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ضمیمۀ (2)
بروشورها و اسالیدهای آموزشی

ویژۀ خانواده ها





مدیریت هیجانات کودکان در 

بحران همه گیری ویروس کرونا

روال های معمول را حفظ کنید مثل زمان خواب و
بیداری و غذا خوردن. هر چه روال زندگی را به وضعیت

عادی نزدیکتر کنید، استرس کمتر می شود.

یادمان باشد کودکان در زمان های سخت نیاز به
حمایت و محبت بیشتری دارند. از این فرصت برای

نشان دادن عالقه، وقت گذاشتن و حمایت بیشتر از
فرزندانتان استفاده کنید.

پرداختن به شبکه های اجتماعی و ... را به ساعتهای
خاصی محدود کنید که مانع تعامل بین افراد خانواده

نشود.

اگر فرزندتان مضطرب است از راهبردهای ساده برای کاهش نشانه های
جسمی اضطراب: مثل تنفس آهسته و عمیق، تمرینات تن آرامی، فعالیت
فیزیکی، ورزش، گوش دادن به موسیقی آرام بخش، مشغول شدن به بازی و

... کمک بگیرید.

در زمان تعطیلی مهد کودک یا مدرسه  برای پر کردن
اوقات کودک برنامه ریزی کنید. فعالیت هایی مثل

نقاشی، بازی، مطالعه، ورزش، کار منزل و تکالیف
درسی.

مراقبت افراطی نکنید. مراقبت افراطی در کوتاه مدت کمک کننده، ولی

در دراز مدت اضطراب را تشدید می کند. اقداماتی مثل شستشوی زیادی،
ایزوله کردن خود در یک اتاق، قطع ارتباط با افراد خانواده و ... به دلیل بیم

بیماری، موجب تشدید اضطراب می شود.



مواظب باشید زمانی که تلویزیون روشن است یا با

یکدیگر صحبت می کنید، ناخواسته کودکان در جریان
اخباری که برای آنها قابل درک نیست قرار نگیرند.

علت نگرانی و استرس خود را به زبان ساده با او درمیان بگذارید. اطالعاتی

به کودک بدهید که درست، ساده، قابل فهم و متناسب با نیاز کودک باشد.
در حضور کودک بر احساسات خود مسلط باشید و واکنش های شدید و
ناسازگارانه نشان ندهید. از به کار بردن کلمات و عبارات ترسناک یا

بزرگنمایی و فاجعه سازی شرایط نیز اجتناب کنید و کودک را نترسانید.

روابط با دوستان و فامیل را به شیوه های دیگر مثل
استفاده از تلفن یا فضاهای مجازی تداوم بخشید.

بیشتر کودکان و والدین با شرایط بحران کنار می آیند.
ولی در برخی موارد شدت واکنش ها زیاد و مدیریت آن
برای والدین بسیار دشوار می شود، در این موارد با
متخصصین سالمت روان مشورت کنید و کمک بگیرید



چطور شدم یه قهرمان!

آهای آهای بچه ها جون!

یه قصه دارم براتون 

من آریام، شیش سالمه 

حرفی دارم واسه همه 

می خوام بگم از دل و جان 

چطور شدم یه قهرمان

چند روزیه که همه جا 

ولوله ای شده به پا 

مامان و بابا، تلویزیون 

مامان بزرگ و عمه جون، 

بزرگترا، کوچیک ترا 

همه می گن از «کرونا»!

می گن یه ویروس اومده

خدا به هیشکی بد نده! 

پاش برسه تو خونه مون 

مریض می شیم ما همه مون!

همش از این حرفا می گن

بهم هی استرس میدن!

تا این چیزها رو شنیدم 

راستش یه خورده ترسیدم 

برای بابا واسه ی مامان 

شدم حسابی نگران

شب ها  خواب بد می دیدم 

از خواب یهو می پریدم 

توی دلم یه پروانه 

انگاری بال بال می زنه 

همش می گفتم نکنه 

کرونا به ما حمله کنه!

تا اینکه مامان و بابا 

گفتند به  من این ماجرا 

«کرونا جرأت نداره 

تو خونمون پا بذاره 

اگه بشوییم دستامون

تمیز کنیم خونه هامون

اگر تو خونه بمونیم 

همگی سالم می مونیم»



فکرای بد بد نکنی!

به غصه عادت  نکنی!

فکرای خوب کن همیشه

دلت یه کم آروم می شه

وقتی که دلشوره داری

یا وقتی که، بی قراری

از ته دل نفس بکش

رو نگرانی خط بکش

چند تا نفس؟ یکی که نه، دو تا کمه

سه تا بشه  خاطر جمه

دست و پاهاتو شل بکن

خودتو رو تخت ولو بکن

چشماتو روی هم بذار

یه خاطره  یادت بیار

یه روز شاد و بانشاط

بازی می کردی تو حیاط

تو آفتاب و زیر سایه

با بچه های همسایه

درست می کردی بادبادک

توپ بازی و قایم باشک

یا که بذار توی خیال

بجای دستات، دو تا بال

تو آسمونا پر بکش

پشت کوه ها سرک بکش

ستاره ها رو جارو کن

برفای ابرو پارو کن

چشما تو وا کن بچه جان

دیگه تو نیستی ناتوان!

حاال شدی آروم و شاد

استرسو دادی به باد!

باید که باشی شادمان

چون تو شدی یه «قهرمان»!



میدی» ا ا «ن

این زندگی دیگه فایده نداره!

راهنمای والدین کودکان و نوجوانان مبتال به افسردگی
در دوران همه گیری ویروس کرونا

خیلی از ما از همه گیری ویروس کرونا و

تغییر سبک زندگی غمگینیم. اگر شما

فرزندی دارید که مبتال به افسردگی

است، این شرایط ممکن است باعث

تشدید عالئم وی شود. از او بخواهید که

در مورد احساسات و افکارش صحبت

کند. به احساساتش اعتبار دهید و با او

همدلی کنید.

بهم خوردن نظم زندگی و عدم داشتن

برنامه مشخص، ممکن است باعث بهم

خوردن نظم خواب و یا افزایش ساعات

خواب شود. به فرزندتان کمک کنید حتماً

برنامه منظم خواب داشته باشد. خواب

متعادل بین هفت تا ده ساعت است.

منظم» ا ن «خواب 
اگر فرزندتان غمگین و گوشه گیر شده است،

از او در مورد افکارش بپرسید. مستقیماً

بپرسید آیا به آسیب زدن به خود فکر می کند.

اگر جوابش مثبت بود، آرامش خود را حفظ

کنید و حتماً این مسأله را با روانپزشک یا

روانشناس مطرح کنید و از متخصص کمک

بگیرید.

خود» ه  ب آسیب  ر  ک «ف

ممکن است ماندن در خانه، باعث

افزایش گوشه گیری فرزندتان شود.

او را تشویق کنید با دوستان و

آشنایان ارتباط تصویری و صوتی

داشته باشد. محیط خانه را با انجام

فعالیت های گروهی، لذت بخش

کنید.
یری» گ «گوشه 

اگر فرزندتان می گوید انرژی ندارم، راه حلش

استراحت نیست. برنامه منظم فعالیت جسمی

می تواند کمک کند  این احساس کم شود. می توانید

هر روز کمی با هم فعالیت فیزیکی انجام دهید.

برنامه های ورزشی متنوعی وجود دارد که به صورت

آنالین می توانید در منزل انجام دهید.

رژی» ن ا «کاهش 



حساسات» ا ا  ب «همدلی 

دست هام رو خوب شستم؟

کرونا نمی گیرم؟
راهنمای والدین کودکان و نوجوانان مبتال به وسواس

در دوران همه گیری ویروس کرونا

شیوع ویروس کرونا همه ما را نگران کرده است و به این فکر می کنیم  

چطور احتمال ابتالیمان را کم کنیم. اگر شما فرزندی دارید که به

وسواس مبتال است، ممکن است در این شرایط  نگرانی هایش بیشتر

از حد معمول شده و بیش از اندازه ذهنش به نظافت و بیماری

مشغول باشد. او را به حال خود رها نکنید. فرزندتان نیاز به توجه و

حمایت شما دارد. از او بخواهید احساساتش را بیان کند و با او

همدلی کنید و شرایط خانه را آرام نگه دارید.

از او بخواهید دفعات شستن دست ها را محدود به

زمان های مشخصی کند و بیشتر از بیست ثانیه ادامه

ندهد. می توانید از او بخواهید شستن دست ها را با آواز

خواندن همراه کند و هر وقت که احساس اجبار به شستن

دست ها داشت، نفس های عمیق بکشد و خود رابه کاری

لذت بخش مشغول کند.

زی» سا م  ا ر «آ

از فرزندتان بخواهید از مرور خبرهای بد مربوط به

ویروس کرونا پرهیز کند. روزی یک بار و فقط از یک

منبع موثق اطالعات آگاهی دهنده را دریافت کند و

تعامالت تصویری یا صوتی لذت بخش را جایگزین

مرور شبکه های اجتماعی کنید.

ر  ا خب ا ر  و مر ز  ا ز  هی ر «پ
د» ن ی خوشا ا ن



نی» ا ر گ ن ا  ب «همدلی 

اگه کرونا بگیرم چی میشه؟

راهنمای والدین کودکان و نوجوانان مبتال به اضطراب
در دوران همه گیری ویروس کرونا

ما حق داریم نگران ابتال به کرونا باشیم و 

نگرانی کمک می کند از خود و دیگران مراقبت

کنیم. اما اگر فرزند مضطربی دارید، احتماالً

متوجه شده اید که به کرونا مثل یک فاجعه نگاه

می کند و بیش از اندازه نگران است. با احساس

او همدلی کنید و اجازه دهید در مورد آن با شما

صحبت کند.

یکی از داليلی که چیری موجب اضطراب

در افراد می شود، احساس عدم کنترل

است. به فرزندتان بگویید ما بر روی

رعایت بهداشت و نکات ایمنی کنترل

داریم و احساس تسلطش را به شرایط

افزایش دهید.

ترل» ن ک «احساس 
به فرزندتان یاد دهید که به دنبال شواهدی برای

میزان درستی یا نادرستی افکار اضطرابی بگردد.

مثالً از خود سئوال کند چند نفر از دوستانش

مبتال شده اند و چند نفر سالم هستند. چند نفر از

کسانی که مبتال شده اند بهبود پیدا کرده اند و با

جستجوی شواهد متوجه می شود که بیش از

اندازه، خطر را بزرگ ارزیابی می کند.

هد» ا شو ررسی  «ب

در هنگام اضطراب معموالً بدن ما منقبض

است و تند تند نفس می کشیم. از فرزندتان

بخواهید جایی آرام بنشیند،  نفس های

عمیق بکشد و با هر نفس عضالت بدنش را

شل کند. این کار کمک می کند شدت

اضطرابش کاهش یابد.

زی» سا م  ا ر «آ

اما زمانی که اضطراب داریم در حال فکر

کردن به مسائل نگران  کننده هستیم. از

فزرندتان بخواید در این مواقع با خود

حرف های آرامبخش بزند. مثالً بگوید من

بهداشت را رعایت می کنم و ایمن هستم.

مثبت» «خودگویی 



ری» ا ر ق «بی 

خلق باال در دوران همه گیری کرونا
راهنمای والدین کودکان و نوجوانان مبتال به اختالل دوقطبی

در دوران همه گیری ویروس کرونا

افراد مبتال به اختالل دوقطبی نسبت به شرایط
استرس زا آسیب پذیر هستند و ممکن است

دچار نوسان خلق شوند. اگر فرزندتان مبتال به
این بیماری است و متوجه شدید که زودتر از

قبل از کوره در می رود، در این شرایط با او بحث
نکنید با احساسش همدلی کنید تا آرام شود.

افزایش اشتها یکی از عالئم خلق باال است

که ممکن است روزهایی که در خانه

هستیم و تحرک کمی داریم، بیشتر به آن

پاسخ دهیم. برای فرزندتان انتخاب های

غذایی سالم فراهم کنید. میوه و سبزیجات

را در برنامه غذایی تان لحاظ کنید.

« ا ه شت «ا خلق باال معموالً با افزایش انرژی و فعالیت
زیاد همراه است. در شرایط خانه نشینی

مدیریت این عالمت می تواند سخت باشد.

سعی کنید در منزل فرزندتان را با
فعالیت های لذت بخش و هدفمند سرگرم

کنید تا نیازش به بیرون رفتن کاهش پیدا
کند.

رژی» ن «ا

کاهش نیاز به خواب یکی از نشانه های خلق

باال است، ضمن اینکه کم خوابی باعث
بازگشت نشانه ها می شود. ماندن در خانه و

نداشتن برنامه مشخص، ممکن است منجر
به بی توجهی به آداب خواب گردد. فرزندتان
را تشویق کنید به موقع و به میزان کافی

بخوابد.
«خواب»

در خلق باال فرد ممکن است بیشتر دست
به کارهای خطرناک بزند. اگر دیدید فرزندتان

چند مورد از نشانه های باال را دارد و یا
متوجه افکار آسیب به خود در وی  شدید با
روانپزشکتان مشورت کنید و یا با اورژانس
تماس بگیرید. بدون مشورت پزشک داروها

را تغییر ندهید.
ری» ذی پ «خطر



ری» ا همک «جلب 

حوصله ام سر رفته!

راهنمای والدین کودکان و نوجوانان مبتال به بیش فعالی
در دوران همه گیری ویروس کرونا

در این روزها که بسیاری از ما نگرانی از ویروس
کرونا را تجربه می کنیم، اگر شما فرزند مبتال به

بیش فعالی  و نقص توجه دارید، احتماالً در

سرگرم نگه داشتن و جلب همکاری وی در خانه
مشکل دارید. او نیز ممکن است نگران و کالفه
باشد، درکش کنید و سعی کنید وقتش را با

برنامه های متنوع پر کنید.

برای اینکه از تکرار درخواست های

بهداشتی اجتناب کنید، یک سری یادآور به

صورت تصویری درست کنید و در

قسمت های مختلف خانه بچسبانید. به او

یاد دهید یادآورها به چه معنی هستند و

چگونه می تواند از آن ها کمک بگیرد.

« ر و آ د ا ی ز  ا ه  د ا ف ست «ا

یکی از روش های مؤثر برای جلب همراهی
فرزندتان،  ایجاد روتین منظم روزانه در منزل

است. این باعث می شود شرایط برای وی قابل

پیش بینی باشد. بنابراین تا حد امکان برنامه

منظم روزانه برایش ایجاد کنید. مثالً ساعت
مشخص برای تماشای تلویزیون، بازی، درس،

تغذیه و استراحت. به این روتین پایبند باشید.

ین» ت و ر د  جا ی «ا

انتظاراتتان را کامالً ساده و کوتاه برایش بیان
کنید و پیامد اجرای آن را برایش مشخص

کنید. مثالً: پسرم االن برو دستت رو بشور، در
صورتی که انجام بدهی می توانی بستنی

بخوری و در غیر این صورت نمی توانی. در
تحسین و تشویق دست و دلباز باشید.

«تشویق»



ان» ز ی ز ع دن  ا د دست  ز  «ا

سوگواری در دوران همه گیری کرونا
راهنمای مراقبین کودکان سوگوار

با افزایش شیوع کرونا تعدادی از افراد
عزیزانشان را از دست می دهند و سوگوار

می شوند. اطرافیان ممکن است آماده برخورد با
کودکان نباشند و یا ممکن است آنها را مورد

کودک ممکن است توانایی ابراز هیجاناتغفلت قرار دهند.

درونی خود را نداشته باشد. باید به وی

اجازه داد که غم خود را به هر روشی که

می خواهد مانند گریه، بازی، خشم،

احساس گناه یا ناامیدی ابراز کند.

ان» ودک ک ر  د «سوگ 

کودک را تشویق کنید احساسش را نسبت
به مرگ بیان کند و بگوید چه فکری می کند

و چه می داند. احساس اندوه خود را
صادقانه ابراز کنید و با در اختیار گذاشتن
اطالعات مناسب به کودک کمک کنید از

سردرگمی پیرامون مرگ رها شود.

«همدلی»

برای فرد از دست رفته و به احترام او یک
شمع روشن کنید، یک گیاه بکارید و از سوی
او به نیازمندان کمک کنید. یک آلبوم عکس با

یک دفترچه خاطرات برای او تشکیل دهید.

روی آرامگاه او گل و شمع قرار دهید. به
کودک اجازه دهید برای او نامه بنویسد.

بخش» تسلی  ین  ی «آ کودکان باید بدانند که به خوبی از آنها مراقبت
خواهد شد. کودکان زمانی احساس امنیت
می کنند که برنامه های روزانه و آنچه که قبالً

اتفاق می افتاده دست نخورده باقی بماند. اگر
به واسطه ویروس کرونا برگزاری مراسم و دیدار 

محدود شده است، فرصتی ایجاد کنید تا از
طریق سایر روش های ارتباطی تسلی خاطر را از

دوستان و نزدیکان و فامیل دریافت کند.
عی» ما جت ا «حمایت 





همه در برابر کرونا!
تو خونه ها بمونیم، کرونا رو برونیم!

آی مامانا ، آی باباها

حرفی دارم با شماها

 

یادتونه تموم سال

خسته و داغون و بی حال

 

از سر کار می اومدین

می گفتین که خیلی بدین

 

حال ندارید بازی کنید

با ما خونه سازی کنید

 

حوصله تون کم شده بود

خونه پر از غم شده بود

 

ما دلمون می خواست شبا

بازی کنیم با شما ها

دائم می گفتین بچه ها

ما وقت نداریم بخدا

 

زار می زدیم خیلی زیاد

تا دلتون به رحم بیاد

 

به زور و اجبار یه ذره

راضی شدین باالخره

 

چه فایده که  می اومدین

تو بازیا چرت می زدین

 

دائم می باختین الکی

جر می زدین یواشکی

 

که زود تموم شه بازی مون

بریم بخوابیم همه مون

حاال که موندین تو خونه

دیگه ندارین بهونه

 

روزنامه رو جمش کنید

استوری رو کمش کنید

 

دلم می خواد بریم حاال

از سر و کولتون باال

 

نگید دیگه حال نداریم

دیر شده و شام نداریم

 

بیاین تا با هم بشینیم

سی دی و کارتون ببینیم

 

خنده کنیم با غلغلک

بازی کنیم با عروسک

حاال که مادر پدرید

از بازی لذت ببرید

 

قصه بگید از پیره زن

همون کدو قلقله زن

 

برامون خاطره بگین

از وقتی که بچه بودین

 

چه خوشحالیم ما بچه ها

که خونه ان مامان و بابا

 

عید و می مونیم خونمون

شادی می کنیم همه مون



مدیریت استرس و بهبود ارتباط از طریق:

بازی با کودکان
گروه سنی سه تا شش سال

با توجه به گسترش ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، مراکز آموزشی، خانه های بازی، شهربازی ها و
بسیاری دیگر از مراکز تفریحی و آموزشی، و همچنین لزوم در خانه ماندن افراد در این ایام، شرایط
ویژه ای برای کودکان و نوجوانان بوجود آمده است. طوالنی شدن این شرایط می تواند برای کودکان و

والدین استرس زا باشد و به افزایش تنش بین آنها منجر شود.
 

یکی از اساسی ترین، مهم ترین و پایه ای ترین نیازهای کودکان ، نیاز  به بازی است. بازی می تواند
ضمن سرگرم کردن کودک، باعث بهبود ارتباط والد و کودک و نیز کاهش استرس وی شود.

 
کودکان بسیاری از تجربیات حسی و حرکتی خود را جهت پذیرش نقش های مختلف در آینده و کسب
مهارت های مهم، از طریق بازی به دست می آورند. از اثرات بازی می توانیم به تسلط بر وقایع، تقویت

قدرت فیزیکی، ابراز احساسات، اعتماد به نفس و خودپندارۀ مثبت اشاره کرد.

 
افزایش توان تصمیم گیری و حل مسئله، تقویت مهارت های ارتباطی و اجتماعی و افزایش

آگاهی از دیگر مزایای بازی است.

اغلب والدین فکر می کنند برای بازی

کردن با کودکشان، نیازمند ابزار خاص یا
اسباب بازی های پیشرفته هستند. اما

بهتر است بدانیم بازی با کودکان بیش از
آن که به ابزار یا وسایل خاصی نیاز
داشته باشد، به خالقیت و نوآوری ما

نیازمند است.

سعی کنید فضای بازی شاد و جذاب
باشد، اجازه دهید تا حد امکان کودک

بازی را هدایت کند و شما تبعیت کنید.
چنانچه کودک به هر دلیلی عالقمند به
مشارکت در هریک از بازی ها نبود او را

وادار به بازی نکنید.
 



بازی  با رنگ انگشتی
 

وسایل مورد نیاز: 
رنگ انگشتی و هر وسیله ای که کودک

عالقه دارد آن را رنگ آمیزی کند.
 

فواید این بازی:
افزایش تحریک حسی و دریافت

ورودی های متعدد حسی برای کودک
رشد خالقیت کودک

تمرین هماهنگی چشم و دست
ایجاد صمیمیت بین کودک و والدین

 
طریقۀ بازی: 

بهتر است این بازی در حمام و یا هر
جایی از منزل که قابلیت شستشوی

آسان برای بعد از بازی دارد انجام شود.
 

کودک در این بازی محور است و اجازه
دارد هر چیزی را که در اختیار او قرار داده
شده است، مانند بدن خودش،

دیوارهای حمام، عروسک هایش و ... با
میل و اختیار خود رنگ کند.

 ِگل بازی
 

از بازی های بسیار مفید دیگر، بازی با گل
است. گل به سبب قابلیت انعطاف پذیر

بودن آن، بسیار برای کودکان خوشایند و
لذت بخش است.

 
وسایل مورد نیاز: 

گل، انواع قالب ها،  وسایل تزئینی و ...
 

فواید این بازی:
رشد خالقیت کودک

ایجاد نشاط و کاهش استرس و اضطراب
تمرین هماهنگی چشم و دست

 
طریقۀ بازی: 

گل را در محیطی مناسب و با رعایت
اصول بهداشتی در اختیار کودک قرار

دهید.
اجازه دهید در ابتدا کودک آن را فشار
دهد، تکه تکه کند، گلوله کند، لوله کند،

پرت کند و ...

سپس از او بخواهید شکل هایی که

دوست دارد را با آن بسازد. این شکل

می تواند خود او، دوستانش، وسایل مورد
عالقه اش و ... باشد.

 
اگر شرایط تهیه و استفاده از گل فراهم
نبود می توانید از خمیر بازی نیز استفاده

کنید.
 

با جستجوی اندکی در فضای اینترنت
می توانید به سادگی انواع خمیرهای بازی
را در منزل برای کودکتان، با وسایلی ساده

و در دسترس، تهیه کنید.

مهمترین ویژگی بازی 
لذت بخش بودن آن است.

 



 بگرد و پیدا کن
 

وسایل مورد نیاز: 
انواع وسایل کوچک مانند اسباب بازی
حیوانات، سکه، وسایل غیر خطرناک

آشپزخانه و ...، ظرف پالستیکی نسبتاً
بزرگ، گندم، جو، برنج یا هر حبوباتی که

در دسترس داریم.
 

فواید این بازی:
ایجاد تحریک حسی  مناسب

تمرین مهارت مهارت جستجو گری
تمرین حرکات ظریف

 
طریقۀ بازی: 

وسایل کوچک را در ظرف پالستیکی، زیر
حبوبات مخفی می کنیم و از کودک

می خواهیم آنها را پیدا کند.
به ازای یافتن تعداد مشخصی از وسایل

برای کودک پاداش در نظر می گیریم.
این پاداش می تواند یک خوراکی،

تماشای کارتون، برچسب و یا هر چیز
دیگری باشد.

 
 
نکته: در صورتی که کودک شما
نسبت به موادی از جمله برنج، گندم،

جو و ... آلرژی دارد، با احتیاط از این
بازی استفاده کنید و یا آن را با موادی
مثل خرده کاغذ، ماسۀ شسته شده،

خرده پارچه و ... جایگزین کنید.

 حدس بزن چیه
 

وسایل مورد نیاز: 
چشم بند یا هر چیزی که بتوان به وسیلۀ

آن چشمان کودک را بست.
خوراکی هایی با طعم ها و بوهای مختلف

(ترش، شور، شیرین).
 

فواید این بازی:
تحریک حواس بویایی و چشایی

 
طریقۀ بازی: 

کودک باید در حالی که چشمانش بسته
است با بو کردن یا مزه کردن خوراکی های

مختلف، آنها را تشخیص دهد.

در ازای پاسخ های درست امتیاز و جایزه
می گیرد.

 
 
نکته: این بازی را می توان در قالب
حدس زدن اشیای داخل کیسه، از

طریق لمس لمس اشیاء نیز انجام داد.



 توپ و لیوان
 

وسایل مورد نیاز: 
توپ کوچک، لیوان یک بار مصرف، نی

نوشابه، میز کوچک.
 

فواید این بازی:
تعدیل هیجانات کودک

تمرین هماهنگی چشم و دست
 

طریقۀ بازی: 
این بازی باید در قالب مسابقه با کودک
انجام شود. لیوان های یک بار مصرف را
به لبۀ میز در دو طرف بچسبانید. توپ ها

را روی میز قرار دهید.
 

افراد باید بتوانند از طریق فوت کردن
توپ ها با نی، آنها را به سمت لیوان ها

هدایت کنند.

در پایان بازی کسی که بیشترین توپ ها
را جمع کرده باشد، برنده است.

 
می توان به جای توپ از هر وسیله در
دسترس دیگری مانند: تکه های نمد،

کاغذ و... نیز استفاده کرد.
 

 
 

 حرکت، توقف
 

وسایل مورد نیاز: 
آهنگ مورد عالقه و جذاب برای کودک.

 
فواید این بازی:

تمرین توجه شنیداری کودک
تعدیل هیجانات کودک

تمرین فعالیت حرکتی برای کودک
 

طریقۀ بازی: 
از کودک می خواهیم با شروع موسیقی
شروع به حرکت، رقص، دویدن، راه رفتن
و هر حرکتی که برای او خوشایند است،
کرده و با توقف موسیقی در هر حالتی که

هست، در همان حالت بماند.

 
این بازی را می توانید بین چند کودک

بصورت رقابتی اجرا کنید و هرکس

دقیق تر عمل کند برنده است.
 



  توپ و بطری
 

وسایل مورد نیاز: 
تعدادی بطری پالستیکی (همانند بطری
آب، نوشابه و ...) شن یا ماسه، توپ

پالستیکی

 
فواید این بازی:

تمرین هماهنگی حرکات درشت
تسهیل هماهنگی چشم و دست

تمرین برنامه ریزی حرکتی
 

طریقۀ بازی: 
داخل بطری ها و توپ را با شن پر کنید تا

سنگین شوند.
بطری ها را روی زمین در فاصله ی معینی
از خود بچینید و به نوبت توپ را به

سمت بطری ها قل دهید.

 
هر بازیکنی که بتواند تعداد بیشتری از
بطری ها را واژگون کند، امتیاز بیشتری
کسب کرده، و در پایان بازی برنده کسی

است که امتیاز او بیشتر باشد.

 
 
نکته: برای سنگین شدن بطری ها
بجای استفاده از شن، می توانیم از
آب یا هر چیز دیگری هم استفاده

کنیم.
 

 

 ماهی گیری
 

وسایل مورد نیاز: 
گیرۀ کاغذی فلزی یا سنجاق قفلی، کاغذ یا
پارچه نمدی، قیچی، چسب، نخ یا کاموا،

آهن ربا
 

فواید این بازی:
تمرین خالقیت در کودک

تمرین هماهنگی چشم و دست کودک
تعدیل هیجانات کودک

 
طریقۀ بازی: 

ابتدا به کمک کودک با استفاده از کاغذ،
چسب و قیچی تعدادی ماهی به دلخواه

کودک بسازید.
سپس سنجاق قفلی یا گیره های کاغذ را

به آن ها وصل کرده و با کمک اتصال آهن
ربا متصل به کاموا، کودک را تشویق کنید
که از مکان های مختلف روی زمین، ماهی

بگیرد.
 

بازی های ذکر شده، نمونه هایی  هستند که
می توان با ابزار ساده و ابتدایی در منزل
برای کودکان انجام داد و برای انجام
بازی های بیشتر، نیازمند خالقیت و ایده
پردازی هستیم. قرنطینه خانگی، فرصت
مناسبی برای این کار در اختیار ما قرار

داده است.
 



فعالیت  های خالقانه با کودکان 

در خانه
مجموعه اول:
استفاده از کاغذ، قیچی و چسب

کمک به کاهش استرس در کودکان

 
فعالیت های هنری همانند نقاشی، رنگ آمیزی، گل سازی و ... بخصوص در شرایط بحران باعث کاهش

استرس در کودک و تقویت مهارت های رشدی وی می شوند.

 
در این مجموعه فعالیت های ساده ای را که در خانه با کودکان قابل انجام هستند، به شما معرفی می کنیم.

فعالیت شماره یک:

برش مقوا و 

ساخت چهره

 



فعالیت شماره دو:

طراحی با کاغذ رنگی
 



فعالیت شماره سه:

طراحی برجسته با 
کاغذ رنگی

 



فعالیت شماره چهار:

گل سازی با کاغذ رنگی
 



فعالیت شماره پنج:

ساخت چهره با مقوا



فعالیت  های خالقانه با کودکان 

در خانه
مجموعه دوم:
رنگ آمیزی

کمک به کاهش استرس در کودکان

 
فعالیت های هنری همانند نقاشی، رنگ آمیزی، گل سازی و ... بخصوص در شرایط بحران باعث کاهش

استرس در کودک و تقویت مهارت های رشدی وی می شوند.

 
در این مجموعه فعالیت های ساده ای را که در خانه با کودکان قابل انجام هستند، به شما معرفی می کنیم.

فعالیت شماره یک:

نقاشی و رنگ آمیزی با
سلفون حبابی

 



فعالیت شماره دو:

نقاشی و رنگ آمیزی 
با چنگال



فعالیت شماره سه:

نقاشی و رنگ آمیزی 
با اثر انگشت

 



فعالیت  های خالقانه با کودکان 

در خانه
مجموعه سوم:
برش مقوا و رنگ آمیزی

کمک به کاهش استرس در کودکان

 
فعالیت های هنری همانند نقاشی، رنگ آمیزی، گل سازی و ... بخصوص در شرایط بحران باعث کاهش

استرس در کودک و تقویت مهارت های رشدی وی می شوند.

 
در این مجموعه فعالیت های ساده ای را که در خانه با کودکان قابل انجام هستند، به شما معرفی می کنیم.

فعالیت شماره یک:

رنگ آمیزی با 

گوش پاک کن

 



فعالیت شماره دو:

گل سازی با مقوا



فعالیت شماره سه:

ایجاد نقش و طرح گل
 



بع: ا من
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ورندگان: (به ترتیب حروف الفبا)گردآ

اساتید و همکاران فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان 

اسالمی شهر بابکی - مهین 
خادمی - مژگان 

داوری آشتیانی - رزیتا 
دودانگی - نسرین 
رازجویان - کتایون
روزبخش - ملیحه

ساالری - الهام
سلطانی فر- عاطفه

همکاری: ا  ب

رایی:   آ صفحه  طناز حسینیانی    

کارشناس آموزشی انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

(به ترتیب حروف الفبا)

مجموعه  این  مطالب  از  برداری  بهره  و  استفاده 
است. بالمانع  منبع  ذکر  با 

شهریور - زهرا 
شیرازی - الهام 
صادقیه - طاهره

عربگل - فریبا 
کوشا - مریم 

محرری - فاطمه
محمودی قرایی - جواد 

موسوی - شکوفه
میرزاده - منصوره

امراللهی - مونا                                 
پدرام- پریسا                             

ترابی مزرعه ملکی - نغمه 
حاج اسماعیل زاده - مریم               
حاج محمدی - فاطمه              

حسنلو - فاطمه 
رحمانی - نیلوفر

رحمانی - محراب 
رضائی - نسترن

روزبخش - وجیهه          

سبحانی - ساغر                      
                         

 
 

سیفی - فاطمه
شجاعی - فروغ

شیخ فندرسکی - طلیعه                  
شیرافکن - شیما                      

شهرآبادی - مطهره 
ضرغامی - فیروزه                             
فرهادیان - عاطفه                    
قلمزن اصفهانی - نفیسه              
کفایی زاد طهرانی - پرستو                             
کوهستانی دهقی - بهارک      

مشهدی - شادی.


