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جغجغه را قایم
کن

 3شی را که مثل جغحغه از خود صدا تولید میکنند را به کودک نشان دهید .اجازه دهید برای مدت کوتاهی
با آنها بازی کند سپس هر سه را زیر یک میز یا جعبه یا پارچه مخفی کنید و صدای یکی از آنها را در بیاورید
از او بخواهید حدس بزند کدامیک از اشیا صدا تولید کردهاند.

در خلوت

زمانی را با کودک در جایی که صدای رادیو یا تلویزیون نمیآید و کسی مزاحم نیست برای حرف زدن با او
اختصاص دهید و درباره کاری که انجام میدهید یا او انجام میدهد به او توضیح دهید .توجه او را به حرکت
لبها و دهان خود جلب کنید .وقتی او حرف میزند او را تشویق کنید که حرکات شما را تکرار کند.

دست زدن با
ریتم

برای کودک آهنگهای شاد کودکانه محلی یا ملی بخوانید و او را تشویق به کفزدن و حرکت موزون اندامها
کنید .اینکار را با استفاده از گوش دادن به موزیک هم میتوانید انجام دهید.

گوش دادن به
تلفن

وقتی پدر یا یکی از نزدیکانی که کودک آنها را میشناسد تلفن میزند از آنها بخواهید برای مدت کوتاهی با
کودک صحبت کنند .او احتماال هنوز نمیخواهد یا نمیتواند با تلفن صحبت کند ولی از اینکه صدای آشنایی
از آن سوی خط میآید لذت میبرد.

جملهسازی

وقتی کارهای خانه را انجام میدهید یا غذا میخورید ،درباره آن به کودک توضیح دهید .تشویقش کنید
که جمالت دو کلمهای مثل «آب بده ،به به میخوام» را ادا کند .این مرحله از سخن گفتن او را برای بیان
جمالت بزرگتر کمک میکند.

کتابخوان کوچک

هر روز برایش با اختصاص وقت معینی کتاب بخوانید .او را در بغل بگیرید و برایش نام عکسهایی که در
کتاب میبیند را ببرید .برخی اوقات از او بپرسید “پیشی کو؟ جوجو کدام است؟”ممکن است ابتدای کار خیلی
نتواند آنها را در کتاب نشان بدهد ولی از این موضوع نگران نشوید و آنرا تکرار کنید.

یاری رسان
بزرگ

کودک شما میتواند کمک کننده خوبی باشد .به او دستورات سادهای مثل“ :میتونی پوشکت را برام بیاری؟
بدهید .شلوارت رو به من بده ”.ممکن است نیاز به اشاره به محل آن شی باشد .بعد از اینکه این کار را کرد
از او تشکر کنید و یادآوری کنید که چه کمک بزرگی کرده است.
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هم اينك كودك پر كار شما ميتواند به سرعت در اطراف خانه جابجا شود .شايد بتواند خودش بايستد و با
گرفتن مبلمان خانه راه برود يا خودش به خوبي راه برود .او سعي ميكند از پلهها باال برود و چشمان مراقب
شما خيلي مهم است .كودك شما عاشق هل دادن و كشيدن اشياء است و روز به روز نيرومندتر ميشود.
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بیا بريم قدم
بزنيم

كودك شما عاشق قدم زدن و ديدن چيزهاي تازه است .درباره چيزي كه ميبينيد با او صحبت كنيد .در يك
مكان باز ،به او اجازه بدهيد اسباببازي چرخدار خود را بكشد .وقتي كه او خودش به تنهايي شيء بزرگي را
حركت ميدهد ،از احساس قدرت لذت ميبرد .دقت كنيد كه اسباببازي چرخدار را بصورت ايمن نگه داشته
باشد.

در قايق پارو بزن

بگذاريد كودکتان روي اسب چوبي گهوارهاي يا روي يك صندلي تاب بخورد .او را روي زانوهايتان بگذاريد
و بدنتان را جلو عقب كنيد .روي كفاتاق در مقابل او بنشينيد ،دست او را بگيريد و به آرامي او را جلو عقب
بكشيد .وقتي او را جلو و عقب ميكنيد شعري بخوانيد مثل” ،پارو بزن پارو بزن با قايقت”.

عبوراز تونل

يك ملحفه یا روتختي برداريد و روي ميز يا پشت دوتا صندلي پهن كنيد طوري كه يك تونل درست شود.
كودك را تشويق كنيد تا سينهخيز از وسط آن بگذرد« .از وسط بيا» «رفتي اونجا» «تو اين كار رو كردي!»
خواهر و برادرها هم اين بازي را جالب انجام ميدهند.

توپ را بغلتان

كودك شما از بازي با توپ لذت ميبرد شما ميتوانيد مقابل او بنشينيد و توپ را به طرف او بغلتانيد او را
تشويق كنيد تا توپ را دوباره به سمت شما بغلتاند .وقتي كه اين كار را كرد برای او دست بزنيد .اگر توپ
بزرگ و نرم باشد (مثل توپهاي پارچهای یابادی بزرگ) ،ممكن است بتواند آن را بگيرد.

قدم زدن انگشتی

وقتي كودك انگشتتان را گرفته است همراه با او قدم بزنيد .كودك تصميم بگيرد كه بروید یا بایستید .درباره
آنچه كه ميبينيد و جايي كه ميرويد صحبت كنيد «بيا بريم طرف اون گلها» «بيا بريم پايين اون تپه»؛ يا
«تو خيلي خوب راه ميروي!».

هيجان رقص

آهنگ رقص شاد بگذاريد و به كودك نشان دهيد كه چطور برقصد! حركت كنيد ،بچرخيد و دست بزنيد و
پاهايتان را بكوبيد .تعداد زيادي آهنگ مختلف را امتحان كنيد .تعدادي شال گردن و روبان را تكان دهيد،
مهماني رقص داشته باشيد.
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حاال كودك با مهارت بيشتری از انگشتانش استفاده ميكند .او با انگشت اشاره نشان میدهد و ميتواند
تكههاي كوچك نان صبحانه را با کمک انگشت شست و انگشت دیگر بردارد .او ميتواند مداد رنگي يا
ماژيكي را نگه دارد و با آن خط بكشد و ميتواند اشياء كوچكي مثل ميخ را بردارد و درون جعبه ميخ بگذارد.

شكوفايي هنري

بگذاريد كودك شما با استفاده از يك مداد رنگي و كاغذ بزرگ براي شما نقاشي بكشد .فضاي زيادي دراتاق
براي كودك فراهم كنيد .ممكن است كودك فقط چند تا خط بكشد ،ولي خيلي او را تشويق كنيد« :به اين
تصويري كه كشيدي نگاه كن!» مطمئن شويد وقتي كارتان تمام شد مداد رنگيها را جمع كنيد .كودك شما
هنوز نميداند كه شما فقط ميخواهيد با آنها روي كاغذ بكشيد.

پرتاب توپ

فرزندتان را تشويق كنيد تا پرتاب توپ نرم و كوچكي را تمرين كند .او را ايستاده در جايي بگذاريد و توپ را
پرتاب كنيد .دوباره امتحان كنيد ـ ببينيد تا كجا ميرود .در ابتدا او ممكن است احتياج داشته باشد كه شما
چگونگي پرتاب توپ را به او نشان دهيد« .واي ،نگاه كن تا كجا رفت!»

ساخت با كارتن

جعبههاي شير را براي استفاده به عنوان آجر بشوئيد و جمعآوری كنيد .به كودك نشان دهيد كه چطور آنها را
روي هم بگذارد ،بعد آنها را خراب كنيد .آنها را روي هم بچينيد تا ديواري بسازيد و دوباره آن را خراب كنيد.

نوار چسب

با نوارچسب ،گلولهای چسبناک درست كنيد .به نحوی که بیرون آن چسبناک باشد .آن را به كودك بدهيد
تا با آن بازي كند .اين كار براي كودك بسيار سرگرم كننده است و تمرين خوبي براي انگشتانش هست.

چالندن

يك اسفنج ،ليف ،يا توپ اسفنجي به كودك بدهيد تا در حمام با آن بازي كند .به كودك نشان دهيد كه
چطور آب را بگيرد و به بيرون بچالند .بايد اجازه دهيد كودكتان با اسباببازي پالستيكي آبپاش بازي كند.
واقعا به او خوش میگذرد.

پر كردن و خالی

يك ظرف يا جعبه پالستيكي و تعدادي وسيله مثل گيره لباس ،يك قاشق ،يك ماشين اسباببازي و يك
قرقره به كودك بدهيد .مطمئن باشيد كه اين وسيلهها به اندازه كافي بزرگ هستند كه خطر خفگي نداشته
باشند .به كودك نشان دهيد كه چطور همه را داخل جعبه بگذارد ،بعد آنها را دوباره بيرون بريزد .فردا جعبه
و اشياء آن را تغيير دهيد.

زمان کتابخانه

حدودا هر دو هفته برنامه رفتن به کتابخانه را ترتیب دهید .کتب جدید را با کمک کودک خود انتخاب کنید
و بردارید .هر روز آنها را جلوی رویتان بگیرید و با هم داستان را بخوانید ،در مورد عکسها با هم صحبت
کنید و به وی اجازه دهید کتاب را ورق بزند و به عکسها اشاره کند .چه اوقات زیبایی را با هم میگذرانید!

کردن
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حل مسئله
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كودك شما مشغول جستجو است او از نگه داشتن ،چيدن ،و بازي كردن با اسباببازيها لذت ميبرد .او
بخشهاي بدن خود را ياد ميگيرد و ميتواند در صورت سئوال كردن حداقل به يكي از آنها اشاره كند .او از
كتابها و دست زدن به به عكسهاي مورد عالقهاش لذت ميبرد.اجازه دهید در ورق زدن کتاب کمک کند.
از اینکه بفهمد اشیا چگونه کار میکنند لذت میبرد.
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قلّك

با يك قوطي بزرگ کنسرو يا ظرف پالستيكي ،قلّك درست كنيد .شكاف درازی حدود یک سانتیمتر روي
جعبه ايجاد كنيد .از در شیشههای نوشابه به عنوان «پول» استفاده كنيد يا تكههاي گرد از جعبه ببريد.
چگونگي گذاشتن سكهها را درون قلّك به كودك نشان دهيد.

نقاشي با آب

يك قلموي تميز و سطل كوچكي از آب صاف به كودك بدهيد .در يك روز آفتابي ،بيرون برويد و اجازه دهيد
كودك روي ديوارها ،پيادهرو يا حصار اطراف خانه با آب نقاشي كند .كودك شما از اين نقاشي لذت خواهد
برد .سپس منتظر باشيد تا خشك شود و دوباره نقاشي بكشيد .اين كار را درون خانه با يك قلمو و يك تكه
كاغذ امتحان كنيد «نگاه كن نقاشي داره محو ميشه!».

حل مسئله

به كودك اجازه دهيد تا بررسي كند اشياء چطور كار ميكنند و چه كاري انجام ميدهند .به كودك نشان
دهيد كه چطور كليد المپ را روشن و خاموش ميكند .نشان دهيد كه چطور چراغ قوه كار ميكند .با او در
مورد اينكه چه كار ميكنيد و چرا اين كار را ميكنيد صحبت كنيد« :من كتم را ميپوشم چون سردم است».

جستجوگر
كوچولو

در زمان آرامي ،از كودك بخواهيد كه پتو را پيدا كند يا كتاب را از اتاق ديگري بياورد .از او چيزهايي بخواهيد
كه در اين موقع نميتواند ببيند .ممكن است به اندكي كمك نياز داشته باشد .وقتي كودك موفق شد ،حتم ًا
بگوئيد «متشكرم».

بازي جور كردن

بچهها در اين سن تازه به اين موضوع دقت ميكنند كه چه وقت دو شيء به هم شبيهاند ،به خصوص كفش،
جوراب ،يا چيزهاي ديگري كه ميشناسد .اين بازي را انجام دهيد :يك لنگه كفش يا جوراب كودك را
برداريد .از كودك سئوال كنيد ،لنگه ديگر كه درست مثل اين هست كجاست؟ به كودك كمك كنيد تا جور
كند« .بله ،اين دوتا مثل همند».

مثل من توهم
انجام بده

يك بازي با كودكتان انجام دهيد .چيزي انجام دهيد و سعي كنيد كودك هم از شما تقليد كند دست بزنيد،
اگر او سعي ميكند بگوئيد« :نگاه كن :تو هم ميتواني دست بزني!» بيني خود را لمس كنيد ،زبانتان را بيرون
بياوريد و بگوئيد «تو هم سعي كن!» وقتي او كاري تازه انجام ميدهد ،از او تقليد كنيد .شاد باشيد .شما
ميتوانيد اين كار را با آينه هم امتحان كنيد
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کودك اجتماعي شما دوست دارد توپ را غل دهد و داليموشه يا بازيهاي تعاملي را با شما انجام دهد .او
احتياج دارد بداند كه شما نزديك هستيد .در واقع دوست دارد در مركز توجه قرار بگيرد! نسبت به شما
عاطفه عميقي نشان ميدهد اما وقتي كارها مطابق ميل او پيش نميروند ممكن است كج خلقي كند .او نسبت
به مهارتهايش احساس غرور ميكند ،و ميخواهد ياد بگيرد كه چطور به تنهايي کارهایش را انجام دهد.

لباس پوشيدن

ممكن است كودك شما دوست داشته باشد كه كالهها و كفشهاي مختلف را بپوشد و خودش را در آينه
نگاه كند .يك جعبه تعویض لباس مثل شالگردن و ماسكهاي خندهدار درست كنيد .گهگاه چيزهاي جديد
به آنها اضافه كنيد .ميتوانيد چيزهاي جالبي از فروشگاه لباس یا لباسهای بدون استفاده بزرگترها پيدا كنيد.

در كارهاي خانه
كمك كن

كودك شما ميتواند در كارهاي كوچكي مثل پاككردن سفره با اسفنج ،به هم زدن غذا يا جارو كردن اندكي
گرد و خاك با يك جاروي كوچك ،به شما كمك كند .او از انجام دادن كار مشخص شده براي شما لذت
ميبرد .حتم ًا به خاطر كمك او را تشويق كنيد.

مسواك زدن
دندانها

مسواك كودك را به او بدهيد .اجازه دهيد به چگونگي مسواك زدن شما يا خواهر برادرش نگاه كند .اندكي
خمير دندان (بدون فلورايد) روي مسواك بگذاريد تا كودك آن را مزمزه كند .انتظار نداشته باشيد زياد مسواك
بزند ،احتمال دارد هنگام يادگيري اين كار جديد مسواك را بجود ،و شما ممكن است اين كار را برايش تمام
كنيد .در پایان مسواک وی را در محلی ایمن و تمیز برای استفاده در نوبت بعد قراردهید.

رفتن به بازار
برای خرید
کردن

كودك را همراه خودتان براي «كمك» به سوپر ماركت ببريد .درباره همه رنگها و بوها با آن صحبت كنيد.
اجازه دهيد كودك چيزي مثل يك قوطي يا آبميوه را نگه دارد .هنگام حسابكردن بگذاريد كودك به صندوق
پرداخت كند .چه دستیار خوبي!

قايم باشك

در خانه با قايم شدن پشت در ،بازي قايم باشك انجام دهيد ،كودك را صدا كنيد بعد از گوشهاي به او نگاه
كنيد تا شما را پيدا كند .يك خواهر يا برادر ميتواند اين بازي را جالب انجام دهد .اين كمك ميكند تا بچه
بفهمد وقتي شما ديده نميشويد ،باز هم بر ميگرديد.

حمام كردن
كودك

هنگام استحمام كودك ،اجازه دهيد او يك عروسك پالستيكي را بشويد .به كودك نشان دهيد كه چطور با
عروسك به مالیمت رفتارکند .بعداً ،اجازه دهيد كودك آن را خشك كند و در آغوش بگيرد .اين كار دوست
داشتن را به او ياد ميدهد.

زمان نظافت

از كودك بخواهيد كه كمك كند اسباببازيها را جمع كنيد .شما به يك جعبه يا قفسه احتياج داريد تا
اسباببازيها را در آن قرار دهيد .اسباببازيها و چگونگي گذاشتن آنها را در مكان مورد نظر به كودك
نشان دهيد« .چه دستیار خوبي».
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