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موضوع وبینار :تربیت کودک ارزشمند    ۞   

سخنران :استاد عبدالهادی عمرانی    ۞۞   

گردان تابارائه ای از موسسه فرهنگی هنری راز نگاه آف  ۞۞۞   

1401تیر   7شتم :سه شنبه هجلسه   ۞۞۞۞   

 

 مهارت های پیش عملیاتی حل مسئله 

 آموختن واژگان حل مسئله -1

 خود و دیگران   تشخیص احساسات-2

 دیگرانهای  گاهد بررسی دی-3

 یادگیری روابط علت و معلول -4

 

در این   از فرزندمون رو انتظار حل مشکل  نای که باید یادآور شد ما نباید اال تهنک*

ایجاد مشکل  ودرحال جلوگیری ازدیاد مشکل حاضر ما درحال داشته باشیم  زمان کم 

 هستیم و به مرور میتوانیم تغییر را ایجاد کنیم .جدید 

 سلط بر تمرین ها بدست بیاوریم .ن است تدر این جلسه سعی بر ای

 

 



 مثل هم را پیدا کن )بیا رنگ بزنیم ( بازی  :  1تمرین 

 (ال داخل کان  جلسهپیوست فایل  )تا چاپ میکنیم  2از هر کارتی 

ه مقوا بچسبونیم و کارتهایی  میتوانیم بکارت که  40دوبار چاپ کدیم مجموعا عدد عکس که 20

 مقوایی درست کنیم  

 کارت هارو رنگ کنند درصورت دلخواه بچه هامیتوانند 

 . احساسات یکسان است شناختن هدف این بازی تمرین 

ها به صورت مساوی بین همه ی  که درحال بازی هستید دقت کنید تعداد کارت  فرادیابا هر تعداد 

 بچه ها تقسیم شود و حتما خودتان هم شرکت کنید 

ی زمین گذاشته و اگر فردی کارتی مشابه آن داشت برای اینکه آن کارت ت یک نفر کارتی را رووببه ن

ک  آن کارت را ندارند هم باید ی بقیه ام که شبیه و تعریف کند  اکارت ر  آنرا بردارد باید داستان 

که روی زمین  هم باید داستان کارتی روی زمین بگذارند فرقی ندارد چه کارتی ولی آنها کارت 

 . میگذارند را تعریف کنند 

 بازی ادامه   :  2تمرین 

ه ادامه داستان رو  ند جملبه این صورت هستش که شما یک داستانی رو میخونید اما بعد از چی باز

 دک بگه . باید کو

هرکسی خواست ادامه داستانو بگه  کودک هستند بهشون بگیم که وقتی ما گفتیم ادامه  اگر چند

 . تو ادامه بده ، و اگر فقط با فرزند خودتون هستید بگویید که وقتی گفتم ادامه ه بیار باال دستشو

  بچّه بزرگتر اومد و با پاش زد و کی  هویکه  ردنکیم یدو تا بّچه داشتن باز  ثال :م

  (ادامه) را خراب کرد . اون دو تا بّچه احساس ....... کردن ،  یباز

  شدن و با مشت زدن تو شکمش ، اون بّچه که یعصبان  یلیاو : اونا خ الحا

و این روند رو ادامه بدین تا خودتون متوجه بشین دیگه   (ادامه ) کرده بود احساس ....... کرد ،  یقلدر

اعالم نارضایتی بچه ها روند رو قطع کنید تا عطش بچه ها از  رو ندارن و حتما قبل از بچه ها کشش 

 ره. بین ن



 بازی  3تمرین 

امکان خوندن نوشتن دارد  فرزندتون دهید و اگر نشان  کودک ادامه فایل پیوست وبینار(را به تصویر )

 بنویسید   نظراتش ران بپرسید و اتاینکار را انجام دهد و اگرنه خودمیتوانید بگویید خودش 

  

 و بعد باید با خود او دالیل شادی رو دسته بندی کنید . 

 

 



 

 

اگر از رفتار مشابهی نام بردند ، بگویید :  . حساسات را هم انجام می دهیمبه همین روال بقیه ا

بترکونه یکسانه ، برای این که هر دو دارند یه چیزی را   خواهرش بادکنکو بترکونه و باباش کیسه را

ترس   ی که باعث به وجود آمدن احساسبه او بگویید : میتونی به چیز متفاوتی فکر کن . میترکونن

انتظار کشیدن برای درست شدن دوچرخه و تلویزیون مشابه یا مثال   بشه ؟ (دختر / پسر  )برای این 

میتونی به چیز دیگه ای اشاره کنی که باعث احساس بی قراری   . چون هر دو منتظر شدنه هم هست ، 

 بشه ؟



 تکمیل جمله ها   بازی 4تمرین 

هر جمله ای که گفته میشه کودک فردی که اون کارو انجام داده و احساسی که داشته رو 

 ب کنه و بگه .از جدول مخصوص خودش انتخا

ثابت هستند و بقیه میتوانند تغییر  ساس (اح 16) باالییو جدول یالیت شده اه موارد

 کنند .

 

 



 چطور میشه ؟  بازی 4تمرین 

متفاوت  احساسات،   کسانی  زیچ کی که افراد مختلف نسبت به  نینشان دادن ا هدف از این بازی

 . داشته باشند

 . متفاوتی دارند کمک به کودک برای توجّه به این که چرا افراد ، احساسات

  . مسعود وقتی تا دیر وقت بیرون از خانه بازی میکنه ، خوشحال میشهمثال : 

  امّا مادرش نگران میشه ، چه طوری این طور میشه ؟

 پاسخ کودک را گوش کنید  بهچرا این افراد احساسات متفاوتی دارند ؟ 

 . دو نفر دارند کاری یکسان انجام میدن . ولی احساس متفاوتی دارن هبازی کمی تغییر می کن الحا

 :مثال 

 . می نویسنریاضی مینا و سارا دارن تکلیف 

 مینا در حالی که می نوشت ، به خودش افتخار می کرد  

 . فه و خسته شده بودالسارا ک  

 چرا هر کدومشون احساسش با اون یکی متفاوت بود ؟   

   بازی  5تمرین 

- :ش حس میکنه صحبت میکنه گیزند مادرش درفعل  که ازاینجا فرزندتان در رابطه ی احساسی 

  : ادرم باعث میشه من احساسم

  ............... خوشحالی کنم ، وقتی او

  ............... عصبانیّت کنم ، وقتی او

  .................. ناراحتی کنم ، وقتی او

 ............... نا امیدی کنم ، وقتی او

 



 فعلی از من باعث ایجاد چه حسی در مادرم میشه .و بعد همین شکل در مورد اینکه چه 

  .............. خوشحالی کنه ، وقتی من  : باعث می شوم مادرم احساس  من

  .............. عصبانیّت کنه ، وقتی من

  ................. نم ناراحتی کنه ، وقتی 

 ............. نا امیدی کنه ، وقتی من

 های دیگر مثل : مثالو همینطور 

 

 ک خود بگویید که :ن بعد به کود در تمری

 



 . آن احساس را بگویند ید که یک احساس و یک دلیل برای ایجاد در تمرین بعد به کودک بگوی

 


