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 آموزش احترام به ميوه ھای زندگی
 احترام گذاشتن پديده شگفت انگيزی است و يک ويژگی اکتسابی است

يک اصل نيز در اين ارتباط . که بايد در طول زندگی فرا گرفته شود
وجود دارد و آن اينکه اگر کسی می خواھد مورد احترام ديگران واقع 

.  شود بايد به ديگران احترام بگذارد



 وآموزش دينیالاليی با صوت قرآن
 بسيارى از دانشمندان و بزرگان انديشه وقتى از خاطرات کودکى خود 

مى گويند خواندن قرآن مادر يا دعاھاى او سر سجاده را از 
تأثيرگذارترين اتفاقات آن دوران مى دانند



 سرنوشت سازترين بازی ھای دنيا
 ھمه می دانيم كه بازی ، مھمترين ، خطيرترين وسرنوشت سازترين 

پس بدانيد كه بی ارزش تلقی . كار يك خردسال يا يك كودك است 
.كردن آن ، ارمغانی جز حسرت و آه در پی نخواھد داشت

  آموزش مھارت اقتصادی به فرزندان
 بخش مھمي از مسائل اقتصادي خانواده آموزش و تربيت رفتار صحيح

آموزش اقتصاد به فرزندان به دو گونه . اقتصادي به فرزندان است
.  مستقيم و غيرمستقيم صورت مي گيرد



 والدينی شاد و قدرتمند
 کودکان امانتھايی الھی ھستند که در دست ما قرار دارند و مھمترين

تربيت امر پيچيدھای است که . وظيفه والدين تربيت صحيح آنان است
ظرايف و لطافتھای خاصی دارد که اگر درست و به موقع انجام 

.  نگيرد، اثر منفی آن بيشتر است
 مچگيری از نوع مثبت

 ،بچه ھايی که پيام ھای مثبت را به جای پيام ھای منفی می شنوند
دارای اعتماد به نفس بيشتری ھستند از آن جايی که آن ھا صرفاً برای 

مورد تقدير و تمجيد قرار می گيرند، نيازی ندارند که برای » بودن«
.  جلب توجه والدينشان، رفتارھای بد نشان دھند



 
 شاه کليدھايی برای والدين

 خيلی مھم است که به طريقی فرزندانمان را تربيت کنيم که با دادن
انگيزه درونی، باال بردن اعتماد به نفسشان، و ايجاد حس دوست داشته 

.  شدن در آنھا، مسئوليت پذيری را به آنھا آموزش دھيم
 خود ساخته پرورشش دھيد

 گروھی از کودکان به طور خودجوش، مرتب و منظم ھستند و گروه 
. ديگر برای مرتب بودن نياز به آموزش و تمرين دارند



 ايزوله کردن(فرشتگان منطقی(
 والدين در کاربرد اين روشھای انضباطی تالش می کنند تا کودک را 
با ارزشھای خود و جامعه و معيارھای قابل قبول رفتار ھماھنگ کنند، 

به نحوی که کودک نه فقط در خانه و زير نظر بزرگسال رفتار 
مناسب داشته باشد بلکه وقتی که تنھاست نيز رفتار مطلوب از 

.خودنشان دھد
 پيشنھاد شگفت انگيز

 كاش مي دانستيم تربيت كردن ، وابسته كردن نيست ؛ مطيع كردن
كاش مي دانستيم تربيت كردن ، خود . نيست ؛ رام كردن نيست 

. رھبري است ، خودگرداني و خوديابي دائمي است 
  



 قصه گويی با قاعده
 پرورش حس زيبايی شناسی در كودك، متوجه ساختن كودك به دنيايی

كه اطرافش را فرا گرفته، پرورش عادات مفيد در كودك، تشويق حس 
استقالل طلبی و خالقيت كودك ھدف ھای اصلی طرح قصه ھای 

خوب برای كودكان است 

 تربيت کودک انديشمند
 . توانايي حل مسئله يكي از مھارت ھاي اساسي زندگي است 



با او حرف بزن   
 اگر می خواھيد کودک باھوشی داشته باشيد کافيست با او صحبت

با او صحبت کنيد و به او بگوييد که دوستش داريد برايش قصه . کنيد
بگوييد، کتاب بخوانيد، ترانه ھای کودکانه زمزمه کنيد و مطمئن باشيد 

.که فرزندتان با دقت ھرچه تمام تر گوش خواھد کرد 
 کودکی با آينده ی طاليی

 کودک ھر انسانی منحصر به فرد است و می تواند مانند يک نابغه
اگر با عشق از او حمايت کنيد و باورش کنيد ھرگز دچار . بدرخشد

. احساس کمبود و حقارت که مانع موفقيت است، نخواھد شد



 معرفی يک دوست به فرزندم 
 .در انتخاب دوستان فرزندتان نھايت دقت را بکار گيريد

 ناخواسته باج ندھيد
 ھنگامی که شما ناخواسته رفتار بد کودک خود را پاداش می دھيد، اين 

رفتار تقويت شده و به احتمال فراوان در آينده تکرار می شود



 -حرف نزنيد عمل کنيد
 -ھم مھربان باشيد وھم قاطع

باروش درست اجازه دھيد فرزندتان احساس- 
قدرت کند

 جلوگيری(ازعواقب طبيعی استفاده کنيد - 
)ازعواقب کارفرزنمان نکنيم
 -فعل وفاعل را جدا کنيد
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