
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

موضوع وبینار: تربیت کودک ارزشمند *  

سخنران: استاد عبدالهادی عمرانی **  

راز نگاه آفتابگردان  یهنر یاز موسسه فرهنگ یارائه ا***  

1401تیر  14جلسه نهم : سه شنبه ****  

 

تمرین های پیش عملیاتی حل مسئله*  

 تمرین اول: حل مسئله در زندگی واقعی  

 



 

 

این بازی را میتوانید به روش های مختلف دیگری انجام دهید.*  

ندانمان: زاحساس و فکر فر    

 



 

 فکر در کنار احساس قرار دارد زیرا این دو با هم در حال تعامل هستند.

بچه احساس دیگری در رابطه با این داستان از فرزند خود بپرسیم که ممکن است که این 

 داشته باشد یا به چیز دیگری فکر کند؟ 

 یا از او بپرسیم اگر مادرش بفهد بی اجازه کبریت را برداشته چه فکری میکند؟ 

در این بخش فرزند درباره افکار دیگران درباره خودش و اتفاقاتی که ممکن است بیفند فکر 

 میکند.

:2*تمرین  

یکسان فواید یکسان در موقعیت های   

 



 

 حال از فرزند خود بپرسید اگر تو شکالت بخواهی و نداشته باشی چه احساسی خواهی

داشت؟ او میگوید غمگین یا ناراحت میشود. حال دلیل ناراحتی اش را بپرسید که چرا  

 غمگین است. 

انجام دهند  ،به کارهای دیگری فکر کند که بچه های دیگریحال از فرزند خود بپرسید که 

.نباشدفانه ولی منص  

 و مثال های متفاوتی با استفاده از مقایسه کردن موضوعات در رابطه با منصفانه بودن 

 یا نبودن اتفاقات متفاوت برای فرزند خود بزنید.

و یکی از آنها کتاب را دبه عکس های یک کتاب نگاه کننهند اگر دو بچّه بخوامانند :   

منصفانه هست ؟ ، آیا این کار دکسی ببین ردنگذا د وبغل کن   

باعث میشود کسی کاری را انجام دهد و  *با فرزند خود درباره چیزهایی حرف بزنید که 

ی کنند یا اینکه یک چیز جدیدی زمانی که آن را انجام میدهد، دیگران چه احساسی پیدا م 

هست که میتوانیم با هم در رابطه با آن صحبت کنیم ، مثل زمانی که کسی یک کاری را 

میدهد، دیگران در رابطه با آن چه فکری میکنند. انجام   



 

 

 شما میتوانید مانند مثال قبل انواع سوال ها را از فرزند خود بپرسید.

:3تمرین   

 وانمود سازی  

خود را جای کسی که به او ظلم میشود بگذارید و فرزند  فرزند خود نمایش بازی کنید.  با  

را بیان کنید یا   خود حال احساس ،قرار بگیردآن ظلم را انجام داده شما جای کسی که 

همین کار را انجام داده و از فرزند خود بخواهید احساسش را بیان کند. برعکس  

 



 

 

میگیرد و به احساس های مختلف در این مثال فرزند شما در موقعیت تصمم گیری قرار   

فکر میکند.   

:4تمرین   

  چرا ؟ چون

. وجود ندارد لیدل کیعمل فقط  کی یبرا شهیهم   

دالیل متفاوتی فکر کنند.درست مسأله به  صیتشخ یبتوانند بعدها برا دیبا کودکان  



 

 برای مثال:

تکان داد.جواد روی صندلی نشسته بود که پارسا از آنجا گذشت و برای جواد دست   

 ولی جواد در جوابش دست تکان نداد. پارسا فکر میکند جواد از دستش عصبانی است.  

 از فرزند خود بپرسید به چه دلیل دیگری ممکن است جواد، جواب پارسا را نداده باشد.

 ممکن است فرزند شما بگوید : جواد به چیزی فکر میکرد یا پارسا را ندید یا ...

گر پارسا متوجه شود که پارسا از دست او عصبانی نیست و به دلیل حاال از او بپرسید ا  

 دیگری با او دست تکان نداده باز هم همان احساس را دارد؟ 

 یا از او بپرسید بهتر نیست قبل از اینکه، در برابر رفتار دیگران واکنش نشان دهیم دلیل 

 رفتار آن ها را متوجه شویم؟ 

های متفاوتی زده و تمام جوانب مختلف را در آن بررسی در این تمرین هم میتوانید مثال 

  کنید. 

  

 


