
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 م کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان پنجم جمالت ناب فصل 

 آموزش و پرورش فکری کودکان موضوع: 

 90تا  77: صفحه

****************** 

 مشکالت کودکان

خرابی تغذیه، کمبود  گردد به نقص تغذیه، ها در این سنین )سنین دانش اموزی( بر می بسیاری از مشکالت بچه 

 های بدن، که شناحتنش مشکل است.تغذیه، نوعی ناراحتی در یکی از اندامها یا دستگاه 

 2بند  77ص 

 افسردگی در کودکان 

ها در معرض پژمردگی و  ها، خصوصا در تهران، طوری است که بچه شرایط زندگی امروز در بسیاری از خانواده 

ای از میزان  بفرمایید که هر وقت میزان جنب و جوش و تالش و حرکت بچه افسردگی واقعی هستند. عنایت 

 متوسط کمتر بود باید پدر و مادر نگران باشند و درصدد چاره جویی برآیند. 

 2بند  78ص 

 خطر زندگی امروز 

خطری که در امروز، در زندگی کنونیف همه با آن روبرو هستیم: خطر خستگی. منتها این خستگی ممکن است  

 همان سنین کودکی به سراغ بچه بیاید. این خستگی آثار بسیار زیانباری دارد.  از

 1بند  79ص 

 توقع از مدرسه 

ها در حد نصاب یا در حد کمال باشد غلط است؛ چون  توقع اینکه میزان یاد دادن مطالب در مدرسه به بچه 

ها برنامه  واند در حد متوسط بچه تهمیشه در هر کالسی افراد زیر متوسط هم وجود دارند. کالس حداکثر می 

 تنظیم کند. 



 

 

 2بند  81ص 

 فن عمومی کمک تحصیلی به کودکان

یاری به فرزند در کارهای درسی یک فن عمومی دارد؛ مبادا از این فن عمومی غفلت کنید! آن فن عمومی این  

ام ندهند. این کار  است که هیچ وقت پدر یا مادر به جای بچه درس نخوانند و به جای بچه تکلیف درسی انج

 او نیست؛ این، کمک به عقب ماندن اوست.  یاری 

 2بند  81ص 

 لزوم گفت و گو با کودکان 

کند، معنایش این است که واقعاً سوالی ندارد.  آید و از شما سوالی نمی فکر نکنید که هر وقت بچه سراغ شما نمی 

 کند.  گاهی سوال دارد ولی از شما نمی

 2بند  84ص 

 لزوم گفت و گو با کودکان 

کنند؛  سواالتی طرح می ها به گفت و گو بنشینند، چه پدرها و چه مادرها. بچه ها  دوستان بنا بگذارند که با یچه 

دانم؛  اگر جواب روشنی برای سوال آنها دارید، به ایشان بگویید؛ اگر جواب ندارید، بگویید: »خود من هم نمی 

دهم.« مطمئن باشید که اگر این رابطه میان شما و فرزندانتان از همان سالهای اول  پرسم و به تو جواب می می 

ای از نظر مسائل فکری  خیلی کمتر در قشر ما به وجود خواهند  عقده های تحصیل زنده شد و ادامه یافت بچه 

 آمد و پیدا خواهند شد.

 1بند  85ص 

 های قالبی انسان

ها بیش از حد قالبی هستند. یکی از عوامل نجات دادن  ها و انسانیکی از مشکالت زمان ما این است که آدم 

 قالبی داشتن، این است که در بچگی کتاب داستان زیاد بخوانند. های نسل بعد بعد از قالبی شدن و فکر انسان

 2بند  86ص 

 لزوم اجازه تجربه به کودکان



 

 

مانند و در  ها این خلقیات الزم برای زندگی امروز را صرفاً با مرور زمان کسب کنند، چون عقب می نگذاریم بچه 

 ده برای زندگی را با ایجاد زمینه کسب کنند. ها هر نوع خصل الزم و پسندیبرند. سعی کنید بچه زندگی رنج می 

 1بند  88ص 

 


