
 در خانه یریادگی یسرپرستان برا و نیوالد یبرا یچارچوب

 

  ی که سر کار یا مدرسه می رفتید ساعتهر و مثل هر روز سر! همیشه تنظیم کنید  لشماطه دار را مثساعت

 !دیکن داریاز خواب ب مثل همیشه را تان ! فرزندان خود دیبلند شو

 (و غیره... صبحانه ولباس  عوض کردن)دوش ، دهیدانجام می دادید، همچنان انجام  روزمره ی کهیکارها. 

 به راحتی  الزم بودهر زمان که که  دست و پا کنیدکودکان  یبرا ایی جداگانهو  محل کار آرام کی دیکن یسع

 زیم نوان نمونهاست به ع میرا از هم جدا کن بازیو  است مکان درس خواندن د. بهترندر دسترس باش آنها 

برای بازی کردن اتاق نشیمن  در میز پذیرایی تکالیف وانجام  برای  اتاق کودکان تحریردر زیم ایآشپزخانه 

 اختصاص داده شود. ونیزیتلوکودکان و تماشای  

 بندی  جدول زمان کی  (Listen-Do-To) بتوانیدکه  دیکن درستد یفرزندتان انجام دهبا باید  ییکارها ستیل ای 

آن به گونه ایی تنظیم  ساختارکه این است  ،است مهمچیری که ! دیکار کن جدول زمان بندی  قیاز طر آنها با 

که شما  داشته باشید در خانه  یک برنامه ی روزانه دیکن ی! سعباشددر خانه  یریادگیخصوص م شده باشد که 

 !با همدیگر هماهنگ شوید دیو فرزندانتان بتوان

 مدرسه به عنوان راهنما برنامه ی درسیاز  دیتوان یمفرزندان خود ،  یبرا بندی جدول زمان جادیهنگام ا 

سعی کنید زنگ تفریح هایتان شبیه زنگ . داشته باشید منظم زنگ تفریح ،درس خواندن زمان نی. بدیاستفاده کن

  قهیدق 10تا  5، آموزش در کالس قهیدق 50 هر به ازایمدرسه ،  در زنگ تفریح های) تفریح مدرسه باشد 

 ی! وقتاست استراحت و زنگ تفریح بین ساعت های آموزشی بسیار مهم شود(.  یانجام مزنگ تنفس یا تفریح 

  .با آنها سخن بگویید ویا در وقت آزاد، به بازی می کنند فرزندان شروع

  دیبا  ،در خانه یریادگی فرآیند .یدکن خوبه آن  دیکه با نو و تازه ایی است یک موقعیتدرس خواندن در خانه 

درس برای   فرزندان خود و شکیبا باشیدباید  شما در چنین موقعیتیباشد!  همراه با بازیسرگرم کننده و 

در این ایام الزم  یکاف زهیانگو دادن  تشویق که  توجه داشته باشید؛ قرار ندهیدفشار تحت  خواندن در خانه

 !دیکن تصحیحرا با دقت داد آن  انجام کار نادرستی  فرزندتان ر! اگاست 

 برای این که مسولیت های گوناگون شما را خسته نکند  دارند! اجیاحت و زنگ تفریح به استراحت هم نیوالد

 ی، با دوستان با تلفن دیگوش ده یقیشما الزم است! به عنوان مثال ، با هدفون به موس یبرا هم استراحت منظم

  .دیکن دعوت  رهیو غ ییتنها هب یچا ایفنجان قهوه  کیه را ب تون خودو یا  دیصحبت کن

 

 

با  یستیل دیتوان یم  ERHI نجای. در ا!دیریتماس بگ یبا ما مشاوره روانشناس د؟یدار ازین پشتیبانی بیشتربه  ایآ

 .دیکن دایتماس پ یها نهیتمام گز

 

 را   یریادگیخود  یبرا نیدر استرایشمدرسه  یدر مورد روانشناس دیمف یاطالعات و نکات دیتوان یم نجایا در

 .دیابیب  ERHIدر 

http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/psychologische_gesundheitsfoerderung/Krisen_und_Aengste/Gesammelte_Tipps_NOE.pdf
http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/psychologische_gesundheitsfoerderung/Krisen_und_Aengste/Gesammelte_Tipps_NOE.pdf


 

 


