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دو سال  از  بیش  اکنون  هم 
است که همه گیری کووید-19 
و محدودیت های سفر، تمام 
دنیا را مجبور کرده  است که 
زمان زیادی را در خانه بگذرانند. این وضعیت 
قطعا بر روح و روان خانواده ها بی تاثیر نبوده 
است. بنابراین هم اکنون که شرایط پیشگیری و 
رعایت شیوه نامه  های بهداشتی بهتر شده  است، 
شاید وقت آن رسیده  باشد که در آستانه نوروز، 
برای یافتن کمی شادی و احساس سبکی، به 

تعطیالت بهاره جدی تر بیندیشیم!

سفرهای خانوادگی؛ لحظات شاد و به 
یادماندنی برای کودکان 

بر اساس مطالعه ای که اخیرا انجام شده است، 
44 درصد والدین اعالم کرده اند که انتظار اصلی 
فرزندان شان در طول تعطیالت این است که 
لحظاتی شاد را با خانواده داشته باشند. برای 
بیشتر کودکان، تعطیالت در آزادی، آرامش و 
قوانین کم تر، خالصه می شود! تقریبا تمام کودکان 
در جستجوی این هستند که در طول تعطیالت 
فعالیت های مشترکی با والدین خود داشته باشند 

و لحظات زیبایی را با هم به اشتراک بگذارند.
والدین  از  به گفته همین تحقیق، 56 درصد 
اذعان داشته اند که فرزندان شان از این که عادات 
عید، مهمانی و سفرهایشان طی دو سال قرنطینه 
واقعا  زیادی شده  است،  تغییرات  دستخوش 
رنجیده و ناامید هستند، بنابراین گردش رفتن، 
مالقات با افرادی که دوستشان داریم البته با رعایت 
شیوه نامه  های بهداشتی، کشف مکان های جدید، 
بازدید از موزه ها و امکان تفریحی، یادگیری و 
اشتراک گذاری یافته ها در بهار و نوروز امسال، 
می تواند فرصتی برای احیای روح شاد کودکانه 
در فرزندانمان باشد! چه چیزی بهتر از تدارک 
یک سفرِ هر چند ساده اما صمیمی، آن هم برای 
ساختن خاطراتی جدید و فراموش کردن سالی 
که به تازگی و البته به سختی سپری شده  است؟

جاذبه سفر برای کودکان
رفتن به سفر یکی از بهترین مراحل زندگی برای 
کودکان است چون فرصت کشف فرهنگ ها، 
افق ها و ایده های جدید را به آن ها می دهد. به 
قول معروف »بسیار سفر باید تا پخته شود خامی«. 
فراموش نکنید که در حال حاضر هیچ کادو و 
هدیه  مادی نمی تواند به اندازه یک سفر، هرچند 
ساده و کوتاه، بچه ها را شاد و سرحال کند. سفر 
همیشه یکی از بهترین و مفیدترین راه ها برای 
رشد کنجکاوی کودکان بوده  است. تعطیالت، 
خاطراتی فراموش نشدنی را برای بچه ها به ارمغان 
می آورد، دوره ای ممتاز و آرام که میل به کاوش و 
روحیه ماجراجویی کودکان نوپا را برمی انگیزد.

تحویل سال برای کودکان، چیزی 
شبیه معجزه 

تغییر سال، هم برای کودکان و هم برای بزرگترها 
لحظه  بسیار مهمی است. به خصوص برای کودکان 
چیزی شبیه به معجزه رخ می دهد: این که لحظه ای 
و ثانیه ای دیگر در سالی جدید باشند، برای آن ها 

عجیب و در عین حال باورناپذیر است! 

ایده هایی برای سال نو
چگونه می توان بچه ها را تا زمان شمارش معکوس 
سرگرم کرد و برایشان لحظاتی ناب و به یادماندنی 
تدارک دید؟ صبح روز 29 اسفند است و فرزند 
در  نو.  سال  تحویل  انتظار  در  بی صبرانه  شما 
اینجا چند ایده برای سرگرم کردن کودکان تا آن 
لحظه باشکوه پیشنهاد می شود که امیدواریم برای 

فرزندانتان جذاب باشد! 
1. آماده کردن یک کیسه پر از لوازم جشن: اگر 
می خواهید کودکان را به معنای واقعی کلمه شاد 
کنید، برای هر کودک یک کیسه کوچک پر از 
لوازم جانبی جشن آماده کنید؛ بچه ها از این هدیه 
بسیار خوشحال می شوند؛ هر چند که بعدا تمیز 
کردن منزل، کار سختی خواهد بود اما قطعا حرکت 
باارزشی در شاد کردن بچه ها به شمار می رود! 
همچنین می توانید بادکنک های شگفت انگیزی پر 
از آب نبات، شکالت یا کلمات کوچک زیبا و بامزه 
تهیه کنید و هنگام تحویل سال نو، بادکنک ها را همراه 
با کودکان بترکانید! مطمئن باشید که لحظه ای شاد 
و به یادماندنی را به کودکمان هدیه خواهید داد.

2. تزئین خانه برای شروع سال جدید: برای 
شروع سال نو، همان طور که همگی سعی می کنیم 

تا مرتب باشیم و لباسی مناسب به تن داشته باشیم، 
از منزل نیز نباید غافل شویم و بهتر است آن  را به 
کمک بچه ها تزئین کنیم تا زیبا به نظر برسد! این 
حس همکاری، قطعا برای کودکان زیبا و دلنشین 
خواهد بود. برای شروع، می توانیم بادکنک های 
رنگی را باد کرده و به عنوان تزئین، آویزان کنیم. 
سپس به سراغ سفره هفت سین برویم و در چیدمان 
و تزئین آن، نهایت کمک را از کودکتان تقاضا 
کنید. این حس مهم بودن، نقش زیادی در ارتقای 

عزت نفس آن ها ایفا خواهد کرد. 
3. نوشتن آرزوها، برنامه ها و تصمیمات سال 
آینده: پایان سال زمان مناسبی است برای اینکه 
از خود بپرسید: قصد دارید چه چیزی را در 
سال جدید تغییر دهید، بهبود ببخشید و در یک 
کالم، در 12 ماه آتی چه  کارهایی را قرار است 
به ثمر برسانید. جعبه یا شیشه ای آماده کنید و به 
فرزندان خود بگویید که آرزوهای کوچک خود 
و آرزوهایی که واقعا در سال جدید دست یافتنی 
هستند را روی کاغذ بنویسند و در شیشه بیندازند. 
به این ترتیب کودکان، هم لحظات شیرین نوشتن 
آرزوها را تجربه می کنند و هم یاد می گیرند که 
برای زندگی  خویش برنامه ریزی کنند و نیز اهداف 
خود را بنویسند. این نوشتن، انگیزه رسیدن به 

هدف را در آن ها تقویت می کند. 
با این کار می توانید یک بازی جالب هم طراحی 
کنید. به این شکل که هر یک از افراد خانواده، روی 
کاغذی آرزوها و اهدافش را بنویسد، سپس همه 
کاغذها در شیشه ای انداخته شوند و درنهایت بعد 
از مخلوط کردن آن ها، هر کس باید کاغذی را 
شانسی انتخاب کند، آن  را بلند بخواند و بعد بقیه 

حدس بزنند که آن کاغذ متعلق به چه کسی است.
4. با فرزند تان بازی کنید: اگر تصمیم گرفتید با 
فرزندتان بازی کنید، طوری برنامه ریزی کنید که 
بازی ها در سالن منزل باشد. آنجا، هم وسیع تر 
است و هم این که همه خانواده امکان حضور 
خواهند داشت. به این ترتیب حتی می توانید 
با هم گفت وگو کنید، از خاطره های سال پیش 
برای هم بگویید، با هم بخندید و در یک کالم 

لحظاتی شاد را با هم سپری کنید.
 بازی »حدس بزن«: یکی از بازی هایی که 
می توانید انجام دهید، بازی »حدس بزن« است. در 
این بازی مثال هر نفر می تواند قسمتی از یک آهنگ 
یا ترانه را بخواند و سپس، افراد دیگر خواننده یا 
بقیه آهنگ را حدس بزنند. اولین تیمی که پاسخ 
را پیدا کند یک امتیاز برنده می شود! برای ترکیب 
یا انتخاب گروه ها، شما می توانید تیم کودکان را 
در برابر تیم والدین قرار دهید یا دختران در برابر 
پسران. حتی ترکیب بازیکنان به طور تصادفی نیز 

ایده جالبی خواهد بود.
 بازی »من کی هستم«: روی پیشانی هر 
یک از اعضای خانه، برچسبی با نام یک فرد 
مشهور یا یک شخصیت سینمایی یا کارتونی 
قرار دهید. آنها باید با پرسیدن برخی سواالت 
حدس بزنند که نام چه کسی روی برچسب نوشته 
شده است. عکس  العمل بچه ها در این بازی، قطعا 

تماشایی ترین بخش ماجرا خواهد بود!
پانتومیم در قالب   بازی پانتومیم: مسابقه 
گروه های دو نفری نیز بسیار جالب و البته بسیار 
آموزنده است، به خصوص برای کودکان. این بازی 
تاثیر زیادی در رشد توانایی های ارتباطی کودکان 

دارد، بنابراین توصیه می کنیم که از آن غافل نشوید.
5. خوانندگی با کارائوکه: کارائوکه Karaoke یک 
کلمه ژاپنی است که از دو بخش »کارا« به معنی خالی 
و »ئوکه« به معنی ارکستر تشکیل شده است. این 
سرگرمی برای اولین بار در اواخر دهه 70 میالدی 
در ژاپن محبوب شد و سپس در سراسر دنیا رواج 
یافت. در واقع کارائوکه یک ابزار سرگرم کننده برای 
عالقه مندان به خوانندگی و آوازخوانی است. این 
دستگاه یک نمایشگر و یک میکروفون جهت ضبط 
صدا دارد و قادر است موسیقی بی کالم آوازهای 
مشهور را پخش کند. حالت کارائوکه امروزه در 
سیستم های صوتی پیشرفته و سینماهای خانگی  
نیز تعبیه شده است. جالب است بدانید که کارائوکه 
پر از شادی و هیجان است و این امکان را به شما 
می دهد که مانند یک ستاره  واقعی آواز بخوانید 
و حس جدیدی را تجربه کنید. فقط کافی است 
که آهنگ مورد عالقه خود را انتخاب کنید تا به 
صورت بی کالم پخش شود. این کار با حذف صدای 
خواننده اصلی و پخش موسیقی متن انجام می شود. 
اشعار موزیک نیز روی نمایشگر دستگاه نشان داده 
می شود و با استفاده از میکروفون صدای شما ضبط 
خواهد شد. با استفاده از این دستگاه می توانید در 
مهمانی های دوستانه خود مسابقه خوانندگی برگزار 
کنید و لحظات شادی را با دوستان و به خصوص 
بچه ها سپری کنید. می توانید آهنگ های شادی که 
مورد عالقه همه هست را بگذارید و به انجام 
حرکات مختلف بپردازید. در اوج این مرحله، 
وقتی همه غرق در باال و پایین پریدن و حرکات 
نمایشی هستند، سریع موسیقی را قطع کنید. به 
محض اینکه موسیقی قطع شد، مهمانان باید متوقف 
شوند! آخرین فردی که بایستد، حذف می شود! 
مطمئن باشید که بچه ها از این سرگرمی از ته دل 
ذوق خواهند کرد. پیشنهاد ما به شما این است که 

حتما به این فعالیت تفریحی نیز فکر کنید.
6. عکس گرفتن، فعالیتی ساده اما بسیار موثر: 
عکاسی، نه تنها باعث خلق خاطرات بامزه و جدید 
می شود، بلکه با دیدن برخی از شکلک ها، خنده برای 

مدت ها از لبان افراد خانواده حذف نخواهد شد! این 
وسط بچه ها قطعا از خنده روده بُر خواهند شد چون 
معموال هم عاشق شکلک درآوردن هستند و هم به 
سادگی با دیدن شکلک های بقیه به خنده می افتند!
ناگفته نماند که راه های زیادی برای سرگرم کردن 
کودکان وجود دارد، هرچند که بزرگساالن و 
نوجوانان بزرگ تر وقتی بحث سرگرم کردن 
کودکان به میان می آید، گویا که به نوعی به 
چالش کشیده  شوند، ایده های خود را از دست 
می دهند. اما سرگرم  کردن بچه ها واقعا کار سختی 
نیست. با کمی حوصله و خالقیت، می توانید در 

این قضیه بهترین باشید! 
فراموش نکنید که برای تربیت کودکی موفق، 
باید روی فعالیت هایی تمرکز کنید که باعث رشد 
مهارت های مفید و عادات خوب وی می شود. 
بنابراین سرگرمی های غیرفعال را محدود کنید.

همیشه قبل از هر اقدام و تصمیمی از کودکان 
کنند و اصال  کار  بپرسید که می خواهند چه 
عالقه مند به انجام چه کاری هستند. فراموش 
نکنید که کودک زمانی شاد می شود که فعالیت 

مورد عالقه اش را انجام دهد.

گوشی شنوا داشته باشید
 گاهی اوقات خوب است که از آنها بخواهیم 
قوانین مورد نظرشان را تعیین کنند و البته شما هم 
در مقام والدین باید قوانین خودتان را وضع کنید.

 اگر ترجیحات آنها را می دانید، برای اختراع 
و خلق بازی ها از آنها الهام بگیرید.

 شما می توانید اجازه دسترسی به اینترنت 
و گشت و گذار در آن  را به کودکان بزرگ تر 
بدهید. در این مورد، در مقام پدر یا مادر، حتما 
کنترل های مورد نیاز را اعمال کنید و بر فعالیت 

آنالین آن ها نظارت داشته  باشید.
کافی  است  بچه ها، فقط  برای شاد کردن   
خودتان را جای آنها بگذارید. در مورد آنچه که 
ممکن است آنها دوست داشته باشند فکر کنید 
و فعالیت هایی را انتخاب کنید که سرگرم کننده 

و خطرناک نباشند.
 مطمئن شوید که آنها همیشه تحت نظارت 

دقیق هستند.
در پایان، به رغم این واقعیت که گذراندن زمان 
زیاد جلوی نمایشگرهای خانگی با چاقی و 
مشکالت رفتاری دوران کودکی مرتبط است، 
می توانید به کودکان اجازه دهید تا تلویزیون و 
فیلم را در حد اعتدال تماشا کنند. توصیه می کنیم 
که این فعالیت را به حداکثر دو ساعت در روز 
محدود کنید. به این ترتیب هم حال و هوای 
کودکان تغییر خواهد کرد و قطعا این تغییر روحیه، 
منجر به شادی آن ها خواهد شد و هم از بی تحرکی 

بیش از حد آن ها جلوگیری می شود!
momes.net و parents.fr :منابع

تعطیالت خانوادگی، منبعی سرشار از شادی برای کودکان

نوروز، فرصتی برای احیای روح شاد کودکانه

چند سالی است که سایه کرونا 
افتاده که همه  دنیا  بر سر  چنان 
موضوعات از جمله دیدار افراد 
با یکدیگر را هم تحت تاثیر قرار 
داده است. از این رو خطر احتمال ابتال به این بیماری 
اجازه نمی دهد، برنامه ریزی مشخص و قابل اطمینانی 
برای سفر، تعطیالت نوروزی یا حتی دیدارهای کوتاه 
داشته باشیم. بنابراین بهترین کار برای ایام نوروز 
به خصوص در مورد کودکان، داشتن برنامه ریزی 
متنوعی است که باید هم شامل استراحت، تفریح، 
شادابي و خوشحالي آنها باشد و هم کمک کند از 
برنامه های درسی شان عقب نیفتند. البته در این سال ها 
تقریبا یاد گرفته  ایم چگونه جایگزین هایي براي آنچه 
شیوع بیماری کرونا از ما سلب کرده است پیدا 
کنیم. در این زمینه با دکتر سیما قدرتی، روان شناس 

و مشاور خانواده گفت وگو کرده ایم.

: خانم دکتر! با توجه به شرایط موجود، چطور 
باید به استقبال تعطیالت نوروزی برویم؟

اوقات فراغت در شرایط کرونا مفهوم متفاوتی نسبت 
 به قبل پیدا کرده است. از این رو پدر و مادرها باید برای 
برنامه ریزی اوقات فراغت فرزندانشان همه جوانب را 
در نظر بگیرند و به فرزندان خود یاد بدهند که آنها هم 
برای انجام کارهای خود برنامه ریزی داشته باشند. در 
تعطیالت نوروز هم باید به گونه ای عمل کنیم که ماندن 
در خانه برای بچه ها از کیفیت مناسبی برخوردار باشد. 
: والدین برای برنامه ریزی تعطیالت فرزندان 

خود باید به چه نکاتی توجه داشته باشند؟

داشته  توجه  آن  به  باید  والدین  که  چیزی  اولین 
باشند ویژگی های شخصیتی، خصوصیات و عالیق 
فرزندان شان است. مثال بعضی از بچه ها هوش حرکتی 
بیشتری دارند و دل شان می خواهد همیشه در جست وخیز 
و تکاپو باشند. در صورتی که بعضی دیگر دوست 
دارند بازی  هایی انجام دهند که نیاز به حرکت زیادی 
نداشته باشد. عده ای از کودکان هم هوش طبیعت گرای 
خوبی دارند و دوست دارند بیشتر در طبیعت باشند. 
بعضی بچه ها هم هوش موسیقیایی خوبی دارد و از 
شنیدن موسیقی لذت می برند. بنابراین می توان آنها را به 
حفظ کردن ترانه و همراهی کردن با موزیک های مورد 
عالقه شان تشویق کرد. اگر والدین بتوانند این موارد را 
تشخیص دهند بهتر می توانند مطابق میل فرزندان شان 
برای آنها برنامه ریزی کنند. در مورد کودکانی که هوش 
بین فردی یا هوش اجتماعی بیشتری دارند، برقراری 
ارتباط با بچه های دیگر مهم تر است. بنابراین بهتر است 
به گونه ای برنامه ریزی کنیم که این کودکان بتوانند با 

هم سن و ساالن خود ارتباط بهتری برقرار کنند. 
: والدین چگونه باید شرایط متفاوت دید و 
بازدیدها ی امسال را هم به فرزندان خود توضیح دهند؟ 
با گذشت چند سال از شیوع ویروس کرونا، بچه ها 
حاال مي دانند چرا نمي توانند به راحتی با دیگران رفت 
و آمد کنند و براي رعایت سالمت خودشان و دیگران 
چه نکاتي را باید در نظر داشته باشند چون در این 
خصوص زیاد با آنها صحبت شده و خانواده ها موضوع 
را با آنها مطرح کرده اند. اگر هم کودکی هست که هنوز 
از علت محدویت ها آگاه نیست بهتر است به زبان ساده 
و قابل فهم برای او توضیح داده شود. توجه داشته باشیم 

همیشه باید برای بچه ها علت واقعی هر موضوعی را 
بیان کنیم. در این شرایط هم باید به آنها بگوییم که 
مثال چرا نمی توانیم به سفر برویم یا بعضی چیزها را 
مانند سال های قبل تهیه کنیم. یعنی بهتر است به جای 
اینکه به آنها دروغ بگوییم علت واقعی موضوع را به 
زبان ساده برایش توضیح دهیم. در غیراین صورت، 
اعتماد و اطمینان کودک از والدینش سلب می شود؛ 
موضوعی که بسیار مهم است و می تواند در روابط 

آینده او نیز موثر باشد.
: والدین طی تعطیالت چه کارهایی می توانند 

انجام دهند تا با بچه ها بیشتر همراه باشند؟
همان طور که اشاره کردید همراهی با فرزندان یکی از 
نکات مهم است. یعنی وقتی قرار است بچه ها بازی 
خاصی انجام دهند همراهی والدین با آنها نه تنها می تواند 
احساس صمیمیت بیشتری بین کودک و والد ایجاد کند، 

باعث می شود آنها احساس تنهایی کمتری را تجربه کنند 
و از تعطیالت خود هم بیشتر لذت ببرند. توجه داشته 
باشیم که بچه ها در هر حالي باید بتوانند عالوه بر منبع 
حمایتي و عاطفي که از خانواده مي گیرند با افراد دیگر 
به ویژه دوستان و همسن و ساالن خود هم در ارتباط 

باشند و از حمایت و همراهي آنها برخوردار شوند. 
یکی از موارد مهم دیگر که والدین باید به آن توجه 
داشته باشند آن است که برنامه های فرزندان شان نباید 
خیلی ناهماهنگ و متفاوت از برنامه ریزی برای خودشان 
باشد. یعنی اگر قرار است در برنامه آنها مطالعه و ورزش، 
ساعات زیادی را به خود اختصاص دهد؛ در صورتی 
که خود والدین اصال چنین کارهایی انجام نمی دهند؛ 
طبیعی است کودکان هم رغبتی به انجام این کارها نشان 
ندهند یا خیلی زود خسته شوند. همچنین در تعطیالت، 
ساعات استراحت و خواب کودکان نباید خیلی دور از 
دیگر اعضای خانواده و ناهماهنگ با ساعت استراحت 
آنها باشد. مثال اگر والدین ساعت خاصی را برای خواب 

فرزندشان در نظر می گیرند نباید خودشان آن 
قدر دیر بخوابند که نتوانند صبح همزمان با 
فرزندشان از خواب بیدار شوند و روز را 

با او آغاز کنند. 
والدین چگونه می توانند   :
از  فرزندان شان  برخورداری  برای 

تعطیالت، خالقیت داشته باشند؟
براي کنار آمدن با شرایط متفاوت اجتماعی 
و اقتصای این روزها و همچنین رعایت 
موارد پیشگیری از بیماری کرونا، مهم ترین 
کار، داشتن آرامش است. برای چنین کاری 
هم اول باید بتوانیم خودمان را آرام کنیم. برای 
برخورداری از آرامش هم باید خالقیت بیشتري به 
خرج دهیم. مثال روزهاي بهاري فرصت بسیار خوبی 
برای آن است که بچه ها بتوانند با دوستان خود در هواي 
آزاد یا پارک ها وقت بگذرانند و اوقات خوبی را در 
کنار هم تجربه کنند. البته همراهی والدین نیز باعث 
می شود کودکان احساس امنیت و آرامش بیشتری داشته 
باشند. همکاری کردن بچه ها در انجام کارهای خانه 
هم یکی از عوامل مهمی است که باعث می شود فرزندمان 
احساس مسوولیت بیشتری را تجربه کند. انجام این گونه 
کارها نه تنها احساس استقالل بیشتری به بچه ها می دهد 
بلکه باعث می شود اوقات بهتری هم در کنار هم تجربه 
کنند. والدین می توانند با توجه به سن و سال فرزند شان 
و همچنین میزان توانایي هایي  که دارند آنها را در انجام 
کارها سهیم کنند. همراهي بچه ها با والدین موضوع 
بسیار مهمی است که می تواند در تعطیالت که والد و 
کودک فرصت بیشتری برای با هم بودن دارند، فراهم 
شود و به کودک حس مهم بودن و دیده شدن  دهد. 
حسي که مي تواند بسیار باارزش باشد و به عزت نفس 
آنها، هم در آینده و هم در چگونگي برقراري ارتباط 

صحیح با والدین شان منجر شود.

کودکان و تعطیالت نوروزي 
برنامه های نوروزی را برای کودکان متنوع بچینید!

 يكتا 
فراهاني 

با گذشت چند سال از شیوع ویروس 
کرونا، بچه ها حاال مي دانند چرا نمي توانند 

به راحتی با دیگران رفت و آمد کنند و 
براي رعایت سالمت خودشان و دیگران چه 

نكاتي را باید در نظر داشته باشند چون 
در این خصوص زیاد با آنها صحبت شده و 
خانواده ها موضوع را با آنها مطرح کرده اند. 

اگر هم کودکی هست که هنوز از علت 
محدویت ها آگاه نیست بهتر است به زبان 
ساده و قابل فهم برای او توضیح داده شود

بر اساس مطالعه ای که اخیرا انجام 
شده است، 44 درصد والدین اعالم 

کرده اند که انتظار اصلی فرزندان شان 
در طول تعطیالت این است که 

لحظاتی شاد را با خانواده داشته 
باشند. برای بیشتر کودکان، تعطیالت 

در آزادی، آرامش و قوانین کم تر، 
خالصه می شود! تقریبا تمام کودکان 

در جستجوی این هستند که در طول 
تعطیالت فعالیت های مشترکی با 

والدین خود داشته باشند و لحظات 
زیبایی را با هم به اشتراک بگذارند

 ترجمه: 
عفت 

عباسیان


