روز جهانی( مصادف با  8اکتبر) و هفته ملی کودک
(مصادف با 51تا  15مهرماه )گرامی باد
چگونه کودکانی شاد تربیت کنیم؟
تشرگذاؽت ّفتِ هلی وَدن  51تا  15هْز هاُ اهغال تاؽعار " دًیا تا لثخٌذ
وَدواى سیثاعت" تزگشار هی گزدد .هْوتزیي ّذف در اجزای ّتِ هلی وَدن جلة
تَجِ ّوگاى تِ حمَق وَدن اس هٌظز دیٌی ٍ ٍظایف دعتگا ُ ّا ٍ خاًَادُ اعت.
یىی اس تْتزیي ّذایایی وِ پذر ٍ هادر هی تَاًٌذ تِ فزسًذاًؾاى تذٌّذ ،اهىاى ؽاد
سیغتي ٍ ؽاد تَدى آى ّاعت .تزای ؽاد تَدى ،تِ ثزٍت ٍ دارایی فزاٍاى ًیاسی
ًیغت ،تلىِ هی تَاى تا عادُ تزیي ٍ پیؼ پا افتادُ تزیي ٍعایل ٍ اهىاًات ًیش
وَدواى را ؽاد وزد .تچِ ّایی وِ تتَاًٌذ احغاعات ٍ عَاعف ؽاد درًٍؾاى را
تؾٌاعٌذ ،هی تَاًٌذ آى را در عزاعز سًذگی خَد حفظ وٌٌذ .ؽادی وَدواى هَجة
تمَیت رٍحیِ ،اًگیشُ ،عشت ًفظ ٍ پایذاری آى ّا هی ؽَد .پذر ٍ هادر هی تَاًٌذ
تا اعتفادُ اس ایي رٍػ ّای عادُ ؽادی ٍ ًؾاط را در ٍجَد تچِ ّا سًذُ ًگِ دارًذ:

با فرزنذان به بازی بپردازیذ
تا وَدواى خَد تاسی ّای وَدواًِ وٌیذّ .ن پای وَدن خَد تذٍیذ ٍ تحزن داؽتِ تاؽیذ  .حضَر ؽواً ،یزٍی پایذاری را
در وَدوتاى افشایؼ هی دّذ ٍ دلیلی تزای خٌذُ ٍ ؽادی ّزدٍی ؽوا خَاّذ ؽذ .تچِ ّا اس ایي وِ هی تَاًٌذ تیؾتز تپزًذ
ٍ عزیع تز تذًٍذ ،احغاط غزٍر هی وٌٌذ ٍ تا آساد وزدى اًزصی درًٍؾاى ،احغاط ؽادی ٍ ًؾاط هی وٌٌذ.
با صذای بلنذ بخنذیذ
لغیفِ تگَییذ  .داعتاى ّای عٌش ٍ خٌذُ دار ٍ ؽعزّای ؽاد تخَاًیذ .تِ دًثال عزگزهی ّای ؽاد وٌٌذُ تاؽیذ .واری وٌیذ
تا صذای خٌذُ فزسًذتاى تلٌذ ؽَد .آى ٍلت خَاّیذ دیذ وِ تا خٌذُ اٍ ؽوا ّن خَاّیذ خٌذیذ .خٌذیذى ؽوا تأثیز فزاٍاًی
تز جغن ٍ جاى ؽوا هی گذارد ٍ تغیاری اس فؾارّای رٍاًی واّؼ پیذا هی وٌذ .اوغیضى تیؾتزی تِ تذًتاى هی رعذ ٍ تا
رٍحیِ تْتزی تِ حل هؾىالت هی پزداسیذ.
وَدواى هَفك ،وَدواى ؽادًذ ٍ وَدواى ؽاد ،وَدواى هَفك اًذ .تىَؽیذ عادت ّایی را در فزسًذتاى تمَیت وٌیذ وِ
رٍحیِ تحول ٍ هماٍهت را در اٍ تاال تثزدّ .وِ وَدواى تِ سهاًی تزای تخلیِ تار ّیجاًی ،سًگ تفزیح ٍ تاسی ّای ؽادی
تخؼ ًی اس دارًذ .دیذى پزٍاس پزًذگاى ،حزوت اتزّا ٍ دلت در هحیظ اعزافؾاى ّن هی تَاًذ تِ ًَعی تفزیح تِ ؽوار آیذ.

کمک کردن و حمایت کردن را به کودک بیاموزیذ
اس فزسًذتاى تخَاّیذ اعثاب تاسی ّای لذیوی ٍ ٍعایلی را وِ هذت ّاعت تِ عزاغؾاى ًزفتِ اعت ،تِ تچِ ّای
هغتوٌذی وِ هی ؽٌاعذ ،اّذا وٌذ .وَدن در ایي حال تِ آراهؼ رٍحی ٍ رٍاًی دعت هی یاتذ ٍ اس صوین للة احغاط
راحتی ٍ ؽاداتی هی وٌذ.
در تشویق فرزنذتان خالق باشیذ
ٍلتی فزسًذتاى در اًجام واری هَفك ؽذُ ٍ تَاًغتِ اعت تِ ّذفؼ تزعذ ،تا گفتي جولِ ّایی وِ ؽادی ؽوا را اس ایي
پیزٍسی ًؾاى دّذ ،اٍ را تؾَیك وٌیذ .الثتِ هزالة تاؽیذ وِ تؾَیك ّایتاى اغزاق آهیش ٍ تیؼ اس حذ السم ًثاؽذ.
امکان نوآوری را به کودک بذهیذ
ّز وَدوی تَاًایی ٍ اعتعذاد خاصی دارد .چزا ًثایذ ایي اهىاى را تِ اٍ داد وِ خَدی ًؾاى دّذ؟ آیا اٍ وتاب خَاًذى را
دٍعت دارد؟ در ایي صَرت ،سهاًی وِ ؽوا آؽپشی هی وٌیذ یا تِ تاغچِ آب هی دّیذ ،هی تَاًیذ تِ اٍ اجاسُ دّیذ تزایتاى
وتاب تخَاًذ ٍ .لتی ؽَر ٍ ؽَق ٍ اؽتیاق فزسًذتاى را تزای ووه ٍ ّوىاری تپذیزیذ ٍ ًؾاى دّیذ وِ تحت تأثیز هحثت
ّای اٍ لزار گزفتِ ایذ ،هَجة ؽادی ٍ افشایؼ اعتواد تِ ًفظ اٍ خَاّیذ ؽذ.

