
 

  

 
 

 کودک کمک کند.   همؤثرتر ب یی  ادگی طیتواند به فراهم آوردن مح یم ر یبا توجه به مالحظات ز در خانه  طیمح چیدمان

 
 

ییمحیط   ادگیر
 چیست؟

 

ین  یکه دارا  د یرا انتخاب کن محیل •  ( باشدت  و شنوا یدار ی)د حواس پرتر  کمیر
 نباشد تایلیجید یدستگاه ها ر یسا ا ی ونیز یتلو  یا تصویر  صدا  ○
 باشدکنند دور   که کار نیم  بزرگساالت   ا یکودکان   ر یسا از  ○
یس ا ی یرس و صدا کم  یمنطقه ا ○ همه  مدت زمان مشخیص یبه منطقه جداگانه ، برا در صورت عدم دسیر

 باید ساکت باشند
یدبخشی از اتاق را با قفسه کتابخانه ،  د یفضا محدود هستاز نظر اگر  ○  یا دیوار های مقوات  در نظر بگی 
 کمک کند  حواس پرت کننده یصداها ر یسامحو شدن تواند به  یم د یسف یرس و صدا ○

 که هر روز قابل استفاده باشد  د یرا انتخاب کن یانطقهم •
( ، هنگام یناهار خور  ی   م کی)به عنوان مثال  استچند منظوره  د یکنمی نتخابکه ارا   یاگر منطقه ا ○

 امر باعث یم نی. اد یی  مطالعه در نظر بگ لیوسا هیته یقفسه کتاب برا ا ی، صندوق  کارتناستفاده نکردن از  
 . د ینرا به حداقل برسا جابجات  وسایلو  د یرا کم کن میشود هر روز زمان تنظ

 (دیی  )استفاده از نور پنجره را در نظر بگ د یرا با نور مناسب انتخاب کن محیل •

 دیاستفاده کن یکار   یسطح سخت به عنوان فضا ا ی ستادهیا ی   ، م ی   صورت امکان از مدر  •
 موقع درس خواندن میشود  تخت خواب یا صندیل های تاشو مشکل ساز استاگر  ○

ی
از  و باعث خواب آلودگ

 دیکن  یخوددار  آنها 
 دقرار دهیسطوح جامد  یرو  گرم شدن روی پارچه،در صورت  را لپ تاپ ها  ○
 توانند به عنوان سطوح کار استفاده شوند یم کارتر یاجعبه سخت،   ونیز یتلو  می   بزرگیر ،  یکتاب ها ○

  د یتا بتوان د یکار انتخاب کن  یبرا مکان خنث   کی •
ً
 دیو کمک ارائه ده رس بزنید به کودکتان مرتبا

 دیکننظرخوایه  منطقه مورد مطالعه ، از کودک  تنظیمهنگام  •

 تا کودک آنها را مشاهده کند بگذارید  یکار   یدر فضاکمک آموزیسی   ر یتصاو  •
اتژ  ○ احت ی، کارت ها امتیازات یآرامش بخش ، تابلوها یها یانتظارات ، برنامه ها ، اسیر  هی  و غ اسیر

س ن ا یکنار گذاشته شده   وسایل تشویقر و تفرییح • زمان  ا ی کسب کرده باشند آنها را   نکهیمگر ا ستیدر دسیر
 . ده باشد مطالعه تمام ش

/تفرییح حواسشان پرتاز افراد  بعیص   ○ ممکن  طیمشاهده آن در مح نی، بنابرا د شو  یم با دیدن مورد تشویقر
 شود.  انجام ندادن تکلیف دریساست منجر به 

ک   یککودک در   نیاگر چند •  د: کار میکننمنطقه مشیر
اک کدام یک از دانند که   خود را دارند و یم یکه همه آنها منابع فرد  د یحاصل کن نانیاطم ○ لوازم به اشیر

 بحث و اختالف پیش نیایدگذاشته شده است تا 
 مداد نگه داشت سهیک  ا یجعبه  ا ی، سبد  وانی، ل فیتوان در ک را یم لیوسا ○
 . د نباش جلوی دست دیگرانکه آنها   د یحاصل کن نانیکار اطم  ی   ح ○
 د. کنننظر دیه  زمان مطالعه ،  یبرا ی   قوان نیدر هنگام تدو  د یبه همه کودکان اجازه ده ○

 
 

 آن را چطور 
 داشته باشیم؟

 
وع  که کودکان یم  یبه طور است  یدیساعت ابزار مف/ مر یتا ➢ مدت  ا یمتوقف کنند  ا یدانند چه موقع کارها را رسی

احت و   چه مدت است.  تشویقر زمان اسیر
احت بسزمان ااگرچه ارائه  ،داشته باشد  از یسطل زباله ن ا یدستمال، ،  دت  یکودک به نوش  اگر  ➢ مهم است ،  ار یسیر

احت هااما   . د یقرار ده در اختیارشانموارد را این شود ، می فیدر انجام تکال ی  ناخواسته منجر به تأخ یاگر اسیر
این  آماده باشد.  وعده ها  انیکه م  د یوعده در طول زمان کار مشخص شده است ، توجه داشته باش انیاگر زمان م ➢

آن را در  ا ی د یکن  ی)به عنوان مثال در صندوق ناهار بسته بند ند به کاهش زمان باز کردن مواد غذات  کمک میک
یس  د یکوچک قرار ده  ظرف کی  . باشد به آن آسان  که دسیر
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