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 ای برای والدین:مقدمه

تگی سها برای زندگی مستقل با کمترین وابوالدین عزیز همانگونه که مستحضرید هدف از آموزش کودکان، آماده کردن آن

صادی و شتغال، فرد به کفایت اقتقالل در زندگی منجر خواهد شد، اشتغال موفق است. از طریق اتساست. یکی از عواملی که به ا

 ورد.آاجتماعی دست خواهد یافت ودر جامعه عزت نفس و احترام به دست خواهد 

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 

ای یلهبه خود و همچنین به عنوان وس ان، ایجاد احساس احترام و عزت نفسخودکفایی اقتصادی، برقراری ارتباط اجتماعی با دیگر

 برای ابراز خود است.

دارد تا از نظر جسمی، چابک و پر تحرک و از نظر ذهنی بیدار و هشیار و امروز الزاما انسان را بر آن می نیازها و توقعات بازار کار

م که مشاغل است. باید بپذیری« تغییر»مهم و ضروری در بازار کار امروز  یع مسئلهاز نظر روانشناختی، شایسته و توانا باشد. در واق

شد  شغلی باعث خواهدهای اساسی مجهز کنیم. برنامه آمادگی خود را برای کسب مشاغل به مهارت در حال تغییر هستند و باید

 د.ها را فرا بگیرمناسب برای اشتغال آشنا شود و آنهای اساسی فرد با مهارت

ها از سوی والدین و مربیان وابسته است. کودکان باید متقاعد شوند که موفقیت در سنگ زیربنای موفقیت به درک ارزش مهارت

کنند، یکنند که وقتی به کار دست پیدا ماز آنجا که افراد جوان اغلب شکایت مییشان است. هاآینده وابسته به ارتقا سطح مهارت

الزم  ها است. بنابراینای از مهارتای به خاطر فقدان مجموعهی کار آماده نیستند. این مشکل تا اندازهکنند برای دنیااحساس می

ها که آن هایی داشته باشندها تجهیز نمایند تا در آینده انتخابی مهارتی ایجاد گردد و کودکان را در کسب این مهارتاست بسته

 ماید.ای نهای شغلی امیدوار کنندهرا وارد عرصه

 های مورد نیاز برای آمادگی شغلی در کودکان و نوجوانانمهارت

 هاخرده مولفه های مورد نیاز برای آمادگی شغلیمهارت

 های اجتماعی مناسب در محیط کارمهارت

 خالقیت

 توانایی تفکر نقادانه

 توانایی ابراز وجود

 خودآگاهی

 )روابط بین فردی(ارتباط دوستانه با همکاران و مراجع

 توانایی انجام کار گروهی

 توانایی نه گفتن

 های فکریمهارت
 مهارت تصمیم گیری

 مهارت حل مسئله

 های فنی و آشنایی با مشاغلمهارت

 هماهنگی چشم و دست

 مشاغل مختلفآشنایی با 

 آشنایی با ابزار مشاغل

 برای جامعه شاغلآشنایی با اهمیت تمامی م ایجاد نگرش مثبت نسبت به  اشتغال
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 ی مهارتی مشاغلبسته

قادانه، ، تفکر نخالقیتهای اجتماعی مناسب در محیط کار )شود که مهارتهایی میها و تمرینی مهارتی مشاغل شامل بازیبسته

تن( و یی نه گفابراز وجود، خودآگاهی، توانایی همدلی، ارتباط دوستانه با همکاران و مراجع، توانایی انجام کار گروهی و توانا

 دهد.های فکری )تصمیم گیری و حل مسئله( را به کودکان آموزش میمهارت

 هایی برای تقویت خالقیتها و بازیتمرین

 :شودتواند نقش موثری داشته باشد، اشاره میبه تعدادی بازی که در پرورش خالقیت کودکان می ،در ادامه

الد ان به آشپزخانه بروید و از او بخواهید که برای پختن یک سوپ یا سابا فرزندت سوپ یا ساالد خالقیت تهیه کنید! -

تواند شامل خیلی از مواد خوراکی باشد که شاید تا به حال کسی به عجیب به شما ایده بدهد. این سوپ یا ساالد می

کنید  های او استفادهایدهرسد از هر قدر هم که به نظر خنده دار میسوپ بریزد! سعی کنید  درها را فکرش نرسیده که آن

 و پیشنهادات خودتان را هم مطرح کنید.

 ا با دست به اوها ر. آننگاه کنیدگاهی با فرزندتان به آسمانی که چند تکه ابر در آن هست  با هم ابرها را تماشا کنید. -

یا موجودی  ءبیشتر به چه شیتواند متوجه شود که هر ابری نشان دهید و از او بپرسید که آن ابر شبیه به چیست؟ آیا می

و از شبیه گوسفند( یک ابر خاص را به چیزی تشبیه کنید ) به تخیل او بال و پر بدهید. مثالًتوانید خودتان شبیه است؟ می

 بیند؟او بپرسید دیگری را چطور می

خواهید از او ب د. سپسبرای او داستان بخوانید و قصه تعریف کنی. کند عوض را هاقصه پایان که بخواهید کودک از  -

در اواسط  هد. گاهی حتیشد، تغییر دتر میکند قشنگآن طور که خودش فکر می ای دیگر یاکه آخر داستان را به شیوه

مه چه زند در ادااز او بپرسید که حدس میهای حساس و هیجان انگیز داستان توقف کنید و توانید در لحظهداستان می

 اتفاقی خواهد افتاد؟

هر شکلی که خودش گاهی از او بخواهید که یک خانه یا یک سگ را به . های عجیب و غریب انجام دهیدکار -

های وجود نداشته است. هیچ گاه اصرار نکنید که نقاشی هیچ خانه یا سگی شبیه به آن قبالًحتی اگر ، دوست دارد بکشد

ه رنگ باگر او خورشید را برای مثال، مول هستند. های معی نقاشیآن شکل و رنگی در بیاورید که همهکودکتان را به 

یند ی چشم خودش بباز او انتقاد نکنید و اجازه دهید دنیا را از دریچه ،کشدزرد میبه رنگ ی درختان را صورتی یا تنه

رمش ن توانید در حین ورزش از او بخواهید که حرکاتی را خودش ابداع کند و به یک تمریننه از نگاه شما. همچنین می

 اضافه کند.

ا در ر سعی کنید در هفته دو سه مرتبه با او شن بازی کنید. این کار. به کمک شن و خمیربازی با او مجمسه بسازید -

ی حیاط خانه انجام دهید. از ظروف پالستیکی کهنه و مقداری شن و سیمان استفاده توانید در باغچهفصول گرم سال می

توانید این اشکال را در آفتاب بگذارید تا بعد از خشک شدن به عنوان دکور حتی می کنید و اشکال مختلف درست کنید.

 اتاق کودک از کارهای دستی خودش استفاده کنید.

یک عینک اسباب بازی تهیه کنید. به او بگویید بیا فرض کنیم این عینک جادویی است و با زدن  .بازی عینک جادویی -

هایی را بزند و چیزبه چشم ر عالم واقعیت وجود ندارند. بعد از او بخواهید عینک را بینیم که دچیزهایی می ،آن به چشم
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هایی دارد و چه چه ویژگی ،چه رنگی است ،بیند کجاستبگوید جایی که می بیند برای شما توصیف کند. مثالًیکه م

 .کسانی آنجا هستند

-یکک با استفاده از ماژدکان این را فراهم کنید که کوسعی کنید در محیطی مانند حمام )روی دیوارها( ام .رنگ بازی -

هایی که با آب قابل شستشو باشند. به او یاد بدهید که این کار را فقط های مجاز نقاشی کند. نقاشیهای رنگی یا رنگ

 وه برها از خودش هم کمک بگیرید تا عالک کردن نقاشیبعد از بازی برای پا ،تواند انجام دهد. ضمناًدر حمام می

 .خالقیت، مسئولیت پذیری را نیز به او آموخته باشید

بزنید  تان بنگرید. در خیابان نزیک خانه قدمبا نگاه جدیدی به اطرف خانه .به یک پیاده روی بامزه و جالب بروید -

ا تشویق او ر« ه؟کنبه چی داره نگاه می گربهبه نظرت اون »هایی بپرسید که پاسخی آزاد دارند، برای مثال: و از او سوال

ن باشد که ترین جنبه آن ایدیدگاه متفاوتی دارند. شاید شگفت انگیز کودکانها را به شما نشان دهد. کنید با اشاره آن

 .همه چیز برایشان تازگی داشته، جدید و جالب است

د ها به رشهید. با این قصهتان تغییر دهای مورد عالقهها و شعرها را طبق داستانپایان قصه .های خیالی بگوییدقصه -

 .کنید که یاد بگیرد چگونه به شیوه خودش داستان بگویددایره زبان کودکتان کمک کرده و به او کمک می

کشد. این نوع ترین تصویر یک گربه را بکودکتان را تشویق کنید تا عجیب.یک مسابقه خنده دار ترتیب بدهید -

 .ستدهند که تالش برای کمال لزوماً هدف مطلوبی نیکند، بلکه به او نشان میمیها نه تنها قوه تخیل او را تقویت فعالیت

 هایی برای تقویت مهارت تفکر نقادانهها و بازیتمرین

های زیر شروع کنید. انتخاب هر موقعیت بستگی به میزان توانید از موقعیتها آموزش دهید میبرای اینکه نقد کردن را به بچه

 آن دارد:به ی کودک عالقه

گوییم و می دهیمبه بچه ها یک جعبه نشان می ،الف( خرید کردن و در عین حال فریب تبلیغات فروشنده را نخوردن: به عنوان مثال

. مثال دیگر ندها باید یاد بگیرند که به این پیشنهادات شک کنخرد؟ بچهاین یک جعبه پر از جواهرات است. چه کسی آن را می

سیصد هزار ه ک ی موسیقی همراهپخش کنندهاگر یکی از دوستانتان، به شما بگوید که من یک » ها بپرسید:هاین است که از بچ

 «کنید؟شما چه کار می ،فروشمسی هزار تومن به تو می به مبلغرا  داردقیمت   تومان

 ها:دیگر موقعیت

  تلویزیونی هایفیلم و هاکارتون نقد 

  بازرگانی هایآگهی نقد 

 احترامی(تارهای یکدیگر )بدون تندی یا بیفنقد ر 

 نقد رفتارهای یکی از اعضای خانواده که مشکل ساز شده است 

 فوتبال یا والیبال یهنقد مسابق 

 زنده یهپاسخ گویی یک مسئول اجرایی در یک برنام یهنقد شیو 

 

 



 

5 
 

 کودکانبرای  آموزش ابراز وجود هایتمرین

 یک -
رف اند را دوباره بازسازی کنید. شما نقش طشیدهبرایشان رخ داده و خجالت ک هایی که قبالًها تمرین کنید تا موقعیتبا بچه

 تمندانه رفتار کنند.أها جرماجرا را طوری بازی کنید که آن ،را بازی کنید. این بار مقابل

 دو -
قابل ن صحبت کردن در چشمان طرف مهای برافراشته و راست راه بروند. در حیسپر کرده و شانه یهها یاد بدهید با سینبه بچه

 استفاده کنند.« من»نگاه کنند و برای آغاز جمالت از 

 سه -
ه مورد ای در مدرسوقتی بچه ،تمندانه را با مثال آموزش دهید. به طور مثالأمنفعالنه و جر ها فرق رفتار پرخاشگرانه،به بچه

شیوه را با هم به صورت نمایش بازی کنید و مزایا و معایب هرکدام  تواند رفتار کند. این سهگیرد به سه شیوه میتمسخر قرار می

 را برشمارید.

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

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

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

 

 هایی برای تقویت مهارت خودآگاهیها و بازیمرینت

نقاط قوت وضعف خود را  ها و هیجانات وکند ویژگیهایی که در ذیل ارائه شده است به کودکان کمک میها و بازیتمرین

 بشناسند.

اتی را ها حرکبروند و یکی از آن اتاق یا کالسوسط  توانند از دو کودک بخواهندوالدین یا مربیان می تمرین یک: -

ؤال ستواند در قالب یک نمایشنامه باشد. سپس از بچه ها انجام دهد و دیگری عیناً حرکات او را تکرار کند. این تقلید می

. تاس تمسخرآمیز خندۀ یک این ولی برسد، آور خنده هانآ نظر به وضعیت این است ممکن  .چه احساسی دارند شود

که بهتر و زیباتر آن است که هرکس در دنیا، خودش باشد، نه اینکه سعی کند شبیه دیگران شود.  شودی گیر نتیجه سپس

 شود.کید میأبر مشارکت و همکاری نیز ت در عین حالی کهکید کرد، أباید بر اهمیت فردیت ت

 بینند به مدت یک هفته روی یک قطعهعکس افرادی را که در روزنامه یا مجله می ان خواسته شودکودکاز  تمرین دو: -

های تیبه کاردس خواسته شودها مقوا چسبانده و به کالس بیاورند، سپس وقتی کارهای خود را به کالس آوردند، از آن

هی است که پاسخ بدی .شبیه یکدیگر باشددقیقاً اند که آیا هیچ دو تصویری را پیدا کرده که خود نگاه کنند و بگویند

 دهد.همتایی افراد را حتی از نظر ظاهری نشان میها منفی بوده و این موضوع اهمیت بیآن

استامپ یا جوهر روی یک کاغذ بگذارند و در استفاده از اثر انگشت خود را با کودکان خواسته شود  از  تمرین سه: -

 ود.ش صحبت  هاشبیه یکدیگر نیست، با آن -حتی دو قلوهای همسان-انسانی مورد اینکه اثر انگشت هیچ دو

چیزهایی که  »و « چیزهایی که در خودم دوست دارم »تحت دو عنوان که  کودکان خواسته شوداز  تمرین چهار: -

 کودکانیه ب شودسپس سعی  بیان کنند.مثبت و سه نقطه ضعف خود را  یههرکدام سه نقط، «خواهم در من تغییر کندمی

 های خود را بیابند.تا ویژگی شودمثبت یا منفی خود را ذکر کنند، کمک  یاند نقطهکه نتوانسته

-  



 

6 
 

 را در ذهن یا روی کاغذ تکمیل کنند: ذیلجمالت ناتمامی مانند جمالت  کودکان خواسته شود از  :پنج تمرین  -

 من دوست دارم که در آینده ... 

 عالیق من در زندگی... 

  من عبارتند ازآرزوهای... 

 هدف من این است که... 

رفته شده ها گصدای خود را ضبط کرده و به آن گوش کنند یا فیلمی که از آن کودکان خواسته شود از تمرین شش: -

 .را ببینند )کشف جسمانی خود(

ست آن دو ای برای یک دوست ناشناس بنویسند و خودشان را در نامه بهنامه کودکان خواسته شوداز  تمرین هفت: -

بتوانند  شود، سایرینف خصوصیات هر فرد باشد که وقتی در کالس خوانده میمعرفی کنند. این نامه باید به قدری معرّ

 تشخیص دهند که نامه متعلق به کیست.

 چه ها می شود؟ مثالًبگویند چه چیزهایی باعث ایجاد هیجانات مختلف در آن کودکان خواسته شوداز  تمرین هشت: -

 .کندها را خشمگین، غمگین، هراسان یا شاد میی آنچیزهای

 یک ویژگی خود را با پانتومیم اجرا کنند. خواسته شود کودکاناز  تمرین نه: -

 های شخصیتی خود،های فوق به کودکان کمک خواهد کرد به خودآگاهی دست یابند و با شناخت ویژگیتمامی مهارت

 عی و شغلی خود داشته باشند.ی اجتماتری را در آیندههای درستانتخاب
 

 هارت روابط بین فردیهایی برای تقویت مها و بازیتمرین

   یک  -
 خواهیم آنچه را دربگوییم، می یبدون این که سخن .ذردگحدس بزنند در ذهن ما چه می شودخواسته میابتدا از کودکان 

وجه این نکته ها را متها بسیار متفاوت است. سپس آنگذرد به زبان بیاورند یا حتی نقاشی کنند. بدیهی است که جوابذهن ما می

 یم که چقدر دشوار است بتوان بدون استفاده از زبان حدس زد که دیگران چه ذهنیتی دارند و چقدر زبان مهم است.کنمی

 دو -
 بازی یک کالغ، چهل کالغ:

اش بگوید و به همین آن را در گوش فرد کناری دخواهو از او میکند ها تعریف میماجرایی را در گوش یکی از بچهمربی 

ول درست را کند که اگر اصچه شنیده است. این بازی کودکان را متوجه این نکته می دپرساز نفر آخر می ترتیب الی آخر. سپس

 شود.آید و موجب سوء تفاهم میهای دیگران اختالف پیش میها و برداشتبین منظور آن ،رعایت نکنند

 سه -
 اسی دارند؟چه احسشود پرسیده میز دیگران پشت به دیگران بایستد و صحبت کند و ا شودخواسته می کودکاناز یکی از 

 چهار -
به طور گروهی با هم درمورد موضوعی صحبت کنند و سعی کنند نوبت را در صحبت کردن رعایت  شودخواسته میها از بچه

 کنند.

 پنج -
 ه است.یدکسی چیزی شنآیا  شودپرسیده میاز بقیه  سپس،با صدای آرام صحبت کند.  شودخواسته می کودکاناز یکی از 
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 شش -
 ماژیک سحر آمیز:

)اهمیت صحبت کردن در مواقع خاص و لزوم رعایت  دکه ماژیک سحرآمیز به دستش برس دصحبت کن اندتوفقط کسی می

 .دهد(های خاص را آموزش میت در موقعیتسکو

 

 تمرین توانایی انجام کار گروهی
 با قوانین کوچک شروع کنید  -

از قوانین پایه  بعضی تواندکودک می ،فهمد. اما به هر حالمشارکت و تقسیم کردن را نمی ایسالگی به درستی معن پنجکودک تا 

را کنار بگذاری،  بازیاسباب اگر تو یک »یا  ؛رویرود و بعد تو میزهرا می: صبر کردن و رعایت برای نوبت مثالً ،را درک کند

وانند تبری، پس همه کسانی که آنجا هستند میات را برای بازی به جایی میتواند با آن بازی کند و اگر اسباب بازیر کسی میه

 «.دبا آن بازی کنن

 زمان مشخص کنید -

برای مدتی ه استفاده کنید. به کودک بگویید ک بندیخواهد چیزی را با دیگران تقسیم کند، از زمانبعدی که فرزندتان نمی یدفعه

دقیقه با آن بازی کند. این شیوه  01با اتمام زمان، نوبت خواهرش است که  سپستواند با آن بازی کند و می ،دقیقه 01 محدود، مثالً

ی کند که اسباب بازی را برای همیشه به کسو او را متوجه این مسئله می نمایددهد که چگونه نوبت را رعایت به کودک نشان می

 .دهدنمی

 لگو باشیدا -

گر ا ای دارند، پس اجازه بدهید کودک شما را در حال مشارکت ببیند. مثالًدهند، توجه ویژهکودکان به آنچه که والدین انجام می

خواهد. شما و همسرتان حتی باید توجه کودک ای از آن را میال کنید که آیا تکهؤخوردن ساندویچ هستید، از کودک س در حال

بینید یا تقسیم انتخاب نوبتی فیلمی که قرار است در سینما ب توان با دیگران مشارکت کرد نیز جلب کنید. مثالًنه میکه چگو را به این

 .تواند چگونگی مشارکت و تقسیم کردن را به کودک بیاموزدفضا برای وسایل شخصی می

 به خیریه ها کمک کنید  -

ی مورد قسمت کردن وسایل با کودکانی که ممکن است وضعیت مناسبها و تعطیالت فرصت مناسبی است تا با کودک در مناسبت

رکت کنید کنند شها اسباب بازی جمع آوری میهای خیریه که برای بچهنداشته باشند، صحبت کنید. به همراه کودک در برنامه

وانید کودک ته خیریه اهدا کند. یا میکند را بها استفاده نمیهایی که دیگر از آنها یا لباستا کودک بتواند بعضی از اسباب بازی

 .و از او بخواهید که چند اسباب بازی نو برای هدیه به خیریه انتخاب کند برده فروشگاهرا به 

 نقش بازی کنید -

قتی در حال می به تالفی فکر کنید! واست، بد نیست ک «نه»اگر پاسخ کودک شما به درخواست مشارکت و تقسیم کردن همیشه 

ودک ک که زمانی و بگویید «نه» او به سادگی به -رنگ زرد گویلِ مثالً-خواهدبازی با کودک هستید و او از شما چیزی می

اعث واهد بخنمیاو هم  که چه احساسی دارد صحبت کنید و به او بگویید که مطمئناً شود، با او در مورد اینناراحت و عصبانی می

شد،  ردیدتتوانید هر بار که کودک برای مشارکت و تقسیم دچار در دوستانش شود. با این شیوه می چنین احساسیبه وجود آمدن 

 .را به او یادآوری کنید احساساین 

 
 

http://www.booloor.com/software-pc/game
http://www.booloor.com/software-pc/game
http://www.booloor.com/shop
http://www.booloor.com/shop
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 به رفتارهای مثبت پاداش دهید -

کنیم به رفتارهای مناسب و کنیم و به آسانی فراموش میرفتارهای مناسب به کودک صرف می موزشآما زمان زیادی را برای 

کند، او را مورد تشویق قرار دهید. اجازه بدهید کودک درست کودک پاداش دهیم. وقتی کودک وسایلش را با دیگران تقسیم می

 شوید و به او بگویید که با این رفتارشه شود که شما چقدر از دیدن مهربانی او با دوستان یا خواهر و برادرش خوشحال میمتوج

 .چقدر خوشحال کرده است نیزهای دیگر را بچه

 تمرین کلید موفقیت است -

رچه سیم کردن باشد. پس سعی کنید هتواند درسی برای مشارکت و تقها در خالل بازی میدر کنار کودکان بودن و تعامل با آن

نان تواند اعتماد و اطمیمی یهایهای گروهی بازی طی سالعادت دهید. شرکت در برنامه االنزودتر کودک را به بودن در کنار همس

ا بمیان دوستان را تقویت کند و هر چه قدر این حس اعتماد بیشتر گسترش پیدا کند، کودک بیشتر به مشارکت و تقسیم کردن 

 .دیگران تمایل نشان خواهد داد

 

 هایی برای تقویت مهارت حل مسئلهو بازی هاتمرین

 های ذیل کمک خواهد کرد تا کودک توانایی حل مسئله را به تدریج بیاموزد.تمرین

 تمرین اول -
 ها بخواهید راه حل ارایه دهند.یک مسئله را برای کودکان در کالس مطرح کنید و از آن

 مثال:

 ی فردا امتحان دارد و تا به حال نتوانسته خوب درس بخواند.عل-

 تواند داخل منزلشان برود. باید چکار کند؟مدرسه آمده ولی کلید ندارد و نمیزهره از -

 اند ولی کسی دنبال او نیامده. باید چه کار کند؟درسه سمیرا تعطیل شده و همه رفتهم-

 کنی؟. چه کار میایامتحان داری و کتابت را گم کرده فردا-

سی مسخره کند. هر کرسد بگوید. البته کسی حق ندارد دیگری را حلی به ذهنش میها بخواهید هرکس هر راهسپس از بچه

 های بیشتر و بهتری برای یک مشکل ارایه دهد، برنده است.بتواند راه حل

 تمرین دوم -
 اه حل بگویند.ها که مشکلی دارد در کالس مطرح کند و دیگران رهریک از بچه

 تمرین سوم -
 های معما برای حل مساله استفاده شود.های جورچین و جدولاز پازل

 «فرض کن...»های تمرین چهارم: بازی با کارت -
شود و در آن تصور و توصیفی آغاز می« فرض کن...»مالتی که با در این بازی دانش آموز از داخل پوشه یک کارت حاوی ج

ند. زمانی کهای ممکن میحلراهی و کالس سعی در ارائه خواندمیدارد. دانش آموز کارت را برمی از مشکل مطرح شده است،

ی خود را بازی یا های پیشنهادها بخواهید راه حلتوانید از آنکن برای کارت را ارائه کردند، میهای ممکه دانش آموزان راه حل

 .نقش گذاری کنند

http://www.booloor.com/website/learning
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شکل  ای خاصد که با هر آرایش در صفحه، مسألهکننوان یک بازی، محیطی را ارائه میتوان اظهار داشت که شطرنج به عمی

 گرفته و مستلزم حل آن جهت پیشبرد بازی است.

 

 گیریهایی برای تقویت مهارت تصمیمها و بازیتمرین

 دهد.هایی اشاره شده است که به کودکان مهارت تصمیم گیری را آموزش میدر ادامه به تمرین

 یک -
 یهعهد ی را برینه بدهید و تصمیم گیربرای یک مساله تفریحی مانند تعطیالت آخر هفته یا سفر ایام نوروز، به کودک چند گز

 ،مشهد ؛دریا و طبیعت زیبایی دارد ،توانیم به شمال، مشهد یا اصفهان برویم. شمالما می به او بگویید: ،او بگذارید )به طور مثال

 .توانی یکی را که دوست داری انتخاب کنی(بناهای تاریخی. تو می ،و اصفهان ؛حرم امام رضا دارد

 دو -
 اند، گزارش تهیه کنند.که گرفته درمورد یکی از تصمیمات مهمی هابچه

 سه -
 ها تعریف کنند.ازدواج یا ادامه تحصیل( برای بچهبزرگترها در مورد تصمیمات مهم زندگیشان )مثل 

 چهار -
 خواهند در آینده انتخاب کنند مراحل تصمیم گیری را بررسی کنند.ها در مورد شغلی که میبچه

 پنج -
د دهیر میها را تغیها در پایان داستان، سرنوشت آنکنیم که در آن تصمیم گیری شخصیتها داستانی را طراحی میبرای بچه

 آوریم.صورت نمایش عروسکی به اجرا در میکنیم یا به و پایان های مختلف را روایت می

 شش -
ویند و بینند بگشان هرچیزی را که میآینده ها خودشان را در ماشین زمان تصور کنند و در مورد بیست سالماشین زمان: بچه

 های کنونی را بررسی کنند.پیامدهای انتخاب

 

 های فنی و آشنایی با مشاغلمهارتی بسته

آموزش  نهای اول دبستاپیش دبستانی و سال که مشاغل را به کودکان است هاییها و کاربرگبسته شامل بازیاین 

 دهد. می

 توانایی هماهنگی دست با چشم

 انجامدهد که به هایی را در کودکان پرورش میها از دوران کودکی، مهارتایجاد هماهنگی چشم و دست و انجام تمرین

هایی که برای هماهنگی چشم و دست کودکان وجود دارد موجب تقویت دقت، قدرت ک خواهد کرد. بازیمشاغل در آینده کم

داری و دقت های دیتشخیص، افزایش سرعت واکنش، چاالکی دستان و انگشتان، افزایش توانایی حرکات دست در برابر محرک

 گردد.گیری( میدار )نشانهحرکات جهت

تظار ی موفق شغلی در انهای فوق الذکر اختصاص داده شود، آیندهان کودکی به تقویت مهارتهای دورچنانچه بخشی از بازی

 کودک خواهد بود.
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 هایی برای افزایش توانایی هماهنگی دست با چشمها و بازیتمرین

 :تمرین شود ذیلهای حرکتی مهارتالزم است  ،ویت انگشتان و هماهنگی چشم و دستجهت تق

 :مچاله کردن کاغذ-0

 .دست یک با -ب   با دو دست -الف

 :های نرم اسفنجیفشار دادن اسفنج و اسباب بازی- 2

 .دست یک با -ب    با دو دست -الف

 :خمیر بازی-3

 انگشتان با بریدن -ج     هدف بدون -ب    با هدف -الف

 :ریختن اشیا به داخل جعبه و بیرون ریختن آن -4

 رغیگذاشتن اشیاء بزرگ در جا تخم م -الف

 گذاشتن اشیاء کوچک در جا تخم مرغی -ب

 های رنگی کوچک در جا تخم مرغیگذاشتن مهره -ج

 گذاشتن حبوبات در جا تخم مرغی -د

 (.انگشت و سه انگشت پنج )با استفاده از ها را با پیچاندن، باز و بسته کندبطری بدر-5

 .باز و بسته کردن پیچ و مهره از بزرگ به کوچک -6

 .های رنگی از بزرگ به کوچکبچیدن مکع -7

 .از یک تا کردن الی چند تا کردن -تا کردن کاغذ -8

 .جاسازی کردن اشکال هندسی -9

 .بسته کردن قفل و باز -01

 :بریدن کاغذ باقیچی -00

 با هدف ، -الف

 مثلث، -مربع: مانند هندسی اشکال روی هدف با -،ج  روی خطوط مختلف -2از روی خط مستقیم،  -0بدون هدف:  -ب 

 ... دایره

 .های تسبیحهای کوچک و دانههمچنین به نخ کشیدن مهره. سوزن پالستیکینخ کردن - 02

 .بند کفش ،بسته کردن زیپ، دکمه و باز-03

 .های لباس به بند یا دور اشکال هندسیزدن گیره -04

 .ی مینی بسکتانداختن توپ در حلقه-05

 اند.ر گرفتهبی که بصورت عمود قراهای پالستیکی دور چوانداختن حلقه -06

 .بازی با توپ و راکت، بازی بولینگ، تیله بازی و بازی یک قل دو قل -07

 (.)بخصوص هنگام راه رفتن پیچاندن نخ به دور قرقره -08

 .حمل استکان پر از آب به شکلی که هنگام راه رفتن آب آن نریزد -09

 .به نحوی که به صدا در نیایدحمل یک زنگوله با راه رفتن آرام و سریع -21

 .روی سر و راه رفتن به صورتی که کتاب از سر نیفتد گذاشتن کتاب بر-20
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 .راه رفتن در اتاق کامالً تاریک یا با چشم بسته-22

 .روی انگشت سانت بر 21عمود نگه داشتن چوبی به بلندی -23

 .ستگرفتن و پرتاب کردن توپ و انداختن و گرفتن دو پرتقال با یک د-24

بعد از  ی بیشتر در کودک بهتر استانجام گیرد. و برای ایجاد عالقه بهتر است تمامی این تمرینات در فضایی پر از شور و شوق

 .هر موفقیت، یک تقویت کننده نیز ارائه گردد

 

هایی که در ادامه آمده است کودکان با با استفاده از کاربرگ. زش مشاغل در ادامه ارائه شده استهای آموکاربرگ

-ها شکل میشناسند. تعریف درستی از هر شغل در ذهن آنشوند، ابزار آالت هر شغل را میمشاغل مختلف آشنا می

 گیرد.

 های مختلفشف شغلک

ته هایی هستند که ساخته و فروخچیز ،مات ارائه بدهند. کاالهاکنند تا برای بقیه کاال و خدها توی شهر شما کار میخیلی از آدم

نند کدهند. وقتی مردم کار می کنند به جامعه خود کمک میها برای بقیه انجام میشوند، و خدمات کارهایی هستند که آدممی

 و درآمد کسب می کنند.

ا بنویسید. یک جمله هم در مورد اینکه این فرد بکشید. اسم کار ر را است های زیر، عکس شخصی که در حال کارمربع درون

 کند بنویسید.چطور به جامعه کمک می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 دکتر                     شغل 

              

  

کند و آنها را سالم نگه راقبت مییک دکتر از مردم م

 دارد.می
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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 ... .

 

 

 

 کنم ... .یمن بیماران را معالجه م

 

 

  کنم ... .ها را نقاشی میمن خانه
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 های مراقبتیشغل

 ها مراقبت از دیگران است دایره بکشید.هایی که کار آندور شغل
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 با یک خط وصل کنید.به شغل مورد نظر  هر ابزار را
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عماهای شغلیم  

ها مشاغل بر روی آنهای که نشانه عدد کارت وجود دارد 20 ،هین بازی دو نفرادر 

و کودک دیگر پرسد دوستش میسواالت را از ، 0 شماره کودک آورده شده است.

اشتباه چنانچه  ر را حدس بزند.دهد، شغل مورد نظهایی که دوستش میباید با نشانه

دهد تا سواالت را بپرسد.ارت ها را به دوست دیگرش میجواب دهد ک  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من افراد را به مقصد می رسانم

 با ماشین رانندگی می کنم.

 .از دیگران کرایه دریافت می کنم

 با تاکسی رانندگی می کنم.

 من لباس فرم می پوشم.

 اغلب تفنگ همراه دارم.

 من ترافیک را کنترل می کنم.

 دزدان را دستگیر می کنم.

 من لباس فرم می پوشم.

 در اتاق عمل کار می کنم.

 در بیمارستان کار می کنم.

 حال افراد بیمار را خوب می کنم.

 من کاله سفید می پوشم.

 نه کار می کنم.در آشپزخا

 .آشپزی می کنم

 من لباس فرم می  پوشم.

 به صورت شیفتی کار می کنم.

 افراد در خطر با  من تماس می گیرند.

 .آتش را خاموش می کنم

 

 نزدیک خانه کار می کنم.

 با تراکتور رانندگی می کنم.

 کارم.سبزیجات می

 در مزرعه حیواناتی دارم.

 

 من در اداره کار می کنم.

 س های تلفنی می گیرم.تما

 ایمیل ارسال می کنم.

 .قرار مالقات تنظیم می کنم

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.

 خارج از منزل کار می کنم.

 با سیمان کار می کنم.

 کاله ایمنی دارم.

 .ها را می سازمخانه

 من باید خیلی قوی باشم.

 از وقتی بچه بودم کارم را شروع کردم.

 کفش خاص می پوشم

 در مدرسه و دانشگاه بسیار درس خواندم.

 کار من حفظ کردن جان مردم است.

 .دوست دارم چیزهای جدید را کشف کنم

 های سختی دارد.شغل من نیاز به آموزش

 هم مرد.بدون پوشیدن لباس خاص، خوا

 به فضا می روم.
 

 

 قطعات را سر هم می کنم.

 غالبا به صورت شیفت کار می کنم.

 در کارخانه کار می کنم.

 در خط تولید کار می کنم.

 من در آسمان کار می کنم.

 غالبا یک خانم هستم.

 غذا را به مسافرین می دهم. نوشیدنی و

 من معموال خوش قیافه به نظر می رسم.

 

 دوست دارم.من دریا را 

 تور دارم.

 بر روی قایق کار می کنم.

 ماهی میگیرم.

افراد زیادی دوست دارند کار من را انجام 

 دهند.

 من می توانم ثروتمند و مشهور باشم.

 .می تونم هر جور آدمی باشم

 من با قیچی کار می کنم.

 در یک سالن کار می کنم.

 می شویم، خشک می کنم و شانه می کنم.

 .رایش می کنمموها را پی

 در تمام روزهای هفته کار می کنم.

 ها کار می کنم.غالبا تعطیالت آخر هفته

 یک صندوق دار دارم.

 .یک مغازه دارم

 

 من لباس فرم می پوشم.

 زیاد در حال سفر هستم.

 مردم مرا کاپیتان صدا می کنند.

 من هواپیما را به پرواز در می آورم.

 از گچ استفاده می کنم.

 رسه کار می کنم.در مد

 دانش آموزان زیادی دارم.

 .به دانش آموزان مشق شب می دهم

 من لباس فرم می پوشم.

 غالبا یک خانم هستم.

 در بیمارستان کار می کنم.

 .به دکتر کمک می کنم
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این کارت را به دوست خود نشان ندهید،  

ی بیشتری ارائه بدهید.چنانچه الزم بود نشانه  

ست خود نشان ندهید،  این کارت را به دو

ی بیشتری ارائه بدهید.چنانچه الزم بود نشانه  

این کارت را به دوست خود نشان ندهید،  

ی بیشتری ارائه بدهید.چنانچه الزم بود نشانه  

 من افراد را به مقصد می رسانم

 با ماشین رانندگی می کنم.

 از دیگران کرایه دریافت می کنم.

 با تاکسی رانندگی می کنم.

 من لباس فرم می پوشم.

 اغلب تفنگ همراه دارم.

 من ترافیک را کنترل می کنم.

 دزدان را دستگیر می کنم.

 من لباس فرم می پوشم.

 در اتاق عمل کار می کنم.

 در بیمارستان کار می کنم.

 حال افراد بیمار را خوب می کنم.

 من کاله سفید می پوشم.

 در آشپزخانه کار می کنم.

 .مآشپزی می کن

 من لباس فرم می  پوشم.

 به صورت شیفتی کار می کنم.

 افراد در خطر با  من تماس می گیرند.

 .آتش را خاموش می کنم

 

 نزدیک خانه کار می کنم.

 با تراکتور رانندگی می کنم.

 کارم.سبزیجات می

 در مزرعه حیواناتی دارم.

 

 من در اداره کار می کنم.

 تماس های تلفنی می گیرم.

 ارسال می کنم. ایمیل

 .قرار مالقات تنظیم می کنم

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.

 خارج از منزل کار می کنم.

 با سیمان کار می کنم.

 کاله ایمنی دارم.

 .ها را می سازمخانه

 یلی قوی باشم.من باید خ

 از وقتی بچه بودم کارم را شروع کردم.

 کفش خاص می پوشم

 در مدرسه و دانشگاه بسیار درس خواندم.

 کار من حفظ کردن جان مردم است.

 .دوست دارم چیزهای جدید را کشف کنم

 های سختی دارد.شغل من نیاز به آموزش

 بدون پوشیدن لباس خاص، خواهم مرد.

 به فضا می روم.
 

 

 قطعات را سر هم می کنم.

 غالبا به صورت شیفت کار می کنم.

 در کارخانه کار می کنم.

 در خط تولید کار می کنم.

 من در آسمان کار می کنم.

 غالبا یک خانم هستم.

 غذا را به مسافرین می دهم. نوشیدنی و

 من معموال خوش قیافه به نظر می رسم.

 

 من دریا را دوست دارم.

 تور دارم.

 ی قایق کار می کنم.بر رو

 ماهی میگیرم.

افراد زیادی دوست دارند کار من را انجام 

 دهند.

 من می توانم ثروتمند و مشهور باشم.

 .می تونم هر جور آدمی باشم

 من با قیچی کار می کنم.

 در یک سالن کار می کنم.

 می شویم، خشک می کنم و شانه می کنم.

 .موها را پیرایش می کنم

 ای هفته کار می کنم.در تمام روزه

 ها کار می کنم.غالبا تعطیالت آخر هفته

 یک صندوق دار دارم.

 .یک مغازه دارم

 

 من لباس فرم می پوشم.

 زیاد در حال سفر هستم.

 مردم مرا کاپیتان صدا می کنند.

 من هواپیما را به پرواز در می آورم.

 از گچ استفاده می کنم.

 در مدرسه کار می کنم.

 ن زیادی دارم.دانش آموزا

 .به دانش آموزان مشق شب می دهم

 من لباس فرم می پوشم.

 غالبا یک خانم هستم.

 در بیمارستان کار می کنم.

 ..به دکتر کمک می کنم
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 پاسخنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پزشک پلیس راننده تاکسی

 آشپز

 آتش نشان

 کشاورز

 مسئول دفتر

 هنرمند

 معمار

 ورزشکار

 دانشمند

 فضانورد

 کارگر کارخانه

ندار هواپیمامهما  

 ماهیگیر

 بازیگر

 آرایشگر

 مغازه دار

 خلبان

 معلم

 پرستار
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 بازی شغل را حدس بزن

ها بخواهید شغل مورد نظر را حدس بزنند. اگر اشتباه بگویند، یک دور ی هر شغل را برای کودکان بخوانید و از آنسه نشانه

از و بعد گیرد، بعد از دو نشانه، دو امتیحدس بزند، سه امتیاز میتوانند بازی کنند. چنانچه کودک بعد از اولین نشانه، شغل را نمی

 گیرد.از یک نشانه، یک امتیاز می

 سه امتیاز -پوشممن لباس فرم نمی

 دو امتیاز -تعطیالت زیادی دارم

 یک امتیاز-با کودکان سر و کار دارم

 من باید خیلی قوی باشم.

 از وقتی بچه بودم آن را شروع کردم.

 .ی پوشمکفش خاص م

 من یک ورزشکار هستم. من یک معلم هستم

 های سختی دارد.شغل من نیاز به آموزش

 بدون پوشیدن لباس خاص، خواهم مرد.

 روم.به فضا می

 

من چیزهایی را به وجود می آورم که مردم 

 دوست دارند یا دوست ندارند.

 شود.هنگام کار کردن، دستانم کثیف می

 من خیلی خالق هستم.

 من یک هنرمندم. فضانورد هستم. من یک

 .در مدرسه و دانشگاه بسیار درس خواندم

 کار من حفظ کردن جان مردم است.

 دوست دارم چیزهای جدید را کشف کنم.

 .در مدرسه و دانشگاه بسیار درس خواندم

 کنم.به مردم کمک می

 کنم.در بیمارستان کار می

 من یک دکتر هستم. من یک دانشمند هستم.

 پوشم.لباس خاصی میمن 

 کنم.به مردم کمک می

 کنم.دزدان را دستگیر می

 افراد زیادی دوست دارند کار من را انجام دهند.

 توانم ثروتمند و مشهور باشم.من می

 تونم هر جور آدمی باشم.می

 من یک بازیگر هستم. من یک پلیس هستم.

 پوشم.من لباس خاص می

 کنم.جان مردم را حفظ می

 ن خیلی خطرناک است.شغل م

 افراد زیادی دوست دارند شغل من را داشته باشند.

 توانم ثروتمند و مشهور باشم.من می

 در ورزش خیلی خوب هستم.

 من یک فوتبالیست هستم. من یک آتش نشان هستم.
 



 

19 
 

               چه کسی شغل بهتری دارد؟      

 

:های زیر را مقایسه کنیدشغل  

            

 قاضی در مقابل جراح .0

               

 اپراتور در مقابل کشاورز .2

               

 پلیس در مقابل مامور مخفی .3

   p         

 فضانورد در مقابل دندانپزشک .4

               

 مهندس معدن در مقابل کارگر ساختمان .5

               

 تاجر در مقابل خلبان .6

                

 یک در مقابل آشپزمکان .7

                 

 ورزشکار در مقابل سرباز .8

                 

 

 

 عکاس شغل بهتری دارد، زیرا

 نسبت به آتش نشان درآمد بیشتری دارد.

 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.

 

  

. 
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 .رددگبه تعداد مساوی بین کودکان تقسیم می و  شودها برش داده میکارت باشد.این بازی به صورت دو نفره میبازی: دستورالعمل 

ستش گذارد و از دود میاول، اولین کارت خود را روی میز در مقابل دوست خوکنند. نفر صورت توافقی نفر اول را تعیین میبه  کودکان

، نوبت اوست بتواند شغل مورد نظر را درست حدس بزند 2ورتی که کودک شماره صمی خواهد که شغل روی کارت را حدس بزند. در 

های کارت یهمهاین صورت شتباه حدس بزند. در ابازی ادامه دارد تا یکی از کودکان نتواند شغل را حدس بزند و یا  که سوال بپرسد. روند

 .ی بازی استگیرد و او برندهبازی شده به دوستش تعلق می
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 بازی چورچین مشاغل

 هدف:

 بازی و سرگرمی به همراه آموزش  -0

 تقویت بنیه دیداری و گفتاری -2

 آشنایی با مشاغل -3

قرار  کودک 2روی آن تصاویر چند شغل وجود دارد را به همراه تکه های کوچک از تصاویر همان مشاغل در اختیار هایی که بر کارت

ن صورت مسابقه بیها را سر جای خود بر روی کارت قرار دهند. این کار بهای روی تکهر یک از شغله ،خواهیم با نگاه سریعدهیم و میمی

 ها توضیح مختصری ارائه نمایند. ها و نام آنشود تا در مورد هر یک از شغلز آنان خواسته میشود و در پایان ادو نفر انجام می

  

 

 

 

 

 

 ها با تصاویرجورچین شغل

 مراحل بازی:

 ها را پرینت بگیرید.صفحات شغل و کارت -0

ند باره، ی چهاصفحات و کارت را با لمینت بپوشانید تا استحکام الزم هنگام بازی را داشته باشد و در بازی -2

 ها آسیب نبیند.کارت

 .ها را جدا کنیدکارت -3
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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 

جاهای  بط با حرفه را درهای تصاویر مرتلغات او را نیز گسترش دهید. در این بازی کودک بایستی کارت یو دایره هفراهم آورد

 خالی قرار دهد.
 

 )قائل شدن ارزش برای تمامی مشاغل( اشتغال ایجاد نگرش مثبت نسبت به

 ی کارت قدردانی مشاغلبازی تهیه

ی ها خوب و ضرورشغل یکه همهالزم است به کودکان آموخته شود  مشاغل مختلف به منظور ایجاد نگرش مثبت نسبت به

 د.نامی مشاغل نیاز دارد. برای همین الزم است برای تمامی مشاغل احترام قائل باشو جامعه به تم هستند
 

 آشنایی با اهمیت تمامی مشاغلاهداف: 

 اند.ی افرادی که زندگی او را تحت تاثیر قرار دادهقدردانی از همه

 

 مواد الزم:

 کاغذهای رنگی

 ماژیک یا مدادشمعی

 

 :دستورالعمل بازی

ها تاثیر دارد را نام ببرند. این مشاغل عبارتند از پلیس، آتش نشان، شاغلی را که بر روی زندگی آنها بخواهید ماز بچه -0

 مشاور و روانشناس و .....مامور شهرداری، پرستار، معلم، 

ی کارت از او قدردانی ها تاثیر دارد را انتخاب کنند و با تهیهها بخواهید یک شخص خاص که بر زندگی آناز بچه -2

 کنند.

 های قدردانی را برای اشخاصی که انتخاب کرده اند، تهیه کنند.ها بخواهید کارتاز بچه -3

 آن را به دو نیم تقسیم کنند. دها بخواهیو از آن دی کاغذ بدهیبه هر کودک یک برگه -4

زیین معی تها زمان دهید تا کارت را با ماژیک یا مداد شپیام تشکر را بنویسند و به آن دزان کمک کنیبه دانش آمو -5

 کنند.
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 بازی اندروید:

 شود.های خاص اندروید طراحی گردیده است که از این طریق مشاغل به کودکان آموزش داده میدر برخی کشورها، بازی

 بازی گل فروشی

کودک  گل فروشیی یکی از کودکان وارد مغازهدر این بازی، دو نفر کودک به صورت آنالین و همزمان بازی می کنند. به این صورت که 

هد دی گل را آماده کرده و تحویل خریدار میشود. و طبق سفارش گل، کارت، کاغذ کش و پاپیون، کودک گل فروش دستهدیگری می

 شوند.ی بعد میو در ازای آن پول دریافت می کند و وارد مرحله

دریافت شده است و حدود سی بازی در خصوص مشاغل برای دختران و پسران در این  netgames-www.boy. این بازی از سایت 

 سازد.سایت وجود دارد که کودکان را با مشاغل آشنا می

دهد و پس از آن برای فروش ها آب و دانه میکند و به آنها و گوسفندهایش نگهداری میبرای مثال برای شغل دامدار، کودک ابتدا از مرغ

 کند.قدام میا

 ده شده است.هایی از این بازی در ادامه آورعکس

 

 

 

 

http://www.boy-games.net/
http://www.boy-games.net/
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