاًیذ جؼجَُبی کفغ،
جؼجَُبی حجْثبت ،کبرتيُبی تویش ػیز ّ ًظبیز آًزا ثکبر ثجزیذ .کْدکتبى را ثَ طبختي ثب اطتفبدٍ اس جؼجَُب تؼْیك کٌیذ .اس اّ ثپزطیذ"،داری چَ
چیشی هیطبسی؟"" .آیب آى یک خبًَ اطت؟" "آیب آى یک دیْاراطت؟" .هبػیٌِب یبحیْاًبت اطجبةثبسی راثزای جذاثیت ثیؼتزاضبفَ کٌیذ.

آى کجبطت؟
در هْرد ُز ػیءای درهٌشلتبى ،آى کجبطت راثبکْدک ًْپبیتبى ثبسی کٌیذ .ثزای هثبل ،یک خزص اطجبةثبسی را سیز ثبلغ پٌِبى کٌیذ .ثَ کْدکتبى
طزًخُبیی ثزای پیذاکزدى خزص ثذُیذ" :خزص کجبطت؟" آیب هیتًْی پیذاع کٌی؟ اّى سیز یَ چیش طجشٍ "،یب "اّپؼت یَ چیش ًزهَ".تب جبیی
کَ السهَ ثَ کْدک ًْپبیتبى کوک کٌیذ ّ ،طپض ثگذاریذ اّ اػیبء را پٌِبى کٌذ ّ ثَ ػوب طزًخ ثذُذ.
ػخصي اجتوبػي ًْپب (  24-30هبَُ )
کْدک ًْپبیتبى هیخْاُذ خْدع کبرُبیغ را اًجبم دُذ ّهیخْاُذ ثشرگظبالى را خْػٌْد کٌذ .اّ اس غذاخْردى ّ لجبص پْػیذى ثتٌِبیی ّثذّى
کوک ػوبلذت هیثزد .اسآًجبیی کَ کْدکبى ًْپب ػبػك تملیذ کزدى ُظتٌذ ،ػوب هیتْاًیذ ثَ اّ اجبسٍ دُیذدر خبًَ ثب اًجبم کبرُبی طبدٍ
ًظیزتویش کزدى طفزٍ کوک کٌذ .حوبیت ّصجز ػوب سًذگی را ثزای ُزدّیتبى آطبىتز خْاُذ طبخت ،ثْیژٍ اگز در هٌشل کْدک ًْرطیذٍای ُن
ُظت.
لجبص پْع سرًگ
درآّردى لجبص احتوبالًثزای کْدکتبى آطبى هیثبػذ.حبالػزّع کٌیذ ثَ ایٌکَ اس اّ ثخْاُیذ خْدع لجبصُبیغ راثپْػذ .ثب پْػیذى ػلْارُبی
کْتبُی کَ گؼبدتزُظتٌذ ػزّع کٌیذ .ثِتز اطت رّی کف اتبق ثٌؼیٌذُ ،ز دّ تب پبیغ را در ػلْارک لزاردُذ ،ثبیظتذ ّ طپض ػلْار را ثبال
ثکؼذ .ثَ کْدکتبى ثب خْػحبلی ثگْییذ" اًّْتْ خْدت ثَ تٌِبیی پْػیذی!" ثگذاریذ در یک آیٌَ ثَ خْدع ًگبٍ کٌذ .حبالپْػیذى یک تیػزت را
توزیي کٌیذ :اّل طز ،ثؼذ یک ثبسّ ّ طپض ثبسّی دیگز".ػوبچَ ػبلی لجبص هیپْػی!"
ُوجبسیُب
یکی اسدّطتبى کْدکتبى راثزای ثبسی کزدى ثَ هذت کْتبُی دػْت کٌیذ ،یب کْدکتبى را ثَ خبًَ یک خْیؼبًّذکَ در آًجب یک کْدک ُوظي اّ
ّجْد دارد ثجزیذ .هغوئي ػْیذکَ ثَ اًذاسٍ کبفی اطجبةثبسی ثزای طِین ػذى ثب یکذیگز ّجْد دارد .ثؼذاً ،ثگذاریذ اّ ُوَ چیش را در هْرد
تجزثَاع ثَ ػوب ثگْیذ.
اّلیي احظبطبت
ثَ کْدکتبى کوک کٌیذ سهبًی کَ احظبطبتی درحبل ثَ ّلْع پیْطتي اطت آًِب را ًبم ثجزد .سهبًی کَ کْدکتبى ًگزاى ػذٍ اطت ،ػوب
هیتْاًیذ ثَ اّکوک کٌیذ احظبطغ را ثفِوذ ثب گفتي ایي هغلت ثَ اّ"،تًْگزاى ثَ ًظز هیرطی .هیتًْی درثبرٍاع ثَ هي ثگی؟" .اگز
هیثیٌیذ کْدکتبى ًباهیذ ػذٍ اطت ،ایي کلوبت را ثکبر ثجزیذ" :هي هیثیٌن کَ تْ ًب اهیذ ػذی ،اهب هیتًْی دریک دلیمَ ػْض ثؼی".سهبًی کَ
کْدکتبى یبد هیگیزدکَ احظبطبت اطن دارًذ ،اّ هیتْاًذ آًِب را ثَ راحتی هذیزیت کٌذ.
ثغل کزدى یک کْدک
ثگذاریذکْدکتبى یک عفل (خْاُز ثزادر یب کْدک یکی اس ثظتگبى ثباجبسٍ آًِب) را ثگیزد .ثز کبر اّ ًظبرت کٌیذ .ثَ اّ کوک کٌیذ ثغْر پبیذار ثٌؼیٌذ ّ
ثبسُّبیغ را ثزای حوبیت اس عفل ثَ عزس هٌبطجی ثگیزد .درایي ثبرٍ کَ ثبیذ ثبعفل ثَ آراهی رفتبر ػْد صحجت کٌیذ.ثَ اّثگْییذکَ ثزای عفل چَ
دّطت خْثیظت ّچمذرعفل اّرادّطت دارد.
ُوَ چیشتْطظ خْدم
درحبلی کَ کْدکتبى خْدع ثَ تٌِبیی ثبثکبرثزدى چٌگبل غذایغ راهیخْرد اسخْردى غذا لذت ثجزیذ.طیتسهیٌی ًزم ػذٍ راحتتز اس ًخْدفزًگی
خْاُذ ثْد ،اهب ثشّدی کْدک کْچکتبى هیخْاُذ کَ ثزًخْدفزًگیُب ُن هظلظ ػْد! ثَ اّ ًؼبى دُیذ چغْر تکَ غذا را دّر چٌگبل ثپیچذ ّ
ثخْرد! ثِتزاطت دطتوبل طفزٍ اضبفی دردرطت داػتَ ثبػیذ!
ّالذیي کْچْلْدرػیي حبل ثشرگ
سهبًی کَ کْدک ًْپبیتبى ثبیک ػزّطک یبخزص پؼوبلْثبسی هیکٌذ؛ ثَ اّیک ظزف پالطتیکی ،یک لبػك ّ یک فٌجبى دُیذ .اّ هوکي اطت
ُوچٌیي ثَ یک پتْی کْدک ّ ػبیذ یک ثزص هْی طزّهظْاک ًیبس پیذا کٌذ .حبال اّ هیتْاًذ ّالؼبً اس آى ثچَ خزص هزالجت کٌذ!

