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 ؟نقدر مهم استيچرا پرورش کودکان خالق ا

 

 يط هايمح ونديپمنوط به  ،هياول يکودکو پرورش در دوره ت آموزش يموفق"  

دکان، معلمان و ن کويتعامل و ارتباط ب بر يمبتند ين ارتباط بايا. استخانه و مدرسه  يريادگي
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 سندهينو مقدمه
 يها ييتوانادارند ل يتمانوشته شده که  ين و معلمانيوالد ي، براخاصن کتاب بطوريا

ن يا .داشته باشند يشاد و کامل يزندگبتوانند که پرورش دهند  يبگونه ا را کودکانشانبالقوه 

ن يت بيخالق مشاوراز هشت  يکياست که من به عنوان  ياتيکتاب بر اساس دانش و تجرب

« ندهيبازار نسل آ» يعنين آ يدر پروژه جهان ،«لگو» يشرکت مشهور سازنده اسباب باز يالملل

 .مه ات کودکان جهان بدست آورديخالق يترق يبرا

پروفسور موسس  يام پروفسور فرد آمرام، مورس آلومن ياز مربن کتاب، يف ايدر تال

  .کنم يم يقدردانابراز ز ين االت متحدهيا ينسوتايت و ارتباط در دانشگاه ميخالق

ن کتاب ينوشتن ا يالزم برا يز در کسب تجارب عمليچهار کودک بودن ن پدردر ضمن 

 .کننده بوده استکمک 

 ينارهايکه به سمدانم  يم ينيون والديمدخود را  ،يقدرشناس، همراه با انيدرپا

ن کتاب يموجود در ا يده هايا يبرخخلق و بطور مثبت در ه توجه کرد من "خالق يوالدگر"

 .بوده اندم يسهبا من 
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*** 

فرزندانشان،  يدر زندگت يموفق يبراعامل ن يکنند مهمتر ين و معلمان فکر ميشتر والديب

قابل و منابع  يانرژ ،انهان جهت يمه به. است مدرسهو امور  يليتحصنه يزمشرفت مناسب در يپ

به ن نکته يا .دکنن يم کيده ال آکادميت ايموفق يز کودکانشان برايتجهرا صرف  يمالحظه ا

ن يبنابراو  ؛آورد يم  در مدرسه يليت تحصيموفقکسب  يبر کودکان برا يادينوبه خود فشار ز

 يمشاد محروم  يک کودکيداشتن  يد حتيو شا يريادگيناخواسته کودکانشان را از لذت آنها 

 .دکنن

است؟  يت در زندگيموفق يک نشانگر معتبر براي ،خوب يليشرفت تحصيپواقعا ا ياما آ

ژه يبو-تفکر  يو روابط گسترده، مهارتها يصنعت ياين دنيدر ا ،قبلشتر از يب ،نيبنابرا نه الزاما؛

 .ت استيموفق يه براين سرمايارزشتر با  -تفکر خالق

شان از کارو  يدر زندگ توانند يم يبه سادگتوانند خوب فکر کنند،  ياگر کودکانتان نم

 .رندين کمک بگيوتر و ماشيکامپ

ت را در کودکانمان پرورش يخالقچگونه که  شود يمن سوال مطرح يان اساس، يبر ا

را  يخاص يشه ايو کل يزيتجو يپاسخ هاشده، استاندارد  يهاآزمون که  يعصردر . ميده

روزانه و  يال پردازيخ ي، برايباز يبرا يکمفرصت کودکانمان که  يزمان، کنند يمطلب 

درباره  ارزش قائلندت يخالق يراکه ب ينيوالداست  يعيکامال طب اطرافشان دارند، يايکشف دن

 يا ه نقشهين کتاب شبيممکن است تصور شود که ا. کنند يسردرگماحساس د بکنند يانچه با

در د گفت يبا اما. نديشما تدارک بب يبرااز هدف و جهت  يروشن درکاست که قرار است 

د از يبان راه يدر تدارک اشما . ستين مشخصم و يراه هرگز مستقبر خالف نقشه، نه، ين زميا

د يريپذ يدرباره انچه م يريم گيتصم يبرا ا معلمين يرت و قضاوت خودتان به عنوان والديبص

  .ستامنحصربه فرد  يهر کودک يبراقطعا ن ياکه  ،دياستفاده کن ديريپذ يو انچه نم
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را به  بودن ن لذت از پدري، بزرگتره استسال 21نگ که اکنون يچ ين دخترم ليبزرگتر

انه خالق يداستانها خلقمرا در  و قصه گفتن، دنيموقع خواباتش، يبا خصوصاو . ه استمن داد

 ياافسانه  يت هاياو با شخص يها ييجودرباره ماجرا و قصه ها داستانها. ديکش يبه چالش م

ن شکل که يبه اوانات چگونه يحنکه يدرباره اا ي، بود ندراليو س يد برفيسف، مثل يپرجن و 

وه يا مي؟ مثال، چگونه زرافه گردن درازش را بدست اورده است ي، برادرآمده انداکنون هستند 

 خارها و صاحبوه قهوه يمثال، چگونه م يشان را کسب کرده اند؟ برا يها چگونه شکل کنون

 يکه من به او در طول شش سال گذشته گفته ام به آسان ييشده است؟ داستان ها شيهاغ يت

با  يباز يرا برا ييها يست بازيبا يدر آن زمان، من م. دوش يمره المعارف پر و کامل يک داي

خودرو  رونيکه داخل و ب ييزهايبا چاصرار داشت  خودرو، او باسفر موقع . کردم ياو اختراع م

 .ميبسازرا  ييد معماهايد يم

 :م شده استين کتاب به پنج بخش تقسيبا توجه به مطالب باال، ا

 پرورش کودکان خالق و شاد ينکته برا 03( 1

 پرورش باعث ن نکاتياچرا نکه ياست درباره ا يحيوض، شامل تنکته 03ن ياز اکدام هر 

و  ديدهانجام د با کودکانتان يتوان يه مک تيفعالک ين شامل يو همچن، شود يمت يخالق

قابل انجام  يکمل يوساد و با نندار ينه ايت ها هزيفعالن ياشتر يب. ديک کنيت شان را تحريخالق

 يم ياست که با انها سپر يکودکانتان زمان و رشد ه شما در پرورشين سرمايبزرگتر. هستند

 .ديکن

 خالقانه کمال کوچولو يطنت هايش (2

 به نام کمال يخالقانه پسر کوچک يطنت هايدرباره ش ييداستان ها بخش شاملن يا

اگر . ذاتا خالقند نوپابه شما نشان دهند همه کودکان که  استن يا يداستانها بران يطرح ا. است

طنت يشما هم شقطعا د، يروزانه با خودتان مورد مشاهده قرار ده يکودکانتان را در مواجهه ها

که  يموقعد بلکه يشو يآنها عصباندست از د ينبا. افتيد يخواهرا در آنها  ياخالقانه  يها

 ين لذت هاياز بزرگتر يکيقت يدر حقن يا. ديدهد، لبخند بزن يت به خرج ميکودکتان خالق

 .است کردن يپدر و مادر
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 اهيد از گوسفند سيدر تمج( 0

ما را نسبت به سنده ينو -ستف آرنولد نوشته شدهيتوسط جان کرکه -ن مقاله کوتاهيدر ا

 يده اينتراش ين کودکان واقعا الماس هايا. کند يمار ي، هشنددشوار دار يکه بچه ها يليپتانس

ن مقاله کوتاه يا. قل داده شونديص خورده، هستند که نزد شما آمده اند تا توسط شما تراش

 يموفق و برجسته ا يليروند تا افراد خ ياست که م يدشوار ياز بچه ها يياهمثال  يدارا

د و انها را چنان که الماس يو درک رفتار کن يلطفا با کودکان دشوارتان، با دلسوز. شوند

 .ديان بدرخشد پرورش دهيشان در پا يدرون

 قپرورش کودکان خال درباره يينقل قول ها( 4

ان، روانشناسان يکه توسط مرب اند استخراج شده ين نقل قول ها از کتاب ها و مقاالتيا

خواندن و فراموش  يبرا يصرفا جمالتآنها . ن نوشته شده استيکودک، افراد برجسته و والد

قتا گوهر يآنها حق. مطالب فوق هستندبرجسته به توجه د و يتاکشتر جهت يبستند بلکه يکردن ن

، دينخوان ک نوبتيدر آنها را همه لطفا . از خرد در پرورش کودکان خالق و شاد هستند ييها

د دست يرا که دوست داراز جمالت هر کدام  .ديخاص نخوان يهات يدر موقعفقط ن يهمچن

 يست با هر نقل قولين يازين. ديکودکانتان نقل کن يارتقا ين هايتمر يآنها را براد و ين کنيچ

 ين و معلمان بهتريدتوجه به آنها به شما کمک خواهد کرد والصرفا من معتقدم . ديموافق باش

  . ديباش

. ت استيکرد مهمتر از فعاليکرده است که رو ياداوري، پروفسور فرد امرام، به من ماستاد

 .مهمتر استجه يز از نتينت است و يفعال خودت مهم تر از يک فعاليانجام و آموزش  يچگونگ

 .سمينو يمعلمان من و يکودکان، والد يت برايکه من درباره خالق است يکتابن ياولن يا 

 .باشد يم ييدانش اموزان مدارس راهنما يخالقانه برا يت هايمن درباره فعال يکتاب بعد

د لطفا مرا يدار ييهاده يا اير نکات ن اگيبنابرا.مند استارزشمن  يبراشما  يبازخوردها

ک ي ،رود بکارنده يآ يک از کتاب هايدر هر شما  يده هايقطعا اگر ا. ديمورد لطف قرار ده

افت يدرف کتاب يدر تال يک مساعيتشرو مشارکت  پاداش به عنوان  يامضا شده شخصنسخه 

 .ديل بزنيميابه من  com.yahoo@yewkk ق ادرس يد از طريتوان يشما م. د کرديخواه

mailto:yewkk@yahoo.com
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نکه به من ياز ا. ديشرکت من مکاتبه کن با يشخصمسائل درباره د يتوان ين ميشما همچن

اثر  ن کتاب ممکن استيا. د متشکرميده يم با شما اجازه ميده هايبه اشتراک گذاشتن ا يبرا

 .کودکان شما داشته باشد يشما و زندگ يزندگ يرو يمثبت

 ونگيو کام کيي

 (شکوفاکننده ذهن)پريند زيس شرکت مايموسس و رئ

 1332ه يفور 12
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 پرورش کودکان خالق و شاد یبرا نکته 03
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 دهايتاک: 5نکته شماره 

 
با  ،داده شود پرورشمکره راست مغز ين يها ييتواناسال،  6ن صفر تا ين سنيباگر »

ن خاطر، آزاد کردن يبه هم. ساخته شده است يزندگ يبرام شد که يمواجه خواه يکودک

چ يبه ه از دارديکودک ن نيبنابرا، داشتازها حق تقدم خواهد يگر نيد رب ،مغز يعيطب ييتوانا

 دايکيماکاتو ش« .دچار رنج نشود  ندهيدر آ يزيهرچ يريادگيوجه در 

ن يبهتر. است يار مهمي، نکته بسکاشت افکار مثبت و اعتماد به نفس در ذهن کودکانمان

هنگام  به خواب بروند ونکه آنها ي، درست قبل از اهنگام شب، يمهمامر ن يانجام چن يزمان برا

 .باشد يشوند مدار يبنکه يصبح، درست قبل از ا

قبل از ن روز يچند ير را برايام زيدارد، پ ياضيشما امتحان ر مثال، اگر کودک يبرا

ش نجوا يرارود، ب يد به خواب مبا داريزدن است و تقرچرت در حال  يدرست وقتخواب، 

 يار خوب عمل ميو در امتحانت بس يهست ياضيعاشق رتو »(: حا در گوش چپيترج)ديکن

دار شدن يک بيآنها نزد يدرست وقت اغاز روزن جمالت را در يا. نيه ايشب ييزهايا چي. «يکن

 .ديهستند تکرار کن

 شود؟ يت در کودکانمان ميپرورش خالق باعثن کار چگونه يا :1 سوال

دار شدن است، مغز او در يا مشرف به بيکودک شما خواب آلود و  يوقت :1 پاسخ

. مکره خالق مغز غالب استيا نيمکره راست مغز ين حالت، نيدرا. مغز است يحالت امواج تتا

گوش . را تر استيار آماده تر و پذيمثبت شما بس يام هاين معنا است که او نسبت به پين بديا

د در گوش يبا ل است که شماين دليبه هم. مکره راست استير موثر تر به سمت نيک مسيچپ 

 . ديچپ کودک نجوا کن

دارند لذا در  ياثر مشابه يک نکته هشدار دهنده وجود دارد؛ کلمات منفينجا يدر ا

 .ديانتخاب کلمات تان مراقب باش
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 1 يذهنت يفعال

از مکعب ها  يتعداد. ديه کني، تهکلمات يريادگي يبرارا الفبا  ياز مکعب ها يک سري

اکنون تعمدا حرف . کنددرست کلمات ساده را  يد بعضيبخواه اوو از  ديه کودکتان بدهرا ب

 2.کند درسترا « تاب»د کلمه يد و از کودکتان بخواهيرا حذف کن« ب»

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .ن مکعب استفاده شودياز چند« ب»ساخت خود حرف  ين است که برايک راه خالقانه اي :پاسخ.  1
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 و مناسب درست یها یانتخاب اسباب باز: 2نکته شماره 

 
ک يبه عنوان  يک اسباب بازيشود، با  يکه فرصت اکتشاف بدانها داده م يکودکان»

چه  ين اسباب بازيبا ا» ه ن موضوع کيبا ا يريدرگن يح ؛کنند يبرخورد م ابزارا ي ياسباب باز

ابزار  ،ن کودکانيا ،کنند يدا ميفعال شدن پ يبرا يار مناسبي، فرصت بس«توانم انجام دهم؟ يم

کنند  يم ي، دستکارآنها معنادار است يکه برا ييزهايو به تبع ان چ ان هاخلق داست يها را برا

 يا مونتسوريمار. «

 :ديتوجه کن کودکانتان يبرا مناسب يها ير هنگام انتخاب اسباب بازيز يه هايتوصبه 

 من هستند؟يسن کودکانتان اا توجه به ا بيآ -

 کنند؟ يتجسم ساز يدهند در هنگام باز ينها به کودکانتان اجازه مآا يآ -

 نها سرگرم کننده اند؟آا يآ -

 هستند؟ متحرکآنها ا يآ - 

 کشند؟ يکودکان را به چالش ما آنها يآ -

 يکيزيزات في، از تجهجاد کرديا 2301ن مهد کودک را در يش فروبل، که اوليفردر

 ياستفاده کرد که به کودکان کمک م ييو طناب ها ينماساخت يهمچون توپ ها، بلوک ها

 .تجسم شود ييتوانا ،انيبازپا يها ين بازيدر حرا کشف کنند و  يکيزيکرد اشکال ف

 .کنند يشان کسب م ينش هايافر ين را براينماد يکودکان معنا

ت را در کودکانمان پرورش يخالق يق اسباب بازياز طرم يتوان يچگونه م :2سوال 

 م؟يده

ک يکه  ييها ياسباب باز. مهم هستند يليخ يرشد روان يبراها  ياسباب باز :2پاسخ 

هر تجربه . ديبگشا او يروه را ب يريادگيت و يتواند باب خالق يکند م يم يکودک با ان باز

 .کند يشتر کمک ميب يريادگيت و يد جهت باز کردن قفل خالقيبه چرخاندن کل،ديجد



13 
 

انتخاب  ين راهنما برايد من، بهترياز د. ار مهم استيدرست بس يها يانتخاب اسباب باز

بهره ) PQبا  ي، چگونه کودکيهوشمند دکتر اسباب باز يهايباز»درست، کتاب  ياسب باز

( «يدکتر اسباب باز»معروف به )نوشته شده توسط دکتر استفان اورباخ « مياوريباال بار ب( يباز

 .است

 ياسترس کمتر، کنجکاو ياراد يافراد اشباع شده از باز»، يبر حسب دکتر اسباب باز

 سک کردنيشتر به ريل بيد، خالق تر، و تمايات جديشتر نسبت به تجربيب يگشودگشتر، يب

 ياقشان براياشتگذاشتنن به مشارکت دارند  ياديزل يتماباال،  يکودکان با بهره باز. هستند

   .«رها، دوستان و خانوادهيبا همش يباز

 2 يذهنن يتمر

 2د ؟يزنبگره آن را د يتوان يمدستمال ک يبدون رها کردن دو سر شما چگونه 

 

 

                                                             
د، دستمال گره يتان را باز کنيسپس بازو. ديتا کرده تان نگه دار يدو سر دستمال را با بازوها :پاسخ.  1

 ! شود يزده م
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 يقيموس: 0شماره نکته 

 

 لر وبيوا يتر. «ستم حافظهيو س يريادگي ياست برا يبزرگ راه-ابر يقيموس»

را  باروک يقيهستند، موس يزيق درباره چيا تفکر عميکودکانمان در حال مطالعه  يوقت

 يو اثرکند  يکمک م تنش هاو آزاد شدن  شما يامواج مغزم يتنظبه  يقيموس. ديپخش کن

   .داردذهن  يدگيآرامش و آرمجاد يا در يکل

له يار مهم است چرا که ما بطور مستمر بوسيمدرن ما بس يط زندگيژه در محين نکته بويا

 .ميشو يت ها و امواج بمباران ميانواع پاراز

 ت در کودکان ما شود؟يپرورش خالق باعثن نکته چگونه يا: 0سوال 

و  يکودکانمان، بهبود سالمتت يخالق قدرتش يافزا درتواند  يم يقيموس: 0پاسخ 

خوب و  يسازد تا از سالمت يآنها را قادر مز يرد و نيمورد استفاده قرار گش هوش شان يافزا

 .شان  بهره ببرند يجانيثبات ه

سنده يو استاد و نو ين الملليدان معروف بيقيک موسين ادعا توسط دون کمپل، يا

ش يبدن، قدرت ذهن و گشا يشفا يبرا يقيکننده قدرت موس يجار:   اثر موتزارت»کتاب

 .ان شده استيب« تيروح خالق

و  يقيموس ياجرا يريادگي. آورد يبدن خوراک فراهم م-رشد ذهن يبرا يقيموس

ابر  "با عنوان يکتاب در .بهتر است يقيگوش دادن به موسصرفا از  يتم و آهنگ حتيپرورش  ر

کند که رابطه  يف ميرا توص ياديز يها ين شرودر، بررسيرادر و لال اوستيشنوشته  "يريادگي

 .دهند يرا نشان م يقيو موس يريادگيت، ين خالقيب

بر حسب . نه استين زميه دار مطالعه و کار در اي، طاليلوزانوف، دانشمند بلغار يجورج

نظم دادن و هماهنگ کردن امواج با  دتوان يمناسب و درست، م يقيموس، يو يها يبررس

 .فراهم کند يريادگيت و يخالق يرا براط مطلوب ي، شرايمغز
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 .، باخ و هندل استيوالديموتزارت، و: باروک شامل يقين نوع موسيموثرتر

 

 0 ين ذهنيتمر

جاد يوان ايک دست ليمختلف را با استفاده از  ييقايموس يد نت هايتوان يشما چگونه م

 2د؟يکن

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ستال يکر يوانها يحا ليترج)دياز آب پر کن ير مختلفيوان را با مقاديشتر ليا بي ييتا 5ک دست ي :پاسخ.  1

ک از يهر . ديضربه بزنک يک به يوان ها يل يواره هايبه لبه د يبه آرام يک قاشق فلزيبا (. نازک يوان هايا لي

 . دارد يوان با سطح آب بستگيرا فرکانس امواج صدا به فاصله لبه ليکنند، ز يجاد ميا يمتفاوت يوان ها صدايل
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 سفر به سوپر مارکت: 4نکته شماره 
 

را کودکان يز. است ين حتميوالد يريافتد، درگ يبچه ها اتفاق م يسفر بران يا يوقت»

. «ن توجه آنها را به آن جلب کننديکه والد يعالقه دارند تا زمان يزيدانند به چه چ ياغلب نم

  جان اندرسن
د ييبه آنها بگو. ديتان انجام دهانر را با کودکيز يتان به سوپر مارکت، باز يدر سفر بعد

که با هم کومه شده اند را  يانواع مختلف بسته ها نگاه کنند و شکل، اندازه، رنگ و روشبه 

 .ف کننديتوص

 
 ت را در کودکانمان پرورش دهد؟يخالقچگونه  موضوعن يا :4سوال 

د يتوان يها، م يبندمواد بسته جالب ت يبا پرسش از کودکان درباره ماهشما  :4پاسخ 

فروشنده ها بر از ها  يبندبسته نام دن يپرس. ديکمک کنکودکانتان  يذهن يکنجکاو شگستربه 
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شان را با رنگ ها، شکل ها و  ييکند تا آشنا يکمک م انکودک ز بهيشان نيها نگاساس ر

 .زها قوت ببخشنديسا

 4 ين ذهنيتمر

 2؟کند ير مييشوند، شکل شان تغ يشان خارج م يز بسته بندا يوقتکدام محصوالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
بسته  يز نوعيها ن يها و قوط يد که بتريياول از همه، به کودکتان بگو. عيهمه محصوالت ما :پاسخ . 1

 .رنديگ يعات شکل ظرف شان را به خود ميدهد که ما ياد مين نکته را ين تجربه به کودکان ايدوم، ا. هستند يبند
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 ر آبيشنا در ز: 1نکته شماره 
 

ش هوش را يبخشد و راه افزا يمغز شما را بهبود م يکيزيط فير آب شرايشنا کردن در ز

 ن ونگريو .بوده باشد باالتان از ابتدا هوش اگر  ي، حتکند ياسان م

را تا  ياديد زمان زيق کنيد و آنها را تشويشنا ثبت نام کن يکودکانتان را در کالس ها   

 .ر آب بگذراننديحد ممکن در ز

کردن پرتاب مثال  يد؛ برايانجام دهها  يباز يرا در قالب برخ کارن يشما ممکن است ا

 .آوردن آنها يخواست از کودکانتان برادردرون استخر و به  ييسکه ها

ن نفس ون زمان را بديشتريتواند ب يم ين مسابقه است که چه کسيگر راه انداختن ايراه د

بزرگ شده باشد تا  يبه اندازه کاف کودک تاننکه يالبته مشروط به ار آب بماند، يدن زيکش

 .ت تنفس را بفهمدياهم

 ت در کودکانمان شود؟يپرورش خالق باعثن نکته چگونه يا :5سوال

ک ي -نيشتيفاکتور ان"سنده کتابيت و نوين ونگر، متخصص خالقيدکتر و :5جواب

. ه استاش را شرح داد ي، تجارب دوران کودک"ش هوشتانيافزا يد ثابت شده برايروش جد

را تجربه آب ر يشنا کردن در زن ساعت يچند يبرا، هر روز 2252نکه در تابستان يابعد از او  

رده ک دانش آموز ي کالس به ينييپارده ف و يضعدانش آموز ک يسطح از  ک بارهيکرد، به 

 .کالس جهش کرد ييباال

موسسه  ير پزشکيدکتر رابرت دومن، مد؛ وجود دارد يعلم يک مبنايک ين تکنيا يبرا

ر يکند که شنا در ز يان مياو ب. ح ارائه داده استيک توضيل انسان، يپتانس بروز يا برايالدلفيف

گنال هشدار به سلول يک سين عامل يا. دهد يش ميد کربن را در خون افزاياکس يد حجمآب 

 .ان استيما در خطر پاژن ياکس ياست که موجودبدن  يها
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کنند گشاد  يکه خون را به سر ما حمل م يسرخرگ يان هاين هشدار، شريدر پاسخ به ا

ار يمقدار بسبا مغز ما را  زم،ين مکاني؛ اشود يدر آنها جار يشتريدهند خون ب يماجازه  شده،

 .کند يماشباع  ژن داريان خون اکسيجراز  يياستثنا

 5 ين ذهنيتمر

سطح در  د کهيشو يمتوجه م يبعد از مدت. ديزيوان روشن بريرا درون ل خيب آ يمقدار

قطرات ن يد که ايص دهيتشخد يتوان يچگونه م. رنديگ يمشکل آب از  يقطراتوان يل يخارج

 2؟ ريا خي نديآ يوان ميخ درون ليآب از آب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
د و يد را برداريک برگ کاغذ سفيسپس . ديزيوان بريخ درون ليرنگ در داخل آب  يمقدار :پاسخ.  1

 ماند؟ يم يد باقيا سفيرد يگ يخ را ميا کاغذ، رنگ آب يآ. ديوان را با ان خشک کنيل يقطرات سطح خارج

ظ آب معلق يانها به واسطه تغل. امده انديوان نين قطرات آب از درون ليکند که ا يکاغذ ثابت مد ماندن يسف

 .در هوا شکل گرفته اند
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 ديدر باغچه داشته باش یاده رويک پي: 6نکته شماره 
 

 يشگفت. دنکن ياطرافش را احاطه کرده قدردان که يد تا از نعماتيق کنيرا تشوکودکتان 

 ييبايا زي، آسمان شب، ک دانه برفي يافتگيانوس، کمال ياق يکرانگيو اعجاز قدرت باد، ب

 کسونين برندا "ک رشته کوهيزمخت 

 يملک پارک يا يمنزلتان  چهباغامن ط يمحدر را  يبدن ياحساس هاهمراه با کودکتان، 

دن و آزمودن طعم و يدن، شنييدن، حس کردن، بويد به ديب کنيکودکتان را ترغ. ديکشف کن

رشد  يرا با پرورش کودک برا ياحساس يين ماجراجويا. يخوراک يوه ها و گل هايمزه م

 .پرندگان، حشرات، و فشار باد -عتيطب يصداها يخوب برا يزهوشيک تي

 .کودک هستند يبرا يحد يبجاذبه  يگل ها، بخصوص، دارا

 ت را در کودک من پرورش دهد؟يتواند خالق ين موضوع چگونه ميا :6سوال 

 ياحساس ييماجراجو. به مغز هستند ييبزرگ راه ها پنجگانه، يهاحس   :6پاسخ 

 کنند يکمک مبه کودکان آنها . کنند يک ميکودکان را تحر ينها، رشد روانيه ايشب يفراوان

 .گر شرکت دهندياء ديوانات و اشياهان، حيغذاها، گ يياحساس ها را در شناسا

ک يهم رفته، تحر يرو. کند يمغز باز م يروه را ب يديجد يات بزرگ راه هاين تجربيا

 .دهد يش ميکودکان را افزا يو روح يکيزي، فيه رشد روانيپا ،حواس پنجگانه

 6 ين ذهنيتمر

را بو گر يمعطر د ينوع غذا ا هريک تکه جوجه کباب تازه يد ياز کودکانتان بخواه

د يآب بده يسپس به آنها کم. دند و بچشنک تکه از آن را برداريد يسپس، از آنها بخواه. دنکن
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اکنون، اجازه . دن نباشندييکه قادر به بو يرند طوريشان را بگ ينيد نوک بيو از آنها بخواه

 2کنند؟ ياحساس م يا تفاوتيآ. چشندد همان تکه از غذا را مجددا بيده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 يدن، بييغذا بدون بو. به بو دارد يحس ما نسبت به طعم، بستگ. ک تفاوت وجود دارديبله،  :پاسخ.  1

 .و طعم را برقرار کنند ن بوين رابطه بيد ايق کنيکودکانتان را تشو. مزه خواهد بود
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 هنر خالق:  7نکته شماره 
 

ن است که چگونه بعد از بزرگتر شدن هم يمسئله ا. ک هنرمند استياساسا هر کودک "

 کاسويپابلو پ ".بماند يهنرمند باق

تشان از يکشف خالق يبرا يآزاد ياز به مقدارينآنها همه . ک هنرمند استيهر کودک 

د تا هنرشان يبه کودکانتان اختصاص دهمنزلتان را وار يداز قسمت ک ي. دارند يق ابراز هنريطر

ز يا ابر مرطوب تميک دستمال يبا  يد که به آسانياستفاده کن ياز سطح)کنندن يتمررا تجربه و 

 (. و پاک شود

جه و ينت. ديد کنيجه تاکيشتر از نتينش هنر بيند خلق و آفريو فرا يد بر لذت بخشيبا

 يمتجربه شان  يخلق هنر يکه آنها برا ينديفرا يبه مهم نوپا ک کودکيکار  ييات نهيفيک

 .ستيکنند ن

 ت در کودکانمان شود؟يپرورش خالق باعثتواند  ين نکته چگونه ميا: 7سوال 

تا  کند يفراهم مکودکنان  يبرا يده الياار يسطح بزرگ ساده، فرصت بسک ي :7پاسخ 

ادراک و ر ييتغ يچگونگبه شما  کودکان يرشد شناخت. شان را کشف کنند ياستعداد هنر

 . دارد دگاه شان به جهانيدبه همان اندازه و  شانيها و چشم ها دست يهماهنگ

ه ها يبه توج. ک گربهيده شود مگر يد يزيه هر چيک گربه ممکن است شبينمونه،  يبرا

ق يشان را با تشويده هايان ايب. دينگاه مثبت داشته باشمش يکودکتان درباره ترس يف هايو توص

 .ديب کنيشان در حضور دوستان و بستگان ترغيهنر يکارها
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 7 ين ذهنيتمر

 يره کوچک بااليک دايمثال،  يبرا. ديکنکشف را همراه با کودک تان  يل هندساشکا

ممکن را  يد انواع پاسخ هايکن يسعد يتوان يتا مدهد؟  يرا نشان م يزيره بزرگ چه چيک داي

 .2دا کنديپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

نگ پونگ يک توپ پيک هندوانه، ي يک پرتقال رويسر،  يک توپ روي، تعادل يآدم برف :پاسخ.  1

 ... .س و يک توپ تني يرو
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  يليتخ یها یباز : 8نکته شماره 
 

رسد  يبه نظر ماگرچه . ز تعلق دارديکه به کودکان ن ،است ي، بازاليخ کينامياصل د» 

خلق و  يچ کار خالقيه اليبا خ ين بازياما، بدون ا .ناهمخوان است يجد با اصل کارن نکته يا

کارل گوستاو . "است حد يب يليخت يها ين ما به بازيد ،بدون شک. شود يمتولد نم

   ونگي
اگر باعث  يحتشوند  يليتخ يها يبازتا غرق ق کنند يد کودکانشان را تشوين بايوالد

 . شود در منزل يشلوغخت و پاش و ير

ل يتوانند تبد يانها م. است يحد يجاذبه ب يکودکان دارا ي، برايخال يژه، جعبه هايبو

 .لشان اجازه دهد، شونديکه تخ يگريز ديهرچ ايما ي، هواپين، کشتيبه ماش

د غار يمه و شاي، خهمچون قلعه يليخت يها يتوانند موضوع باز يز ميبالش ها و پتوها ن

 .شوند

 ت در کودکانمان شود؟يرشد خالقباعث ن موضوع چگونه يا :8سوال 

اجازه  يعني، ودندب يابرنامه ن يچنکه تحت  يودکانبر حسب پژوهش ها، ک :8جواب 

ش يدست به آزمااز راه ها،  ي، توسط خودشان و انواع مختلفيريادگي يت هايموقعداشتند در 

 توان، ده بودنديا آموزش ديکه حل مسئله را تنها مشاهده  ينسبت به کودکانو اکتشاف بزنند، 

 .کسب نمودندحل مسائل در  يشتريب

از  يکا نشان داد کودکان وقتيآمر يسک مطالعه ارائه شده در کنفرانس جامعه روانشناي

 .ند، خالق ترشوند يق نميتشوبطور مستمر ن يوالد يسو

خواهند کودکان  يکه م ينيوالد» : ن پژوهش، گفتياز همکار ا يکيدکتر دال گروب، 

 .به نظر برسند يشوند خطوط واقع يق کنند، باعث مين خطوط تشويشان را به رنگ کردن ب

ه کودکان بت الزم اسق باشند، يخالق و عم ينخواهند کودکان شان بزرگساال ين، اگر ميوالد
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ر باشند، يدرگ يلين خياگر والد. کنند يتجربه کردن احساس آزاد يشان اجازه دهند برا

 ".کننده و قضاوت گر هستند يابيارز يکند که آنها افراد يکودک احساس م

 8 ين ذهنيتمر

از او . ديک تکه آن را به کودک تان بدهيد و يرا به دو قسمت ببر A2ک برگه کاغذ ي 

ان آن عبور يکاغذ ببرند که بتوانند از م يرو يسوراخ يچيک قيد که با استفاده از يبخواه

 . 2کنند

 

 

 

 

 

 

                                                             
 :پاسخ.  1
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 ديسرگرم شو يخال یبا جعبه ها : 3نکته شماره 
 

بازخورد ر شدن، تعامل و يدرگ. د استييمورد تاشتر يمنظم ب يريادگينسبت به  يگوشيباز

  دايوي يوکينابو .هستندگوشانه يباز يريادگيت يک موقعي يديعناصر کل

تواند به  يم ،مانده يتان باقيدهايکه از خر ييا بسته هاي، کارتون ها يخال يجعهبه ها

 .شود يل کودک تان محدود ميکه تنها با تجسم و تخ ل شوديتبد يانيپا يب يچه هايباز

سرشان  ينها را روتوانند آ يمنند، يبچبه عنوان دکور کنار هم توانند جعبه ها را  يآنها م

 ،نيبه عنوان ماش نکه يا ايچند، يدور بدنشان بپبه آنها را به عنوان زره ا يبه عنوان کاله بگذارند، 

  .ننديبنشداخل آنها ما يا هواپيق يقا

 کودکانمان شود؟ تيتواند باعث رشد خالق ين موضوع چگونه ميا :9سوال 

تا قدرت دهد  يفرصت م ، به آنهاکودکانخود توسط  ياسباب باز ساخت :9پاسخ 

 .کند يجاد ميکودکان ا يرا برا يحد يجعبه ها و بسته ها جاذبه ب. دهندرشد شان را تجسم 

، نمونه يبرا. رشد تجسم آنها بهتر هستند يقت، مواد ساده تر و کمتر گران، برايدر حق

شوند و  يم سرگرمشتر يها ب ياسباب باز يها يبسته بندجعبه ها و با  ياغلب از باز ،کودکان

 .ها يخود اسباب بازکنند تا  يمح يتفر

 9 ين ذهنيتمر

از دارند يها و جعبه ها ن يرا که بسته بند ييتوان فضا يمد چگونه ياز کودکتان بپرس

 .2کاهش داد

 

                                                             
نکه جعبه ها را يا ايد يبزرگ تر قرار ده يکوچکتر را داخل جعبه ها يد جعبه هايتوان يشما م :پاسخ.  1

 .ديتا کن
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 نقشه جهان  : 53نکته شماره 

 

ون ها يليما ساالنه م. دگر گروه ها داريکه به د دنقدر به آموزش نوابغ توجه ندارآجامعه » 

ک يمتاسفانه کودک باهوش زمانش را در . ميکن ينه ميهز يذهن يعقب مانده ها يدالر برا

تلف  ت قابل انتظارشير ظرفيز يبرنامه هابا   يدر حال سازگار يش پا افتاده معموليمدرسه پ

 کنکانونن يفزژو «کند يم

کتاب  صفحه و در  ييايک کره جغرافي ين نقشه جهان رويبا کودکتان درباره تفاوت ب

ق يدق يياست، که بازنما ير سه بعديک تصويچگونه  آنها از هم متفاوتند؟ کره، . ديبحث کن

ک يد يتوان يشما هرگز نم. دهد يکتاب به ما م ين نسبت به نقشه دو بعدياز نقشه کره زم يتر

 .ديمسطح کن يدو بعد ييک بازنمايدر قا يدقکره را 

 ت کودکانمان شود؟يرشد خالق باعثتواند  ين موضوع چگونه ميا :13سوال 

 يهرگز نمتا متوجه شود که به کودک شما کمک خواهد کرد  ينيتمرن يچن :13پاسخ 

عالقه و موضوع،  نيا. ردک ييبازنما يبعددور يرا در تصاو يبعدسه  يايطور کامل دنبه  توان

به راه  خوداطراف  يايرامون دنيشتر پيب يرا در کودک شما جهت جستجو يشتريب يکنجکاو

 . اندازد يم

 13 ين ذهنيتمر

 يک قلم مارکر رويا سگ را با استفاده از يک گربه يد عکس ياز کودک تان بخواه

به صورت ک چاقو يسپس پرتقال را از قسمت سر آن با استفاده از . ک پرتقال بکشديپوست 

سطح  يحال عکس را با قرار دادن پوست کنده شده رو(. ه شکليشب)ره شکل پوست بکنديدا

 رسد؟ يا عکس همان به نظر ميآ. کند يز بازسازيم
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 ابرها  یتماشا: 55نکته شماره 
 

ت يخالق يباز نوعن يا -بالمنازع است حکمران ،، تجسم(يا مثلني)يوانمود يهايبازدر »

نگر و جروم يس. يج يدروت. «کند يک ميتحر يديتقل يها ييشتر از توانايکودک را ب

 نگريس. ال

متفاوتشان در  يو ابرها با شکل ها روشن و درخشان است ،يآسمان آب که ييهاوزردر 

 يم ييزهايد که چه چياز آنها بپرس . ر کنديرا تفسابرها د شکل يحرکتند، از کودکتان بخواه

ا انها ي؟ اگر يد زنده يزهايا و چيا اشيانسان ه يشبوانات هستند، يه حيا شبيآ. ننديتوانند بب

 نند؟يب يگر را ميد يزهايببرها و چ ،ل ها، عقاب هايف ،ناسورهايدا

د را ينيب يد و انچه در اسمان مياوريب يکوچک يدفترچه هاخودتان و کودکتان  يبرا

کنند  يف ميشما توص يدرمقابل، آنها را با انچه برا. ديبا کودکانتان مخالفت نکن. ديم کنيترس

 .ديفته کنيمجذوب و ش

  ت را در کودکانمان شود؟يخالقباعث رشد ن موضوع چگونه يا :11سوال 

با سوال از شما . ک ذهن خالق هستندي يبرا يمهم يل و تجسم اجزايتخ :11جواب 

شان را  يعيو طب يفطر يتداع وانات، قدرتيربط دادن شکل ابرها به ح يبرا کودکانتان

ک مهارت خالق يرا که  زهاين چيافتن رابطه بي، قدرت مشاهده و يباز نيا. ديده يم پرورش

 .کند يرومند مياست را ن ياديبن

ا ي هازيشتر چيا بين دو يجاد رابطه بيا ييبا توانايتقر ،تينها، خالقيعالوه بر همه ا

 .رمرتبط استيغ يهاداديرو
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 11 ين ذهنيتمر

توانند آب را در خود نگه  يمن حال يهستند اما با ا ييسوراخ ها يکدام مواد دارا

 2دارند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1
 اسفنج :پاسخ.  
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 فروشند؟ يم یزيآنها چه چ: 52نکته شماره 
 

 هدفنکه يات در همه کودکان باشد بدون يش و رشد خالقيافزا يرود يتمرکز با»

 انمتفکراز  ينده ايآ نسل پرورش اساساهدف، ن يبنابرا، باشدآنها همه مخترع بارآوردن ، يينها

 فراک موسا. «است خالق

که  (ديسوال کن)ديبخواه ن، از کودکتاشود يمپخش  يونيزيتلو يها يآگه که يزمان

. ميآن محصول را بخرشده ما را متقاعد کنند  يسع يشود و با چه روش يفروخته م يزيچه چ

 .ستيشه مطلق نيپاسخ همرا ياند ز ين بازيکودکان عاشق ا

 کم سن وسالکودکان  يتواند برا ين ميارکانه هستند، و يز يبازرگان يها يآگه يگاه

. رسد يبه فروش م يزيست چه چيمشخص ن ،هم ما يبرا يحت يز باشد، گاهيچالش انگ

 ،هستند يباورکردن يونيتلوز يغاتيتبل يها يآگه يا ادعاهايکه آد ينها بخواهآد از ين بايهمچن

 ستند چرا؟يو اگر ن

 .ت کودکمان شوديتواند باعث رشد خالق ين موضوع چگونه ميا :12سوال 

. نباشند يرا جواب ها ممکن است مطلق و قطعياند ز ين بازيکودکان عاشق ا :12پاسخ 

 يب ادعاهايشود کمتر فر يکند و باعث م يک ميتان تحرانند تفکر را در کودکيفرا ين بازيا

 .ون را بخورنديزيتلو يبازرگان يها يآگه

 12 ين ذهنيتمر

. ديکه روشن است حرکت ده يون در حاليزيصفحه تلو يآرام رو يليک آهنربا را خي

 2افتد و چرا؟ يون ميزير تلويتصو يبرا يچه اتفاق

                                                             
وابسته به  يونيزياست که امواج تلو يح کافين توضين مرحله ايدر ا. شود ير آشفته ميتصو: پاسخ.  1

 .س هستنديمغناط
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 پدرصرف وقت با د يفوا: 50شماره نکته 
 

. طاقت فرساستسو ما را احاطه کرده است واقعا از هر که تنگناها و  با فشارها يزندگ»

 يکه کسمحال است که ن ين حال ايدارد؛ با ا يتمام عمر ياز به دوندگيوالد شدن، اگرچه، ن

سکات ا« کودکان را به مدرسه ببرد يا در حال رانندگي يکار يبتواند صرفا در وقفه ها

 لريو جان م يتورانسک
با . کنند ير وقت شان را با کودکان شان صرف مشتيهستند که ب يمادران معموال کسان

قصه صرف را با کودکانشان  يشتريد زمان بيان بادرپ. ار مهم استيبسز ين ن حال نقش پدرانيا

  .مدرسه کنندامور  بهکمک و کردن  ي، بازگفتن

 ت را در کودکانمان پرورش دهد؟يتواند خالق ين موضوع چگونه ميا :10سوال 

محققان با . کودکانشان دارند يزندگ يرو يار قدرتمندير بسيتاث پدران  :10پاسخ 

موزش در آ يپدران نقش فعال يافته اند که وقتيپدر و مادر در 130333ش از يب يبررس

 :کودکانشان دارند، کودکانشان

 کردند يافت ميدر يج خوبينتا يشتريبه احتمال ب  -

 بردند ياز مدرسه رفتن لذت م يشتريبه احتمال ب  -

بر عکس )دارند يفعال يريکه درگ يگرم، رشد دهنده و با پدران يطيکه در مح يکودکان

 :شامل ،کنند يحاصل م يد شگرفيابند،  فواي يپرورش م( ريردرگيپدران غ

 بهتر يليعملکرد تحص  -

 ش عزت نفسيافزا  -

 روابط سالمتر با همساالن  -
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 10 ين ذهنيتمر

د يستاده ايمتر که کفپوش آن از سنگ است ا 233 ک دره تنگ به ارتفاعيبر فراز شما 

ان رها شود و تد تخم مرغ از دستياجازه ده. ديک تخم مرغ داريکه در دست راست تان يدرحال

قرار  يمتر 233در ارتفاع  يخواهد افتاد وقت يتخم مرغ چه اتفاق يبرا. درون دره سقوط کند

 2دارد؟

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
متر است بعالوه  233فاصله تا کف دره . ده استيکف دره نرس يمتر 233تخم مرغ هنوز به سطح . چيه :پاسخ.  

 .ديستاده ايکه ا ين وقتيارتفاع دست شما تا سطح زم ي
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 گساويج یپازل ها :54نکته شماره  
 

حس کند  يبه ما کمک م يباز. باشد يانسانکودک ن عنصر رشد يد مهمتريشا يباز» 

 س برگنيدور« .ميرا رشد ده يارتباط يو مهارت ها يکيزيف يي، تواناياجتماع

 يد تکه هاياز انها بخواه. ديه کنيگساو متناسب با سن کودکانتان تهيج يک پازل هاي

ر يکه تصاويبطورد ياکنون تکه ها را برگردان. جور کنند يداده فرض ريپازل را بر حسب تصو

 يتکه ها. د جور کنديسف يد پازل را با استفاده از تکه هاياز کودکتان بخواه. ده شونديپوش

 .کنند يم ييها را بازنما يد نادانيسف

است  يلين همان دليا. دهد يت دانش در حل مساله را نشان مياهم ،نيتمرن يا ،نيبنابرا

 . از به رفتن به مدرسه دارنديکه کودکان ن

 14 ين ذهنيتمر

 2د؟يآ يبه کار م يواقع يزندگ يگساو در کجاياصول پازل ج

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 يات هاياز عمل ياريبس. رود يساخته به کار م-شيپ يساختن خانه ها و پل ها ين مسئله برايا :پاسخ.  1

 .برند ين اصول بهره ميز از همير جور کردن قسمت ها و اجزا هستند نيساختن که درگ



35 
 

 

 

 ياليکاغذ خ: 51نکته شماره 
 

 پلوتارک« برافروختن است يبرا ياتشست بلکه يپر شدن ن يبرا يذهن ظرف» 

با . ک برگ کاغذ را در دستشان خرد کننديک تکه نرم از يد ياز کودکانتان بخواه

مانند مکعب و هرم  يهندس يشکل هاشروع به ساختن  مچاله شده کاغذ يتکه هافشرده کردن 

 يآشنا م شود يم ايا اشيوانات يساختن حدر ابتدا با شکل دادن به کاغذ که منجر به نها آ. ديکن

د قادر شوند ي، کودکانتان باکاغذکردن، فشار دادن، تا کردن و لوله کردن  فشردهبا  .شوند

 .ر شکل دهندييتغ ا پاهايبال ها، سر، دم به شکل  کاغذ را

 ت کودکانمان شود؟يخالق رشد باعثتواند  ين موضوع چگونه ميا :15سوال 

به آنها  .ت کودکانتان استيک راه بروز و کشف ساده اما موثر خالقين يا :15پاسخ 

 .کنند يال پردازيخ شانکردن خلق ند يد در فراياجازه ده

 يليخ ستنديکنند ن يف ميکه آنها توص يواناتيا حيا يه اشيقا شبيکاغذ دق ياگر تکه ها

 د؟يرا به خاطر دار کاسو، هنرمند بزرگيسم پيهنر سورئال. دينگران نباش

 15 يذهن نيتمر

 2؟ ديپوشانبک تکه کاغذ آتش را يد با يتوان يا ميآ

 

 

 

 

 

                                                             
 د؟يده ايرا د يکاغذ يا تا به حال فانوس هايآ. ديتوان يبله م :پاسخ.  1
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  يخال یها يقوطبا  یباز :56نکته شماره 
 

اتفاق  يريادگي، ديکن يخلق مدهد  يرخ م يريادرگيکه در آن را  يطيمحشما  يوقت» 

 يسورتا مونيمار. «دافت يم

کودکانتان  يبرا يميخالقانه عظ يها يتواند اسباب باز يم يدنينوش يخال يها يقوط

 يوقت. ندبساز يقوط 23از تنها ن سازه ممکن را با استفاده يد بلندتريتان بخواهاناز کودک. باشند

 يسازه بلندتربتوانند وجود دارد که  يگريا راه ديآد ينها بپرسآتمام کردند، از آنها کارشان را 

 . بسازند

 ت کودکانمان شود؟يرشد خالق باعثتواند  ين موضوع چگونه ميا :16سوال 

ک ي. رنديگ يم فهمند و فرا يرا مکودکان شما مفهوم ثبات ت، ين فعاليبا ا :16پاسخ 

شتر يک بيتحر يبرا. دارتر استيپااساسا  يسطح منحنک يهموار نسبت به صاف و سطح 

و نه  سازند يمگرد  راها  يقوطمعموال د چرا ينها بپرسآتفکر کودکانتان، از  يمهارت ها

 ؟گريا هر شکل ديچهارگوش 

آنها ، ها يدور قوطبه  ييبا قرار دادن بشقاب هاد يکن يمالغر استفاده  يها يقوطاز اگر 

 .ديمن کنيرا ا

 16 يذهن نيتمر

 2د؟يبساز داريک سازه پاي، هم يرو يقوط 23با قرار دادن د يتوان يا شما ميآ

                                                             
ن کار را خارج از منزل انجام يد ايتوان يشما م. وجود دارد ياديز ين کار راه هايانجام ا يبرا :پاسخ.  1

 يدر آن ها م يب آب کمتر و کمتريکه به ترت ييها يد و سپس از قوطيرتر را از  آب پر کنيز يها يد؛ قوطيده

کودکانتان آماده  يس شدن حتميخ يبران کار خود را يدر ا. ديباالتر برج استفاده کن يقسمت ها يد برايزير

 .خواهد بود يجذاب يکودکانتان سرگرم ين مسئله براين حال ايبا ا. ديکن
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 آواز خواندن :57نکته شماره 
 

، مسائل يقيهنر، موس: زهايچ يليک شخص همه کاره باشد، آشنا با خيد يک نابغه باي» 

 رو ناکاماتسويوشي. «نه از تخصص باشديک زميتواند صرفا محدود به  ياو نم. ، ورزشيعلم

ک و هماهنگ يتميانتان به شکل ردستو با د يرا همراه با کودکتان بخوان يک آواز مردمي

تم آهنگ يشما بدنتان را به همراه ر يشود اگر هر دو يبهتر م يليخ .ديبزن دستبا آهنگ شعر 

 .ديتاب بده

 ت را در کودکان ما پرورش دهد؟يتواند خالق يچگونه من موضوع يا :17سوال 

و ( يمنطق)م کره چپيهر دو ن يقيآواز خواندن همراه با موس :17جواب 

، به يت در زندگيموفق يک کودک براي. کند يمغز کودک شما را فعال م( خالق)راست

و حرکت بدن همراه با با استفاده از آواز خواندن ن شما، يبنابرا. از دارديتفکر با کل مغزش ن

 .ديکن يم يزيت برنامه ريموفق يقاطع کودکتان را براتفکر  يمهارت ها آهنگ، تمير

 17 ين ذهنيتمر

ا کلمات آواز يخودشان با استفاده از جابجا کردن متن ها  يکودکتان را به ساختن آوازها

خواهد  يار عالياستفاده از اسم کودکتان در آواز، بس .ديق کنيدشان تشوخوو زبان با کلمات 

 .بود

                                                                                                                                          

 يد قوطيتوان ين ميهمچن. ديها را به هم بچسبان يدوطرفه قوط ين است که با نوارچسب هايگر ايراه حل د

 .ديهم جمع کن ين محکم شده رويزم يده به هم که رويه گاه چسبين دو تکيها را ب

 ! ديشما فقط از تجسمتان استفاده کن. ن کار وجود دارديانجام ا يبرا يتينها يب يراه ها
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دوستان و  ،خانواده يکودکانتان را همچون نام اعضا يعناصر زندگ يد برخيتوان يشما م

شتر عاشق يب يخوشحال و حت يلين موضوع کودک شما را خيا. ديدر متن آواز قرار دهره يغ

 .کند يآواز م

د و از کودکانتان، يآهنگ ها را  زمزمه کن يتون بعضد يتوان يمن، شما يبه صورت جانش

 .کنند ييد عنوان آهنگ را شناسايبخواه
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 سکه هابا  يسرگرم : 58نکته شماره 
 

شتر يدن بيدم -ييک جرقه و اخگر خدايتا  و آرام است ک شعله کنديشتر يبت يخالق» 

 مز آدامزيج. «راند، درخشش آن را شعله ور خواهد کرديگ يآن را م

کودک  يجذاب برا يريادگيک تجربه يو  يعالح يتفرو  يک سرگرميبا سکه ها  يباز

از . ديشان قل بدهيهالبه  يد و رويد، باال پرتاب کنيد سکه ها را بچرخانيتوان يشما م. شماست

ا يآ. مشاهداتش را انجام دهد يد حرکت سکه ها را دنبال کند و بعضيکودکتان بخواه

 تکرار کند؟د يده يانجام مبا سکه ها تواند انچه شما  يکودکتان م

 مان پرورش دهد؟ت را در کودکيتواند خالق يگونه من موضوع چيا :18سوال 

 يکنجکاو. کند يک ميکودکتان را تحر يحرکات مختلف سکه ها کنجکاو:18سخ پا

 .ک تفکر خالق استيدر تحر يدياز مولفه ها و عناصر کل يکي

 .کند يرومند ميشتر نيرا ب تفکر خالق کودکان ي، مهارت هابا سکه ها يمشاهده و باز

 18 ين ذهنيتمر

ف و يک رديچهار سکه در )دينيک شکل ال مانند بچير در يهفت سکه را مانند شکل ز

 ييتا 2ف يک سکه دو رديکت د تنها با حريتوان يچگونه شما م(. گريف ديسه سکه در رد

 2د؟يبساز

                                                             
 :پاسخ.  1
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 مغز یغذا : 53شماره  نکته
 

 12ر مادر به مدت ي، خوردن شيبررس حسبر مادر است، بريش ،کودک ييل غذايتما»

در  ،غز کودک انسانم. شود يآنها مدر تر باال و عملکرد مدرسهشتر يبو يک يآمنجر به نمره  ماه

ر يش يمحتوام يدان يکه م ياز وقت. کند يرشد م يشتريسرعت ب اب يطول دو سال اول زندگ

ن يکاتر«  .ستنديز نيتعجب برانگ يليخ يجينتان يچنهستند،  ياتيغز حم رشد و تحول يمادر برا

 لريتوايد
د يمادر تا حد امکان با. ادر استمر يمغز کودکتان ش يبرا ،مغز ين ماده مغذيمهمتر

مهم است اما عموما  يليکه خ يگريد يماده مغذ. ه کندينه تغذيق سيکودکش را از طر

آب  يد که کودکتان در طول روز تا اندازه ايدا کنيان پياطم. شود آب است يفراموش م

 .بنوشد

اقسام  يشوند ممکن است برخ ير متولد ميفق ييم غذايکه از مادران با رژ يکودکان

ه ياول يکه در سال ها ين، کودکانيهمچن. نشان دهندرا  يا مشکالت رفتاري يعقلر يتاخ

 .شوند يکنند  ممکن است بعدها دچار مشکالت يافت نميدر يکاف يمواد مغذ ،يزندگ

نه مادر، قدرت يق سيه از طريافته اند که تغذيژاپن در يامايدانشمندان در دانشگاه اوکا

کنند، هورمون  يه مينه کودک را تغذيق سيکه از طر يزنان. دهد يش ميمادر را افزا يذهن

ت بخش ين فعاليتوس ياکس .کند يک مير را تحريد شيکنند که تول يد مين توليتوس ياکس

دهد، و به تبع منجر به  يش مياست، را افزا يريادگياز مغز که مسئول  يپوکامپ، بخشيه

 .شود يش هوش و حافظه مادر ميافزا

 شود؟ يت در کودکانمان ميرشد خالق باعثن موضوع چگونه يا: 19سوال 

دکتر  .ه شودياز دارد که مستمرا با آب تغذيمغز جهت عملکرد خوب ن :19پاسخ 

ر يش د برياکبا ت، «شبکه پژوهش کودک»و مولف  يمتخصص اطفال برجسته ژاپن،  ياشيکوبا
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رشد مغز استفاده  يشتر آن برايبکه است  يغنار يبس يانرژنظر ر مادر از يشکند  يان ميبمادر، 

 .شود

ع بدن، يبا رشد سردهد که البته  يل ميتشکمغز را درصد وزن  25با ي، تقراندر نوزاد

 .ابدي يکاهش مبه بدن  اندازه مغزنسبت 

 يتش در بزرگساليدرصد ظرف 63به مغز رشد رسد،  يم يکودک به سن دو سالگ يوقت

ار يمغز  مصرف خواهد شد که فعاالنه و بسله يبه وسر مادر يش از يافتيدر يلذا، انرژ .رسد يم

 .استرشد در حال ع يسر
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   ها نه نقطه ضعف ها یتمرکز بر توانمند :23نکته شماره 
 

ک شخص و يبه عنوان را او م يکن يفراموش م ،ک کودکي يابياکثر ما، هنگام ارز» 

ن، لجباز، کج خلق، ي، شرمگيممکن است عصبکودک قت، يدر حق. ميکپارچه نگاه کنيوجود 

ا فکر ي، ميرا بداننه اش يشيپا ي م يرا بشناس يو ير هايما همشا پرخاشگر باشد؛ ممکن است ي

ک کودک، ياز جنبه بر هر تمرکز  ياما برا. ميکرد يشناسبازرا  يانوادگخ يها يژگيوم يکن

 واقعا آن ممکن استوجوه که گذاشت  يد او را در جعبه ايبا ،يمنف يبخصوص جنبه ها

جان . «خودمان  يش داوريو پ اتن نشده باشد، بلکه توسط انتظارييت تعيتوسط واقع

 ستف آرنولديکر
د نه يتمرکز کننمرات خوبش  يروک کارنامه از مدرسه به خانه آمد، يکودکتان با  يوقت

تش را در مورد يموفق، دينش سرزنش کنيينکه او را بخاطر نمرات پايا يبجا .ن اويينمرات پا

 .ديد کنينمرات خوب تمج

 شود؟ يت در کودکامان مين نکته چگونه باعث رشد خالقيا :23وال س

 يتوانمنددادن رشد . استاستعداد کودک شما ن سطح يمبنمرات خوب  :23جواب 

زش و يانگ يبرا موضوعن يا. دهد يمبه آنها موفق  يزندگ يبرارا  يانس بهتر، شآنها يها

 غلبه برقادر به  آنها، کودکان تان يها يتوانمندبا تمرکز بر . خوب استز يآنها ننان ياطم

ت يخالق يو ذات يمنابع درونبه آهسته آنها ن گونه يدو بشوند  يدهند م يهرانچه که انجام م

 .زنند يم درشان 

احتمال شگفت  نياآورد،  يق ها را باال ميهمه قا ،ن اصل که باال آمدن مديبر اساس ا

بهبود  يخوباندازه و به همان فترند به همان يآنها ضع در که ييز وجود دارد که حوزه هايانگ

 .ابنديب
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 23 ين ذهنيتمر

ن يا. است نتريسانت 15پله ها از هم  فاصلهاست که  يپله ا 6ک نبردبان ي يدارا يقيقا

 2حدود  ا يدر اگر مدحال . استزان يوا آيتا سطح آب درن ييق به سمت پايواره قايدنبردبان 

آب سطح  يهنوز در باال ندتا از پله هاچ، ديايباال بن حدش يآخرنسبت به  (متريسانت 233)متر

 2قابل مشاهده خواهد بود؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .برد يق ها را باال ميباال آمدن جزر و مد همه قا. همان تعداد :پاسخ.  1
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   (یجن و پر)ان يپر یها افسانهف يتعر: 25نکته شماره 
 

ف يرا تعر (انيپر) يپرجن و  يآنها افسانه ها يجهت داشتن کودکان برجسته، برا» 

 نيشتيالبرت ان« ديف کنيتعر يشتريب يشان افسانه هايبرا يحت. ديکن

اجازه . دارند يتر يقوزتر و يکنند، تجسم ت يان رشد ميپر يافسانه ها باکه  يکودکان

تان سرشار شوند و  يو حرکت بدن يان چهره ايصدا و ب ير تن صدا، بلندييد افسانه ها با تغيده

د يکن يبزرگ هست، سع يفهم خوب داستان به اندازه کاف ياگر کودک برا. دا کننديات پيح

آزادند تا در کودکان ن گونه، يبد. دير استفاده کنيبدون تصوا يداستان کوتاه  ياز کتاب ها

 .آزاد استفاده کنندتجسم شان از يساختن داستان ها

ان ير بيبه انچه تصوخود صرفا کودکان  شود تا يباعث م يريتصو يدر کتاب هار يتصاو

  .محدود کنندکند  يم

 دهد؟ يت را در کودکانمان پرورش مين نکته چگونه خالقيا: 21سوال 

 يها يبازمعموال در شوند  يرها مبه حال خود کودکان  يوقت :21پاسخ 

قهرمانان محبوب شان را که ممکن  يآنها نقش ها . کنند يافراط م( يوانمودساز)يوانمود

 .کنند يم يباز ،باشدا اشخاص دور و برشان يو شاوندان، دوستان ين، خويوالداز  يکياست 

ن ياست ب يپل يالبافيهمانطور که خ ؛ار خوب استيت انها بسيخالق رشد يبران نکته يا

ام را هر شب  يليتخ يکه داستانها ين نکته را زمانيمن ا. شان يانها و جهان تجسم يواقع يايدن

 .کودکانم تجربه کرده ام يکردم رو يخواب خلق م موقع

برد و  يام لذت م يليتخ ي، که اکنون دوازده ساله است، هنوز از داستان هابزرگم دختر

 يروشن و واقعمن آنقدر  يو به مادرش گفت که داستان هاا.رود يمبدون انها به خواب ن

  .است يونيزيش تلويک نماي يهستند که انگار او در حال تماشا

 .ن قدرت تجسم کودکان استيا
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 21 ين ذهنيتمر

 يمچراغ غول . رده استکدا يپ (جادو غولچراغ )چراغ جادوک ي تانکودکد يتصور کن

 ن برآورده کردنيحد يبا غولن يااما برآورده کند را  ييشما هر آرزو کودک يبراتواند 

برآورده آنا را  ييهر آرزو غول. ديخواهد بلعکودکتان را  وگرنه مشغول باشدکسره يآرزوها 

که غول در سرتاسر  زمان برآورده  ديرا مطمئن کنکودکتان د يتوان يمچگونه شما . کند يم

 2؟مشغول خواهد بود او يکردن آرزوها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
از غول : استن يممکن ا ياز پاسخ ها يکي. ن سوال وجود دارديا يبرا يشماريب يپاسخ ها :پاسخ.  1

انتقال  يک مالقه کوچک برايسپس به او . يخال يگريپر از آب و د يکيد دو تانکر بزرگ خلق کند، يبخواه

هر . زدين بريک قطره آب به زمي ينکه حتيک مالقه در هر بار بدون ايد، يبده يآب از تانکر پر  به تانکر خال

ت ينها يتواند تا ب يند مين فرايا. بطورمعکوس تکرار شودند مجددا ين فرايگر منتقل شد ايوقت آب به تانکر د

 د؟ يدا کنيهم پ يگريد يد روش هايتوان يا شما ميآ. دا کنديادامه پ
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 يتردست: 22نکته شماره 
 

 توماس« ن آموزگارانين اوليکودک است و والد يريادگي يط اصليخانه مح» 

 آرمسترانگ
 ک تکه کاغذ گلوله شدهيا يک توپ يد چگونه با استفاده از يبه کودکانتان آموزش ده 

. شود يد که توپ بطور کامل در دستان جمع شده آنها جا ميمطمئن شو. انجام دهند يتردست

   . ديبرو يک دو توپيد به سراغ مرحله تکنيتوان يمسلط شدند، م يک توپيک يکنکه به ت يزمان

 
 پرورش دهد؟ت را در کودکانمان يتواند خالق ين مطلب ميچگونه ا :22سوال 

دو  يها يکنشوردهد و  يش مين دو سمت بدن را افزايب يهماهنگ يتردست :22پاسخ 

و بهبود عملکرد  يريادگيدهد،  يم يت را ترقين نکته خالقيا. کند يکپارچه ميمکره مغز را ين

و  يموند دارت، محقق نامدار مغز، انسان شناسيبر حسب پروفسور ر. بخشد يرا سرعت م

 يآن انجام تردست ين را برايباشد و بهتر يافراد م ي«مکره هايتعادل ن»ت در يخالق ، رازيآناتوم

د يک مغز متعادل توليل دارد يتعادل تمامک بدن ين نکته است که يا يو يديام کليپ. است
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نه تنها  ين، انجام تردستيبنابرا.  سازد يمک بدن متعادل يک مغز متعادل ين، يهمچن .کند

شما را به  يکيزيف يو برازندگ يستگيو شا يبلکه سالمت عموم ،دهد يمش يت را افزايخالق

 .بخشد يبهبود م يهمان خوب

 22 ين ذهنيتمر

، مجددا يمسافت مشخص يکه بعد از طيد طوريکن ک توپ را پرتاپيد يتوان يمچگونه 

 2به سمت شما برگردد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .ديندازيا سقف باال بيوار يک ديا توپ را به سمت يد يتوپ را به طرف باال پرت کن :پاسخ.  1
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 پرتقالش يآزما :20نکته شماره 

 

د يفتد، باياتفاق ب يريادگيم ياست و اگر بخواه يند اکتشافيفراک ي ،يواقع يريادگي» 

آنها  م؛يدان يما مط را ين شرايا. ميرا فراهم کنشود،  يکه منجر به اکتشاف م يطيانواع شرا

 جان هالت «.شارف، و فقدان يفراغت، آزادشامل زمان، 

خوردن با  يپرتقال براک ي. است يحس-تجربه چند يبرا يوه عاليک ميپرتقال 

آن را  شيس هاد با تمام حيقبل از پوست کندن آن، از کودکتان بخواه. ديبردار کودکتان

تا شروع به پوست کندن آن ينها يوقت .ديمشاهده بده يبرا يبه آنها زمان کاف. مشاهده کنند

کل . ديبکنهر بخش را با توجه کامل . ديبه خرج ده ياديات تعمق و توجه زيد، به جزئيکرد

 .ديف کنيبلند توص يکودکتان با صدا يند را براين فرايا

 ت را در کودکانمان پرورش دهد؟يخالقتواند  ين نکته چگونه ميا: 20سوال 

ش پرتقال، مهارت يآزما. است يريادگين فرم يموثرتر يحس-چند يريادگي: 20پاسخ 

ت ياز خالق يرا که جنبه مهم ييدهد، و احساس ها يش ميکودکتان را افزا يمشاهده گر يها

 يطيمح يرا نسبت به علم و آگاه يوافرن عالقه يهمچنن نکته يا. کند يم ديتشدهستند را 

در مدرسه  يريادگياز نسبت به لذت  يشتريت بين، کودکتان به ظرفيهمچن. کند يک ميتحر

 .دشو يز ميتجه

 20 ين ذهنيتمر

د يچشم کودکتان را ببند: ن صورتيبد؛ ديانجام ده يادراک يحس يک بازيبا کودکتان 

 ين ميهمچنشما . کنند ييبو و مزه شناسامختلف را با حس المسه،   يوه هايد ميو از او بخواه

مشابه  يمختلف را در اندازه و شکل ها يوه هاي، مين بازيا يش سطح دشواريافزا يد برايتوان

 .ديببر

 .ديريتجسم تان کمک بگگر، از يد يو روش ها ين بازيجهت متنوع ساختن ا
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 خشکريشپودر  قاشق: 24شماره نکته 
 

در د که يرا انتخاب کن ييت هايهمراه کودکتان، فعالد؛ به يکنترل کنبرنامه خانواده تان را 

 هفته آخر يکاريبفراغت و اوقات از ، نکهياو مهم تر . استفاده شود يشتريا و اجسام بيآنها از اش

که فقط  يزمان -يعيو وسگسترده  يد که فضايمطمئن شو. ديکنها استفاده  برنامهن يا يبرا ها

 .وجود دارد يو تجسم سازح يتفر ياتاق برا ياديهمراه با تعداد ز -خانواده هست

صبحانه وجود دارد  يا پودرهايرخشک يش يها يکه در همه قوط يکيقاشق مدرج پالست

 ين قاشق هاياز ا(عدد 21حداقل )ياديزتعداد . کودکانتان است يبرا ين اسباب بازيبهتر

با آنها  ين بازيتان در حيبچه ها يسرگرم يسپس به تماشاد و يکن يرا جمع آور يکيپالست

 يک سريا ي. پ باشديا پايک قالب، پاندول يتواند  يم ييبه تنها يکيپالست ک قاشقي. دينيبنش

 .باشندرا داشته هزارپا نقش توانند  يمتصل به هم م ياز قاشق ها

ب يترکتجسم خالقانه و توانمندش از خودش با استفاده د يفقط به کودکتان اجازه بده

 .کشف کندد قاشق ها را يجد يها

 ت را در کودکانمان پرورش دهد؟يتواند خالق ين نکته چگونه ميا: 24سوال  

 ينقش گزار) يهه سازيبدکسره در حال ي ،ين بازيحدر کودکان  :24جواب 

 يبرا يار خوبيش درآمد و مقدمه بسي، پ(يارتجال ينقش گزار)يهه سازيبد. هستند( يارتجال

 ييتواناممکن است، ت حساس، يک موقعيقت، در يدر حق .استتفکر خالق  يرشد مهارت ها

 .را داشته باشد يمرگ و زندگحکم  يابتکار گر

 يمهارت هارشد آنها را در ، ين بازيدر ح يهه سازيق کودکانتان به ابتکار و بديبا تشو

 ينده شان مجهزتر ميآ يزندگ يدر مواجهه با چالش هاشان را يادر طول عمر که  يهه سازيبد

 .ديکن يکند، کمک م
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 24 ين ذهنيتمر

 يرياندازه گ)ديکنبرآورد  منزل تانارتفاع  ،ک مداديتنها با د يتوان يشما چگونه م

 2؟(ديکن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ه آن در زمان يسه ارتفاع مداد با سايمقا ک راهي. ن راه وجود داردين کار چنديا يبرا :24پاسخ  . 1

ه اش بلند تر است را يکه ارتفاع مداد نست به سا يحال مقدار. ه آن نسبتا کوتاهيسا يک ظهر است، وقتينزد

 .ديمحاسبه کن

ه ياندازه بدست آمده را در نسبت اندازه بدست آمده از سا. ديريه ساختمانتان را اندازه بگياکنون، ارتفاع سا

 .از ارتفاع خانه شماست يعدد بدست آمده برآورد. ديب کنمدادضر

 د؟يگر فکر کنيد يد به روش هايتوان يا شما ميآ
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 معما: 21شماره نکته 
 

 يم که آنها را در شش سال اول زندگيما هست نيا شوند؛ يهمه کودکان نابغه متولد م »

 ستر فولرينيباکم« ميکن يم يشان استعداد کش

د کتاب يتوان يشما م. است يار عاليتفکر کودکتان بس يپرورش مهارت ها يبرا معما

 . ديبخرها  يرا  از کتاب فروشستان يپازل و چ يها

 .ا در منزل استين مسافرت يخلق آن ح ،کودک يبرا طرح معماموقع ن يبهتر    

از ينطرح معما که  يزيتنها چ. کنم يم م طرحيبچه ها يرا برا ييمعماهان يچنشه يهممن 

تواند موضوع  يبدن ممثال،  يبرا. زنده است يزهايا و چين اشيجاد ارتباط بيا ييدارد، توانا

ف از يدو رد پا يپنجه ها. بلند هستند يدو غار با چمن ها ينيب يسوراخ ها باشد؛معماها 

ن انگشت در يبزرگتر)تانيک کاپيبا  ، هر کدامروند يف رژه ميک رديسربازان هستند که در 

 (. هر پا

 ت را در کودکانمان پرورش دهد؟يتواند خالق ين نکته چگونه ميا: 25سوال 

ک ي-رامون شانيپ يزهايچن يبجاد ارتباط يا يبچه ها را برا ييمعماها توانا :25پاسخ 

 .ش خواهند داديافزا -در تفکر خالق يصه مهم و اساسيخص

 .حل مسئله آنها خواهد شد ين باعث بهبود مهارت هايهمچن

 25 ين ذهنيتمر

 2ماند؟ يک گوشه ميگردد اما در  يا را ميست که تمام دنيآن چ

 

 

                                                             
 تمبر نامه پست  :پاسخ.  1
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 ديد کنيو موزه ها بازد يمراکز علماز : 26نکته شماره 
 

 ".رنديگ ياد ميبهتر  يليشوند، خ يکمک م ياديکه در کشف اصول بنيهنگامبچه ها "

 نيکل تريپ
 يشگاه هاياز نما يبعض يا حتي، موزه ها يد از مراکز علميبازد يتان را برايبچه ها

 . ديببر يآموزش -يتجار يشگاه هايهمچون نما يتجار

ق و يحقاکمک تا کند که به بچه ها  يرا فراهم م يعمل يريادگيتجارب  ،يمراکز علم

قطعا  ،دهاين بازديا. شده کشف کنند ش گذاشتهيبه نما يزهايچبا   يبواسطه بازرا  ياصول علم

دتر يار مفيدن سوال را داشته باشند، بسيامکان پرس ،يعلم يش ها و تجربه هايآنها در آزمااگر 

 .خواهد بود

 يتوانند بخش يتان ميد که بچه هايباش يژه ايو يزنگ برنامه هاشه گوش به يهمن يبنابرا

 .از آن باشند

 ت در کودکانمان شود؟يتواند باعث رشد خالق ين موضوع چگونه ميا :26سوال 

ر هم مصداق که هنوز در عصر حاض فتندگ يم يزيباستان چ يها ينيچ :26جواب 

 يدهم، م يمن انجام م ؛.آورم يخاطر منم، به يب يمن م ؛کنم يفراموش مشنوم،  يمن م":دارد

 ".فهمم

و  ين نکته کنجکاويا. است يريادگي ين راه هاياز موثرتر يکي يفرد ياکتشاف ها

کند، که به نوبه خود منجر به جرقه زدن  يک ميرا در کودکان تحر يريادگي عطش نسبت به

 .شود يل در آنها ميت و تخيخالق

 يبرا. تان داشته باشدانکودک يک اثر بلندمدت رويتواند  يم يعمل يريادگيمواجهه با 

ک يکه در شده بودقطب نما ک ي يها يژگيمفتون و ،نيشتيمثال، دانشمند مشهور آلبرت ان

 . ده بوديد يموزه علم
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دهند  يد نشان ميقات جديد که تحقيدر ذهن داشته باشز يرا نن نکته يالطفا 

از به ين يدن دارند، بعضياز به شنين يبعض. دارند يمتفاوت يريادگي يسبک ها ،رندگانيادگي

 .از به عمل کردنيز نين يبعض ا خواندن ويدن يد

 يد سبک هايشما با. رنديگ ياد نميمشابه  يا از روش هايستند يکسان نيهمه کودکان 

اطالعات ل يتبد يبراد کودکان تان فرصت الزم يتا مطمئن شو ديرا فراهم کن يآموزش مختلف

 .دارندرا شان  يفرد يازهايمتناسب با ن يريادگيو مهارت ها به سبک 

 26 ين ذهنيتمر

د با فرو يتوان يا شما ميآ. ديز بپاشيا کاسه آب تميوان يلک ي سطح يفلفل رو يمقدار

 2د؟يبردن انگشتتان در وسط ظرف آب، فلفل ها را به دور از مرکز ظرف حرکت ده

 

 

 

 

                                                             
ا يد  يصابون بمال ينوک انگشتتان را مقدار. دهد يرا نشان م ين مسئله اصل کشش سطحيا: 16پاسخ  . 1

که آب به دور از مرکز  يشکند طور يآب را م يکشش سطحنده يشو. ديفرو ببر مينده ماليع شويک مايدر 

را  اند تا دوستانشياد بدهيتان انن موضوع را به کودکيا. دهد يشود و فلفل را با خود به اطراف هل م يپخش م

  !دارد "ييجادو"است که انگشت  ياو تنها کس. ز کننديسورپرا
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 اتوانيح یجادو: 27نکته شماره 
 

ن ياشه يممکن هستند و هم يريادگيب ين ترکيج ترين و مهياتريمادران و کودکان پو "

  ن دومنيگل ".ش شروع کرده انديوقت پ يليرا از خ يندين فرايبوده اند که چنمادران 

 يتجربه اوانات يد حرکت حيتقل. رنديگ ياد ميزها را با استفاده از بدن شان يبچه ها چ

ک يه يک مار بخزد، شبيه يد شبيبخواهتان از کودک. کند يت فراهم ميدر خالقز يشگفت انگ

 .ک هزارپا حرکت کنديه  يل راه برود و شبيک فيه يا کانگورو بجهد، شبيخرگوش 

 اتوانيد حرکت حياز کودکانتان بخواه .ديکننوانات محدود ين حيتنها به اخودتان را 

 .د کننديرسد تقل يشان مفکربه که را  يگريد

د و يشما هم به آنها ملحق شوخود واقعا سرگرم کننده است، بخصوص اگر  ين بازيا

 .دياجرا کن را ييهمراه با آنها آهنگ ها

 ؟شود يت در کودکانمان مين موضوع چگونه باعث پرورش خالقيا :27سوال 

با ساختار  وانات رايق، کودکان شما قادر خواهند شد حرکات حين طرياز ا :27جواب 

وانات مختلف بطور يح ،ن آنها را قادر خواهد کرد تا کشف کننديهمچن. شان ربط دهند يبدن

 .کنند يحرکت م يمتفاوت

 يونيزيتلو يوانات هنگام مشاهده برنامه هايآنها را نسبت به مشاهده حرکات ح ين بازيا

 يمار يشوند هش يم وانات مواجهيح يکه با زندگ يگريد يا هر جايد از باغ وحش يا بازدي

 .کند

د کند و شما يرا تقل يوانات خاصيد حرکت حيتان بخواهان از کودک ديتوان يم يشما حت

در صورت حدس . ديرا سرگرم کننده تر کن ين بازيق اين طريد و از ايوان را حدس بزنين حآ

مواقع به عمد دچار حدس  يبخصوص اگر  بعضرود  يمباال  بچه هااد خنده يفر شما،اشتباه 

وانات را دوباره يدهد تا حرکت ح ين فرصت دوباره را مين کار به کودکان ايا .دياشتباه شو
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کنند حرکت را  يم يد، کودکانتان سعياگر شما بعد از چند بار تالش موفق نشو .ش دهندينما

در کودکانتان ت يق خالقيتشو يز برايک راه شگفت انگين ياواقعا . ح دهنديشما توض يبرا

 ست؟ين

 27 ين ذهنيتمر

وان را يکدام ح .وانات مورد عالقه شان را نام ببرندياز ح يد بعضياز کودکانتان بخواه 

 شتر دوست دارند و چرا؟يب

که از  يبيوان ترکيک حيد، يد بکشيوان جديک حيد و يک قلم و کاغذ برداريسپس، 

ل و يک فيک خرگوش، بدن ي يمثال گوش ها يب شده باشد، برايوان ترکيا چند حيدو 

 .ک هزارپاي يپاها

 يرا کجا م يوان ساختگين حيا به نظر آنهانامند؟  يرا چه م يوان ساختگين حيآنها چن

 دا کرد؟يتوان پ

 .ديکودکانتان منطبق کن يعيطب يرا با سطح کنجکاو ين ذهنين تمريا
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 ريبا خم یباز: 28نکته شماره  
 

، درهم اشغالتال يجيد يآنها چنان با تکنولوژ يست؟ زندگيمسئله امروز کودکان چ "

در حال حاضر، . ح ندارنديو تفر يسرگرم يبرا يفرصتچ يخته است که آنها هيده و به هم ريتن

ن يا رييغن تيا يهاامديپ از يکي. متمرکز شده اند جهيت و نتيرقابت، کفا يرو بر اساسا بچه ها

   تد کلوبر ".کرده است ل رفتنيتحلشروع به  آنهال ياست که تخ

 يباز ير برايخم يد، تکه ايتزا درست کنيا پي، ينيريد کلوچه، شيخواست يدفعه بعد وقت

 .ديبه آنها بده

چه  ين بازيجه اينت. ر بودنديوانات با خميکودکان من عاشق درست کردن شکل ح

نها دوست داشتند وقت ها آ يبعض. کرد يجان زده ميا بخارپز آنها را هيبصورت پخته 

درست شده،  يرهايخم يوقت. درست کرده نگه دارند تا بخورند ن صورتيبدرا که  يواناتيح

متفاوت بودند ممکن بود از آنچه که ابتدا آنها  ييشدند، شکل نها يا بخارپز ميپختند  يم

 .ديايدرب
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 .آورد يفراهم م يريادگيو  يفرصت سرگرم ياديزار يبسزان يبه م ين بازيا 

 يزه هااد از مغيتوان يد، ميرا ندار ينيريا شيت درست کردن کلوچه ياگر شما موقع

 .ديبخر شانير مدل برايخم ير مقداريلتحرلوازم ا

 .شود يت در کودکانمان مين موضوع چگونه باعث پرورش خالقيا :28سوال 

ر است و هم با يدرگز است که هم با هنر يک کشف شگفت انگي ين بازيا :28جواب 

 . علم

 يخوراک يبا رنگ هارا شان يکار هنرتا د يدهباجازه تان  اند به کودکيتوان يم يشما حت

 .ديز تر کنيشگفت انگرا  ين بازين گونه ايکنند و بد ينقاش

نقطه شروع بحث درباره پخت غذا تواند  يپخته م يک غذايبه  ريخم يتکه ها  ليتبد

 .باشد

ن ين ها را از بيتاميتواند مواد مهم مانند و يد که پختن مييکودکتان بگود به يتوان يشما م

 .ميجات را به صورت تازه و به شکل ساالد استفاده کنيوه ها و سبزيخوب است من، يبنابرا. ببرد

 28 ين ذهنيتمر

 2؟ديرش بزنتکه برابر  ب 3برش به  0ک را تنها با يک کيک چاقو يبا د يتوان يچگونه م

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ن ييسپس دو برش از باال به پا. دياز قسمت وسط با چاقو برش بزن يک را بصورت افقيابتدا ک: جواب.  1

 .ديک داشته باشيتکه ک 3د تا در مجموع يبزن
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 ه هايبا سا يسرگرم: 23نکته شماره 
 

، کسب لذت در يخودبخود يختگيک و انگيتحر يز برايجان انگيک راه هيت يخالق"

   دالبرگ وياست ".کند يکودکان فراهم م ي،براپنهان يو کشف استعدادها يط عاديشرا

المپ ها ابتدا . استد و صاف يوار سفيک ديک چراغ قوه و يبه از يتنها ن ين بازيا يبرا

وانات مختلف را با يه حيساحال . ديد و چراغ قوه روشن را به کودکتان بدهيرا خاموش کن

مثل مداد، ز ين يگريد يزهاياز چد يتوان يم شما. ديتان درست کنينگشت هااستفاده از دستها و ا

 .ديزتر استفاده کنيشگفت انگ يه هايدرست کردن سا يبرا ...و  قاشق ،چنگال

ه ها را يشوند خودشان سا يب مي، بچه ها ترغديانجام دهن کار را يشما اک بار که ي 

  .درست کنند

 
 ت در کودکانمان شود؟يتواند منجر به پرورش خالق يچگونه م ين بازيا :29سوال 

ن يا. ت کودکانتان استيتلنگر زدن به خالق يبرا يه ها راه خوبيبا سا يباز :29جواب 

ک يبا استفاده از دست ها و ت شان را يتوانند خالق يدهد که انها م يبه کودکانتان نشان م يباز

م را نشان ياصول حرکت نور در خط مستق ين بازين ايهمچن. بکار ببرند ييمنبع نور در هر جا

 .دهد يم
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 29 ين ذهنيتمر

 2هست؟ ميرست کند يرنگ يه هايامکان که سان ياا يآ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
. قابل امکان است يقرمز، سبز و آب ياصل يرنگ يبخصوص با استفاده از نورها يه بازيسا. بله :پاسخ . 1

 يرا رو يا تلق رنگيک ورق ترنس پرنت ياست  ين کار کافيا يبرا. رنديد در نقات مختلف قرار گيمنبع نورها با

 .دين امکان را کشف کنيد و ايريمنبع نور بگ
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 کوالژ:  03نکته شماره 
 

. ش از صرفا هنر استيب يزين حال چيبا ام است، يو ترس يت شامل طراحيخالق"

 يو باز يشتر از صرفا سرگرميبنحال يو با ااست،  يو باز يت شامل سرگرميخالقن يهمچن

 يخته ميق آن خودبخود برانگيکند که از طر يبچه ها باز م يرا برا يجيت راه مهيخالق. است

همه بچه ها . کنند يپنهانشان را کشف م يبرند، و استعدادها يشوند، بطور معمول لذت م

 و دالبرگياست ".تنديخالق يدارا

 يا تابلويک کاغذ يد و يبر يم يميکه از مجالت قد يبا استفاده از عکس ها و کلمات 

دوست  يا تميد که آنها درباره چه موضوع ياز کودک تان بپرس. ديک کالژ بسازي، ييمقوا

من بزرگ  يوقت"، "اسب کوچک من"ممکن است کوالژ موضوع . دارند کالژ درست کنند

ش را ناتيتزئتواند  يم تانکودک .  باشد "من ييايخانه رو"ا ي، "شوم يم يزيه چه چيشدم شب

   .  الژ اضافه کندو، به کيرنگکاغذ  يا تکه هاي، ي، مداد شمعيرنگ يبا استفاده از مداد ها

 پرورش دهد؟ نت را در کودکان مايتواند خالق ين کار چگونه ميا :03سوال 

 يگران ميکه د يتش به شکليخالقانتقال  يبرا ن کودک شما راين تمريا :03 پاسخ

ست ينانه خالق يزيچچ يه. ت استياز خالق يار مهمين جنبه بسيا .کند يب ميتوانند بفهمند ترغ

کوالژ کامل شده اش را  د تايخواهکودک تان باز . گران منتقل شوديت نتواند به دياگر خالق

تجربه ن ياقطعا . ديش گوش دهيد و مشتاقانه به پاسخ هايبپرس يياز او سوال ها، ح دهديتوض

 .خواهد بود زيار شگفت انگيشما و کودکتان  بس يبرا
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 2؟ديده يجاپاکت  2داخل تعداد برابر  بهعکس را  2د ينتوا يچگونه م

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ک يپاکت را داخل  0ن يد و سپس ايپاکت بگذار 0عکس در هر کدام از  0د يتوان يشما م :پاسخ.  1

ا را همراه با ن راه حل هيد ايتوان يا شما ميا. هم وجود دارد يگريل ديبد يپاسخ ها. ديپاکت بزرگتر قرار ده

 د؟يدا کنيکودکتان پ


