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شما هم می توانید در کمتر از یک هفته تغییرات پایداری را در خود ایجاد کنید!

با  تاریخ این جهان شاهد تغييرات بسيار و  شاید نسل ما در نقطه ی عطف 
تا کنون همه چيز تغيير کرده و شاید  از کودکی مان  بوده است  باال  سرعت 

بزرگترین دستاورد این تغييرات بزرگ، کشف قابليت تغيير خودمان باشد!
حجم و سرعت اطالعات و تغييرات هر روز بيشتر و بيشتر می شود و باید 
خودمان را برای تحوالت عميق در آینده ای نه چندان دور آماده کنيم. اما 
این تغييرات سریع، پيش بينی آینده را هم سخت کرده و به دشواری می توان 

شرایط آینده و چگونگی موفقيت در آن شرایط را برنامه ریزی کرد!

برای خودمان، فرزندانمان و نسل مان، شاید ماهم نقطه ی عطفی 
باشیم که قرار است اتفاق بزرگ و تاثیر گذاری را باعث شویم!

دنيای  در  بتوانيم  تا  کنيم  آغاز می  یادگيری  و  آموزش  با  را  در خود  تغيير 
اطالعات و تغييرات آن باسرعت باال مسير هدفمندی را طی نمایيم به شرط 
آنکه آنچه تصميم به یادگيری آن را داریم ما را برای دنيای آینده آماده کند.
کتابی که در دست دارید یکی از مجموعه محصوالت کانون کودکان طالیی 
به شمار می رود که با تحقيق و پژوهش در آینده و تغييرات مورد نياز آن 

تهيه و توليد شده است .
یقين داریم مطالعه و بکارگيری مطالب مجموعه محصوالت کانون کودکان 

طالیی شما و فرزند شما و نسل شما را از سایر افراد متمایز خواهد کرد!

پيروز و سعادتمند باشيد
کانون کودکان طالیی

پیشگفتار
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تقویت هوش های چندگانه کودک

از تولد تا سه ماهگی
آسوده باش، راحت باش، دوستت دارم

کودک  تربيت  و  تعليم  دانشمندان  پژوهش های  و  تحقيقات 
می گوید:

هر چه کودک بيشتر در آغوش گرفته شود، مورد نوازش واقع 
شده و محبت بيشتری ببيند، وقتی بزرگ تر شد احساس امنيت 

و خودکفایی بيشتری خواهد نمود.
این بازی به گسترش ارتباط شما و کودک تان منجر خواهد شد:
ضمن در آغوش گرفتن نوزاد، او را به عقب و جلو حرکت   •

دهيد.
همزمان با حرکت کردن، برایش الالیی خوانده و مکرر   •

بگویيد: »دوست دارم.«
زمانی که به او می گویيد: »دوست دارم.«، قسمتی از بدن   •

کودک دلبندتان، مثاًل بينی، سر و یا انگشت پایش را ببوسيد.
این بازی ها چنان در ناخود آگاه کودک تان نقش خواهد   •
بست که زمانی که بزرگ شد باز هم از شما تقاضای این گونه 

بازی ها را خواهد نمود.
صحبت کودکانه
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کودک  تربيت  و  تعليم  دانشمندان  پژوهش های  و  تحقيقات 
می گوید:

نوزاد به صدای بلندی که بزرگ ترها در زمان صحبت کردن با او 
از خود توليد می کنند، عکس العمل نشان می دهد.

با  واقع  در  نوزادتان صحبت می کنيد،  با  این صدا  با  که  زمانی 
او رابطه برقرار می کنيد و او را به واکنش های گفتاری ترغيب 
می کنيد. با این کار موجب  پرورش، تقویت و تکامل توانایی های 

کالمی در کودک خود خواهيد شد.
نازی«، »پاهای  بزنيد: »چه بچه ی  این طور حرف  او  با   •

کوچولوش رو ببين.«
حرف  دوست داشتنی تان  نوزاد  با  طوری  این  وقتی   •
می زنيد، او را نزدیك صورت تان بگيرید و مستقيم به چشمانش 

نگاه کنيد.
موسيقی آرامش بخش

کودک  تربيت  و  تعليم  دانشمندان  پژوهش های  و  تحقيقات 
می گوید:

نوزاد به علت شرایطی که در رحم مادر داشت و به ریتم، صدا 
و حرکت عادت کرده بود، نسبت به موسيقی واکنشی طبيعی 




