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ّن زیبًی ثِ لجل اس آغبس هذرسِ ًیست ، ثلىِ ج ّبی ِ تٌْب هزثَط ثِ رٍسّب ٍ حتی هبُآهبدُ وزدى وَدوبى ثزای رفتي ثِ هذرس

ّب وَدن آرام  ي اجزای ایي ثزًبهِریشی ٍ ثِ تذریچ اجزا ضَد تب در ضو ی لجل اس دثستبى ثزًبهِّب پیَستِ است وِ ثبیذ در سبل

ریشی هٌتْی گزدد ثِ ٍرٍد ػیٌیی ثیِ    در ًْبیت رٍسّبی آخز ایي ثزًبهِت ّبی اجتوبػی هستمل تز آهبدُ ضَد بلیّآرام ثزای فؼّ

 هذرسِ ٍ آهبدگی ثزای تغجیك ثب هذرسِ ثِ هؼٌبی خبظ آى .

 فرزندمانما و نگرانی های ما برای شروع مدرسه 

 ٍ ّیب  تزّب ّن اس ایي ثبثت دچبر دلطَرُ ، ثلىِ هب ثشريس رفتي ثِ هذرسِ هختع وَدن ًیستاغزاة ّبی ًبضی ًگزاًی ّب ٍ اض

ثیزای فزسًیذ اٍل ییب     هؼوَالًگذارد  ت ثِ ضزٍع هذرسِ اثز هیسجّبیی ّستین وِ ثذٍى ّیچ تزدیذی ثز رفتبر فزسًذ هب ً ًگزاًی

ذ ووی ثِ اییي  ییّبی ًبضی اس رفتي ثِ هحیظ  جذیذ ٍ جذا ضذى اس خبًَادُ ثیطتز است . حبال ثیبیی ، ًگزاًیخبًَادُ تٌْب فزسًذ

؟ ثؼذ ثیِ  تزسذ ٍ ًگزاى چِ چیشّبیی است یه ّبییشهَضَع فىز وٌیذ وِ ثِ ًظز ضوب فزسًذتبى ثزای ٍرٍد ثِ هذرسِ اس چِ چی

دٍ چییش   هؼویَالً  ؟وزدى وبفی اسیت  ؟ ثِ ًظز ضوب غحجتگزاًی ّب چِ هی تَاى وزدایي ًرفغ ایي هَضَع فىز وٌیذ وِ ثزای 

خَاّییذ   پس ثیبیییذ آى چیِ را هیی    . تجزثِ ضخػی خَدش ٍ دیگزییىی اػوبل هب ثیص اس حزف ثز فزسًذ هب اثز هی گذارد ، 

، در ّبی اٍلیِ خیَد غلجیِ وٌیذ    ثز اضغزاةدرثبرُ هذرسِ ٍ درس ثِ فزسًذتبى ثگَییذ ٍ اًتظبر داریذ فزسًذتبى ثب استفبدُ اس آى 

 :ّبی سیز پبسخ دّیذ ثزای ایي هٌظَر اثتذا ثِ پزسص .ٍجَد خَدتبى درًٍی وٌیذ

  ؟ػبدی است ٍ جبی ّیچ ًگزاًی ًیست زاًی دارد یب ّوِ چیشِ ًگاٍل هذرس آیب ثِ ًظز ضوب ثِ راستی رٍس 

 ً؟َس استآیب فضبی هذرسِ آضٌب ٍ هأ 

  ؟ایذ ذرسِ را دیذُذیي ، ّوِ جبی هٍالآیب ضوب ثِ ػٌَاى 

 ؟گیزد فزیح ٍ استزاحت اًسبى را هیآیب هذرسِ رفتي جلَی ت 

 ؟چِ هَلغ ٍ چگًَِ ؟آهَساى تٌجیِ ٍ تطَیك هی ضًَذ ًصآیب در هذرسِ دا 

  ؟وٌذ هب ثِ وَدن ووه هیدر هذرسِ چِ وسی ثِ جبی 

 ؟ثِ هذرسِ ػبدت دادوبرّبی هزثَط  وَدن را ثِ پذیزش هسئَلیت درتَاى  چگًَِ هی 

اگز چٌیي تالضی اًجبم دّیذ ٍ پبسخ ّبی هٌبست را ثِ دست  .ا ثزای خَدتبى هٌػفبًِ پبسخ دّیذپزسص ّبیی اس ایي دست ر

گذارد ٍ خَد ثِ خَد در وٌبر  تبى اثز هی ، ثؼذ اس هذتی آرام آرام حزف ّبیتبى ثز اػوبلٍریذ ٍ ثِ آًْب ثبٍر داضتِ ثبضیذآ

تبى جبری ضَد ثز  ، ٍ آى ٍلت است وِ ّز چِ ثز سثبىثزای ضزٍع سبل تحػیلی خَاّیذ ضذ راهص ٍ راحتی ،فزسًذتبى ًبلل آ

 .ًطیٌذ َدن ًیش هیدل و

 وٌن: ى وَدوبى ثزای درس خَاًذى جلت هیپس اس ایي همذهبت تَجِ ضوب را ثِ ًىبت ولی ٍ ػوَهی ثزای آهبدُ وزد
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  . اًص آهَساًی ویِ در همیبعغ دیگیزی اس تحػییل ّسیتٌذ ، ثغیَر       گبُ دهزالت ثذ آهَسی ّبی ثچِ ّبی دیگز ثبضیذ

 هی وٌٌذ وِ هذرسِ جبی خَثی ًیست ٍ ........ یب غیزهستمین ثِ وَچه تزّب المب هستمین

 هَاظیت ثبضییذ    هستمین تزس ٍ گزیش اس هذرسِ را داهي هی سًیذ . فتگَ ّب هیبى ثشري تزّب ثغَر غیزگبُ ثحث ّب ٍ گ

ًسجت ثِ ًظبم آهَسضی در حضَر وَدوبى ، هوىي است ثِ ًگزاًی ّبیی در وَدن هٌجز ضَد ویِ  ثحث ّبی اًتمبدی 

 خَد ثِ تٌْبیی لبدر ثِ درن ػلت ٍ رفغ آًْب ًیست .

   ٍلیت هیی تَاًییذ اییي اهیز را ثی       اگز خَدتبى ثپذیزیذ وِ یبدگیزی سزگزم وٌٌذُ ، ضیزیي ٍ لذّت ثخیص اسیت ، آى ِ

 "؟ب ضوب لذّت یبدگیزی را چطیذُ ایذثِ راستی آی "فزسًذتبى ًیش هٌتمل وٌیذ .  

 ِّیب وٌییذ ٍ ثیِ ویبر دیگیزی      ؟ یب ػبدت داریذ وبرّب را ًیویِ تویبم ر  ی ثِ پبیبى رسبًذى وبری را داریذ آیب ضوب حَغل

آى را ثیِ پبییبى ثزسیبًیذ ٍ    هْن ًیست چِ وبری ، هْن ایي است وِ در اًجبم وبرّیب خیَد را همیّیذ وٌییذ      ؟ثپزداسیذ

ب حذ سییبدی در  گذارد ٍ اثز آى ت عَر هستمین در فزسًذتبى اثز هیِ ایي ًَع رفتبرّب ث .راًِ در ایي راُ وَضص وٌیذغجَ

 پس فزسًذتبى را ثزای پیگیزی در اًجبم وبرّب آهبدُ وٌیذ .  ، خَد را ًطبى هی دّذ .اًجبم وبرّبی درسی

 هٌذ وزدى فزسًذتبى  سم ٍ لذّت ثخص ثذاًیذ . در ػاللِال هغبلؼِ را ّن خَدتبى جذی ثگیزیذ ، ّن ثزای فزسًذتبى اهزی

 ثِ هغبلؼِ هَاظت ثبضیذ هغبلؼِ ثِ غَرت یه تىلیف سخت ٍ آساردٌّذُ درًیبیذ ٍ وَدن را اس خَاًذى گزیشاى ًىٌذ .

  ّبی خَة گَش وزدى را توزیي وٌیذ . ایي وبر را ّن در خَدتبى تمَیت وٌیذ ٍ ّن در فزسًذتبى . ثب حَغلِ ثِ حزف

یه ًفز ثب غذای ثلٌذ وتبة ثخَاًذ ییب  دیگزاى اس جولِ فزسًذتبى گَش وٌیذ . فزغت ّبیی فزاّن وٌیذ تب در خبًَادُ 

 حزف ثشًذ ٍ ثمیِ ثب دلّت ثِ حزف ّبی اٍ گَش دٌّذ ٍ درثبرُ ی آًچِ گفتِ ضذُ ثِ گفتگَ ثٌطیٌیذ .

 ایي حزف ثِ  ست ادا وٌٌذ ٍ هؼٌی آى را ثفْوٌذ .ثِ ثچِّ ّب ووه وٌیذ درست غحجت وٌٌذ . ولوبت را ضوزدُ ٍ در

ایي هؼٌی ًیست وِ هزتت هیبى غحجت فزسًذتبى ، حزف اٍ را تػحیح وٌیذ ، ثلىِ ّوبى فزغت ّبی هٌبسیت ثیزای   

 ثبّن خَاًذى ، ثبّن حزف سدى ٍ خَة گَش دادى هی تَاًذ سهیٌِ سبس چٌیي وبری ثبضذ .

  ثب وبرّبی هذرسِ لیزار ًذّییذ ٍ ّویبٌّگی هیَسًٍی ثییي ّویِ       در تمبثل تالش وٌیذ وبرّبی خَضبیٌذ ٍ تفزیحی را

 فؼّبلیّت ّبی فزسًذتبى ایجبد وٌیذ .

  اػتوبد ٍ اعویٌبى فزسًذتبى را جلت وٌیذ تب ثب خیبل راحت ثِ هذرسِ ثزٍد ٍ هغوئي ثبضذ وِ ثِ هَلغ ثِ دًجبلص هی

 ی ػبعفی ثب هبدر ًیسیت .  ٍ ثِ هذرسِ ثِ هؼٌی لغغ راثغِرٍیذ ٍ در غیبة اٍ در خبًِ اتّفبق هْوی ًوی افتذ ٍ رفتي ا

ضبیذ وَدوص ًتَاًذ هذتی دٍر اس هبدر یب وٌذ وِ  ّن ایجبد هیگبّی ًگزاًی اس ًجَدى ثب فزسًذ ایي احسبس را در هبدر 

ی سیبػت  اگز ضوب ّن اس ایي گزٍُ هبدرّب ّستیذ ، خَة است توزیي وٌیذ وِ دٍری اس فزسًذ ثیزا دٍر اس خبًِ ثبضذ . 

اثیز  هستمین در فزسًیذتبى ًییش   تب ػىس الؼول ػبدی ضوب ثغَر غیز ّبیی در رٍس وِ اٍ در هذرسِ است ، اضىبلی ًذارد

 .ثگذارد 
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 چند نکته مهم برای شروع مدرسه 

 ثبیذ فزاّن ضَد ، ٍلی اس خزیذ ٍسبئل اضیبفی ٍ تطیزیفبتی    حتوبًوٌیذ وِ ٍسبئل السم ٍ هَرد ًیبس فزسًذتبى  َجِت

 خَدداری وٌیذ . 

 ِی خَاة ، غذا ٍ خَراوی هیبى ٍػذُ ی فزسًذتبى را وٌتزل وٌیذ تب ثب اًزصی ٍ آراهص ثیطیتزی ثیِ هذرسیِ     ثزًبه

 ثزٍد .

   ثیِ غیَرت ییه    هزالت ثبضیذ در اجزای ثزًبهِ ی خَاة ثزای فزسًذتبى در همبثلِ ثب اٍ لزار ًگیزیذ ٍ خَاثییذى را

خیبعز    ٍ ثگذاریذ ثب آراهص ٍ ثذٍى دغذغِثِ ٍجَد آٍریذ تىلیف سخت درًیبٍریذ ثلىِ هَلؼیت خَاة را در خبًِ 

 وٌٌذ .  یِ چِ هی، ثمّى ایي ًجبضذ وِ ٍلتی اٍ هی خَاثذثِ خَاة ثزٍد ٍ ًگزا

 ِتیبى را ثیی پیزٍا     ی وبفی ثزای درن هؼبیت هذرسِ یب ًظبم آهَسضی را ًذارد . پس ًظزّیبی  فزسًذتبى ٌَّس تجزث

اس آى ثیبخجز ضیَد ، در   هغزح ًىٌیذ ، ثلىِ در ارائِ آى دلت وبفی ثِ ػول آٍریذ ٍ آًچیِ السم ًیسیت فزسًیذتبى    

 ی خَثی داریذ . ب ثب هذرسِ راثغِذاًذ ضوهْن ایي است وِ اٍ ثاختیبر اٍ لزار ًذّیذ . 

 ثیٌبًِ اس هذرسِ ، وبری ًىٌیذ وِ در اٍلیي ثزخَرد ثب هذرسِ وَدوتیبى دچیبر    ٍالغّبی غیز هزالت ثبضیذ ثب تؼزیف

 ًبوبهی ٍ سزخَردگی ضَد .

 ٍلت فزسًذتبى را ثب ّیچ وَدوی همبیسِ ًىٌیذ . ّیچ دٍ وَدوی هثل ّن ًیستٌذ ، پس ّیچ 

 آیند دو کار خوش

 ثب ایجبد تغیییزات خَضیبیٌذ در   ست هثل آهبدگی ثزای جطي ٍ هْوبًیخبًِ را ثزای رٍس اٍل هذرسِ آهبدُ وٌیذ ، در .

 سبل تحػیلی را جطي ثشرگی للوذاد وٌیذ .خبًِ ثِ استمجبل سبل تحػیلی ثزٍیذ ٍ ضزٍع 

 فتز یبدداضت هطیتزن ثیب فزسًیذتبى    ثب ووه فزسًذتبى ضزٍع وٌیذ ثِ یبدداضت وزدى ٍالؼِ ّبی هْن هذرسِ . یه د

داضتِ ثبضیذ ٍ در اثتذا آى را ثب ّن ثٌَیسیذ ) اٍ ثگَیذ ٍ ضوب ثٌَیسیذ ( ٍ ثِ تذریج دفتز را ثِ اٍ ٍاگذاریذ تب خیَدش  

 ثٌَیسذ .
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