ارتجبطبت ػيزخْار ( 8-4هبَُ )
کْدک ػوب یبد گزفتَ اطت تب اس صذایغ اطتفبدٍ کٌذ .اّ خيغ هیکؼذ ّ غبى ّ غْى کزدى ثَ ػوب ّ دیگزاى را آغبس هیکٌذ .اّ ًبهغ را هیداًذ ّ
ثزای ایي کَ ػبدیاع را ثَ ػوب ًؼبى دُذ ،هوکي اطت اس صذایغ اطتفبدٍ کٌذ .اّ هیتْاًذ ثزای ایي کَ تْخَ ػوب را خلت کٌذ خيغ ثشًذ ّ
صذاُبیی ػجيَ هبهب ّ ثبثب در ثيبّرد .اّ ُوچٌيي داردیبد هیگيزد ثَ خذاًگِذار خْاة دُذ.
هبطبژ کْدک
ثعذ اس حوبم ،در ُوبى حبل ثَ آراهی ثب ػبهپْ یب رّغي اّ را هبطبژ دُيذ هذتی را صزف گفتگْ ثب کْدک کٌيذ .درثبرٍ رّسی کَ گذراًذٍ ایذ ثب اّ
صحجت کٌيذ---در هْرد اّ ُن ثپزطيذ.
اّى چيَ؟
ّلتی کْدکتبى ثَ صذایی تْخَ هیکٌذ ،ثَ اّ کوک کٌيذ تب هٌجع صذا را تؼخيص دُذ .اس کْدکتبى ثپزطيذ" ،اّى صذای چيَ؟" "هبػيي ثبثب؟"
"صذای طگ رّ ػٌيذی؟"
لوض صذا (حذّد  5هبُگی)
ُوبىطْر کَ کْدک ػوب ػزّع ثَ اهتحبى کزدى صذایغ هیکٌذ ،احتوبالً ػوب صذاُبیی هثل /ة/ ،/م/ ّ ،/د" ّ /آٍ""،ای"" ّ ،اّ" خْاُيذ
ػٌيذ .صذاُبیی را کَ کْدک تْليذ هیکٌذ ،تمليذ کٌيذّ .لتی ػوب ایي صذا را تْليذ هیکٌيذ ،ثگذاریذ کْدک اًگؼتبًغ را رّی لت ُبیتبى ثگذارد تب
لزسع آى را احظبص کٌذ.
اطويٌبى دُی(اعتوبد طبسی) ثب ّاژٍ ُب(کلوبت)
ّلتی ثزای رطيذگی ثَ طبیز کبرُبیتبى اس کْدکتبى دّر هیػْیذ ،ثب ّاژٍ ُبیتبى توبطتبى را ثب کْدک حفظ کٌيذ .در حبلی کَ کْدک ثب چؼوبًغ
ػوب را دًجبل هیکٌذ ،آى چَ کَ اًدبم هیدُيذ ثَ اّ ثگْیيذ" .هي ایٌدبم .دارم لجبصُب رّ خوع هیکٌنُ .ويي حبال ثزهیگزدم ".ثعذ ،اس هيذاى
دیذ کْدک خبرج ػْیذ ،اهب ُوچٌبى ثَ صحجت کزدى اداهَ دُيذ تب ایي کَ ثزگزدیذ" .دلت ثزام تٌگ ػذ؟"
سهبى هطبلعَ
کْدکتبى اس ایي کَ ثَ رّسًبهَ ّ کتبة ًگبٍ کٌذ لذت هیثزد .عکضُبیی هثل تلفي ،طگ ،هبػيي یب لبػك اًتخبة کٌيذ .ثٌؼيٌيذ ّ کْدک را رّی
ساًْیتبى ثگذاریذ .داطتبى کْتبُی ثگْیيذ" .تلفي را ثجيي؟ ایي هبل تْئَ".
ػعز ثخْاًيذ
ّلتی کَ کْدکتبى را حوبم هیکٌيذ ،پْػک یب لجبصُبیغ را عْض هیکٌيذ ،ػعزی هبًٌذ ایي ثخْاًيذ "هب ایي طْری پبُبهبى را هیػْیين ،پب
ُبهبى را هیػْیين .هب ایي طْری پبُبهبى را هیػْیين ،صجح خيلی سّد".
لبین ثب ػک
اس هيذاى دیذ کْدک دّر ػْیذ ّ اطوغ را صذا کٌيذ .چٌذ ثبًيَ صجز کٌيذ ّ ،طپض دّثبرٍ ظبُز ػْیذ" .هي ایٌدبم!" حبال خبی دیگزی پيذا کٌيذ ّ
دّثبرٍ لبین ػْیذ.
حزكبت ريش ػيزخْاراى (8-4هبَُ )
ایٌک هؼت کْدکتبى ػل ػذٍ اطت ّ ،.دّطت دارد ثَ اػيبء ًشدیک رطيذٍ ّ آىُب را ثگيزد .اّ هیتْاًذ اػيبء را ثگيزد ّ ثَ آىُب ضزثَ ثشًذّ ،
حتی هیتْاًذ ُوشهبى در ُز دطتغ چيشی ثگيزد! اّ هیتْاًذ هؼتبلبًَ ثَ ػوب ًگبٍ کٌذ .اّ یبد هی گيزد کَ چگًَْ اس اًگؼتبًغ اطتفبدٍ کٌذ ّ
رّس ثَرّس ایي کبر ثِجْد هییبثذ.
خغدغَُب ّ اطجبة ثبسیُب
ثَ کْدکتبى فزصت کبفی ثزای اهتحبى اطجبةثبسیُب ّ خغدغَُبی هختلف ثذُيذ .چيشُبیی کَ در لوض هتفبّتاًذ یب اطجبةثبسیُبیی کَ
صذاُبی هختلفی تْليذ هیکٌٌذ ،ثزای کْدکتبى ثظيبر خبلت خْاٌُذ ثْد .ثعضی اس ثِتزیي اطجبةثبسیُب  -هثل لبػك  -اصالً اطجبةثبسی ًيظتٌذ.
ًبخٌك ثشىً ،بخٌک ثشى (6هبَُّثبالتز)
ّلتی کْدکتبى ػزّع ثَ خْردى غذاُبی خبهذ هیکٌذ ،اس ثزداػتي تکَُبی کْچک ثب اًگؼت ػظت ّ طجبثَ لذت هیثزدً .گزاى کثيف کزدى
ًجبػيذ .ایي ثبسی خبلت چؼنُب ّ اًگؼتبى اّ را تمْیت هیکٌذ.
ژلَ درطت کٌيذ
هکعتُبی ژلَای کْچک درطت کٌيذ .کْدک ػوب اس گزفتي ایي ژلَُب در حبلی کَ در ثؼمبة ّّل هی خْرًذ ،لذت هی ثزد.
پزتبة داخل طجذ
در ُوبى ّلتی کَ کْدک تبى ثَ تٌِبیی هیًؼيٌذ ،هیتْاًذ ثعضی اس ثبسی ُبی پزتبة کزدًی را اًدبم دُذ .اس یک ظزف پالطتيکی ّ یک تْپ
کْچک ،لزلزٍ یب اطجبة ثبسی اطتفبدٍ کٌيذ .ثگذاریذ کْدکتبى تْپ را داخل ظزف ثيبًذاسد .دفعبت اّل هوکي اطت ػوب ثَ اّ کوک کٌيذ .حبال تْپ
را ثيزّى ثيبًذاسیذ .اّ هیخْاُذ ثبرُب ّ ثبرُب آى را اهتحبى کٌذ!
ًمبػی ثب اًگؼت
اًذکی غذای ًزم ّ طجک (هثل هبطت یب پْرٍ ُْیح) در ثؼمبة یب رّیکبغذ ثيظکْیت ثگذاریذ ّ ،اخبسٍ دُيذ کْدکتبى ثب اًگؼتبًغ ًمبػی کٌذ.
خيلی خْة اطت کَ اّ ایي ًمبػی را ثخْرد.
کؼيذى هبکبرًّی
همذاری هبکبرًّی پختَ ّ خْػوشٍ ثَ کْدک ثذُيذ .ثگذاریذ کْدک تعذادی اس رػتَُب را ثکؼذ ّ خذا کٌذ .رّع خبلجی اطت کَ ُوشهبى ُن
اطتفبدٍ اس اًگؼتبى توزیي هیػْد ّ ُن غذای هختصزی خْردٍ هیػْدُ( .ويؼَ ٌُگبم غذا خْردى کْدک ثَ اّ تْخَ کٌيذ).
ریختي طزالک؟
همذاری طزالک را داخل یک ثطزی پالطتيکی ثزیشیذ .ثجيٌيذ کْدکتبى هیتْاًذ کؼف کٌذ کَ چگًَْ ثطزی را ّارًَّ کزدٍ ّ اس طزالک داخل آى
ثخْرد.
سهبى حوبم
سهبى حوبم را خْػبیٌذکٌيذ .سیزا فزصت خْثی ثزای توزیي گزفتي ،ریختي ّ چالًذى اطت .چيشُبیی هبًٌذ فٌدبىُبی پالطتيکی ،تْپ ،اطفٌح ّ
هاللَ را ثَ حوبم ثجزیذ تب کْدک ثب آىُب ثبسی کٌذ .چَ ثبسی خيض ّ کف آلْدی!
حزكبت درػت ػيزخْاراى( 8-4هبَُ )

کْدک ػوب ُز دليمَ ًيزّهٌذتز هیػْد .حبال اّ طزع را ثبال هیگيزد ّ ثَ اطزاف ّ ُز آًچَ کَ اتفبق هیافتذ ًگبٍ هیکٌذ .اّ دارد یبد هیگيزد
کَ خْدع ثٌؼيٌذ ،اگز چَ در اثتذا هدجْر اطت ثَ دطتبًغ تکيَ کٌذ .اّ دّطت دارد رّی پبُبیغ ثبیظتذ ّ ثَ سّدی خْد را ثزای ایظتبدى ثبال
خْاُذ کؼيذ.
سهبى ًؼظتي در کف اتبق
هالفَای را کف اتبق یب ثيزّى ،سیز یک درخت پِي کٌيذ .کْدکتبى را ُوزاٍ ثب تعذادی اس اطجبة ثبسیُبی هْرد عاللَاع رّی پتْ ّ ثَ طوت
ػکوغ ثخْاثبًيذ ّ اّ را تؼْیك کٌيذ تب خْد را ثَ طوت عزّطکُب ثکؼذ ،ثدِذ ،ثغلتذ ،یب ّّل ثخْرد .ثَ کْدک اًذکی فزصت دُيذ تب ثَ
پؼتغ ثزگزدد.
خْة ًؼظتي
ثَ کْدکتبى کوک کٌيذ تب ثَ تٌِبیی ثٌؼيٌذ .پؼت طز اّ ثٌؼيٌيذ ّ ثَ آراهی اس اّ حوبیت کٌيذ .اّ هیتْاًذ یک اطجبةثبسی یب یک کتبة را ًگَ
دارد .در گْػغ سهشهَ کٌيذ «:تْ ثچَ ػگفتاًگيشی ُظتی! » ُوبىطْر کَ یبد هیگيزد خْدع ثٌؼيٌذ ،هیتْاًيذ کوتز ثَ اّ کوک کٌيذ.
کْدک فٌزی
دطت کْدکتبى را ثگيزیذ ّ کوک کٌيذ تب طز پب ثبیظتذ ،در حبلی کَ کف اتبق ،رّی هجل یب رّی ساًْیتبى ایظتبدٍ ،ثبسی ثبال پبیيي خِيذى را ثب اّ
اًدبم دُيذ .کوی ػعز در ایي ثبرٍ ثزایغ ثخْاًيذ" :ثپز ،ثپز ،ثپز ،ثبیظت .ثبهشٍ ًيظت؟"
ثبسی ثلٌذ ػْ
حذّد  7هبُگی ،کْدک ػوب در حبلی کَ هيش ّ صٌذلیُب را هیگيزد ،اس ایظتبدى ّ رطيذى ثَ اػيبء هختلف لذت هیثزدّ .طبیل ػکظتٌی را اس
رّی هيشُبی کن ارتفبع یب لفظَُب ثزداریذ ّ ،تعذادی اس اطجبةثبسیُبی هْرد عاللَاع را ردیف کٌيذ تب یکی یکی ثَ آىُب ثزطذ.
خظتدْگز کْچْلْ
حبال کْدک ػوب هیتْاًذ طيٌَ خيش ثزّد ،اّ هیخْاُذ ُوَ خبًَ را خظتدْ کٌذ! هطوئي ػْیذ خبُبیی کَ هیتْاًذ خظتدْ کٌذ ایوي ّ تويش
اطت " .سیز هيش چيَ؟ پؼت صٌذلی چيَ؟" چَ ثبسی خْثی!
هيذاى هْاًع (حذّد  6-7هبُگی)
رّسی کْدک ػوب طيٌَ خيش رفتي را ػزّع هیکٌذ ،ػوب هی تْاًيذ هيذاًی اس هْاًع ثب هتکب ّ پتْ ایدبد کٌيذ تب کْدک الثالی آىُب ّ دّر آىُب،
طيٌَ خيش ثزّد.
در ثزاق لبثلوَ
ُوشهبى ثب پيؼزفت کْدکتبى در ًؼظتي ثَ تٌِبیی ،یک هبُی تبثَ یب در لبثلوَ ثَ اّ ثذُيذ تب ثب آى ثبسی کٌذ .کْدک ػوب هیتْاًذ در حبلی کَ
ثَ هبُی تبثَ ضزثَ هیسًذ ،آى را لوض کٌذ ،ثغلتبًذ ّ خْد را در آى ثجيٌذ.

