
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 کودک ارزشمند تربیت  موضوع وبینار :  *        

 استاد عبدالهادی عمرانیسخنران :  **  

 ه ای از موسسه ی فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان ئارا *** 

 1401 خرداد  ۳  سه شنبه:    سومجلسه  **** 

 

 .شودیشدنش، ارزشمند م  شمندیدر اثر اند  کودک

 تی توسط ترب  ی عیطب  ریس  ن یا  نکهیمگر ا  کند، یم  فی کردن با شما ک  یباز  ازبه صورت خودکار   کودک

 اشتباه خراب شده باشد. 

 

 جفت واژه مشابه، متفاوت   ی باز

 هم، مثل هم  ه یمانند هم، شب  کسان،یاز کلمات مشابه:   استفاده

 بکند.   ی گریکار د  تواندیده هم مکه انجام دا  یباور برسد که متفاوت از کار   نیبه ا  دیمن با  کودک

 در آشپزخانه   مثال

 هم هستند؟  هیبشقاب ها شب  نیا  ایآ

 مثل هم را جدا کن  یها  بشقاب

 

 . دی. فعل آن ها را وصف کندیبچه ها از صفت استفاده نکن  ت یمورد شخص   در

 : غلطیتالشگر هست  تو

 حی: صحیکنیخوب تالش م  تو



 

 

 همزمان  ریو غ  همزمان

 در آن واحد و در دو زمان متفاوت   یعنی

انجام   یبرا  ن یهم  یتوانند همزمان دو کار را انجام بدهند، برا  یدرک کنند که آدم ها نم  دیها با  بچه

 کنند. ی از کارها، صبر م  یبعض 

 

 . کنمیرو هم جمع م  می: من دستم رو جمع کردم، همزمان پاهامامان

 . یانجام بد  یرو بکن که همزمان بتون  یتو هم دو تا کار   حال 

 ؟ ی بکن  یکار متفاوت  یتونی: مدییبگو  دیتوانیمثل کار شما بود، م  اگه

 

 همزمان انجام بدم.  تونم یهست که من نم   یی کار ها  حال 

 بخونم.  ییهمزمان هم حرف بزنم و هم لل  تونمینم 

 همزمان انجام داد؟  شه یرو نم   ییتو بگو چه کارها  حال 

 ؟ یهم بزن غیج ،ی خندیم  یهمزمان که دار  یتونیم  تو

 

 : ی ات ی عمل   ش یدوم پ   بخش 

 گرانیاحساسات خود و د  ص یتشخ

 

 حساس شوند. گرانیکه بچه ها نسبت به احساسات د  میخواه یم

 داشته باشند.   ی احساسات متفاوت  کسانی  یزها ینسبت به چ  توانند یافراد متفاوت م  -1



 

 .کند  جادیهم ا  کسان یدر افراد متفاوت احساس    کسان،ی  ی زهایچ شودیم  -۲

 را شاد کنم. یانجام بدهم، تا مثال کس توانمیم  ی من چه کار  -۳

 

 اول:   ن ی تمر 

 نفر رو خوشحال کنه؟   ک یکه    یفکر کن  ی زیبه چ  یتونیم

 یمثال با نقاش  د؛ یکن  ی را طبقه بند  دیگوی که م  ییکارها

 را انتخاب کند تا چندنفر از آنها خوشحال شوند.  یکار  د یو از او بخواه   دیسیبنو  یستیرو داخل ل  یافراد

 خوشحال شود؟   ستیل  نینفر از ا  کیانجام بدهد تا    تواندیم  ی پس هم سن تو چه کار  ا یدختر    کی

 ؟ یتوان  ی هم م  تو


