
  

 مهارتهای زندگی



 صرب

 و شکیبایی معنای به عربی زبان در صبر

 مانند انسانهایی باید ما .است خودداری

 بدرفتاریها مقابل در که امامان و پیامبران

 الگوی را نمیدادند نشان العمل عکس سریع

 بهترین باصبر آنها .دهیم قرار صبرخود

 معروف ایوب حضرت .میگرفتند را تصمیم

 . است صبور پیامبر به



کودکان نبایند از والدین بخواهندخواسته هایشان را  سریع انجام بدهندمثال 

  اگربچه ها از والدین بخواهند وسیله ای برای آنها بخرند ویا آنها را به پارک

ببرند و والدین به آنها میگویند امروز وقت ندارند یا شرایط بیرون رفتن را 

ندارند و تا آخرهفته باید صبرکنند بعد خرید یا پارک  میریم و کودکان باید 

 .... .  صبور باشند

  سوار شدن : کودکان در بازیهایشان میتوانند مفهوم صبر را یاد بگیرند مثال
 .باید صبرکنند ونوبت را رعایت کنند... سرسره    ,وسایل بازی مثل تاب 

 درهرصورت باید صبر را تقویت کرد چون همیشه همه خواسته ها سریع

 .برآورده نمیشود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 روشهای تقویت  صبر
 

 

 

 .گل و گیاه پرورش دهید 

 و هر کودکان بذرهایی می کارند . آرامی طی می شودمیوه به گل یا رشد

و در می کنند و روند رشد آن ها را مشاهده میدهند ها آب به آن روز 

 .می باشندنهایت شاهد تبدیل شدن آن ها به گل و میوه 

 . را منحرف کنید حواستان 

 منحرف کنند چیزهای دیگر کودکان باید یاد بگیرند که حواسشان  رابه

گوش کردن به موسیقی، تماشای عبور و مرور مردم، تماشای : برای مثال

می ... و سال تلویزیون در اتاق انتظار، صحبت با کودکان هم سن و 

 توانند انتظار را جذاب کنند



 
 
 
 

 بازیها

 
 پازلهای کمی سخت ,بعضی از بازیها صبرراتقویت میکند مثل منچ بازی 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 مسئولیت پذیری
 

 استگرفتن کاری که از کسی خواسته شده عهده : مسئولیت پذیری یعنی 

 

 

 

مسئولیت پذیری 

شخصی و 

 خانوادگی

 اجتماعی 



 

آماده کردن  ,مسواک زدن:کارهای شخصی خود 

کردنخود را مرتب اتاق  ,کیف مدرسه 

 

شستن کنند؛ظرف کمک خانه ساده ی کارهای انجام در میتوانند ها بچه 
 متناسب باید خانه کارهای . ...و سفره چیدن ,گلها دادن آب , گردگیری,

 کودکان نباید و است دیگران به احترام خانه در کمک. باشد کودکان سن با

   باشند والدین از جایزه انتظار



 کندکودک ابید اید بگرید خودش وسایل ای خراب کاری هایش را مجع  



مسئولیت احساس دیگران مقابل در : اجتماعی پذیری مسئولیت 

 داشتن

 

 

  باید باشد کرده راناراحت خود دوست حرکتی با یا رفتارش با کودکی اگر مثال 

 با یا کند خواهی عذر خود دوست از و باشد مسئول خود نادرست رفتار به نسبت

   . ...و گل دادن یا نامه نوشتن با مثال است پشیمان دهد نشان خود رفتار

 



 
 
 
 

 میزسر غذا خوردن آداب 
 

 بشویداز خوردن غذا باید دستهای خود را قبل. 

 ،کودکان باید یاد بگیرند اگر دهانشان پر است 

اول غذا را قورت بدهند بعد حرف بزنند. 

  کننددست باید از قاشق و چنگال استفاده به جای 
 •کنند انتهای غذا باید تشکر در • 

 خود را ُهرت نکشندنوشیدنی، 

 دارندهای کوچک بر لقمه 



 اگر از وسایل کسی میخواهید استفاده بکنید باید اجازه : اجازه گرفتن

 .بگیرید 

اگر دری بسته بود، پیش از وارد شدن، ابتدا به در ضربه بزن، و منتظر بمان 

 .تا ببین پاسخی داده می شود یا نه

 

 

 



 :حرف زدن 
 

 

 کسی حرف میزند کامال به اگر . مهمانی اگر سؤال پرسیدند، کودک جواب بدهددر
. کند و به چهره ی صحبت کننده در حالیکه حرف میزند نگاه کند حرفهایش توجه 

همچنین کودکان باید یاد بگیرند که آنها نباید یکسره پرگویی کرده و بدون فکر 
 .صحبت کنند

به جز در شرایط اضطراری حرف . تا حرف کسی تمام نشده است، چیزی نگوید
اگر می خواهد . داشته باشندمثال وقتی که نیاز به دست شویی . کسی را قطع نکند

لطفا، اگر : کودکان باید از کلمات مودبانه . صحبت را قطع کند، اول بگوید ببخشید
در عوض . را استفاده کنند... ممکن است، بفرمایید، خواهش می کنم، متشکرم و

 ...بگویند؛ بله، خیر، حتما، خواهش می کنم، متشکرم و... گفتن؛ آره، هان، هوم و
 
 

 

 ه



 به مردم زل بزنی و خیره شوینباید 

 به دیگران زل بزنند یا با دست نباید کودکان از همان سن پایین باید بگیرند

 .کنندبه آنها اشاره 

 

اگر کودکان تشویق شدند مودبانه سپاسگزار باشند 

 

 بگوید سپاسگزارم ومودبانه مهربانی با اگر کودکی جایزه ای میبرد ، باید

 ببردنباید مغرور شود دیگران را پایین ببرد خودش را باال . 



 رفتارهای بی ادابنه که نباید اجنام داد
عطسه یا سرفه کردن روی صورت دیگران 

 نام بد، شخصی را مورد خطاب قرار دادنبا 

پرتاب کردن چیزی با عصبانیت 

هل دادن افراد یا تنه زدن به آنها 

چیزی را از دست کسی قاپیدن 

 طور مدام حرف کسی را قطع کردنبه 

شکلک در آوردن 

 کردندر مورد ظاهر افراد صحبت 

 



 راز داری
 

 

 

 

یکی از صفات پسندیده ای است  رازداری

دیگران ایجاد اعتماد و اطمینان باعث که 

 . میشودنسبت به ما 

پنهان اسرارو رازداري همان حفظ 

که مردم خصوصي است داشتن مسائل 

 .نباید از ان اطالع حاصل نمایند



 دالیل  گفتن راز

حرف بزنیمکمتر اینکه بتوانیم مراقب زبان خود باشیم باید برای :پرحرفی  . 

 

برای اینکه شخصیت کسی را خراب کنیم و خود را برتر جلوه دهیم:  حسادت 

 

 برای اینکه به دوست خود نشان دهیم که واقعا دوستش داریم : دوستی و رفاقت 

 

از دست کسی عصبانی میشویم و میخواهیم تالفی کنیم: عصبانیت 

. 

. 

. 
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برخی حرفها را نباید بزنی 

 

 کودکان باید یاد بگیرند که هرگز مسائل شخصی و خصوصی فامیل

این موضوعات شامل . و خانواده را جایی برای دیگران فاش نکند

کال حرفهایی که .دعواهای خانوداگی، میزان ثروت و پول ، بیماریها

در منزل زده میشود نباید به بیرون خانه برده شود و به دیگران حتی 

دوستان گفته شود چون خانه حریم خصوصی بوده و باید به حریم 

 .خانوده خود احترام بزاریم 

 



 داستان راز داری
 کودک با یکدیگر مشغول بازی بودند ، ناگهان پیر زنی از دور پیدا شد و کودکی را چند

 . کرد آهسته صحبتآن کودک با کرد و لحظه یی صدا  ,از آن میان 

 پس از آنکه کودک بازگشت هم بازی های او اصرار کردند که از صحبت او با آن زن
 !  شوند و به دور او حلقه زدند خبردار

 پرسیددوستان خود از کودک : 

آیا شما می توانید یک راز مهمی را پیش خود نگهدارید؟ ! 

همه با صدای بلند فریاد کردند : 

آری، آری ! 

کودک گفت  : 

من هم همینطور!  

 چون من امانتدار خوبی هستم برای همین راز را به شما 

نمیگویم هرچند شمارا دوست دارم. 

 



      

 

 

خدا بهترین 

 راز دار است



 

   خانم سیدیان: با سپاس از معلم عزیز 

 

 

    ترانه شاهینی: تهیه کننده 


