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ﻓﻌ ﺎﻟﯾت ھ ﺎ ﺑﺎ ﮐ و دک
اﯾن ﻣن ھﺳﺗم و اﯾن را از ﻗﺑل ﻣﯽ ﺗواﻧم
وﻗﺗﯽ ﮐودﮐﯽ ﺷﺎﻣل ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽ ﺷود ﯾﻘﯾﻧﺎ ً ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از ﻗﺑل ھﯾﭻ ﭼﯾزی را
ﻧﯾﺎﻣوﺧﺗﮫ اﺳت .ﮐودک در آﻏﺎز ﻣدرﺳﮫ ﺣدود  6ﺳﺎل ﻋﻣر ﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و در اﯾن
ﻣ د ت ﭼﯾز ھﺎی زﯾﺎدی را آﻣوﺧﺗﮫ اﺳت.

وظﯾﻔﮫ :ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﮔﭻ "اﯾن ﻣن ھﺳﺗم"

ﺑﺎ ﮐودک ﺗﺎن در ﺑﯾرون ﯾﮏ ﺳطﺢ ﺻﺎف و ھﻣوار را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﮐﮫ روی آن ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﮔﭻ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻧﯾد.
ﺳﭘس ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب زﯾر ﻋﻣل ﮐﻧﯾد:
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 (１ﮐودک ﺗﺎن روی ﺳطﺢ ھﻣوار ﺑﺧواﺑد و ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﭻ دور ﺑدﻧش را ﺧط ﺑﮑﺷﯾد.

 (２ﺣﺎﻻ ﺟﺎ ھﺎی ﺗﺎن را ﻋوض ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐﻣﯽ در ﮐﻧﺎر ﺗﺻوﯾر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷده ﮐودک ﺗﺎن دراز ﺑﮑﺷﯾد
و ﮐودک دور ﺑدن ﺷﻣﺎ را ﺧط ﺑﮑﺷد.

 (３ﺑﺎ ﮐودک ﺗﺎن در ﻣورد آﻧﭼﮫ در ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎ ﮐﻣﺑود اﺳت ﺣرف ﺑزﻧﯾد و اﯾن ﮐﻣﺑودی ھﺎ را ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻧﯾد :ﭼﺷم
ھﺎ ،ﺑﯾﻧﯽ ،ﮔوش ھﺎ ،دھن ،ﻣو ھﺎ ،ﻟﺑﺎس ...

 (４اﺳم ھﺎی ﺗﺎن را روی ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎ ﺑﻧوﯾﺳﯾد.

 (５ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾز ھﺎی را ﺑﯾﺷﺗر دوﺳت دارﯾد ،و اﯾن ﭼﯾز ھﺎ را در اطراف ﺗﺻوﯾر ﺗﺎن
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻧﯾد :ﺑﺳﺗﻧﯽ ،اﺳﺑﺎب ﺑﺎزی ،ﺣﯾواﻧﺎت ...

 (６ﺣﺎﻻ در ﻣورد اﯾن ﺣرف ﺑزﻧﯾد ﮐﮫ ھر ﯾﮏ ﭼﮫ ﭼﯾز ھﺎی را ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ،و آن را ﻧﯾز ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻧﯾد:
ﺑﺎزی ﻓوﺗﺑﺎل ،آواز ﺧواﻧﯽ ،ﺑﺎﻻ رﻓﺗن از ﺻﺧره و ﯾﺎ درﺧت .ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﯾﮑﯽ از
ﺷﻣﺎ ﺷﯽ ﻣورد ﻧظر را ﺗﻣﺛﯾل ﮐﻧﯾد و دﯾﮕری ﺣدس ﺑزﻧد ﮐﮫ ﻣﻧظور ﭼﯾﺳت.

 (７ﺑﺎ ﮐودک ﺗﺎن در ﻣورد ﭼﯾز ھﺎی ﮐﮫ ھﻧوز ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد ،ﺣرف ﺑزﻧﯾد و آن را ﻧﯾز ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻧﯾد.

 (８در آﺧر از ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎی ﺗﺎن ﻋﮑس ﺑرداری ﮐﻧﯾد .ﺷﺎﯾد ﻓرزﻧد ﺗﺎن ﺑﺧواھد اﯾن ﺗﺻوﯾر را در اوﻟﯾن روز
ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎ ﺧود ﺑﺑرد .اﯾن ﺗﺻوﯾر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧود را در آن روز ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ او
ﺟرأت ﺑﺑﺧﺷد!
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ﺗﻣرﯾن :دﻓﺗر ﺧﺎطرات ﻣن "اﯾن را از ﻗﺑل ﻣﯽ ﺗواﻧم"
وﻗﺗﯽ ﻓرزﻧد ﺗﺎن اﺣﺳﺎس ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ او اﻋﺗﻣﺎد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﮑﺎﻟﯾف ﺧود را ﺑﮫ
ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻧﺟﺎم ﺑدھد ،ﺗﺷوﯾق ﺷده و اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ﺟدﯾد ﺑرای ﮐودک آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .ﺑﺎ
ﻓرزﻧد ﺗﺎن ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن ﻣورد ﺣرف ﺑزﻧﯾد ﮐﮫ در آن روز ﭼﮫ ﻣﺷﻐوﻟﯾﺗﯽ را
ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھد و ﯾﺎ ﮐدام ﮐﺎر ھﺎی را ﺑﯾﺷﺗر دوﺳت دارد اﻧﺟﺎم ﺑدھد )ﻣﺛﻼً آب دادن ﮔل ھﺎ ،ﭼﯾدن روی ﻣﯾز ،ﮐﻣﮏ
در آﺷﭘزی و ﯾﺎ ﭘﺧﺗن در ﻓر (...

 (1ورق ھﺎی ﺳﻔﯾد را ﺗﺎ ﺑزﻧﯾد و از آن ﯾﮏ دﻓﺗرﭼﮫ ﺑﺳﺎزﯾد ،و ﯾﺎ ﯾﮏ دﻓﺗر آﻣﺎده و ﺑدون ﺧط را ﺑﺧرﯾد.

 (2ﮐودک ﺗﺎن ﻋﮑس ﺧودش را در ﻗﺳﻣت ﺟﻠوﯾﯽ دﻓﺗر ﻣﯽ ﭼﺳﺑﺎﻧد و اﺳم ﺧود را زﯾر آن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد.

 (3ﺑﮫ ﮐودک ﺗﺎن ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ اﯾن دﻓﺗر ﺧﺎطراﺗش اﺳت .ﻓرزﻧد ﺗﺎن ھر روز روی ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ آن ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎر ھﺎی را در آن روز اﻧﺟﺎم داده و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣوﻓق ﺷده اﺳت .ﺑﮭﺗر ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﻧﯾز در ﻣورد آن ﭼﯾزی ﺑﻧوﯾﺳﯾد .از ﮐودک ﺗﺎن ﺑﭘرﺳﯾد ﭼﮫ ﭼﯾزی را ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﻧوﯾﺳﯾد:
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل :ﻣن اﻣروز ﺳﻔره را ﭼﯾدم .ﻣن اﻣروز اﺳﮑوﺗر ﺳواری ﮐردم .ﻣن اﻣروز ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر
ﺑﮭﺎر را ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐردم.
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ﺑرای ﻣرﺣﻠﮫ ﺟدﯾد ﻓرزﻧدم "ﻣدرﺳﮫ" ﭼﮫ ﺳﮭﻣﯽ را ﻗﺑﻼً اﯾﻔﺎ ﮐرده ام؟
وظﯾﻔﮫ :ﺑﺳﺗﮫ ﻣدرﺳﮫ

ﺗﺻوﯾری از ﯾﮏ ﺑﺳﺗﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﻣدرﺳﮫ را روی ﯾﮏ دﯾوار اﺗﺎق ﺑﯾﺂوﯾزﯾد و ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش
از ﺷروع ﻣدرﺳﮫ ھﻣﮫ روزه ﺑﺎ ﻓرزﻧد ﺗﺎن ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﺑﺎر اول ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑرود ،ﺑﮫ ﭘر
ﮐردن آن ﺑﭘردازﯾد .در اﯾن ﺑﺳﺗﮫ ﻧﻣﺎدﯾن ﻣدرﺳﮫ ھر آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺗﺎن داده اﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
ﺟﺎ دھﯾد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﻋﺷق ورزﯾدن ﺑﮫ ﮐودک ،اﻋﺗﻣﺎد ،ﺑﺎزﺧواﻧﯽ ﮐﺗﺎب ﺗﺻوﯾری ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎزی ﮐردن ،ﻧﻘﺎﺷﯽ
و ﮐﺎردﺳﺗﯽ درﺳت ﮐردن ،ﻋﺷق ﺑﮫ ﺳﺎﯾر اﻧﺳﺎن ھﺎ و ﺣﯾواﻧﺎت ...
ﭼﯾز ھﺎی ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﺎن ﺧواھد آﻣد!
 (１ﻓرزﻧد ﺗﺎن ﺑرای ھر وﯾژﮔﯽ و ھر ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﯾﮏ ﺳﻣﺑل ﯾﺎ ﻋﻼﻣت ﺧﺎﺻﯽ را روی ﮐﺎﻏذ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐرده و ﺑﺎ
ﻗﯾﭼﯽ ﻣﯽ ﺑرد .درﯾﻧﺟﺎ ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی از ﻋﻼﻣت ھﺎ:

 (２ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﮐودک ﺗﺎن ﻋﻼﻣت را در ﺑﯾن ﺑﺳﺗﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﭼﺳﺑﺎﻧﯾد.
دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ ﺑﺎ ﻓرزﻧد ﺧود ﻋﻼﻣت ﺟدﯾدی ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.
 (３ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﮐودک ﺗﺎن ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﻋﺎت روز را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد ،ﻣﺛﻼً ﻗﺑل از رﻓﺗن ﺑﮫ ﺑﺳﺗر ﺧواب ،و ﺑﺎھم ﺑﺳﺗﮫ
ﻣدرﺳﮫ را از ﻧظر ﺑﮕذراﻧﯾد .در ﻣورد ﻋﻼﻣت ھﺎی ﻣوﺟود در ﺑﺳﺗﮫ ﻣدرﺳﮫ و اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﭼﮫ
اھﻣﯾﺗﯽ دارﻧد ،ﺑﺎ ھم ﺣرف ﺑزﻧﯾد .اﯾن ﮐﺎر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ را ﺑرای ﻣرﺣﻠﮫ ﺟدﯾد زﻧدﮔﯽ اش ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣدرﺳﮫ،
ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد.
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ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﻣدرﺳﮫ

%

ﺑﺑر ﯾد
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راھﻧﻣﺎ ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن ﯾﮏ ﺑﺳﺗﮫ ﻣدرﺳﮫ
ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﮐودک ﺗﺎن ،ﮐﮫ ﻗرار اﺳت اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑرود ،ﯾﮏ ﺑﺳﺗﮫ ﻣدرﺳﮫ
را ﺑرای اوﻟﯾن روز دﺑﺳﺗﺎن ﺑﺳﺎزﯾد.
وﺳﺎﯾل ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺷﻣﺎ:
(1
(2
(3
(4
(5

ﯾﮏ ﻣﻘوای رﻧﮕﯽ )ﺑﺎ اﺳﺗﺎﻧدارد  A1و ﯾﺎ (A2
ﯾﮏ ﻣداد ،ﯾﮏ ﻗﯾﭼﯽ 1 ،ﻣﺗر ﻧﺦ ﯾﺎ رﯾﺳﻣﺎن ﻧﺎزک
ﮐﺎﻏذ ﮐرﯾپ رﻧﮕﯽ و ﯾﮏ ﻧوار رﻧﮕﯽ
ﭼﺳب ﻣﺎﺗﯾﮑﯽ ،ﭼﺳب ﻣﺎﯾﻊ و ﯾﺎ ﻧوارﭼﺳب دو طرﻓﮫ
ﮐﺎﻏذ ھﺎی رﻧﮕﯽ ﻧﺎزک ﺑرای ﺗزﺋﯾن

راھﻧﻣﺎ:

 (１ﮐﺎﻏذ رﻧﮕﯽ را ھﻣوار
ﮐﻧﯾد و ﻧﺦ را ﺑﮫ دور
ﻣداد ﺑﺑﻧدﯾد.

 (3ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﮐودک ﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
اﯾن رﺑﻊ داﯾره را در اﻣﺗداد ﺧطﯽ
ﮐﮫ ﮐﺷﯾده اﯾد ﺑﺎ ﻗﯾﭼﯽ ﺑﺑرﯾد.

 (2ﻧﺦ را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﺷﯾده در ﮔوﺷﮫ ) (Aﻣﺣﮑم ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﺎ ﻣداد از ﮔوﺷﮫ
) (Bﺗﺎ ﻧﻘطﮫ ) (Cﯾﮏ ﻣﻧﺣﻧﯽ ﺑﮑﺷﯾد.

 (4طرف طوﻻﻧﯽ ﺗر رﺑﻊ
داﯾره را ﭼﺳب ﺑزﻧﯾد و ﯾﺎ
ﻧوارﭼﺳب دوطرﻓﮫ را
روی آن ﻗرار ﺑدھﯾد.

 (5ﻣﻘوای رﻧﮕﯽ را ﺑﮫ
ﺷﮑل ﻣﺧروط
ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد .ﻧوک آن
ﻧﺑﺎﯾد ﺳوراخ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد.
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 (6ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ از ﮐﺎﻏذ ﮐرﯾپ را ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺳﺗطﯾل ﺑرﯾده و از داﺧل ﺑﮫ دھﻧﮫ ﻣﺧروط ﺑﭼﺳﺑﺎﻧﯾد .اﯾن ﻣﺳﺗطﯾل 5
ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر دراز ﺗر از ﻣﺣﯾط دھﻧﮫ ﻣﺧروط ﺑوده و ﺣدود  35ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﺑﻠﻧد اﺳت.

 (7ﺣﺎﻻ ﺑﺳﺗﮫ ﻣدرﺳﮫ آﻣﺎده ﺷده و آن را ﺑﺎ ﭼﯾز ھﺎی دﻟﺧواه ﮐودک ﺗﺎن ﺗزﺋﯾن ﮐﻧﯾد .در اﯾن ﻣورد از ﮐودک ﺗﺎن
ﺑﭘرﺳﯾد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل روی ﮐﺎﻏذ رﻧﮕﯽ ﻧﺎزک اﺷﯾﺎی دﻟﺧواه ﮐودک ﺗﺎن را ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﻌد آن را ﺑرﯾده و
روی ﺑﺳﺗﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﭼﺳﺑﺎﻧﯾد.

ﻣوﻓق ﺑﺎﺷﯾد!
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ﻣﺳﯾر ﻣدرﺳﮫ
در ﻣﺳﯾر ﻣدرﺳﮫ ﭼﯾز ھﺎی زﯾﺎدی ﺑرای آﻣوﺧﺗن وﺟود
دارد
ھرﭼﻧد در ﻋﺻر اﻣروزی ﻣﺳﯾر ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﭘﯾﻣوده
ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎ آﻧﮭم راه ﻣدرﺳﮫ ﯾﮏ زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ وﯾژه ﺧوﺑﯽ ﺑرای
ﯾﺎدﮔﯾری اﺳت .ﮐودک ﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﻣدرﺳﮫ ﭼﯾز ھﺎی زﯾﺎدی
ﻣﯽ آﻣوزد :ﺟﮭت ﯾﺎﺑﯽ ،ﺗﻧظﯾم زﻣﺎن ﺑرای ﺧودش ،ﺗﻧظﯾم و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای روز ﻣدرﺳﮫ ،ﭘﯾدا ﮐردن راه ﺧود در
ﺗراﻓﯾﮏ ﺟﺎده ای و رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﻣﮭم ﺗراﻓﯾﮑﯽ ،ﺗﺷﺧﯾص ﻧﻘﺎط ﺧطرﻧﺎک و اوﻟﺗر از ھﻣﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺣرﮐت در ھوای
ﺗﺎزه ﯾﮏ ﺗﻔرﯾﺢ ﺧوب و ﻣﻔﯾد اﺳت!
داﻧش آﻣوزی ﮐﮫ ﭘﯾﺎده ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﻣﯽ رود ،ﺳﺎﻟم و ﺻﺣﺗﻣﻧد ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ،ﻣﺗﻌﺎدل ﺗر و ﻣﺳﺗﻘل ﺗر اﺳت و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮭﺗر
ﺗﻣرﮐز ﮐﻧد .واﻟدﯾن ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ دارﻧد ﺗﺎ ﮐودک را ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺧﺎطر در راه ﻣدرﺳﮫ ھﻣراھﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﮏ اﻟﮕوی
ﺧوب ﺑﺎﺷﻧد.

ﮐﻠوپ ھﻣﮕﺎﻧﯽ اﺗوﻣﺑﯾل آﻟﻣﺎن ) (ADACدر ﯾﮏ راھﻧﻣﺎی ﺟﺎﻣﻊ در ﻣورد ﻣﺳﯾر ﻣدرﺳﮫ) ،ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده
و ﻋﺎم ﻓﮭم( ھﻣﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﮭم ﭘﯾراﻣون ﯾﮏ ﺷروع ﻣطﻣﯾن و ﺳﺎﻟم در زﻣﺎن ﻣدرﺳﮫ را ﺑرای واﻟدﯾن ﺑﮫ
ﮔوﻧﮫ واﺿﺢ و روﺷن آﻣﺎده ﮐرده اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﺻﻔﺣﮫ اﻧﺗرﻧﺗﯽ  www.adac.deﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده
از واژه ﺟﺳﺗﺟو  Schulwegratgeberاﯾن راھﻧﻣﺎ را ﺑﮫ طور راﯾﮕﺎن داﻧﻠود ﮐﻧﯾد.

ﻣﺷﺗرﮐﺎ ً ﺗﻣرﯾن ﮐردن ﻣﮭم اﺳت و اﻣﻧﯾت را ﺑﮫ ھﻣراه دارد
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻓرزﻧد ﺗﺎن در راه ﻣدرﺳﮫ ﻣﺻون ﺑﻣﺎﻧد و ﺑﺎ ﻣﺳﯾر ﺧوب آﺷﻧﺎ ﺷود ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ وی اﯾن راه ﺗﻣرﯾن ﮐﻧﯾد.
ﺑدﯾن ﻣﻧظور ﺑﮫ طور ﻣﻧظم وﻗت ﺑﮕذارﯾد و ﺑﺎھم راه ﻣدرﺳﮫ را طﯽ ﮐرده و ﺧوب ﺑﺎ آن آﺷﻧﺎ ﺷوﯾد.
ﮐوﺗﺎه ﺗرﯾن ﻣﺳﯾر ھﻣﯾﺷﮫ اﻣن ﺗرﯾن ﻧﯾﺳت .ﻣﺳﯾری را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﻧﻘﺎط ﺧطرﻧﺎک داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .درﯾﻧﺟﺎ
ﭼﻧد اﯾده در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺗوان ﻣﺳﯾر ﻣدرﺳﮫ و اﯾﻣﻧﯽ ﺗراﻓﯾﮏ ﺟﺎده ای را ﺗﻣرﯾن ﮐرد ،اراﺋﮫ ﺷده اﺳت:
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وظﯾﻔﮫ :ﻟﺑﺎس اﯾﻣن
رﻧﮓ ھﺎی روﺷن و ﭘر درﺧﺷش را راﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺎﺷﯾن ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﮐودک ﺑﺎ ﭼﻧﯾن
رﻧﮓ ھﺎ ﻣﺻون ﺗر اﺳت .ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎی ﺑﺎزﺗﺎﺑﻧده ﺑﮫ روی ﻟﺑﺎس و ﮐﯾف ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ وﯾژه
در ﻓﺻل ھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻗﺎﺑل دﯾد اﻧد.
اﯾن ﺗﻣرﯾﻧﺎت را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﮐودک ﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾد:
 (1ﺑﺎ ﮐودک ﺗﺎن ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺗﯾره رﻧﮓ ﺑﭘوﺷﯾد و اﺗﺎق را ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺳﺎزﯾد .دﻗت ﮐﻧﯾد و ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی
ھﻣدﯾﮕر را ﺧراب ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد.
 (2ﺣﺎﻻ ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺗﺎن را ﻋوض ﮐﻧﯾد و ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺑﺎ رﻧﮓ ھﺎی روﺷن و ﯾﺎ ﺟﻼ دار ﺑﭘوﺷﯾد :آﯾﺎ ﺣﺎﻻ
ھﻣدﯾﮕر را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﮭﺗر دﯾده ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد؟
 (3و ﯾﺎ ھم در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ھﺎی روﺷن و ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺗﯾره رﻧﮓ ﺑﺎ ﻧور ﻓﻼش
ﻋﮑﺳﺑرداری ﮐﻧﯾد .ﮐدام ﻟﺑﺎس ھﺎ در ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮭﺗر دﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد؟
 (4ﭘس از آن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﺑﺎزی رﻗﺎﺑﺗﯽ در ﻣرﺗب ﺳﺎﺧﺗن ﻟﺑﺎس ھﺎ اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾد .در ﯾﮏ ﺳﺑد ھﻣﮫ ﻟﺑﺎس
ھﺎی را ﺑﮕذارﯾد ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻗﺎﺑل دﯾد اﻧد و در ﺳﺑد دﯾﮕر ﻟﺑﺎس ھﺎی را ﺑﮕذارﯾد ﮐﮫ در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.
 (5وظﯾﻔﮫ ﺑرای ﮐودک :ﻟﺑﺎس ھﺎ و ﮐﯾف ﭘﺷﺗﯽ ﮐودﮐﺎن را ﭼﻧﺎن ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐن ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻗﺎﺑل دﯾد
ﺑﺎﺷﻧد.
 (6اﮐﻧون ﺑﺎ ﮐودک ﺗﺎن در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس ھﺎی روﺷن و ﯾﺎ ﭘر درﺧﺷش ﻣﮭم اﺳت ،ﺣرف
ﺑزﻧﯾد.
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ﻧﻣوﻧﮫ ﻟﺑﺎس اﯾﻣن

ﻟﺑﺎس ھﺎ و ﮐﯾف ﭘﺷﺗﯽ ﮐودﮐﺎن را ﭼﻧﺎن ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐن ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻗﺎﺑل دﯾد ﺑﺎﺷﻧد.
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وظﯾﻔﮫ :راه اﯾﻣن ﺑﮫ ﺳوی ﻣدرﺳﮫ
راه ﺑﮫ ﺳوی ﻣدرﺳﮫ را ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑﺎ ﮐودک ﺗﺎن طﯽ ﮐﻧﯾد .در ﻣﺳﯾر راه در ﻣورد ﻗواﻧﯾن
و ﻣﻘررات ﺗراﻓﯾﮑﯽ و ﻧﻘﺎط ﺧطرﻧﺎک ﺑﺎ ﮐودک ﺗﺎن ﺣرف ﺑزﻧﯾد .ھﻣزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
ﺗﻣرﯾﻧﺎت زﯾر را ﺑﺎ ﮐودک ﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾد:

 (1ﮔﭻ رﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺧود ﺑﮕﯾرﯾد و ھﻣﮫ ﻧﻘﺎط ﺧطرﻧﺎک را ﺑﺎ ﮔﭻ ﺳرخ ! ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد .ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺗﺎن دﻟﯾل آن
را ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھﯾد ﺗﺎ او ﺑﻔﮭﻣد ﮐﮫ ﭼرا آن ﻣﺣل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧطرﻧﺎک ﺑﺎﺷد.

 (2ﺑﺎر دوم ﮐودک ﺗﺎن ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺗواﻧد ﻋﻼﻣت ﺧطر ! را ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻧد.
 (3ﺑﺎر ﺳوم ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻧﻘش ﺗﺎن را ﻋوض ﮐﻧﯾد .ﺣﺎﻻ ﮐودک ﻧﻘش ﻣﺎدر و ﯾﺎ ﭘدر را اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و در
ﻣﺳﯾر ﻣدرﺳﮫ ھﻣﮫ ﻗواﻧﯾن ﻣﮭم و ﻧﻘﺎط ﺧطرﻧﺎک را ﺷرح ﻣﯽ دھد.

 (4ﻓرزﻧد ﺗﺎن ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺳﯾر ﻣدرﺳﮫ را ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻧد.
او ﺑﺎﯾد در ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھم ﺣرف ﻣﯽ زﻧﯾد ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻧد" :ﭼﮫ ﭼﯾز ھﺎی را در راه دﯾدی؟ در راه ﮐدام
ﻧﻘﺎط ﺧطرﻧﺎک اﻧد؟ ﮐدام ﻧﻘﺎط را ﺑﯾﺷﺗر دوﺳت داری؟ ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑﺎﯾد از ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻋﺑور ﮐﻧﯾم؟ ﻧﺧﺳت ﺑﮫ
ﮐدام ﺟﮭت ﺑﺎﯾد ﺑروﯾم؟"

رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات در ﺗراﻓﯾﮏ ﺟﺎده ای ﺑﺳﯾﺎر ﭘر اھﻣﯾت اﺳت .اﯾن ﺗﻣرﯾﻧﺎت را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﮐودک ﺗﺎن
اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾد:
 (1ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات را در ﺻورت ﻣﻣﮑن طوری ﺗﻣرﯾن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﻠﻣﺎت ﺗﺎن ھم ﻗﺎﻓﯾﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب
ﻓرزﻧد ﺗﺎن ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧد آن را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﺳﭘﺎرد:
"در ﭼراغ ﻗرﻣز ﻣﯽ اﯾﺳﺗم ،در ﭼراغ ﺳﺑز ﻣﯽ روم".
"ھوﺷﯾﺎر ﺑﺎش و ﺑﺎ دﻗت ﻧﮕﺎه ﮐن و ﺑﯾدار ﺑﺎش".
"اﮔر ﺑﺧواھم از ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻋﺑور ﮐﻧم ،ﻧﺧﺳت ﺑﮫ ﭼپ ،ﺑﻌد ﺑﮫ راﺳت و ﺑﺎز ھم ﺑﮫ ﭼپ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧم".
"ﺑرای ﻋﺎﺑران ﭘﯾﺎده ﯾﮏ راه ﭘﯾﺎده رو وﺟود دارد ،اﻟﺑﺗﮫ اﯾﻧرا ھر ﮐودﮐﯽ ﻣﯽ داﻧد".
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ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﺗراﻓﯾﮑﯽ را ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن آھﻧﮓ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ در ﻣورد آن ﺳروده ﺷده اﻧد ،ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ ﺗوان
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳﭘرد ،ﻣﺛﻼً ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن آھﻧﮓ روﻟف ﺳوﮐوﻓﺳﮑﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻔﮑﯾﮏ ﭼپ و راﺳت ﺳروده اﺳت .اﯾن آھﻧﮓ
را طور ﻣﺛﺎل از طرﯾق ﯾوﺗﯾوب ﺑﺎ ھم ﺑﺷﻧوﯾد و ھﻣزﻣﺎن ﺧودﺗﺎن ﻧﯾز آن را ﺑﺧواﻧﯾد.

ﻣﺗن ﮐﺎﻣل اﯾن آھﻧﮓ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از وﺑﺳﺎﯾت رﺳﻣﯽ روﻟف ﺳوﮐوﻓﺳﮑﯽ داﻧﻠود ﮐﻧﯾد
https://www.musik-fuer-dich.de/liedtexte/l
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وظﯾﻔﮫ :ﭼراغ راھﻧﻣﺎ

رﻧﮓ ھﺎی ﺳﺑز و ﻗرﻣز در ﺳﯾﮕﻧﺎل ھﺎ ﺧﯾﻠﯽ اھﻣﯾت دارﻧد.
اﯾن ﺗﻣرﯾﻧﺎت را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﮐودک ﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾد:
 (1ﮐودک ﺗﺎن ﭼراغ راھﻧﻣﺎ در ﺻﻔﺣﮫ ﺑﻌدی را ﺑﺎ رﻧﮓ ھﺎی ﻗرﻣز ،زرد و
ﺳﺑز رﻧﮓ ﮐﻧد.

 (2ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﺣرﮐت ﺧﺎص را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد )ﻣﺛﻼً ﺟﮭﯾدن روی ﯾﮏ ﭘﺎ ،ﻗدم زدن ،رﻗص (...

 (3ﺑﺎ اﻧﮕﺷت ﺧود ﺣﻠﻘﮫ ﺳﺑز رﻧﮓ را ﻧﺷﺎن ﺑدھﯾد و ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﮐودک ﺗﺎن ﺣرﮐﺗﯽ را ﮐﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد،
اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾد .ﺑﻌد ﺑﺎ اﻧﮕﺷت ﺑﮫ ﺣﻠﻘﮫ زرد رﻧﮓ و ﻓورا ً ﺑﮫ ﺣﻠﻘﮫ ﻗرﻣزی اﺷﺎره ﮐﻧﯾد و ﺣرﮐت ﺗﺎن را ﺑﺎﯾد
ﻣﺗوﻗف ﺳﺎزﯾد.

 (4ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻧﻘش ﺗﺎن را ﻋوض ﮐﻧﯾد! ﺑﮫ ﮐودک ﺗﺎن ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھﯾد ﮐﮫ در وﺳط ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد
ﺗوﻗف ﮐرد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ راه ﺧود اداﻣﮫ داد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﭼراغ راھﻧﻣﺎ ھﻣﺎن ﻟﺣظﮫ ﻗرﻣز ﺷود!
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ﻧﻣوﻧﮫ ﭼراغ راھﻧﻣﺎ

اﯾن ﭼراغ راھﻧﻣﺎ را ﺑﮫ رﻧﮓ ھﺎی ﻗرﻣز ،زرد و ﺳﺑز رﻧﮓ آﻣﯾزی ﮐن.
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ﻣﺎ ﺑرای ﺷﻣﺎ و ﻓرزﻧد ﺗﺎن ھﻣﮫ ﺧوﺑﯽ ھﺎ و ﺧوﺷﯽ ھﺎ در اﯾن ﻣﺳﯾر را
آرزو ﻣﯽ ﮐﻧﯾم!

