
 

  

 
 
 

  یز یبرنامه ر  ا یساختار  کیبرنامه 
 

 است.  تها یو زمان انجام کارها و فعال مشخص در مورد چگونگ
 شود.  یم جاد یبرنامه ا کیمکرر  یی  گیبا پکار روال  

 

 
 

برنامه ریزی و 
روال کار روزانه 

 ؟چیست

 
 برنامه کی جاد ینحوه ا

 
فرزند شما الزم است. در شان برای لیاست که تکم ی  تهایفعال ا یکارها   نها ی. اد یکن  هی" تهدیانجام ده د ی"با یاز موارد ست  یل

است که کودک شما از  ی  تهایفعال ا یموارد  نها ی. اد ی" را فهرست کناین کار را انجام دهم دلم میخواهد مرحله بعد ، موارد "
  برد. برنامه شما به روال  آن لذت یم

 
ز در  سؤاالت  نیشود. ا یم لیشما تبدزندگ  : د یی  نظر بگ را نی 

 
 را دارد؟ یانرژ  نیشی  یفرزند شما ب چه زمایز  •
 کند؟  وجه تمرکز یم نیروز به بهی    از کودک شما در چه ساعای    •
  که به آن عالقهت  یفعال کیمورد عالقه را به دنبال  تیفعال کی ست؟یمورد عالقه کودک شما چ درسهای •

ی  دارد، قرار دهید.  کمی 
 ؟مد نظر دارید را  یگر ید یچه برنامه ها •
 

ز تواند در تع سؤاالت یم نیبه ا پاسخ ها به شما کمک کند. به عنوان مثال ، اگر فرزند شما  تیفعال یز یزمان برنامه ر  یی 
را  یکمی    فیپس از آن وظا، بگذارید روز  لیدر اوا کالیس  یانجام کارها ی، هدف خود را برا دارد را در صبح  تمرکز  نیشی  یب
 تا  د ی. رسانجام ، به فرزندتان اجازه دهتمرکز نداشته باشد  که ممکن است فرزند شما به اندازه کافز   بگذارید روز بقیه  یبرا

کمک   آفرین استقالل و کاهش رفتار مشکل جاد یبه ا ی مختلفها نهیارائه دهد. ارائه گز  اشبرنامه نظر خود را برای 
 کند. یم
 
 

 برنامه:  یک یتهایکارها و فعال  هایی از  نمونه
ز ،  اضز ی: ر انجام شود  د یبا  دروس اصیل، خواندن / نوشی 

بازیدوچرخه، بازی با آی پد، لگو، اسکوتر،  : انجام دهم دلم میخواهد   خمی 
 
 

 برنامه ها انواع
 

 با اشیاء برجستهبرنامه های 
 . د یاستفاده کندر برنامه هستند، که   ی  تهایبه عنوان نشانه فعال واقیع اءیاز اش •
مناسب  هیو زبان آموزان اول قیمع / د یشد شناخت   یها ، ناتوایز  ی  نایاختالل ب یدانش آموزان دارا یبرااین نوع برنامه  •

 است

 
از برنامه باشد و آنها را به  بخش  ی ها تیاز فعال یی که نشانه ها  د یکن  یرا جمع آور  واقیع اءی: اشکار  این انجام یبرا
 . د یده بیشود ترت که انجام یم  ب  یترت
 انینشان دادن م یکردن غذا برا  ی، باز  اض  یر  تیفعال ا یزمان ساخت و  یبرا یی بلوک ها د یتوان عنوان مثال یم به

 یبرا د یتوان یم ی   . همچناستفاده کنید  هن  خواندن و غ یپروژه ، کتاب برا کی یبرا ی، مواد هن   یپخش باز  ا یوعده 
 . د یبا معلم فرزند خود صحبت کن شنهاداتیدرخواست پ

 
 
 
 

 
 

 آن را چطور 
 ؟کنیمایجاد 

 ؟کنیم  برنامه ریزیچگونه 



 یر یتصو  یها برنامه
، معنا  مییگو   یمبه آنها که ما   کلمای  به  ،  تیاز فعال یبص  ی  کند تا با ارائه بازنما  موزان ما کمک یمدانش آبه  ر یتصاو  •

 . ببخشند 
 شوند.  یم تصویرگذاری که انجام میشوند، ت  یبه ترت تها یفعال •
 شود.  برداشته یم ی، قطعه بص  تیتمام فعالاپس از  •
 

 آنها را و جمع آوری کرده ها باشد  تیفعال یبص  شیکه به عنوان نمارا   یر یتصاو  ا ی چای  عکس : کار  این برای انجام
 . بگذارید  بیطرف از مبلمان( به ترت کی،  خچالی،  ن   )به عنوان مثال م گر یسطح د کی ا ی وار ید یبر رو 
 

 بعد –برنامه های اول 
 

با داشته باشد. در طرف اول صفحه:  مهیتا دو ن د یخط بکش کی ا ی تا کنید تکه کاغذ را  کی: کاراین  برای انجام 
با استفاده از کلمات، تصویر یا : کاغذ   گر ی. در طرف دفعالیت را مشخص کنید  ش   کی استفاده از تصویر یا کلمات یا 

ء مورد  فرزند شما  . )به عنوان مثال وقبی تشویقی یا کاری که فرزندتان دوست دارد آن را انجام بدهد، بگذارید یک ش 
 .(میتواند خمن  بازی کند ،  کرد خود را تمام   اض  یر  تیفعال

 
 مکتوب یها برنامه

 هستند با توانای  خواندن باال خوانندگان  یبرا ینوشتار  یبرنامه ها •
 

با استفاده از  نهیآ ا ی، پنجره وایت برد  تخته یرو  ا ی: برنامه خود را با استفاده از کاغذ و مداد کار  این انجام یبرا
 . د یسیپنجره بنو  یمدادها ا ی ماژیکهای پاک شوندهپنجره ،  ینشانگرها

 
 

 
 دیکن  تیبرنامه خود را تقو  چگونه

 
در  "میخواهم انجام دهم" را " موارد دیانجام ده د یموارد "با لیتکم ا یمشارکت در و  لیفرزند خود به دل تیتقو  یبرا

ز . همچند یبرنامه خود قرار ده  ژهیو  شی. ستاد یی  با فرزند خود در نظر بگ تعامل اجتمایع یبرا ی  فرصت ها د یکن  ، سیعی 
ب  مانند "خود فرزند  از  ز همچنداشته باشید، !" بود  عایل تکار در جدول ضز در  د یخواه که یم  ی  رفتارها یبرا د یتوان یم ی 
هبرچسب و دست زدن، ستاره و  لبخند ، آیکون های ،  د ینیبب شی  یب ندهیآ  . د یکن  هیته غی 

 
 یدیکل  نکات

 
وع فعال و سپس زمان  د یکن  خود را تمام یم اضز یر  تی. به عنوان مثال: "ابتدا فعالد یکن  برریس تی* انتظارات را قبل از رسر

 خواهد بود." بازی لگو  برای یآن برا
آن را بداند. در  انیتا او زمان پا د یکن  میتنظ مر یتا کیبخواند ،  قهیدق 15 د ی. اگر فرزند شما باد یکن  میتنظ مر یتا کی* 

ز " ندلم میخواهد" ا ی یحیترج یتهایمورد فعال ز هم ی  تا کودک شما از زمان تحقق  د یکن  میرا تنظ مر یافتد تا اتفاق یم ی 
 مطلع شود.  یبعد تیفعال
. با خود و د یده یی  خود تغ یازهایرفع ن یآن را برا د یتوان ، برنامه شما متعلق به شماست و یم د یداشته باش اد ی* به 

، برنامه خود را  د یدار  یجلسه کار  ا یمانند قرار مالقات پزشک  یگر ید ی. اگر خواسته هاد یباش ر یفرزند خود انعطاف پذ
 . د یکن  یددار تا از خسته شدن خود و کودک خو  د یکن  میتنظ

 
چطور برنامه 
ریزی تان را 
 تقویت کنید؟

 


