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 سال رفتار کنیم؟ 4الی  3چگونه با کودکان 

پنج سال اول زندگی تمام کودکان جزء مهم ترین دوران در شکل گیری شخصیت و رفتار آن هاست. پس رفتار با کودک در این 

اسی و فیزیکی کودکان تا حدود زیادی سنین از اهمیت باالیی برخوردار است. در این دوران شخصیت اجتماعی، شناختی، احس

 .سالگی را بیان خواهیم کرد 4الی  3شکل می گیرد. در این مطلب رفتار با کودک در سنین 

شوند و عشق، تغذیه، سالمتی و امنیت روانی و اجتماعی نیازهایی است که ها و نیازهای بسیاری وارد دنیا میکودکان با توانایی

توانید هایی که میهای بعدی کودک خواهد شد. در این نوشتار انتظارات و برخی از فعالیتب موفقیترفع آنها توسط والدین موج

ایم. در ادامه این مطلب را به نقل از برای کمک به فرزندتان در سال سوم و چهارم زندگی انجام دهید را ارایه کرده

 .خوانیممی کاویاب سایت

 :نتظار داشته باشیمآنچه باید از کودک سه تا چهار ساله ا

 .کنندبا کودکان دیگر بازی می

 .کنندکنند و چیزهایشان را تقسیم مینوبت را رعایت می

 .فهمند که دیگران هم احساس و حق و حقوق دارندمی

 .هایشان را خودشان بپوشندتوانند لباسکم کم مستقل شده و با کمک کمی می

 .ممکن است بترسند و افکار تخیلی داشته باشند )مامان یک هیوال زیر تخت است

 .ها باال و پایین بروندهای بزرگ بدنشان بیشتر شده و دوست دارند بدوند، بپرند و از پلهکنترلشان بر ماهیچه

 .هایشان مشخص استهای کوچک بدنشان بیشتر شده که در نقاشیکنترلشان بر ماهیچه

 .دهندکنند و با هم تطبیق میطبقه بندی می اشیا را

 .دهندشناسند و تشخیص میاعداد را می

 .دهنددار یا احمقانه عالقه نشان میبه شعرها و جمالت خنده

 .کنندشناسند و دنبال میها را میجهت

 .کنند بخوابندسعی می

 .دهندهای دیگر تشخیص میحروف را در بین عالمت

 های روزمرهاله و چهارساله در فعالیترفتار با کودک سه س

خواهید با تواند یک مثال، یک بازی خوب برای یادگیری و سرگرمی او باشد. در مورد کاری که میهرکدام از کارهای خانه می

دهید  ضیحکودکتان انجام دهید با او صحبت کنید. برای او توضیح دهید که چرا انجام این کار برای خانواده مهم است. برای او تو
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تواند به کودکان کمک کند تا تواند به شما کمک کند. کارهای خانه میدهید و چطور کودکتان میکه چطور آن کار را انجام می

لغات جدید یاد بگیرند، چطور گوش کنند، چطور بشمارند و هماهنگی فیزیکی اعضای بدنشان را رشد دهند و احساس مسئولیت 

 .کنند

 :های هنریپروژه

هایی در ذهن کودکان ایجاد کند و باعث شود که کودکان بتوانند تواند جرقههای هنری میکان ذاتا هنرمند هستند و پروژهکود

 .خودشان را بیان کنند

ستن های نقاشی الزم نیکاغذهای مختلف و ابزار نوشتاری متفاوتی برای نوشتن و نقاشی کردن در اختیار کودکان قرار دهید. مدل

 .شمعی ابزار مفیدی استاما مداد 

های بزرگ پالستیک را روی میز یا کف اتاق پهن کنید و چند کاغذ روی آن بگذارید تا کودک با رنگ روی چند روزنامه یا تکه

 .آن بکشد

 داجازه دهید کودکتان اشیا را به هم بچسباند. مثال نوارها یا کاموا را به کاغذ بچسباند و چیزهای مختلف درست کند. بگذاری

 .های مختلف اشیا را احساس کند و راجع به آنها صحبت کنیدها و جنسبافت

 .هیچ وقت به فرزندتان نگویید چه بکشد و آن را چه رنگی کند

تعیین نکنید که کودکتان چه کشیده است و بگذارید خودش خالق باشد. از او بخواهید راجع به آنچه که کشیده صحبت کند. 

 .ر کشیده شده است را از او بپرسیدنام هر چیزی که در تصوی

 .آنچه را که کودکتان کشیده را در خانه به همه نشان دهید و طوری که کودکتان بشنود از او جلوی دیگران تعریف کنید

 .کند تا هماهنگی چشم و دستشان را افزایش دهند و بعدا بتوانند بهتر بنویسندهای هنری به کودکان کمک میفعالیت

 :شعر و قصه

ها همراه با دست زدن و باال و پایین انداختن توپ با کودکتان ها و بازیبا کودکتان بازی کنید و شعر بخوانید. در بسیاری از آهنگ

 .همراهی کنید

خوانید قبل از رسیدن به یک لغت هم قافیه با لغت قبلی صبر طور که میبرای کودکتان الالیی یا شعرهای بچگانه بخوانید. همین

 .و از کودکتان بخواهید لغت را بگوید. وقتی او این کار را کرد تحسینش کنیدکنید 

 .های خانوادگی گوش دهیدها از طریق رادیو تلویزیون و مهمانیهای مختلف در آهنگها و قافیهبه آهنگ

ها و آهنگ لغات در عبارات و های کودکان بسیار مهم است. با شنیدن و گفتن قافیهها و آهنگ لغات در پیشرفت مهارتقافیه

 برندلغات تکراری، کودکان به صدای حروف در لغات پی برده و از خواندن لذت می
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 :ریاضیات

 

گیری کردن و استفاده از اعداد هستند روش خوبی برای خردساالن زم شمردن، اندازههایی که مستلها در فعالیتاستفاده از دست

 .برای آموختن ریاضی است

در مورد ارقام و اعداد و استفاده از آنها صحبت کنید و در حین رفتار با کودک سه ساله و چهارساله خود مفاهیم اعداد را در 

خمیرها را به دو قسمت تقسیم کنیم یا بیا بشماریم چندتا بشقاب برای سر میز  کارهای روزمره به کودکتان یاد دهید. مثال بیا

 (آفرین شد سه تااحتیاج است؛ یکی برای مامان یکی برای بابا یکی برای تو ،

 .توانیم آن را دور کادوی بابا ببندیمتوانید بگویید این روبان خیلی کوتاه است و نمیمثال برای آموزش طول و ارتفاع می

 .کیلویی را بلند کنم ۰۲توانم یک کودک کیلو هستی و من خیلی سخت می ۰۲توان گفت تو االن در مورد وزن می

 .اش را با هم بشماریدهای مورد عالقهبازیاسباب

یاد  مکند ریاضی ههایی برای کودکان به وجود بیاورید تا همانطور که بازی میبا رفتار با کودک سه ساله و بزرگتر خود فرصت

رتفاع، کند تا در مورد ابندی کند. لگوها همچنین به او کمک میبگیرد. مثال به او بگویید لوگوها را براساس شکل و رنگ طبقه

 .طول و پهنای اشیا بیاموزند

اد یهای موجود در سبد را بشمارد و شمردن را شود که بعدا کودکتان توپهایی از قبیل انداختن توپ در سبد، باعث میبازی

 .بگیرد

 :نکات مهم در رفتار با کودک سه ساله و چهار ساله

 .نمایید تشویق به کودکتان توجه زیادی کنید و او را

 .بخشی انجام دهیدزمانی را بگذارید برای اینکه با کودکتان بتوانید کارهای لذت

 .احساسات مثبتی از خودتان برای او بروز دهید تا احساس کند فرزند خوبی است

 .کتان نشان دهید که وقتی با دیگران است به آنها احترام بگذارد و از کلمات لطفا و متشکرم استفاده کندبه کود
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هایی برای حل کردن دعوا با دیگران پیدا کند. به او کمک کنید تا ببینید اگر به کودکتان یاد دهید تا روش

کامیون ترا بدون اجازه برداشته اما اگر او را بزنی او  دانم که مریمشود )مثال علی میهمبازیش را بزند چه می عصبانیت موقع

توانید با هم بازی کنید. اگر گفتی چه راه دیگری وجود دارد که تو به مریم اشان برود و شما دو نفر دیگر نمیمجبور است به خانه

 بفهمانی میخواهی کامیونت را از او پس بگیری؟

دیگران را یاد بگیرد )مثال برای پرنده غذا ببریم یا به همسایه در پختن شیرینی کمک  هایی ایجاد کنید تا مراقبت کردن ازفرصت

 کنیم

 .کودکان نیاز دارند در آغوش کشیده شوند نوازش و بوسیده شوند

 .هنگامرفتار با کودک سه ساله یا هر سن دیگری به او بگویید که دوستش دارید

توانید در رفتار با کودک سه ساله و بزرگتر خود نهادهای حدودی بود که شما میآنچه در باال اشاره شد تنها بخش کوچک و پیش

 .به کار ببرید

 منبع: بالغ

 


