
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 کتاب نقش آزادی در تربیت پنجمخالصه فصل 

 آموزش و پرورش فکری کودکان موضوع: 

 90تا  76صفحه: 

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

، بسیار اهمیت  ین مختلف، بخصوص سنین تحصیلفرزندانمان در سنسالمت جسمی  یست که توجه به  ی نشک ✓

  دهند. درحالی که بسیاری از مشکالت ت نمیدانند اما در عمل اهمیبا اینکه این مطلب را می  والدیناما  . دارد

ها نوعی ناراحتی در یکی از اندام کمبود تغذیه،    ،قص تغذیه، خرابی تغذیهگردد به ن ین سنین برمی ها در ابچه 

اقدام  پیشگرانه و پیش دستانه  ی این مسائل  باید نسبت به همه   که شناختش مشکل است.  دنی بهایا دستگاه

 کرد. 

پژمردگی و  ها در معرض ، طوری است که بچه در تهران، خصوصا  هاده اامروز در بسیاری از خانوگی شرایط زند  ✓

 رسدل می زاز مدرسه به من  کنم که همه خود را موظف بدانیم وقتی بچهتوصیه می واقعی هستند.  افسردگی  

ین و  مولو ده دقیقه یا یک ربع. البته معل  اور کنیم؛تحرک و کار نشاط  وادارد و مشغول به یک نوع  را    اول او

 کودکان وارد نیاورد. اط  حت و بازی و نشخللی به استراالیف میزان تکهم تالش کنند  اولیای مدرسه

مشکل شده است. برای  کودکان  رسیدگی به اوضاع درسی  ای اکثر اولیاء  با توجه به دگرگونی کتب درسی بر ✓

این  وجود    حل  حل  راه  چند  کلیدارد:  مشکل  رسیدگی  بر  یکی  عالوه  کودکان  که  طوری  به  احساس ؛ 

ها والدین تا حد مقدور همین درس   ل دوم این است کهراه ح  هم بشوند.  تشویقنسبت به تحصیل  مسئولیت  

 بگیرید.   معلم خصوصی هیچ راهی ندارید . راه حل سوم اگر را با کودکانشان بخوانند

ها در حد نصاب یا در حد کمال  ن مطالب در مدرسه به بچه لدین توجه کنند که توقع اینکه میزان یاد دادوا ✓

 ان.  آموزباشد غلط است. به دلیل محدودیت زمانی معلم و یک سطح نبودن دانش 

از محبت افراطی به  و    نخوانند تکالیف انان را انجام ندهند جای کودکان درس  باید توجه شود که والدین به   ✓

 .نه اینکه ماهی برایشان بگیرید به کودکان ماهی گیری یاد دهید تحصیل کودکان آسیب نزنند. 

کاو  جو کنجستجوگر  کنیم کودکان خود به خود  یم و شرایطی که در ان زندگی میای که دارباتوجه به جامعه  ✓

مدرسه    شوند جه می اهست که با انها مومسائل فنی و تجربی  برخی سواالت کودکان مربوط به  شوند.  بزرگ می 

این مسائل را برای  کتابخوانه کوچک خانگی  سواالت را ندارد و باید والدین با تهیه  توانایی پاسخگویی به این  



 

 

ب  اعت مسائل زندگیه  کودکانشان حل کنند. برخی سواالت کودکان مربوط  برای حل  قادی  ، فلسفی و  است. 

هیه  تآنها به صورت خصوصی مباحثه کرد. راه حل دوم  کرد و با گفت و گو  کردن این سواالت باید با کودکان 

به این نوع  هایی هستند که در قالب داستان  ها رمانب برای سن آنهاست که بهترین کتابهای مناس کتاب

 دهند.  میسواالت پاسخ 

ها و خلیقیات پسندیده  زمینه رشد و پرورش عادت نکته دیگر که در تربیت کودکان مهم است فراهم کردن   ✓

ها و همین تجربه کردن   داد و انها را نباید محدود کرد اجازه تجربه  کان است. یعنی باید به کودکان  کود در  

 شود.باعث حل شدن بسیاری از مشکالت کودکان می 

به  آن کودکان  محیطی فراهم بشود که در  اید  ب ✓ با خعباتشویق بشوند  نیاز  های  عبادت و  .  داوند دت و راز و 

 کودکانه خیلی در رشد و پرورش روحی انها تأثیر دارد. 


