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مقدمهای برای والدین:
والدین عزیز همانگونه که مستحضرید هدف از آموزش کودکان ،آماده کردن آنها برای زندگی مستقل با کمترین وابستگی
است .یکی از عواملی که به است قالل در زندگی منجر خواهد شد ،اشتغال موفق است .از طریق اشتغال ،فرد به کفایت اقتصادی و
اجتماعی دست خواهد یافت ودر جامعه عزت نفس و احترام به دست خواهد آورد.
یکی از مهم ترین عواملی که به زندگی انسان معنا می بخشد کار است  .در واقع کار و شغل فرصتی به وجود می آورد برای
خودکفایی اقتصادی ،برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران ،ایجاد احساس احترام و عزت نفس به خود و همچنین به عنوان وسیلهای
برای ابراز خود است.
نیازها و توقعات بازار کار امروز الزاما انسان را بر آن میدارد تا از نظر جسمی ،چابک و پر تحرک و از نظر ذهنی بیدار و هشیار و
از نظر روانشناختی ،شایسته و توانا باشد .در واقع مسئلهی مهم و ضروری در بازار کار امروز «تغییر» است .باید بپذیریم که مشاغل
در حال تغییر هستند و باید خود را برای کسب مشاغل به مهارتهای اساسی مجهز کنیم .برنامه آمادگی شغلی باعث خواهد شد
فرد با مهارتهای اساسی مناسب برای اشتغال آشنا شود و آنها را فرا بگیرد.
سنگ زیربنای موفقیت به درک ارزش مهارتها از سوی والدین و مربیان وابسته است .کودکان باید متقاعد شوند که موفقیت در
آینده وابسته به ارتقا سطح مهارتهایشان است .از آنجا که افراد جوان اغلب شکایت میکنند که وقتی به کار دست پیدا میکنند،
احساس میکنند برای دنیای کار آماده نیستند .این مشکل تا اندازهای به خاطر فقدان مجموعهای از مهارتها است .بنابراین الزم
است بستهی مهارتی ایجاد گردد و کودکان را در کسب این مهارتها تجهیز نمایند تا در آینده انتخابهایی داشته باشند که آنها
را وارد عرصههای شغلی امیدوار کنندهای نماید.
مهارتهای مورد نیاز برای آمادگی شغلی در کودکان و نوجوانان
خرده مولفهها

مهارتهای مورد نیاز برای آمادگی شغلی
خالقیت
توانایی تفکر نقادانه
توانایی ابراز وجود
خودآگاهی

مهارتهای اجتماعی مناسب در محیط کار

ارتباط دوستانه با همکاران و مراجع(روابط بین فردی)
توانایی انجام کار گروهی
توانایی نه گفتن
مهارت تصمیم گیری

مهارتهای فکری

مهارت حل مسئله
هماهنگی چشم و دست
آشنایی با مشاغل مختلف

مهارتهای فنی و آشنایی با مشاغل

آشنایی با ابزار مشاغل
آشنایی با اهمیت تمامی مشاغل برای جامعه

ایجاد نگرش مثبت نسبت به اشتغال
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بستهی مهارتی مشاغل
بستهی مهارتی مشاغل شامل بازیها و تمرینهایی میشود که مهارتهای اجتماعی مناسب در محیط کار (خالقیت ،تفکر نقادانه،
ابراز وجود ،خودآگاهی ،توانایی همدلی ،ارتباط دوستانه با همکاران و مراجع ،توانایی انجام کار گروهی و توانایی نه گفتن) و
مهارتهای فکری (تصمیم گیری و حل مسئله) را به کودکان آموزش میدهد.
تمرینها و بازیهایی برای تقویت خالقیت
در ادامه ،به تعدادی بازی که در پرورش خالقیت کودکان میتواند نقش موثری داشته باشد ،اشاره میشود:
 سوپ یا ساالد خالقیت تهیه کنید! با فرزندت ان به آشپزخانه بروید و از او بخواهید که برای پختن یک سوپ یا ساالدعجیب به شما ایده بدهد .این سوپ یا ساالد میتواند شامل خیلی از مواد خوراکی باشد که شاید تا به حال کسی به
فکرش نرسیده که آنها را در سوپ بریزد! سعی کنید هر قدر هم که به نظر خنده دار میرسد از ایدههای او استفاده کنید
و پیشنهادات خودتان را هم مطرح کنید.
 با هم ابرها را تماشا کنید .گاهی با فرزندتان به آسمانی که چند تکه ابر در آن هست نگاه کنید .آنها را با دست به اونشان دهید و از او بپرسید که آن ابر شبیه به چیست؟ آیا میتواند متوجه شود که هر ابری بیشتر به چه شیء یا موجودی
شبیه است؟ میتوانید خودتان به تخیل او بال و پر بدهید .مثالً یک ابر خاص را به چیزی تشبیه کنید (شبیه گوسفند) و از
او بپرسید دیگری را چطور میبیند؟
-

از کودک بخواهید که پایان قصهها را عوض کند .برای او داستان بخوانید و قصه تعریف کنید .سپس از او بخواهید
که آخر داستان را به شیوهای دیگر یا آن طور که خودش فکر میکند قشنگتر میشد ،تغییر دهد .گاهی حتی در اواسط
داستان میتوانید در لحظههای حساس و هیجان انگیز داستان توقف کنید و از او بپرسید که حدس میزند در ادامه چه
اتفاقی خواهد افتاد؟

 کارهای عجیب و غریب انجام دهید .گاهی از او بخواهید که یک خانه یا یک سگ را به هر شکلی که خودشدوست دارد بکشد ،حتی اگر هیچ خانه یا سگی شبیه به آن قبالً وجود نداشته است .هیچ گاه اصرار نکنید که نقاشیهای
کودکتان را به آن شکل و رنگی در بیاورید که همهی نقاشیهای معمول هستند .برای مثال ،اگر او خورشید را به رنگ
صورتی یا تنهی درختان را به رنگ زرد میکشد ،از او انتقاد نکنید و اجازه دهید دنیا را از دریچهی چشم خودش ببیند
نه از نگاه شما .همچنین میتوانید در حین ورزش از او بخواهید که حرکاتی را خودش ابداع کند و به یک تمرین نرمش
اضافه کند.
 به کمک شن و خمیربازی با او مجمسه بسازید .سعی کنید در هفته دو سه مرتبه با او شن بازی کنید .این کار را درفصول گرم سال میتوانید در باغچهی حیاط خانه انجام دهید .از ظروف پالستیکی کهنه و مقداری شن و سیمان استفاده
کنید و اشکال مختلف درست کنید .حتی میتوانید این اشکال را در آفتاب بگذارید تا بعد از خشک شدن به عنوان دکور
اتاق کودک از کارهای دستی خودش استفاده کنید.
 بازی عینک جادویی .یک عینک اسباب بازی تهیه کنید .به او بگویید بیا فرض کنیم این عینک جادویی است و با زدنآن به چشم ،چیزهایی میبینیم که در عالم واقعیت وجود ندارند .بعد از او بخواهید عینک را به چشم بزند و چیزهایی را
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که میبیند برای شما توصیف کند .مثالً بگوید جایی که میبیند کجاست ،چه رنگی است ،چه ویژگیهایی دارد و چه
کسانی آنجا هستند.
 رنگ بازی .سعی کنید در محیطی مانند حمام (روی دیوارها) امکان این را فراهم کنید که کودک با استفاده از ماژیک-های رنگی یا رنگهای مجاز نقاشی کند .نقاشی هایی که با آب قابل شستشو باشند .به او یاد بدهید که این کار را فقط
در حمام میتواند انجام دهد .ضمناً ،بعد از بازی برای پاک کردن نقاشیها از خودش هم کمک بگیرید تا عالوه بر
خالقیت ،مسئولیت پذیری را نیز به او آموخته باشید.
 به یک پیاده روی بامزه و جالب بروید .با نگاه جدیدی به اطرف خانهتان بنگرید .در خیابان نزیک خانه قدم بزنیدو از او سوالهایی بپرسید که پاسخی آزاد دارند ،برای مثال« :به نظرت اون گربه به چی داره نگاه میکنه؟» او را تشویق
کنید با اشاره آنها را به شما نشان دهد .کودکان دیدگاه متفاوتی دارند .شاید شگفت انگیزترین جنبه آن این باشد که
همه چیز برایشان تازگی داشته ،جدید و جالب است.
 قصههای خیالی بگویید .پایان قصهها را طبق داستانها و شعرهای مورد عالقهتان تغییر دهید .با این قصهها به رشددایره زبان کودکتان کمک کرده و به او کمک میکنید که یاد بگیرد چگونه به شیوه خودش داستان بگوید.
 یک مسابقه خنده دار ترتیب بدهید.کودکتان را تشویق کنید تا عجیبترین تصویر یک گربه را بکشد .این نوعفعالیتها نه تنها قوه تخیل او را تقویت میکند ،بلکه به او نشان میدهند که تالش برای کمال لزوماً هدف مطلوبی نیست.
تمرینها و بازیهایی برای تقویت مهارت تفکر نقادانه
برای اینکه نقد کردن را به بچهها آموزش دهید میتوانید از موقعیتهای زیر شروع کنید .انتخاب هر موقعیت بستگی به میزان
عالقهی کودک به آن دارد:
الف) خرید کردن و در عین حال فریب تبلیغات فروشنده را نخوردن :به عنوان مثال ،به بچه ها یک جعبه نشان میدهیم و میگوییم
این یک جعبه پر از جواهرات است .چه کسی آن را میخرد؟ بچهها باید یاد بگیرند که به این پیشنهادات شک کنند .مثال دیگر
این است که از بچهها بپرسید « :اگر یکی از دوستانتان ،به شما بگوید که من یک پخش کنندهی موسیقی همراه که سیصد هزار
تومان قیمت دارد را به مبلغ سی هزار تومن به تو میفروشم ،شما چه کار میکنید؟»
دیگر موقعیتها:


نقد کارتونها و فیلمهای تلویزیونی



نقد آگهیهای بازرگانی



نقد رفتارهای یکدیگر (بدون تندی یا بیاحترامی)



نقد رفتارهای یکی از اعضای خانواده که مشکل ساز شده است



نقد مسابقهی فوتبال یا والیبال



نقد شیوهی پاسخ گویی یک مسئول اجرایی در یک برنامهی زنده

4

تمرینهای آموزش ابراز وجود برای کودکان
 یکبا بچهها تمرین کنید تا موقعیتهایی که قبالً برایشان رخ داده و خجالت کشیدهاند را دوباره بازسازی کنید .شما نقش طرف
مقابل را بازی کنید .این بار ،ماجرا را طوری بازی کنید که آنها جرأتمندانه رفتار کنند.
 دوبه بچهها یاد بدهید با سینهی سپر کرده و شانههای برافراشته و راست راه بروند .در حین صحبت کردن در چشمان طرف مقابل
نگاه کنند و برای آغاز جمالت از «من» استفاده کنند.
 سهبه بچهها فرق رفتار پرخاشگرانه ،منفعالنه و جرأتمندانه را با مثال آموزش دهید .به طور مثال ،وقتی بچهای در مدرسه مورد
تمسخر قرار میگیرد به سه شیوه میتواند رفتار کند .این سه شیوه را با هم به صورت نمایش بازی کنید و مزایا و معایب هرکدام
را برشمارید.


به سمت فردی که او را مسخره کرده رفته و او را هل بدهد یا مشتی توی صورتش بزند (پرخاشگرانه)



قوزکرده و با بغض به او نگاه کند و بعد هم بزند زیرگریه (منفعالنه)



محکم و جدی مقابل او بایستد و به او بگوید «من این رفتارت را اصالً دوست ندارم .تو حق نداری مرا مسخره کنی».

تمرینها و بازیهایی برای تقویت مهارت خودآگاهی
تمرینها و بازیهایی که در ذیل ارائه شده است به کودکان کمک میکند ویژگیها و هیجانات و نقاط قوت وضعف خود را
بشناسند.
 تمرین یک :والدین یا مربیان میتوانند از دو کودک بخواهند وسط اتاق یا کالس بروند و یکی از آنها حرکاتی راانجام دهد و دیگری عیناً حرکات او را تکرار کند .این تقلید میتواند در قالب یک نمایشنامه باشد .سپس از بچه ها سؤال
شود چه احساسی دارند .ممکن است این وضعیت به نظر آنها خنده آور برسد ،ولی این یک خندۀ تمسخرآمیز است.
سپس نتیجه گیری شود که بهتر و زیباتر آن است که هرکس در دنیا ،خودش باشد ،نه اینکه سعی کند شبیه دیگران شود.
باید بر اهمیت فردیت تأکید کرد ،در عین حالی که بر مشارکت و همکاری نیز تأکید میشود.
 تمرین دو :از کودکان خواسته شود عکس افرادی را که در روزنامه یا مجله میبینند به مدت یک هفته روی یک قطعهمقوا چسبانده و به کالس بیاورند ،سپس وقتی کارهای خود را به کالس آوردند ،از آنها خواسته شود به کاردستیهای
خود نگاه کنند و بگویند که آیا هیچ دو تصویری را پیدا کردهاند که دقیقاً شبیه یکدیگر باشد .بدیهی است که پاسخ
آنها منفی بوده و این موضوع اهمیت بیهمتایی افراد را حتی از نظر ظاهری نشان میدهد.
 تمرین سه :از کودکان خواسته شود اثر انگشت خود را با استفاده از استامپ یا جوهر روی یک کاغذ بگذارند و درمورد اینکه اثر انگشت هیچ دو انسانی-حتی دو قلوهای همسان -شبیه یکدیگر نیست ،با آنها صحبت شود.
 تمرین چهار :از کودکان خواسته شود که تحت دو عنوان « چیزهایی که در خودم دوست دارم» و « چیزهایی کهمیخواهم در من تغییر کند» ،هرکدام سه نقطهی مثبت و سه نقطه ضعف خود را بیان کنند .سپس سعی شود به کودکانی
که نتوانستهاند نقطهی مثبت یا منفی خود را ذکر کنند ،کمک شود تا ویژگیهای خود را بیابند.
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تمرین پنج :از کودکان خواسته شود جمالت ناتمامی مانند جمالت ذیل را در ذهن یا روی کاغذ تکمیل کنند:


من دوست دارم که در آینده...



عالیق من در زندگی...



آرزوهای من عبارتند از...



هدف من این است که...

 تمرین شش :از کودکان خواسته شود صدای خود را ضبط کرده و به آن گوش کنند یا فیلمی که از آنها گرفته شدهرا ببینند (کشف جسمانی خود).
 تمرین هفت :از کودکان خواسته شود نامهای برای یک دوست ناشناس بنویسند و خودشان را در نامه به آن دوستمعرفی کنند .این نامه باید به قدری معرّف خصوصیات هر فرد باشد که وقتی در کالس خوانده میشود ،سایرین بتوانند
تشخیص دهند که نامه متعلق به کیست.
 تمرین هشت :از کودکان خواسته شود بگویند چه چیزهایی باعث ایجاد هیجانات مختلف در آنها می شود؟ مثالً چهچیزهایی آنها را خشمگین ،غمگین ،هراسان یا شاد میکند.
 تمرین نه :از کودکان خواسته شود یک ویژگی خود را با پانتومیم اجرا کنند.تمامی مهارت های فوق به کودکان کمک خواهد کرد به خودآگاهی دست یابند و با شناخت ویژگیهای شخصیتی خود،
انتخابهای درستتری را در آیندهی اجتماعی و شغلی خود داشته باشند.
تمرینها و بازیهایی برای تقویت مهارت روابط بین فردی
 یکابتدا از کودکان خواسته میشود حدس بزنند در ذهن ما چه میگذرد .بدون این که سخنی بگوییم ،میخواهیم آنچه را در
ذهن ما میگذرد به زبان بیاورند یا حتی نقاشی کنند .بدیهی است که جوابها بسیار متفاوت است .سپس آنها را متوجه این نکته
میکنیم که چقدر دشوار است بتوان بدون استفاده از زبان حدس زد که دیگران چه ذهنیتی دارند و چقدر زبان مهم است.
 دوبازی یک کالغ ،چهل کالغ:
مربی ماجرایی را در گوش یکی از بچهها تعریف میکند و از او میخواهد آن را در گوش فرد کناریاش بگوید و به همین
ترتیب الی آخر .سپس از نفر آخر میپرسد چه شنیده است .این بازی کودکان را متوجه این نکته میکند که اگر اصول درست را
رعایت نکنند ،بین منظور آنها و برداشتهای دیگران اختالف پیش میآید و موجب سوء تفاهم میشود.
 سهاز یکی از کودکان خواسته میشود پشت به دیگران بایستد و صحبت کند و از دیگران پرسیده میشود چه احساسی دارند؟
 چهاراز بچهها خواسته میشود به طور گروهی با هم درمورد موضوعی صحبت کنند و سعی کنند نوبت را در صحبت کردن رعایت
کنند.
 پنجاز یکی از کودکان خواسته میشود با صدای آرام صحبت کند .سپس ،از بقیه پرسیده میشود آیا کسی چیزی شنیده است.
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 ششماژیک سحر آمیز:
فقط کسی میتواند صحبت کند که ماژیک سحرآمیز به دستش برسد (اهمیت صحبت کردن در مواقع خاص و لزوم رعایت
سکوت در موقعیتهای خاص را آموزش میدهد).
تمرین توانایی انجام کار گروهی
-

با قوانین کوچک شروع کنید

کودک تا پنج سالگی به درستی معنای مشارکت و تقسیم کردن را نمیفهمد .اما به هر حال ،کودک میتواند بعضی از قوانین پایه
را درک کند ،مثالً صبر کردن و رعایت برای نوبت :زهرا میرود و بعد تو میروی؛ یا «اگر تو یک اسباب بازی را کنار بگذاری،
هر کسی میتواند با آن بازی کند و اگر اسباب بازیات را برای بازی به جایی میبری ،پس همه کسانی که آنجا هستند میتوانند
با آن بازی کنند».
-

زمان مشخص کنید

دفعهی بعدی که فرزندتان نمیخواهد چیزی را با دیگران تقسیم کند ،از زمانبندی استفاده کنید .به کودک بگویید که برای مدتی
محدود ،مثالً  01دقیقه ،میتواند با آن بازی کند و سپس با اتمام زمان ،نوبت خواهرش است که  01دقیقه با آن بازی کند .این شیوه
به کودک نشان میدهد که چگونه نوبت را رعایت نماید و او را متوجه این مسئله میکند که اسباب بازی را برای همیشه به کسی
نمیدهد.
-

الگو باشید

کودکان به آنچه که والدین انجام میدهند ،توجه ویژهای دارند ،پس اجازه بدهید کودک شما را در حال مشارکت ببیند .مثالً اگر
در حال خوردن ساندویچ هستید ،از کودک سؤال کنید که آیا تکهای از آن را میخواهد .شما و همسرتان حتی باید توجه کودک
را به این که چگونه میتوان با دیگران مشارکت کرد نیز جلب کنید .مثالً انتخاب نوبتی فیلمی که قرار است در سینما ببینید یا تقسیم
فضا برای وسایل شخصی میتواند چگونگی مشارکت و تقسیم کردن را به کودک بیاموزد.
-

به خیریه ها کمک کنید

مناسبتها و تعطیالت فرصت مناسبی است تا با کودک در مورد قسمت کردن وسایل با کودکانی که ممکن است وضعیت مناسبی
نداشته باشند ،صحبت کنید .به همراه کودک در برنامههای خیریه که برای بچهها اسباب بازی جمع آوری میکنند شرکت کنید
تا کودک بتواند بعضی از اسباب بازیها یا لباسهایی که دیگر از آنها استفاده نمیکند را به خیریه اهدا کند .یا میتوانید کودک
را به فروشگاه برده و از او بخواهید که چند اسباب بازی نو برای هدیه به خیریه انتخاب کند.
-

نقش بازی کنید

اگر پاسخ کودک شما به درخواست مشارکت و تقسیم کردن همیشه «نه» است ،بد نیست کمی به تالفی فکر کنید! وقتی در حال
بازی با کودک هستید و او از شما چیزی میخواهد-مثالً لِگوی زرد رنگ -به سادگی به او «نه» بگویید و زمانی که کودک
ناراحت و عصبانی میشود ،با او در مورد این که چه احساسی دارد صحبت کنید و به او بگویید که مطمئناً او هم نمیخواهد باعث
به وجود آمدن چنین احساسی در دوستانش شود .با این شیوه میتوانید هر بار که کودک برای مشارکت و تقسیم دچار تردید شد،
این احساس را به او یادآوری کنید.
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-

به رفتارهای مثبت پاداش دهید

ما زمان زیادی را برای آموزش رفتارهای مناسب به کودک صرف میکنیم و به آسانی فراموش میکنیم به رفتارهای مناسب و
درست کودک پاداش دهیم .وقتی کودک وسایلش را با دیگران تقسیم میکند ،او را مورد تشویق قرار دهید .اجازه بدهید کودک
متوج ه شود که شما چقدر از دیدن مهربانی او با دوستان یا خواهر و برادرش خوشحال میشوید و به او بگویید که با این رفتارش
بچههای دیگر را نیز چقدر خوشحال کرده است.
-

تمرین کلید موفقیت است

در کنار کودکان بودن و تعامل با آنها در خالل بازی میتواند درسی برای مشارکت و تقسیم کردن باشد .پس سعی کنید هرچه
زودتر کودک را به بودن در کنار همساالن عادت دهید .شرکت در برنامههای گروهی بازی طی سالهایی میتواند اعتماد و اطمینان
میان دوستان را تقویت کند و هر چه قدر این حس اعتماد بیشتر گسترش پیدا کند ،کودک بیشتر به مشارکت و تقسیم کردن با
دیگران تمایل نشان خواهد داد.
تمرینها و بازیهایی برای تقویت مهارت حل مسئله
تمرینهای ذیل کمک خواهد کرد تا کودک توانایی حل مسئله را به تدریج بیاموزد.
 تمرین اولیک مسئله را برای کودکان در کالس مطرح کنید و از آنها بخواهید راه حل ارایه دهند.
مثال:
علی فردا امتحان دارد و تا به حال نتوانسته خوب درس بخواند.زهره از مدرسه آمده ولی کلید ندارد و نمیتواند داخل منزلشان برود .باید چکار کند؟مدرسه سمیرا تعطیل شده و همه رفتهاند ولی کسی دنبال او نیامده .باید چه کار کند؟فردا امتحان داری و کتابت را گم کردهای .چه کار میکنی؟سپس از بچهها بخواهید هرکس هر راهحلی به ذهنش میرسد بگوید .البته کسی حق ندارد دیگری را مسخره کند .هر کسی
بتواند راه حلهای بیشتر و بهتری برای یک مشکل ارایه دهد ،برنده است.
 تمرین دومهریک از بچهها که مشکلی دارد در کالس مطرح کند و دیگران راه حل بگویند.
 تمرین سوماز پازلهای جورچین و جدولهای معما برای حل مساله استفاده شود.
 تمرین چهارم :بازی با کارتهای «فرض کن»...در این بازی دانش آموز از داخل پوشه یک کارت حاوی جمالتی که با «فرض کن »...آغاز میشود و در آن تصور و توصیفی
از مشکل مطرح شده است ،برمیدارد .دانش آموز کارت را میخواند و کالس سعی در ارائهی راهحلهای ممکن میکند .زمانی
که دانش آموزان راه حلهای ممکن برای کارت را ارائه کردند ،میتوانید از آنها بخواهید راه حلهای پیشنهادی خود را بازی یا
نقش گذاری کنند.
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میتوان اظهار داشت که شطرنج به عنوان یک بازی ،محیطی را ارائه میکند که با هر آرایش در صفحه ،مسألهای خاص شکل
گرفته و مستلزم حل آن جهت پیشبرد بازی است.
تمرینها و بازیهایی برای تقویت مهارت تصمیمگیری
در ادامه به تمرینهایی اشاره شده است که به کودکان مهارت تصمیم گیری را آموزش میدهد.
 یکبرای یک مساله تفریحی مانند تعطیالت آخر هفته یا سفر ایام نوروز ،به کودک چند گزینه بدهید و تصمیم گیری را بر عهدهی
او بگذارید (به طور مثال ،به او بگویید :ما میتوانیم به شمال ،مشهد یا اصفهان برویم .شمال ،دریا و طبیعت زیبایی دارد؛ مشهد،
حرم امام رضا دارد؛ و اصفهان ،بناهای تاریخی .تو میتوانی یکی را که دوست داری انتخاب کنی).
 دوبچهها درمورد یکی از تصمیمات مهمی که گرفتهاند ،گزارش تهیه کنند.
 سهبزرگترها در مورد تصمیمات مهم زندگیشان (مثل ازدواج یا ادامه تحصیل) برای بچهها تعریف کنند.
 چهاربچهها در مورد شغلی که میخواهند در آینده انتخاب کنند مراحل تصمیم گیری را بررسی کنند.
 پنجبرای بچهها داستانی را طراحی میکنیم که در آن تصمیم گیری شخصیتها در پایان داستان ،سرنوشت آنها را تغییر میدهد
و پایان های مختلف را روایت میکنیم یا به صورت نمایش عروسکی به اجرا در میآوریم.
 ششماشین زمان :بچهها خودشان را در ماشین زمان تصور کنند و در مورد بیست سال آیندهشان هرچیزی را که میبینند بگویند و
پیامدهای انتخابهای کنونی را بررسی کنند.

بستهی مهارتهای فنی و آشنایی با مشاغل
این بسته شامل بازیها و کاربرگهایی است که مشاغل را به کودکان پیش دبستانی و سالهای اول دبستان آموزش
میدهد.
توانایی هماهنگی دست با چشم
ایجاد هماهنگی چشم و دست و انجام تمرینها از دوران کودکی ،مهارتهایی را در کودکان پرورش میدهد که به انجام
مشاغل در آینده کمک خواهد کرد .بازیهایی که برای هماهنگی چشم و دست کودکان وجود دارد موجب تقویت دقت ،قدرت
تشخیص ،افزایش سرعت واکنش ،چاالکی دستان و انگشتان ،افزایش توانایی حرکات دست در برابر محرکهای دیداری و دقت
حرکات جهتدار (نشانهگیری) میگردد.
چنانچه بخشی از بازیهای دوران کودکی به تقویت مهارتهای فوق الذکر اختصاص داده شود ،آیندهی موفق شغلی در انتظار
کودک خواهد بود.
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تمرینها و بازیهایی برای افزایش توانایی هماهنگی دست با چشم
جهت تقویت انگشتان و هماهنگی چشم و دست ،الزم است مهارتهای حرکتی ذیل تمرین شود:
-0مچاله کردن کاغذ:
الف -با دو دست ب -با یک دست.
- 2فشار دادن اسفنج و اسباب بازیهای نرم اسفنجی:
الف -با دو دست ب -با یک دست.
-3خمیر بازی:
الف -با هدف ب -بدون هدف

ج -بریدن با انگشتان

 -4ریختن اشیا به داخل جعبه و بیرون ریختن آن:
الف -گذاشتن اشیاء بزرگ در جا تخم مرغی
ب -گذاشتن اشیاء کوچک در جا تخم مرغی
ج -گذاشتن مهرههای رنگی کوچک در جا تخم مرغی
د -گذاشتن حبوبات در جا تخم مرغی
-5درب بطریها را با پیچاندن ،باز و بسته کند (با استفاده از پنج انگشت و سه انگشت).
 -6باز و بسته کردن پیچ و مهره از بزرگ به کوچک.
 -7چیدن مکعبهای رنگی از بزرگ به کوچک.
 -8تا کردن کاغذ -از یک تا کردن الی چند تا کردن.
 -9جاسازی کردن اشکال هندسی.
 -01باز و بسته کردن قفل.
 -00بریدن کاغذ باقیچی:
الف -با هدف ،
ب -بدون هدف -0 :از روی خط مستقیم -2 ،روی خطوط مختلف ،ج -با هدف روی اشکال هندسی مانند :مربع -مثلث،
دایره...
- 02نخ کردن سوزن پالستیکی .همچنین به نخ کشیدن مهرههای کوچک و دانههای تسبیح.
-03باز و بسته کردن زیپ ،دکمه ،بند کفش.
 -04زدن گیرههای لباس به بند یا دور اشکال هندسی.
-05انداختن توپ در حلقهی مینی بسکت.
 -06انداختن حلقههای پالستیکی دور چوبی که بصورت عمود قرار گرفتهاند.
 -07بازی با توپ و راکت ،بازی بولینگ ،تیله بازی و بازی یک قل دو قل.
 -08پیچاندن نخ به دور قرقره (بخصوص هنگام راه رفتن).
 -09حمل استکان پر از آب به شکلی که هنگام راه رفتن آب آن نریزد.
-21حمل یک زنگوله با راه رفتن آرام و سریع به نحوی که به صدا در نیاید.
-20گذاشتن کتاب بر روی سر و راه رفتن به صورتی که کتاب از سر نیفتد.
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-22راه رفتن در اتاق کامالً تاریک یا با چشم بسته.
-23عمود نگه داشتن چوبی به بلندی  21سانت بر روی انگشت.
-24گرفتن و پرتاب کردن توپ و انداختن و گرفتن دو پرتقال با یک دست.
بهتر است تمامی این تمرینات در فضایی پر از شور و شوق انجام گیرد .و برای ایجاد عالقهی بیشتر در کودک بهتر است بعد از
هر موفقیت ،یک تقویت کننده نیز ارائه گردد.

کاربرگهای آموزش مشاغل در ادامه ارائه شده است .با استفاده از کاربرگهایی که در ادامه آمده است کودکان با
مشاغل مختلف آشنا میشوند ،ابزار آالت هر شغل را میشناسند .تعریف درستی از هر شغل در ذهن آنها شکل می-
گیرد.

کشف شغلهای مختلف
خیلی از آدمها توی شهر شما کار میکنند تا برای بقیه کاال و خدمات ارائه بدهند .کاالها ،چیزهایی هستند که ساخته و فروخته
میشوند ،و خدمات کارهایی هستند که آدمها برای بقیه انجام میدهند .وقتی مردم کار می کنند به جامعه خود کمک میکنند
و درآمد کسب می کنند.
درون مربعهای زیر ،عکس شخصی که در حال کار است را بکشید .اسم کار را بنویسید .یک جمله هم در مورد اینکه این فرد
چطور به جامعه کمک میکند بنویسید.

یک دکتر از مردم مراقبت میکند و آنها را سالم نگه

شغل
دارد.
می

دکتر
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شغل من چیست؟

جاهای خالی را با کلماتی که نیاز هست پر کنید:

من خانه می سازم . ...

من فوتبال بازی می کنم . ...

من بیماران را معالجه میکنم . ...

من خانهها را نقاشی میکنم . ...
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شغلهای مراقبتی
دور شغلهایی که کار آنها مراقبت از دیگران است دایره بکشید.
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هر ابزار را به شغل مورد نظر با یک خط وصل کنید.
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معماهای شغلی
در این بازی دو نفره 20 ،عدد کارت وجود دارد که نشانههای مشاغل بر روی آنها
آورده شده است .کودک شماره  ،0سواالت را از دوستش میپرسد و کودک دیگر
باید با نشانههایی که دوستش میدهد ،شغل مورد نظر را حدس بزند .چنانچه اشتباه
جواب دهد کارت ها را به دوست دیگرش میدهد تا سواالت را بپرسد.
من لباس فرم می پوشم.

من لباس فرم می پوشم.

من افراد را به مقصد می رسانم

اغلب تفنگ همراه دارم.

در اتاق عمل کار می کنم.

با ماشین رانندگی می کنم.

من ترافیک را کنترل می کنم.

در بیمارستان کار می کنم.

از دیگران کرایه دریافت می کنم.

دزدان را دستگیر می کنم.

حال افراد بیمار را خوب می کنم.

با تاکسی رانندگی می کنم.

خارج از منزل کار می کنم.

من دریا را دوست دارم.

من لباس فرم می پوشم.

با سیمان کار می کنم.

تور دارم.

غالبا یک خانم هستم.

کاله ایمنی دارم.

بر روی قایق کار می کنم.

در بیمارستان کار می کنم.

خانهها را می سازم.

ماهی میگیرم.

به دکتر کمک می کنم.

من چیزهایی را به وجود می آورم که مردم

من در آسمان کار می کنم.

از گچ استفاده می کنم.

دوست دارند یا دوست ندارند.

غالبا یک خانم هستم.

در مدرسه کار می کنم.

هنگام کار کردن ،دستانم کثیف می شود.

نوشیدنی و غذا را به مسافرین می دهم.

من خیلی خالق هستم.

من معموال خوش قیافه به نظر می رسم.

دانش آموزان زیادی دارم.
به دانش آموزان مشق شب می دهم.

من در اداره کار می کنم.

قطعات را سر هم می کنم.

من لباس فرم می پوشم.

تماس های تلفنی می گیرم.

غالبا به صورت شیفت کار می کنم.

زیاد در حال سفر هستم.

ایمیل ارسال می کنم.

در کارخانه کار می کنم.

مردم مرا کاپیتان صدا می کنند.

قرار مالقات تنظیم می کنم.

در خط تولید کار می کنم.

من هواپیما را به پرواز در می آورم.

نزدیک خانه کار می کنم.

شغل من نیاز به آموزشهای سختی دارد.

در تمام روزهای هفته کار می کنم.

با تراکتور رانندگی می کنم.

بدون پوشیدن لباس خاص ،خواهم مرد.

غالبا تعطیالت آخر هفتهها کار می کنم.

به فضا می روم.

یک صندوق دار دارم.

سبزیجات میکارم.

یک مغازه دارم.

در مزرعه حیواناتی دارم.

من لباس فرم می پوشم.

در مدرسه و دانشگاه بسیار درس خواندم.

من با قیچی کار می کنم.

به صورت شیفتی کار می کنم.

کار من حفظ کردن جان مردم است.

در یک سالن کار می کنم.

افراد در خطر با من تماس می گیرند.

دوست دارم چیزهای جدید را کشف کنم.

آتش را خاموش می کنم.

می شویم ،خشک می کنم و شانه می کنم.

موها را پیرایش می کنم.

من کاله سفید می پوشم.

من باید خیلی قوی باشم.

افراد زیادی دوست دارند کار من را انجام

در آشپزخانه کار می کنم.

از وقتی بچه بودم کارم را شروع کردم.

دهند.

آشپزی می کنم.

کفش خاص می پوشم

من می توانم ثروتمند و مشهور باشم.
می تونم هر جور آدمی باشم.

15

من لباس فرم می پوشم.

من لباس فرم می پوشم.

من افراد را به مقصد می رسانم

اغلب تفنگ همراه دارم.

در اتاق عمل کار می کنم.

با ماشین رانندگی می کنم.

من ترافیک را کنترل می کنم.

در بیمارستان کار می کنم.

از دیگران کرایه دریافت می کنم.

دزدان را دستگیر می کنم.

حال افراد بیمار را خوب می کنم.

با تاکسی رانندگی می کنم.

خارج از منزل کار می کنم.

من دریا را دوست دارم.

من لباس فرم می پوشم.

با سیمان کار می کنم.

تور دارم.

غالبا یک خانم هستم.

کاله ایمنی دارم.

بر روی قایق کار می کنم.

در بیمارستان کار می کنم.

خانهها را می سازم.

ماهی میگیرم.

به دکتر کمک می کنم..

من در آسمان کار می کنم.

از گچ استفاده می کنم.

غالبا یک خانم هستم.

در مدرسه کار می کنم.

نوشیدنی و غذا را به مسافرین می دهم.

دانش آموزان زیادی دارم.

من چیزهایی را به وجود می آورم که مردم
دوست دارند یا دوست ندارند.
هنگام کار کردن ،دستانم کثیف می شود.
من خیلی خالق هستم.

من معموال خوش قیافه به نظر می رسم.

به دانش آموزان مشق شب می دهم.

من در اداره کار می کنم.

قطعات را سر هم می کنم.

من لباس فرم می پوشم.

تماس های تلفنی می گیرم.

غالبا به صورت شیفت کار می کنم.

زیاد در حال سفر هستم.

ایمیل ارسال می کنم.

در کارخانه کار می کنم.

مردم مرا کاپیتان صدا می کنند.

قرار مالقات تنظیم می کنم.

در خط تولید کار می کنم.

من هواپیما را به پرواز در می آورم.

نزدیک خانه کار می کنم.

شغل من نیاز به آموزشهای سختی دارد.

در تمام روزهای هفته کار می کنم.

با تراکتور رانندگی می کنم.

بدون پوشیدن لباس خاص ،خواهم مرد.

غالبا تعطیالت آخر هفتهها کار می کنم.

به فضا می روم.

یک صندوق دار دارم.

سبزیجات میکارم.

یک مغازه دارم.

در مزرعه حیواناتی دارم.

من لباس فرم می پوشم.

در مدرسه و دانشگاه بسیار درس خواندم.

من با قیچی کار می کنم.

به صورت شیفتی کار می کنم.

کار من حفظ کردن جان مردم است.

در یک سالن کار می کنم.

افراد در خطر با من تماس می گیرند.

دوست دارم چیزهای جدید را کشف کنم.

آتش را خاموش می کنم.

می شویم ،خشک می کنم و شانه می کنم.

موها را پیرایش می کنم.

من کاله سفید می پوشم.

من باید خیلی قوی باشم.

افراد زیادی دوست دارند کار من را انجام

در آشپزخانه کار می کنم.

از وقتی بچه بودم کارم را شروع کردم.

دهند.

آشپزی می کنم.

کفش خاص می پوشم

من می توانم ثروتمند و مشهور باشم.
می تونم هر جور آدمی باشم.

این کارت را به دوست خود نشان ندهید،

این کارت را به دوست خود نشان ندهید،

این کارت را به دوست خود نشان ندهید،

چنانچه الزم بود نشانهی بیشتری ارائه بدهید.

چنانچه الزم بود نشانهی بیشتری ارائه بدهید.

چنانچه الزم بود نشانهی بیشتری ارائه بدهید.
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پاسخنامه

پلیس

پزشک

راننده تاکسی

معمار

ماهیگیر

پرستار

هنرمند

مهماندار هواپیما

معلم

مسئول دفتر

کارگر کارخانه

خلبان

کشاورز

فضانورد

مغازه دار

آتش نشان

دانشمند

آرایشگر

آشپز

ورزشکار

بازیگر
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بازی شغل را حدس بزن
سه نشانهی هر شغل را برای کودکان بخوانید و از آنها بخواهید شغل مورد نظر را حدس بزنند .اگر اشتباه بگویند ،یک دور
نمیتوانند بازی کنند .چنانچه کودک بعد از اولین نشانه ،شغل را حدس بزند ،سه امتیاز میگیرد ،بعد از دو نشانه ،دو امتیاز و بعد
از یک نشانه ،یک امتیاز میگیرد.

من لباس فرم نمیپوشم -سه امتیاز

من باید خیلی قوی باشم.

تعطیالت زیادی دارم -دو امتیاز

از وقتی بچه بودم آن را شروع کردم.

با کودکان سر و کار دارم-یک امتیاز

کفش خاص می پوشم.
من یک ورزشکار هستم.

من یک معلم هستم
شغل من نیاز به آموزشهای سختی دارد.

من چیزهایی را به وجود می آورم که مردم

بدون پوشیدن لباس خاص ،خواهم مرد.

دوست دارند یا دوست ندارند.

به فضا میروم.

هنگام کار کردن ،دستانم کثیف میشود.
من خیلی خالق هستم.
من یک هنرمندم.

من یک فضانورد هستم.
در مدرسه و دانشگاه بسیار درس خواندم.

در مدرسه و دانشگاه بسیار درس خواندم.

کار من حفظ کردن جان مردم است.

به مردم کمک میکنم.

دوست دارم چیزهای جدید را کشف کنم.

در بیمارستان کار میکنم.
من یک دکتر هستم.

من یک دانشمند هستم.
من لباس خاصی میپوشم.

افراد زیادی دوست دارند کار من را انجام دهند.

به مردم کمک میکنم.

من میتوانم ثروتمند و مشهور باشم.

دزدان را دستگیر میکنم.

میتونم هر جور آدمی باشم.
من یک بازیگر هستم.

من یک پلیس هستم.
من لباس خاص میپوشم.

افراد زیادی دوست دارند شغل من را داشته باشند.

جان مردم را حفظ میکنم.

من میتوانم ثروتمند و مشهور باشم.

شغل من خیلی خطرناک است.

در ورزش خیلی خوب هستم.
من یک فوتبالیست هستم.

من یک آتش نشان هستم.
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چه کسی شغل بهتری دارد؟

شغلهای زیر را مقایسه کنید:
عکاس شغل بهتری دارد ،زیرا
نسبت به آتش نشان درآمد بیشتری دارد.

.0

قاضی در مقابل جراح

.2

اپراتور در مقابل کشاورز

.3

پلیس در مقابل مامور مخفی

نسبت به آتش نشان با افراد مشهور بیشتری سر و کار دارد.
یا آتش نشان شغل بهتری دارد ،زیرا
خدمت بیشتری به افراد جامعه می کند.
آتش نشان نسبت به عکاس قابل احترام تر است.

.

p

.4

فضانورد در مقابل دندانپزشک

.5

مهندس معدن در مقابل کارگر ساختمان

.6

تاجر در مقابل خلبان

.7

مکانیک در مقابل آشپز

.8

ورزشکار در مقابل سرباز
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شغل مرا حدس بزن
دستورالعمل بازی :این بازی به صورت دو نفره میباشد .کارتها برش داده میشود و به تعداد مساوی بین کودکان تقسیم میگردد.
کودکان به صورت توافقی نفر اول را تعیین میکنند .نفر اول ،اولین کارت خود را روی میز در مقابل دوست خود میگذارد و از دوستش
می خواهد که شغل روی کارت را حدس بزند .در صورتی که کودک شماره  2بتواند شغل مورد نظر را درست حدس بزند ،نوبت اوست
که سوال بپرسد .روند بازی ادامه دارد تا یکی از کودکان نتواند شغل را حدس بزند و یا اشتباه حدس بزند .در این صورت همهی کارتهای
بازی شده به دوستش تعلق میگیرد و او برندهی بازی است.
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بازی چورچین مشاغل
هدف:
 -0بازی و سرگرمی به همراه آموزش
 -2تقویت بنیه دیداری و گفتاری
 -3آشنایی با مشاغل
کارتهایی که بر روی آن تصاویر چند شغل وجود دارد را به همراه تکه های کوچک از تصاویر همان مشاغل در اختیار  2کودک قرار
میدهیم و میخواهیم با نگاه سریع ،هر یک از شغلهای روی تکهها را سر جای خود بر روی کارت قرار دهند .این کار بصورت مسابقه بین
دو نفر انجام میشود و در پایان از آنان خواسته میشود تا در مورد هر یک از شغلها و نام آنها توضیح مختصری ارائه نمایند.

جورچین شغلها با تصاویر
مراحل بازی:
 -0صفحات شغل و کارتها را پرینت بگیرید.
 -2صفحات و کارت را با لمینت بپوشانید تا استحکام الزم هنگام بازی را داشته باشد و در بازیهای چند باره،
کارتها آسیب نبیند.
 -3کارتها را جدا کنید.
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در زمان بازی می توانید اطالعات بسیاری پیرامون هر شغل در اختیار کودک خود قرار دهید و زمینه کنجکاوی و مطالعه او را
فراهم آورده و دایرهی لغات او را نیز گسترش دهید .در این بازی کودک بایستی کارتهای تصاویر مرتبط با حرفه را در جاهای
خالی قرار دهد.
ایجاد نگرش مثبت نسبت به اشتغال (قائل شدن ارزش برای تمامی مشاغل)
بازی تهیهی کارت قدردانی مشاغل
به منظور ایجاد نگرش مثبت نسبت به مشاغل مختلف الزم است به کودکان آموخته شود که همهی شغلها خوب و ضروری
هستند و جامعه به تمامی مشاغل نیاز دارد .برای همین الزم است برای تمامی مشاغل احترام قائل باشند.
اهداف :آشنایی با اهمیت تمامی مشاغل
قدردانی از همهی افرادی که زندگی او را تحت تاثیر قرار دادهاند.
مواد الزم:
کاغذهای رنگی
ماژیک یا مدادشمعی
دستورالعمل بازی:
 -0از بچهها بخواهید مشاغلی را که بر روی زندگی آنها تاثیر دارد را نام ببرند .این مشاغل عبارتند از پلیس ،آتش نشان،
پرستار ،معلم ،مامور شهرداری ،مشاور و روانشناس و .....
 -2از بچهها بخواهید یک شخص خاص که بر زندگی آنها تاثیر دارد را انتخاب کنند و با تهیهی کارت از او قدردانی
کنند.
 -3از بچهها بخواهید کارتهای قدردانی را برای اشخاصی که انتخاب کرده اند ،تهیه کنند.
 -4به هر کودک یک برگهی کاغذ بدهید و از آنها بخواهید آن را به دو نیم تقسیم کنند.
 -5به دانش آموزان کمک کنید پیام تشکر را بنویسند و به آنها زمان دهید تا کارت را با ماژیک یا مداد شمعی تزیین
کنند.
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بازی اندروید:
در برخی کشورها ،بازیهای خاص اندروید طراحی گردیده است که از این طریق مشاغل به کودکان آموزش داده میشود.
بازی گل فروشی
در این بازی ،دو نفر کودک به صورت آنالین و همزمان بازی می کنند .به این صورت که یکی از کودکان وارد مغازهی گل فروشی کودک
دیگری می شود .و طبق سفارش گل ،کارت ،کاغذ کش و پاپیون ،کودک گل فروش دستهی گل را آماده کرده و تحویل خریدار میدهد
و در ازای آن پول دریافت می کند و وارد مرحلهی بعد میشوند.
این بازی از سایت  www.boy-games.netدریافت شده است و حدود سی بازی در خصوص مشاغل برای دختران و پسران در این
سایت وجود دارد که کودکان را با مشاغل آشنا میسازد.
برای مثال برای شغل دامدار ،کودک ابتدا از مرغها و گوسفندهایش نگهداری میکند و به آنها آب و دانه میدهد و پس از آن برای فروش
اقدام میکند.
عکسهایی از این بازی در ادامه آورده شده است.
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