
88498471سبك زندگي

سه    ش��نبه 17 تی��ر 1399 | 15 ذی القع��ده 1441 || روزنامه جوان |  شماره 85968    

سبك آموزش

در ايام قرنطينه كرونايي كه از ماه ها پيش 
آغاز شده است، نبايد به برنامه مدرسه اي 
بچه ها خدشه ای وارد شود. يكي از راه هاي 
مديريت كارآم�د در محيط خانه، حفظ و 
رعايت برنامه آموزشي و درسي بچه ها از 
مهد كودك تا مدرسه مي باشد و در كنار 
آن نبايد از كتابخواني و ساير فعاليت هاي 
آموزش�ي غفلت كرد. هميشه مي گفتند 
مدرسه خانه دوم بچه هاست، اما حاال خانه 
تبديل به مدرسه دوم بچه ها شده است. 

      
فضايي ب��راي يادگيري و برنامه آموزش��ي در 
گوشه اي از اتاق درس��ت كنيد. اين كار بچه ها 
را س��رگرم نمي كند، اما يادگي��ري در خانه را 
آسان تر مي كند. يك محل مانند كالس درس 
تعيين كنيد. چه با يك ميز در اتاق يا روي ميز 
آشپزخانه باشد. داش��تن يك فضاي كاري در 
واقع مي تواند ب��ه بچه ها كمك كن��د تا براي 
يادگيري بهتر تمركز كنند. در بين برنامه هاي 
آموزش��ي به آنها وقت تنفس يا تجديد قوا هم 
بدهيد. در سال تحصيلي جاري بيشتر دروس 
به صورت مجازي تدريس شدند و احتماالً برخي 
بچه ها در برخي دروس اش��كال يا ابهام دارند. 
چنانچه ب��راي جبران اين موض��وع براي آنها 
برنامه آموزشي تعيين مي كنيد كه براي برخي 
از بچه ها چندان جذاب نيست، بايد براي زمان 
اس��تراحت آنها هم تمركز كنيد و پيش بيني 
داشته باشيد. پس از چند كار آموزشي، حتماً 
به زمان بازي هم توجه كنيد. يك كتاب رمان 
به عنوان يك مؤلفه آموزشي فوق برنامه را شروع 
كنيد. وقتي خواندن آن به اتمام رسيد، از بچه ها 
بخواهيد يك داس��تان بلن��د را به عنوان يك 
پروژه جديد بنويسند. آنها مي توانند با مراجعه 
به س��ايت هاي مختلف آموزش��ي برنامه هاي 
تحصيلي دروس سال تحصيلي آتي را مطالعه 
كنند. والدين مي توانند با مراجعه به سايت هاي 
پرسش و پاسخ به سؤاالت علمي زمينه پاسخ 
به بسياري از سؤاالت بچه هاي كنجكاو خود را 
فراهم كنند. با مراجعه به درگاه هاي اينترنتي 
مي توانيد از محتواي سايت هاي علمي در مقوله 
آزمايش هاي علمي استفاده كنيد و برنامه هاي 
علوم و آزمايش��ات علمي تماش��ا كنيد. حتي 
مي توانيد آزمايش علمي را همراه بچه ها انجام 
دهيد! با بچه ها خواندن و ام��ال تمرين كنيد. 
اين روزها مشاهده مي ش��ود كه برخي بچه ها 
در خواندن متون غيردرس��ي روان نيس��تند 
و هنگام نوش��تن كلمات غل��ط اماليي دارند. 
شما مي توانيد از كتاب سال قبل يا كتاب هاي 
داستان با آنها درست خواندن و صحيح نوشتن 
را تمرين كنيد. به يك برنامه آموزش��ي هنر و 
صنايع دستي مجازي يا در تلويزيون بپيونديد. 
در فض��اي مج��ازي به صورت ش��بانه روزي و 
تلويزيون ه��ر روز صبح و بع��د  از  ظهر درس 
هن��ر و صنايع دس��تي رايگان ارائه مي ش��ود. 
ش��ما مي توانيد ليست وس��ايل مواد مورد نياز 
و پر مصرف را كه براي دفع��ات اول نياز داريد، 
نوش��ته و تهيه كنيد. نظرات خود را بنويسند. 
يك تمرين عالي آموزشي بعد از خواندن كتاب 
انجام تحقيق يا تماش��اي فيلم، آن اس��ت كه 
فرزندان خود را به چالش كش��يده تا نظر خود 
را درباره آن بنويسند. با اين كار وادار مي شوند 
فكر كنند و نظرات خود را بگويند يا بنويسند و 

راجع به آنها با هم گفت وگو كنيد. 

در فضاي مجازي درگاه هايي هستند كه اقدام به 
برگزاري چالش كتابخواني كرده اند. مي توانيد با 
جست وجو در اينترنت و ارتباط رايگان با چنين 
درگاه هايي، به چال��ش كتابخواني بپيونديد؛ 
البته مش��روط بر آن كه ب��راي خريد كتاب ها 
هزينه بپردازيد. حتي مي توانيد با كتاب هايي 
كه در خانه داري��د مس��ابقه كتابخواني براي 
بچه ها برنامه ريزي كنيد و بر حس��ب سرعت 
اتمام كتاب يا بازگو ك��ردن خالصه هر كتاب 
براي آنها جايزه هم پيش بيني كنيد. به كتاب 
خواندن كودكان گوش دهيد. هنگام خواندن 
صداي آنها را ضبط كنيد و بعداً براي خودشان 
پخش كنيد. هم س��رگرم كننده است و هم با 

نحوه خواندن خود آشنا مي شوند. 
يك باش��گاه كتاب را راه اندازي كنيد. خواندن 
در اي��ن روزها بس��يار مهم اس��ت، ام��ا براي 
هيجان انگيز تر كردن مطالعه، به يك باش��گاه 
كت��اب آنالين بپيوندي��د كه فرزند ش��ما هم 
بتواند نظرات خود را در خص��وص كتاب هاي 
مختلفي كه خوانده اس��ت با بقيه به اشتراك 
بگذارد. با تايپ عبارت »باش��گاه كتابخواني« 
چندين س��ايت در اين خصوص در دسترس 
شما قرار مي گيرد. س��اعات پخش قصه ها در 
فضاي مجازي را استخراج كنيد و براي بچه ها 
برنامه ش��نيدن داس��تان هاي مجازي صوتي 
را پيش بيني كنيد. كس��اني كه به فراگيري يا 
تقويت شنيداري زبان انگليسي عالقه مندند، 
مي توانند به داستان هايي به زبان انگليسي كه 
برخي درگاه هاي آموزش زبان منتشر مي كنند، 

گوش كنند. 
به پادكس��ت ها گ��وش دهيد. تع��داد زيادي 
پادكس��ت كودك و نوجوان و بزرگسال وجود 
دارد. كمي بررسي كنيد و ببينيد كدام يك براي 
خانواده شما بهترين است! در سايت كتابخانه 
ملي كودكان و نوجوانان پادكست هاي داستاني 
متع��ددي با ص��داي گوين��دگان خوش صدا 
بارگذاري ش��ده اس��ت. زباني ديگر را تمرين 
كنيد. به فايل هاي صوتي ساير زبان ها )مانند 
روسي، عربي، اسپانيايي و غيره( به آرامي گوش 

دهيد. براي تمرين تلفظ تكرار كنيد. 
شما مي توانيد براي فرزندانتان راديو اينترنتي 
كودكان را تنظيم كرده تا در زماني از روز به اين 
راديو و پادكست هاي آن گوش دهند. اكت ها، 
قلم ها و كاغذ ها را بي��رون بياوريد. ما در مورد 
ايميل صحبت نمي كني��م. ما در حال صحبت 
كردن در مورد نامه قديمي هستيم. نامه اي را 
براي كسي كه دوستش داريد، مانند مادر بزرگ 
و پدر بزرگ، دوستان مدرسه يا يكي از اعضاي 
خانواده خود كه دور از خانه زندگي مي كنند، 
بنويسيد. نوش��تن افكار نيز روشي كالسيك 

براي گذر زمان است. 
با هم مصاحبه كني��د. مصاحبه مهارت مهمي 
است. ش��ما و فرزندتان مي توانيد با پرسيدن 
س��ؤاالت از يكديگر و يادداشت برداري شروع 
به مصاحب��ه حضوري از هم كني��د. اگر فرزند 
شما عالقه نشان مي دهد، مي تواند با تماس با 
مادربزرگ يا اعضاي خانواده و مصاحبه با آنها از 

طريق تلفن، آن را به سطح باالتري ببريد. 
در خان��ه كارت ه��اي ح��روف ي��ا كلمات 
درس��ت كنيد، يا از بچه ها بخواهيد ش��كل 
گياه��ان و حيوانات يا محل ه��اي مختلفي 
كه دوست دارند را بكشند، سپس آنها را نام 
ببرند. يا مي توانيد چنين وس��ايل بازي را از 
فروشگاه ها تهيه كنيد. مي توانيد صداي آنها 
را موقع خواندن با تلف��ن همراه ضبط كنيد 
و بعداً براي خودش��ان پخش كنيد. فرم هاي 
پرسش و پاسخ، اش��كال و حيوانات مختلف 
و پرسش��نامه هاي اينچنين��ي را از اينترنت 
دانلود كرده و از بچه ها بخواهيد با مداد آنها 
را كامل كنند. اين كار، هم جنبه س��رگرمي 
دارد و هم بعد آموزش��ي. با ك��ودكان بازي 
كلمات متضاد انجام بدهي��د. اين بازي يك 
تمرين آموزشي براي كودكان است. مثاًل شما 
مي گوييد: »داخل«، آنها مي گويند: »بيرون«، 
شما مي گوييد: »خاموش«، آنها مي گويند: 
»روش��ن«. بازي با كارت هاي بازي و چيدن 
پازل هم انتخاب ديگري است. اگر مايل بوديد 
كمي هزين��ه كنيد، براي س��رگرمي بچه ها 
مي توانيد انواع پازل ه��ا و كارت هاي بازي را 
از فروشگاه هاي لوازم التحرير تهيه كرده و با 
بچه ها بازي كنيد. به بچه هاي خود شطرنج 
ياد بدهيد. هر ك��ودك مي تواند از يادگيري 

استراتژي هاي شطرنج بهره مند شود. 

به پادكس�ت ها گوش دهيد. تعداد 
زيادي پادكس�ت كودك و نوجوان 
و بزرگس�ال وج�ود دارد. كم�ي 
بررس�ي كنيد و ببينيد كدام يك 
براي خانواده ش�ما بهترين است! 
در سايت كتابخانه ملي كودكان و 
نوجوانان پادكس�ت هاي داستاني 
متع�ددي ب�ا ص�داي گوين�دگان 
خوش صدا بارگذاري ش�ده است. 
ش�ما مي توانيد ب�راي فرزندانتان 
راديو اينترنتي ك�ودكان را تنظيم 
كرده تا در زماني از روز به اين راديو 
و پادكس�ت هاي آن گ�وش دهند

سبك سرگرمي

به درس، يادگيري و آموزش فرزندان ادامه دهيد

خانه، مدرسه دوم بچه هاست!

پختن نان، كيك و شيريني. آشپزي يك 
آموزش عال�ي ب�راي روش اندازه گيري، 
تركيب مواد تشكيل دهنده و البته درست 
كردن چيزهاي خوش�مزه اس�ت. دستور 
آشپزي براي كودكان را جست وجو كنيد. 
آش�پزي با كودكان يكي از آموزشي ترين 
درس هايي اس�ت ك�ه مي توانيد ب�ه آنها 
بدهيد. پيتزا درست كنيد. با تهيه مقداري 
مواد اوليه تهيه پيتزا و وسايلي كه در خانه 
داريد، مي توانيد پيت�زاي خانگي خود را 
به هر س�بكي كه دوس�ت داري�د، بپزيد. 
چقدر خوش�مزه ش�ود، مهم نيست مهم 
آن اس�ت كه پيتزا دس�تپخت شماست. 
يك پيك نيك داخل خانه داش�ته باشيد

  احمد كريم زاده آقاعلي
همان طور كه بيم�اري كوويد 19 همچن�ان در حال 
گس�ترش اس�ت، بس�ياري از مردم در واقع خود را 
در قرنطينه مي بينند تا به طور مؤثر »فاصله گذاري 
اجتماع�ي« را رعايت كنن�د. بديهي اس�ت بچه ها 
هم در اين ش�رايط و بعض�ًا ان�زواي مصلحتي كمي 
لجباز و تند خو مي ش�وند. مث�ًا يكي از دوس�تانم 
براي بچه هايش ي�ك جعبه مقوايي درس�ت كرد تا 
در آن بازي كنند و از آنها فيلم مي گرفت و بعد براي 
خودش�ان پخش مي كرد تا ببينند و سرگرم شوند و 

آخر هفته آنها را اين گونه سرگرم مي كرد. 
اگر شما و ش�ريك زندگي تان در آخر هفته در خانه 
مي ماني�د، ب�ا خان�واده و كودكاني ك�ه همچنان در 
قرنطينه هس�تند، كم حوصله ش�دند و شايد كمي 
هم آشفته باشند، برنامه ريزي كنيد و با فرزندانتان 
وقت بگذرانيد تا آنها را براي يك هفته طوالني آماده 
كنيد. البته شما هم ممكن است، چند ترفند مناسب 
براي زندگي در حالت نيمه قرنطينه در آستين داشته 

باشيد. 
اما كًا برنامه ش�ما براي نگهداري و س�رگرم كردن 
خان�واده يا بچه ها در ط�ول بحران كرون�ا ويروس و 
تعطيات تابستاني چيست؟ فارغ از اينكه شما يك 
والد خانه دار بوده يا در حال حاضر زندگي دوركاري 
داريد، روش هاي زي�ادي براي جلوگي�ري از اينكه 
اعضاي خانواده به ويژه بچه هاي كوچك كافه نشده 

و در اصطاح قاطي نكنند، وجود دارد. 
در حقيقت، روش هاي سرگرم كردن خانواده و بچه ها 
در طي دوراني كه بهتر است در محيط هاي عمومي 

كمتر حضور داشته باشيم را با شما مرور مي كنيم. 
      

   مي توانيد حسابي گردش تفريحي و علمي كنيد
بس��ياري از خانواده ها اطالعي از امكان��ات مجازي بازديد 
زنده از مكان هاي ديدني ندارند. به همراه بچه ها از امكانات 
موجود براي بازديد مج��ازي از گالري ها، نمايش��گاه ها و 
آكواريوم ها اس��تفاده كنيد. ش��ما و خان��واده مي توانيد با 
اس��تفاده از تور ديجيتال از معروف ترين موزه ها و از نقاط 
ديدني كشور خود ديدن كنيد. اين يك تمرين عالي براي 
كودكان از لح��اظ افزايش اطالعات جغرافيايي آنهاس��ت. 
برخي باغ وحش ها برنام��ه بازديد به صورت مجازي ترتيب 
داده اند. يك »وب كم« در بس��ياري مكان ها تعبيه شده تا 
مراجعان بتوانند در هر زمان از محل هاي موجود به صورت 

مجازي بازديد كنند. 
با انجام يك تور در مزرعه مجازي از حيوانات مزرعه و موارد 
ديگر بازديد كنيد و نكات مفيدي ب��ه فرزندانتان آموزش 
دهيد. يك گزارش برگ از حيوانات ايجاد كنيد. از كودكتان 
بخواهيد چند تا از حيوانات اسباب بازي اش را بياورد و يك 
حيوان انتخاب كند. سپس هر آنچه را كه درباره آن حيوان 
مي داند، ذكر كند. ش��ايد بتواني��د از روي كتاب هايي كه 
داريد يا با استفاده از اينترنت به فرزندتان حقايق جديدي 
را در مورد آن حيوان نشان دهيد. سامانه تور مجازي 360 
درجه آكواريوم به شما امكان مي دهد با خانواده به تماشاي 
انواع ماهي ه��ا و موج��ودات دريايي در هر س��اعت از روز 
بپردازيد. براي مشاهده و خواندن عجايب جهان مي توانيد 

به درگاه هاي مربوطه رجوع كنيد. 
در مورد پرندگان تحقي��ق كنيد. مي تواني��د از فرزندتان 
بخواهيد پنج نوع پرنده را شناسايي كرده و سپس در مورد 
آنها تحقيق كند. در مورد حش��رات اطالعات كسب كنيد. 
در كنار بچه ه��ا وارد درگاه هاي مرتبط ب��ا علوم جانوري و 
بخش حشرات بشويد، تا در خصوص دنياي وسيع حشرات 
اطالعات جالب و جذابي كس��ب كنيد. به ط��ور مجازي به 
قطبين و آالسكا سفر كنيد. شما حتي مي توانيد با استفاده 
از فضاي مجازي يا كتب مربوطه همراه بچه ها يك مطالعه 
در مورد آب و هوا انجام دهيد. درب��اره جريانات، توده هاي 
هوا و موارد ديگر اطالعات كسب كنيد. مسلماً براي بچه ها 
تجربه جالبي خواهد بود. از اولين پ��ارك جادويي خطاي 
ديد اي��ران بازديد كنيد. در اين موزه )تم پارك( ش��ما يك 
رؤي��اي واقعي و البته جادوي��ي را تجربه خواهي��د كرد. از 
نقاشي هاي سه بعدي گرفته تا تاالرهاي آيينه، از اتاق هاي 
»بي نهايت« گرفته تا مجسمه هاي چند بعدي، از اتاق هاي 

جاذبه گرفته تا نقاش��ي هاي »بك اليت«. چنين تنوعي از 
فناوري و آثار در يك موزه خطاي دي��د، در دنيا كم نظير و 

حتي بي نظير است. 
علوم بهداش��تي را مطالعه كنيد. هم��راه بچه ها در فضاي 
مج��ازي برنامه ه��اي آموزش��ي بهداش��تي را بخواني��د. 
معموالً اين درگاه ه��ا همه چي��ز را در بر مي گيرند: چگونه 

ضدعفوني كننده هاي دست ميكروب ها را مي كشند؟
   خوردني هاي خاق و پيك نيك خانگي را فراموش 

نكنيد
پختن نان، كيك و شيريني. آشپزي يك آموزش عالي براي 
روش اندازه گيري، تركيب مواد تشكيل دهنده و البته درست 
كردن چيزهاي خوشمزه است. دستور آشپزي براي كودكان 
را جست وجو كنيد. آشپزي با كودكان يكي از آموزشي ترين 
درس هايي است كه مي توانيد به آنها بدهيد. پيتزا درست 
كنيد. با تهيه مقداري مواد اوليه تهيه پيتزا و وسايلي كه در 
خانه داريد، مي توانيد پيتزاي خانگي خود را به هر سبكي 
كه دوست داريد، بپزيد. چقدر خوشمزه شود، مهم نيست 

مهم آن است كه پيتزا دستپخت شماست. 
يك پيك ني��ك داخل خانه داش��ته باش��يد. از گنجه يك 
زيرانداز ي��ا حتي ملحف��ه برداريد. آن را در اتاق نش��يمن 
پهن كني��د. هر غذايي كه آم��اده داريد، برداري��د و از يك 
پيك نيك خانگي لذت ببريد. مورچه و مگس هم مزاحمتان 
نمي شوند! شما حتي مي توانيد همزمان بازي هاي مختلف 
ذهني يا غيره مانند مار و پله انجام دهيد. براي شركت دادن 
بچه ها در تداركات مي توانيد از آنه��ا بخواهيد به نوبه خود 
چيزي را براي اين پيك نيك خانگي با خود بياورند. بازي، 
اسباب بازي، ش��كالت و...حتي مي توانيد از آنها بخواهيد 
وس��ايل الزم را كنترل كنند و اگر وسيله اي فراموش شده 

است، آن را يادآوري كنند. 
فيلم ها يا كليپ هاي كوتاه بسازيد. نحوه ساخت و ويرايش 
فيلم را به نوجوانان خود آموزش دهيد. براي آموزش نحوه 

ويرايش فيلم ها از برنامه هايي مانند »آي مووي« يا »آپارات« 
استفاده كنيد. داشتن مهارت در مدرس��ه و هم در دنياي 
واقعي يك مهارت معني دار است! چه كسي مي داند؟ شايد 

آنها حتي بخواهند كانال خود را راه اندازي كنند. 
   ك�ودكان را تش�ويق به بازي ها و س�رگرمي هاي 

متنوع كنيد
پانتوميم ب��ازي كنيد. ب��دون ح��رف زدن. فقط ش��ما و 
خانواده ت��ان چيزي را ب��ازي كنيد. اين ب��ازي يك داروي 

ضد كسالت و حوصله سررفتگي كالسيك مي باشد. 
چهره خود را بكشيد. اگر مي خواهيد كار را ساده كنيد، اين 
تصوير را مي توان با مداد رنگي يا ماژيك درست كرد، اما اگر 
مي خواهيد اين كار را براي بچه ها جذاب تر كنيد، به سراغ 
وسايل غير متعارف تر برويد: آب نبات، ماكاروني، دكمه يا هر 

چيز ديگري كه مي توانيد پيدا كنيد!
تصوير ش��ب را نقاش��ي كنيد. مقداري بوم، برس و رنگ يا 
مداد رنگي و دفتر نقاشي تهيه كنيد و تصوير يك منظره يا 

آسمان را در شب پر ستاره نقاشي كنيد. 

بازي پيدا كردن گنج را اجرا كنيد. اين بازي بس��يار آسان 
است و بسته به تعداد وس��ايل موجود در آن، ممكن است 
مدتي ادامه يابد. 10 تا 20 چي��ز را در اطراف خانه مخفي 
كنيد تا بچه ها چند ساعت با آنها مشغول شوند. مي توانيد 
پس از پيدا كردن اش��يا جايزه اي را هم ب��راي آنها تعيين 
كنيد. اين جايزه مي تواند يك كاپ قهرماني باشد كه با مقوا 
يا اشياي بالاستفاده در منزل با كمك خود بچه ها درست 
كرده ايد. بازي ديگري كه مي توانيد با بچه هاي كوچك انجام 
دهيد آن است كه وسايل خانه كه بي خطر باشند را روي ميز 
يا زمين بچينيد و از آنها بخواهيد اش��كال شبيه هم از نظر 

رنگ يا شكل را در يك گروه مرتب كنند. 
با دانه هاي برنج نقش اش��كالي كه مي خواهند را درس��ت 
كنند. حتي مي توانيد اس��باب بازي هاي كوچك يا جوايز 
ديگري را نيز درون برنج مخفي كنيد و او مجبور است آنها 

را پيدا كند. 
بازي لِي لِي انج��ام دهيد. اگر آپارتمان نش��ين نيس��تيد، 
مي توانيد يك بازي لِي لِي س��رگرم كننده در خانه يا حياط 

ترتيب دهيد. اگ��ر حياط نداريد، مي توانيد با نوار چس��ب 
مشابه نقاشان ساختمان آن را روي كف اتاق درست كنيد. 
لباس بازي كنيد. اين بازي هيچ وقت قديمي نمي شود. يا 
فرزندتان جلوي آيينه برويد و چند تا از لباس هاي خود را 

بپوشيد. 
بازي هزار تو انجام دهي��د. اين يكي همه را درگير مي كند. 
والدين يا خواهر و برادرهاي بزرگ تر مي توانند به بچه هاي 
كوچك تر كمك كنند. بچه هاي كوچك تر مي توانند با مداد 
سعي در حل آن كنند تا اگر اشتباه بود، پاك كرده و دوباره 

تالش كنند. 
در فضاي مج��ازي برنامه هاي كوتاه نرمش��ي ورزش��ي را 
بارگيري كنيد و در ساعات مش��خصي براي بچه ها پخش 
كنيد و خودتان هم با آنها ورزش كنيد. بچه ها را تش��ويق 
كنيد كه حركت و فعاليت كنند ول��ي در محيط آپارتمان 
نپرند! پياده روي كني��د. هزينه اي ندارد! ب��ا رعايت نكات 

بهداشتي مدتي را به پياده روي اختصاص دهيد. 
   به كودكان در ساخت كاردستي كمك كنيد

ساخت اوريگامي را امتحان كنيد. ممكن است مهارت هاي 
اوريگامي خود را افزايش دهي��د. مي توانيد ده ها اوريگامي 

تهيه كنيد: دايناسورها، قوها، قورباغه ها و چيزهاي ديگر. 
برخي از فعاليت هاي درگاه هاي س��اخت انواع كاردستي و 
آزمايش هاي علمي را امتحان كني��د. فعاليت هاي چنين 
درگاه هايي براي يادگيري و آم��وزش بچه ها در مورد علم 
و رياضيات نيز بسيار عالي اس��ت. ماكاروني را با رنگ هاي 
مختلف رنگ آميزي كنيد و آن را نخ بكشيد و بعد آن را به 

گردن يا دستتان ببنديد. 
صنايع دس��تي روز درس��ت كنيد. با كمك فضاي مجازي 
و تهيه وس��ايل الزم در هفته، زماني را به س��اخت صنايع 
دستي ساده اختصاص دهيد. سپس به همراه بچه ها آنها را 
به دوستان و بستگان بفروشيد و پولش را به بچه ها بدهيد. 
اگر خريداري نبود، خودتان آنها را بخريد و پولش را توسط 
بچه ها در قلكش��ان پس انداز كنيد.  nخمير بازي كنيد. با 
خمير بازي اشكال مختلفي را به همراه بچه ها درست كنيد 

و به بهترين شكل ساخته شده، جايزه بدهيد. 
برش با قيچ��ي تمرين كني��د. يكي ديگ��ر از تمرين هاي 
كاردرماني خوب براي كودكان، تمرين برش با قيچي است. 
اگر قيچي مناس��ب بچه ها و بي خط��ري در خانه داريد، به 
كودكان كمك كرده تا ياد بگيرند كه چگونه كاغذ باطله هاي 
قديمي را برش بزنند. آنها حتي مي توانند با بريدن از روي 
يك خط كه شكل آن را خودشان كشيده اند، تمرين كنند. 
با خمير اصالح در حمام رنگ درس��ت كنيد. اگر در منزل 
خمير ريش و رنگ خوراكي داريد، مي توانيد تشتي از آب و 
كف درست كرده و آن را در حمام قرار دهيد و همراه كودك 
نوپاي خود با استفاده از رنگ هاي خوراكي بازي با رنگ ها را 
انجام دهيد. وقت شادي براي فرزندتان خواهد بود. يخمك 
و بستني يخي درست كنيد. ساختن يخمك و بستني يخي 
سرگرم كننده است. مخصوصاً كه مي توانيد طمع ميوه هاي 

مختلف كه بچه ها دوست دارند را امتحان كنيد. 
س��اخت و توليد يك باغ گياه خانگي. ساخت و توليد يك 
باغ گياه خانگي يا گلخانه كوچك داخل شيش��ه را شروع 
كنيد. شما مي توانيد با اس��تفاده از پوسته هاي تخم مرغي 
به عنوان گلدان ي��ك باغ گياه خانگي راه ان��دازي كنيد يا 
يك گلخانه كوچك را از كوزه هاي شيش��ه اي يا س��فالي 
درست كنيد. براي آموزش مي توانيد از درگاه هاي مربوطه 

استفاده كنيد. 
مهارت هاي فني خود را افزايش دهيد. تمام چيزهايي كه 
الزم است در امور فني خانه بدانيد در فضاي مجازي موجود 
مي باشد. كافي است اگر واقعاً روي مهارت هاي خود تمركز 
داريد، ابزار مورد نياز را تأمين كني��د. افزايش مهارت فني 
به نوعي كاردرماني در منزل محس��وب مي شود؛ مانند باز 
كردن لوله هاي گرفته، تعمير لَق��ي دِر كابينت يا تعويض 

مغزي شير آبي كه چكه مي كند. 
صابون دست خود را بسازيد. آيا تاكنون يك پروژه را در قالب 
»خودت انجام بده« اجرا كرده ايد. يك تجربه جالب در اين 
خصوص تهيه صابون دست ساز خودتان است كه مي توانيد 

در فضاي مجازي دستورالعمل آن را فرابگيريد. 
ترجمه با جرح و تعديل برگرفته از سايت: 
PARADE. COM
نويسنده: اِستفاني اُسمانسكي

يك بسته برنامه فراغتي براي كودكان و نوجوانان در ايام قرنطينه

تابستان كرونايي بچه ها را به بطالت نگذرانيد

صناي�ع دس�تي روز درس�ت كني�د. با 
كمك فضاي مجازي و تهيه وسايل الزم 
در هفت�ه، زمان�ي را به س�اخت صنايع 
دس�تي س�اده اختصاص دهيد. سپس 
به هم�راه بچه ها آنه�ا را به دوس�تان و 
بستگان بفروش�يد و پولش را به بچه ها 
بدهي�د. اگر خري�داري نب�ود، خودتان 
آنها را بخري�د و پولش را توس�ط بچه ها 
در قلكش�ان پس انداز كنيد. خمير بازي 
كنيد. با خمير بازي اشكال مختلفي را به 
همراه بچه ها درس�ت كنيد و به بهترين 
ش�كل س�اخته ش�ده، جاي�زه بدهيد

بسياري از خانواده ها اطاعي از امكانات 
مجازي بازديد زنده از مكان هاي ديدني 
ندارن�د. ب�ه هم�راه بچه ه�ا از امكانات 
موجود براي بازديد مجازي از گالري ها، 
نمايشگاه ها و آكواريوم ها استفاده كنيد. 
ش�ما و خانواده مي توانيد با اس�تفاده از 
تور ديجيتال از معروف تري�ن موزه ها و 
از نقاط ديدني كش�ور خود ديدن كنيد
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