
 آموزش و پرورش 
فکري کودکان 

نکات کلی 

سالمت جسمی کودکان 
لزوم مراجعه پیشگیرانه به پزشک 

لزوم اهمیت دادن به تغذیه کودکان 

شادابی کودکان 

 خطر افسردگی در سبک زندگی و جوامع 
امروزي 

لزوم تشویق کودکان به بازي 

تکالیف درسی باید در حد معمول باشد 

توجه به وضع درسی کودکان 

 سختی رسیدگی به دروس کودکان به 
دلیل تغییر کتاب ها و روش هاي آموزشی 

راه حل رسیدگی به اوضاع درسی کودکان 

رسیدگی کلی 

 به صورتی که دانش آموز نسبت به 
دروس احساس مسئولیت بکند 

 دانش آموز به خاطر رضایت والدین  
تشویق شود به درس خواندن 

 هم درس شدن والدین با کودکان در حد 
مقدور 

گرفتن معلم خصوصی براي کودکان 

 در همه این موارد باید توجه شود که 
 والدین قرار نیست به جاي دانش آمووز 

 درس بخواند کمک تحصیلی نباید با 
 افراط در محبت تبدیل به یک کار غلط 

عبادت کودکان شود 

 نحوه صحیح برخورد با 
کودکان کنجکاو 

 کنجکاوري بیش از حد کودکان در جوامع 
امروزي به دلیل شرایط اجتماعی 

شیوه پاسخ به سواالت 

سواالت فنی و تجربی 
 به کمک دائرة المعارف ها و کتاب هاي 

 شبیه آن و تهیه یک کتابخانه 
خانوادگی در خانه 

 سواالت مربوط به زندگی و فلسفی و 
اعتقادي 

 روش اول: گفت و گوي خصوصی با 
کودکان 

 حتی اگر کودکان سوال نپرسیدند 
 باید با انها به گفت و گو نشست تا 

 سواالتشان یکی یکی معلوم شود و 
باید به آن سواالت پاسخ داد 

 روش دوم: تشویق کودکان به کتاب یا 
 خواندن کتاب براي آنان خصوصا کتاب 

رمان 

 کتاب رمان خصوصا در زمان کودکی باعث 
خالقیت ذهن می شود 

 روش سوم: ایجاد زمینه رشد اخالقی 
اجتماعی 

 باید محیطی فراهم شود تا کودکان 
 مهارت هاي به درد بخور در زندگیشان را با 

تجربه به دست بیاورند 

 اگر به سواالت کودکان پاسخ صحیح 
 داده نشود در بزرگسالی دچار مشکالت 

روحی سختی می شوند 

 از مسائل مهم در تربیت کودکان زمینه 
 سازي عبادي براي کودکان است. باید 
 تالش کرد کودکان با قرار گرفتن در 

 محیط هاي معنوي خود به خود با این فضاء 
انس بگیرند و رشد کنند 


