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مقاله شماره 1

را در سایت تیزلند بیابید!
اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

 10میان وعده برای
ورزش های تیمی کودکان
عوض
در عوض
بریزید وو در
دور بریزید
ها رارا دور
کوکی ها
چیپس وو کوکی
چیپس
کنید.
آنها کنید.
جایگزین آنها
سالم رارا جایگزین
غذاهای سالم
این غذاهای
این

وقتــی شــش ســال پیــش پســرم را بــرای فوتبــال
ثبتنــام کــردم ،در مــورد غذاهــای فاقــد ارزش
غذایــیای کــه بــه بچههــا میدادنــد نظــری
نداشــتم .بعــد از یکفصــل کــه دیــدم بعــد از
بــازی بــه آنهــا کیــک ،کوکــی ،چیپــس و آبمیــوه

کــه اســتفاده میشــد ابــزار کــرده و خواســتم اگــر
امکانــش باشــد از میــوه و آب برای میــان وعدههای
تیــم اســتفاده کنیــم .او مشــتاقانه موافقــت کــرد و
گفــت کــه بســیار خوشــحال اســت کــه درنهایــت
کســی در مــورد ایــن موضــوع صحبــت کــرد.

گیــاس میدهنــد ،ناامیــد و گیــج شــدم .چــرا

حــاال مــن بــه والدین در سراســر کشــور کمــک میکنم

بــازی فوتبــال بایــد باعــث شــود کــه بــه بچههــا

کــه یــک فرهنگ میــان وعــده ســالمتر در جوامعشــان

دونــات و آب گازدار بدهنــد؟ چــرا ورزش را بــا

ایجــاد کننــد .مــن نمونــه ایمیلهــای مربــی و تیــم،

غذاهــای غیــر مرتبــط همــراه کردیــم؟ و آیــا مــن

فهرس ـتهای میــان وعــده و ســایر منابــع رایگانــی را

تنهــا کســی بــودم کــه از ایــن موضــوع شــکایت

در  Sports Snacktivism Handbookدارم.

داشــتم بهخصــوص زمانــی کــه باز یهــا یکشــنبه
صبــح قبــل از نهــار بــود؟
فصــل بعــد مــن بــه مربــی جدیدمــان نزدیــک
شــدم ،نگرانیــم را نســبت بــه مــواد غذایی ناســالمی
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نیســت امــا بعضــی از مربیــان از میــان وعــده پــس از بــازی
لــذت میبرنــد .بنابرایــن در ایــن مــوارد مــن از میــوه (یــا
ســبزیجات) و آب حمایــت میکنــم .آنهــا آبرســان ،ســبک
و مغــذی هســتند و اکثــر بچههــا در روز بهانــدازه کافــی از
آن اســتفاده نمیکننــد .میوههــای تــازه و ســبزیجات معمــوال ً
بــرای کــودکان مبتالبــه آلــرژی غذایــی مفیــد هســتند .عــاوه

 10میان وعده برای ورزش های تیمی کودکان

اگرچــه حــذف کامــل میــان وعدههــای تیمــی کار ســادهای

بــر ایــن ،بچههــا میتواننــد میــان وعــده بخورنــد و زمانــی
کــه بــه خانــه میرونــد هنــوز هــم جــا بــرای خــوردن نهــار
و شــام داشــته باشــند .در ایــن مقالــه  10ایــده وجــود دارد.
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مقاله شماره 2

را در سایت تیزلند بیابید!
اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

چرا رفتار دختر  9ساله من
اخیرا تغییر کرده است؟

همه
که همه
باشید که
داشته باشید
یاد داشته
به یاد
است به
مهم است
شروع؛ مهم
برای شروع؛
برای
تواند
یتواند
کودک ممی
یک کودک
حتی یک
هستند وو حتی
متفاوت هستند
کودکان متفاوت
کودکان
کند.
تغییرکند.
توجهیتغییر
لتوجهی
قابل
طورقاب
خودببههطور
کودکیخود
دورانکودکی
طولدوران
درطول
در

مــن مــادر دو دختــر  4و  9ســاله هســتم  .مــن شــاغلم .دختــر

کــه میتوانیــد برنامههایــی را بــرای ســپری کــردن زمــان

بزرگــم خیلــی احساســاتی اســت .اخیـ ً
ـرا بدخلــق شــده اســت و

بیوقف ـهای بــا فرزندتــان در انجــام کاری کــه از آن لــذت میبــرد

در همهچیــز خواســتار توجــه بیشــتری اســت .آیــا در ایــن ســن

ترتیــب دهیــد .گذرانــدن زمــان بــا اعضــای خانــواده عالــی اســت.

عــادی اســت؟ دختــر کوچکــم خوشــحال اســت .چگونــه میتوانم

امــا بعضــی بچههــا نیــاز دارنــد زمانــی را بــدون حضــور خواهــر

بــه دختــر بزرگــم کمــک کنــم؟

و بــرادر بــا خــود شــما ســپری کننــد تــا ازلحــاظ عاطفــی ارضــا

ناگفتــه نمانــد کــه بهتریــن کار ایــن اســت کــه همیشــه بــه
تغییراتــی کــه در شــخصیت و/یــا رفتــار فرزنــد خــود رخ میدهــد
چرا رفتار دختر  9ساله من اخیرا تغییر کرده است؟

توجــه کنیــد .در برخــی مــوارد ،چنیــن تغییراتــی میتوانــد
نشــانهای از افزایــش اســترس در زندگــی او باشــد .اغلــب
موضوعــی کــه در مدرســه یــا خانــواده یــا دوســتانش ایجادشــده
اســت .بــه یــاد داشــته باشــید کــه تغییــرات در زندگی یــک کودک
ممکــن اســت ســبب افزایــش اســترس شــود کــه لزومـ ً
ـا همیشــه
بــرای والدیــن محســوس نیســت .مثــل همیشــه الزم اســت کــه
رفتارهــای فرزنــد خــود را بهطــور مرتــب بررســی کــرده تــا بدانیــد
آنهــا نســبت بــه زندگــی اجتماعــی ،تحصیلــی و خانوادگیشــان
چــه احساســی دارنــد .اغلــب اوقــات پاســخ "خــوب" یــا بــد
نیســت اســت امــا پرسـشهای متــداول زمانــی را کــه او آمــاده
صحبــت اســت را مشــخص میکنــد .اگــر تحقیقــات خــود را
انجــام دادهایــد و هیــچ عوامــل اســترسزایی رخ نــداده ،ممکــن
اســت ایــن حالــت فقــط بــه یــک دورهی خــاص گذرایــی مربــوط
شــود کــه بایــد توجــه بیشــتری بــه او داشــته باشــید .هــر زمــان
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شــوند .عــاوه بــر ایــن مــن بهشــدت توصیــه میکنــم زمانــی
کــه رفتــار او خــوب اســت میــزان تقویــت مثبتــی کــه شــما در
او ایجــاد کردیــد را ارزیابــی کنیــد .در بعضــی مــوارد؛ کــودکان
پیــام ناگفتــهای را دریافــت میکننــد کــه رفتــار /احساســات
منفــی ســریعتر از رفتــار /احساســات مثبــت توجــه ســایرین را
بــه خــود جلــب کنــد .اگــر شــما تأکیــد زیــادی (منظــورم خیلــی
زیــاد اســت) روی توجــه بــه رفتارهــای مثبــت داشــتهاید ممکــن
اســت بــه ایــن نتیجــه برســید کــه او در طول زمــان بیشــتر توجه
شــمارا در رفتارهــای مثبــت میدانــد .اطمینــان حاصــل کنیــد کــه
واکنشهــای خــود نســبت بــه رفتــار "جســورانه" او را کنتــرل
کــرده تــا بهصــورت غیــرارادی آن رفتــار را تقویــت نکنیــد .شــما
میتوانیــد ایــن کار را بــدون احســاس ناتوانــی انجــام دهیــد
(گاهــی اوقــات آنهــا فقــط بایــد شــنیده شــوند و تائید شــوند و
ســپس در مســیر قراربگیرنــد).
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مقاله شماره 3

را در سایت تیزلند بیابید!
اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

آشنایی با کمکهای اولیه
برای  6حادثه رایج

بهمحض اینکه کودک اولین قدمهای خود را بردارد،
ممکن است حوادثی برای او رخ دهد .همیشه نمیتوانید
از رخ دادن حوادث پیشگیری کنید اما برخی راهکارها
به شما کمک میکنند تا به فرزند خود کمک کنید
احساس بهتری داشته باشد .این مقاله را بخوانید.

ما از بهترین پزشکان خواستهایم
تا بهترین روشها برای بستن زخم،
استفاده از کمکهای اولیه و آرام
کردن بیماران کوچک را به ما بگویند تا
بتوانید بهسرعت مسئله را حل کنید.

آشنایی با کمک های اولیه برای  6حادثه رایج
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پرسش و پاسخ
درباره کمکهای اولیه
پرسش
وقتــی زخــم را بانــداژ کنیــم زودتــر خــوب میشــود
یــا اگــر بــاز باشــد؟

پاسخ
تــا زمانــی کــه زخــم بــاز اســت ،بانــداژ میتوانــد
از عفونــی شــدن پیشــگیری کنــد .امــا پــس از چنــد
روز ،هــوا خــوردن بــه زخــم میتوانــد بهبــود را
تســریع کنــد .میتوانیــد کــودک را بــدون بانــداژ
بخوابانیــد و پــس از چنــد ســاعت زمانــی کــه
خــواب اســت ،بانــداژ مجــدد اعمــال کنیــد.
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پرسش

ً
واقعــا
آیــا پمادهــای آنتیبیوتیــک

مؤثــر هســتند؟

پرسش
چه مدت پس از آسیب نیاز است که واکسن کزاز زده شود؟

پاسخ

پاسخ

برخــی از زخمهایــی کــه توســط چیزهــای کثیــف ایجادشــدهاند،

بلــه ،ایــن پمادهــا بــه بهبــود کمــک

کــودک را در معــرض بیمــاری کــزاز قــرار میدهنــد .اگــر تمــام

میکننــد .امــا نیــازی نیســت در

واکســنهای کــودک طبــق برنامــه زدهشــده باشــند ،احتمــاال ً

مــواردی کــه بــه دارو احتیــاج نیســت

نیــازی بــه واکســن مجــدد نــدارد .امــا بــرای اطمینــان ،بــا

از آن اســتفاده کنیــد .زمانــی کــه

پزشــک دربــاره خطــر کــزاز مشــورت کنیــد.

یــک خــراش کوچــک ایجادشــده کــه

چگونه کودک خود را آرام کنید!

پوســت بازنیســت .برخــی از محققــان
معتقدنــد کــه اســتفاده بیشازحــد از
آنتیبیوتیــک باعــث ایجــاد مقاومــت
بــه درمــان عفونــت میشــود.

احساســات و تــن صــدای خــود را تــا حــد امــکان آرام نگهداریــد

و از نــکات زیــر اســتفاده کنید.

• اگر کودک زیر  5سال دارد
زخــم را بــا یکپارچــه تمیــز بپوشــانید .اگــر میتوانیــد از یــک

پرسش
ترفنــدی بــرای اینکــه کودکــم کمپــرس
یــخ را تحمــل کنــد ســراغ داریــد؟

پاسخ
برخــی از والدیــن معمــوال ً کمپــرس
را بســیار ســرد میکننــد .امــا نیــازی
نیســت کــه بگذاریــد یــخ بزنــد و
ســپس آن را روی محــل قــرار دهیــد.
کمــی یــخ را داخــل یــک لیــف قــرار
دهیــد .کــودکان کــم ســن تــر احتمــاال ً
کمپرسهایــی بــا شــکلهای مختلــف
را دوســت دارنــد.

شــخص دیگــر بــرای باندپیچــی کمــک بگیریــد و شــما کــودک
را آرام کنیــد .حــواس او را بــا کتــاب ،اســبابباز یهای کوچــک،
حبــاب یــا برچســب پــرت کنیــد .از کلماتــی متناســب بــا ســن
کــودک اســتفاده کنیــد .اگــر کــودک نمیدانــد بیمارســتان
ـی کــه مــردم بــه مریضا
چیســت ،بــه او بگوییــد بیمارســتان جایـ ِ
کمــک میکننــد تــا زود خــوب بشــن.

• اگر کودک بین  6تا  12سال است
از او در انجــام کمکهــای اولیــه کمــک بگیریــد .حتــی اینکــه از
او بخواهیــد پمــاد را نگــه دارد ،باعــث میشــود کــه احســاس
بهتــری در کنتــرل شــرایط داشــته باشــد .او را بــا فیلــم و
برنامههــای تلویزیونــی ،باز یهــای الکترونیکــی قابلحمــل،
آهنــگ و یــا داســتان  ،ســرگرم نگهداریــد.
از پیــش دربــاره مســائل بــا کــودک صحبــت کنیــد .اگــر از گزش
حشــره یــا یــک بریدگــی غافلگیــر شــود ،اضطــراب بیشــتری بــه
او وارد میشــود.
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لوازم ضروری

جعبه کمکهای اولیه
وجــود جعبــه کمکهــای اولیــه در خانــه و ماشــین

ضــروری اســت .تمامــی لــوازم موردنیــاز را در آن قــرار
دهیــد امــا آن را زیــاد پــر نکنیــد .میتوانیــد لــوازم زیــر
را در جعبــه کمکهــای اولیــه خــود قــرار دهیــد:
 موچین (برای خارج کردن نیش) کــرم هیدروکورتیــزون  %1و لوســیون کاالمیــن (بــرایگــزش یــا نیــش)
 دســتمال مرطــوب الکلــی (بــرای تمیــز کــردن قیچــی وموچیــن)
 آنتــی هیســتامین خوراکــی (بــرای واکنشهــایآلرژیــک)
 دســتکش غیــر التکــس (بــرای داشــتن دســتهاییتمیــز در هنــگام درمــان زخــم)
 استامینوفن یا ایبوپروفن (برای درد و تب) دماسنج (غیر جیوهغیر شیشهای)
 پماد سهآنتیبیوتیک
(برای جلوگیری
از عفونت)
 ضدعفونیکننــده دســت (بــرای تمیــز کــردن دســتدرزمانــی کــه آب و صابــون در دســترس نیســت)
 پتــو (بــرای جلوگیــری از دســت دادن حــرارت پــس ازســوختگیهای بــزرگ و بــرای درمــان شــوک)
 بطــری آب (بــرای شستشــوی زخــم اگــر هیــچ شــیرآبــی در نزدیکــی وجــود دارد)
 -کمپرس سرد فوری (برای کنترل تورم)

TIZLAND.IR
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مقاله شماره 4

را در سایت تیزلند بیابید!
اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

 6مزیت درسهای
موسیقی برای کودکان

موسیقی مهارتهای علمی را بهبود میبخشد!
موســیقی و ریاضــی باهــم درآمیختهانــد .بچههــا

معلــم ویولــن ســوزوکی در دانشــکده موســیقی در

بــا درک ضــرب ،ریتــم و مقیاسهــا نحــوهی

 New Haven, Connecticutمیگویــد :اســتفاده

تقســیم ،ایجــاد کســر و تشــخیص الگوهــا را یــاد

از یــک دســتگاه مغناطیســی بــرای انجــام ایــن

میگیرنــد .بــه نظــر میرســد کــه موســیقی؛

ً
بعــدا روی ســایر
کار؛ روشــی اســت کــه میتوانــد

مغــز بچههــا را بــرای کمــک بــه درک بهتــر دیگــر

مهارتهــا تأثیــر بگــذارد .کالسهــای موســیقی

زمینههــای ریاضــی فعــال میکنــد .لیــن کیلینــر

نیــز کــودکان را بــا فیزیــک پایــه آشــنا میکنــد.

بنیانگــذار موســیقی  Rhapsodyدر Redondo

بهعنوانمثــال ،بــه صــدا درآوردن ســیمهای

 Beach, CAمیگویــد :همانطــور کــه بچههــا

گیتــار یــا ویولــن بــه بچههــا ارتعاشــات هارمونیــک

بزرگتــر میشــوند ،شــروع بــه خوانــدن ترانههــا

و ســمپاتیک را آمــوزش میدهــد .حتــی ســازهای

و بــه خاطــر ســپردن آنهــا در حافظــه کوتاهمــدت

بــدون ســیم ماننــد درام و وایبرفــون بــه بچههــای

ً
نهایتــا حافظــه بلندمــدت میکننــد .مــری الرو،
و

بزرگتــر ایــن فرصــت را میدهــد تــا ایــن اصــول
علمــی را کشــف کننــد.
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شش مزیت درس های موسیقی برای کودکان

به
موسیقیبه
هایموسیقی
سهای
کالس
کردنکال
اضافهکردن
شمابابااضافه
اگرشما
اگر
این لیست مخالف هستید ،به مزایای موسیقی که
درسهای ویولن و پیانو برای فرزندتان به ارمغان
میآورد ،توجه داشته باشید .شاید او بتهوون بعدی
نباشد ،اما ممکن است یادگیری درس ریاضی ،تمرین
رفتارهای خوب (ازجمله صبر!) و تبدیلشدن به یک
بازیکن تیمی را برای او راحتتر کند.

موسیقی مهارتهای فیزیکی را بهبود میبخشد!
بعضی سازها مانند :طبل و

دستها ،بازوها و پاها دارند را

سازهای سیمدار و کیبورد

تنبک ،به بچهها کمک میکند

بهبود بخشند .کریستن ریجستر

مانند :ویولن و پیانو؛ به

مهارتهای هماهنگی و حرکتی

مدیر برنامه دوران کودکی در

عکسالعملهای مختلف از

در آنهایی که نیاز به حرکت

دانشکده موسیقی Sherwood

دست راست و چپ بهصورت

در کالج شیکاگو در کلمبیا

همزمان نیاز دارند .ریجستر

میگوید :این نوع ساز برای

میگوید« :این کار مانند خاراندن

بچههای باانرژی باال بسیار
مناسب است.

سر و مالیدن شکم بهصورت
همزمان است» .سازها نهتنها به
بهبود پیچیدگیها کمک میکنند
بلکه میتوانند بچهها را

شش مزیت درس های موسیقی برای کودکان

تشویق کنند که در

موقعیتهای
ناخوشایند طبیعی؛
آرام باشند .تقویت
هماهنگی و زمانبندی
دقیق میتوانند بچهها
را برای سرگرمیهای
دیگر مانند :رقص و
ورزش آماده کنند.
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کالسهــای گروهــی نیــاز بــه

میگویــد:

بچههــا

تخصیــص میکننــد .هــر یــک

بــرای

تعامــل و ارتباطاتــی دارد کــه

مهــم اســت کــه بخشهــای

از تیمهــا مســئول انتخــاب

کارهــای گروهــی را تشــویق

فــردی خــود را در گروهــی

ســاز یــا ایجــاد ملــودی اســت و

میکننــد؛ زیــرا بچههــا بایــد

بزرگتــر بشناســند و درک

دانــش آمــوزان روی یــک هــدف

بــرای ایجــاد صداهــای بلنــد و

کننــد .موســیقی ،Rhapsody

مشــترک کار میکننــد .کالینــر

صداهــای آهســته بــا یکدیگــر

کالسهــای آمــوزش موســیقی

میگویــد« :ایــن تجربیاتــی

همــکاری کننــد .اگــر بچــهای

عمومــی را ارائــه میدهــد کــه

اســت کــه مــا در مجمــع داریم».

ســاز را بــا صــدای خیلــی بلنــد

در آن معلمــان دانــش آمــوزان

«مــا بــه تعامــل گروهــی بیشــتر

یــا خیلــی ســریع مینــوازد

را بــه گروههایــی تقســیم کــرده

و حــل مشــکالت نیــاز داریــم».

بایــد تنظیــم شــود .ریجســتر

و وظایفــی را بــه هــر کــس
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شش مزیت درس های موسیقی برای کودکان

موسیقی مهارتهای اجتماعی را پرورش میدهد!

موسیقی اعتمادبهنفس را افزایش میدهد!
درسهــا فضایــی را ارائــه

بــه بچههــا کمــک کنــد تــا

کــه ایــن مهــارت بهراحتــی

بچههــا

بداننــد هیچکــس ازجملــه

میتوانــد در ســخنرانی نیــز

میتواننــد یــاد بگیرنــد کــه نقــد

خودشــان یــا بقیــه اعضــای گروه

تأثیــر بگــذارد .و البتــه زمانــی

ســازنده را بپذیرنــد و خودشــان

کامــل نیســت و هرکســی جــای

کــه بچــهای بهانــدازه کافــی

نیــز نقد ســازنده داشــته باشــند.

پیشــرفت دارد .الرو میگویــد:

پیشــرفت کــرده باشــد ،مالــک

ریجســتر میگویــد :تغییــر

«اجــرا در معــرض عمــوم یــک

مهارتهــای

موســیقیای

بازخــورد منفــی بــه مثبــت بــه

مهــارت مهم اســت که مشــخص

خواهــد بــود کــه بــه اســتقالل

ایجــاد اعتمادبهنفــس کمــک

میکنــد شــما میتوانیــد یــک

او کمــک خواهنــد کــرد.

میکنــد .درسهــای گروهــی

موســیقیدان حرفــهای بشــوید

میتوانــد

یــا خیــر» .او اضافــه میکنــد

میکننــد

بهطــور
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خــاص،
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موسیقی نظم و شکیبایی را تصحیح میکند!
یادگیــری یــک ســاز؛ لــذت
بــردن از تعلیــم را آمــوزش
میدهــد.

بهعنوانمثــال؛

ویولــن یــک منحنــی شــیبدار
اســت .الرو میگویــد :قبــل از
اینکــه بتوانیــد نتــی را بنوازیــد
بایــد یــاد بگیریــد چگونــه ســاز

و پشــتکار داشــته باشــند تــا

را خــم کــرده و پــای خــود را کجا

بــه هــدف خــاص خــود کــه

قــرار دهیــد .نواختــن یــک ســاز

میتوانــد اجــرای موســیقی بــا

بــه بچههــا آمــوزش میدهــد

یــک گــروه یــا حفــظ یــک قطعه

بایــد ســاعتها ،ماههــا و

انفــرادی باشــد ،دســت یابنــد.

گاهــی ســالها تمریــن کــرده

میگوید»:درسهــای

الرو

خصوصــی و تمریــن در منــزل
نیــاز بــه یــک توجــه بســیار
متمرکــز حتــی بــرای ده دقیقــه
درسهــای گروهــی کــه در آن
هنرجویــان یــاد میگیرنــد

ســازهای یکســان را در یــک
گــروه بنوازنــد ،شــکیبایی را نیــز
افزایــش میدهنــد زیــرا بچههــا
بایــد صبــر کننــد تــا نوبــت بــه
نواختــن آنهــا برســد و بچههــا
بــا انتظــار کشــیدن بــرای نوبــت
خــود و گــوش دادن بــه هــم
کالســیها یــاد میگیرنــد تــا
بــا نشســتن و ســاکت بــودن
بــرای مدتزمــان مشــخص
و همچنیــن آگاه بــودن ،بــه
دیگــران احتــرام بگذارنــد.
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16
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بهصــورت

بیوقفــه

دارد».

موسیقی بچهها را با فرهنگهای دیگر آشنا میکند!
بــا یادگیــری و نواختــن

اگرچــه امــروزه ویولــن از کشــور

را بــه همــراه داشــته باشــند

ســازهای مختلــف ،بچههــا

ایتالیــا میآیــد امــا یادگیــری

ازجملــه :کالســیک و جــاز (کــه

میتواننــد کشــف کننــد کــه

بــرای نواختــن آن بچههــا را

در جنــوب آمریــکا آغــاز شــد).

موســیقی چــه نقــش مهمــی

در معــرض موســیقی کالســیک

نکتــه مهمــی اســت کــه بچههــا

در ســایر فرهنگهــا دارد.

محبــوب موســیقیدانان آلمانــی

در ســنین کــم بافرهنگهــای

و

و اتریشــی نیــز قــرار میدهــد.

دیگــر آشــنا شــوند زیــرا ایــن

تیــم بلزهــا میتواننــد بچههــا

ســازهای تنوعپذیــر ماننــد

امــر موجــب بازنگــری آنهــا در

را بــا ســبکهای موســیقی

ویولــن و پیانــو میتواننــد

مــورد جهــان و ســنتها فراتــر

آفریقایــی و کوبایــی آشــنا کننــد.

طیــف وســیعی از ســبکها

ازآنچــه میداننــد بشــود.

بهعنوانمثــال؛

بانگوهــا

هنگام انتخاب ساز به چه نکاتی باید توجه کرد!
درنهایــت ،ســازی کــه شــما و

اســت یــا خیلــی جــذاب نیســت

خــاص بــرای ســبکی خــاص.

فرزندتــان انتخــاب میکنیــد

(هــم بــرای شــما و هــم بــرای

بهعنوانمثــال ،یــک نوازنــده

بایــد بــر اســاس فاکتورهایــی

فرزندتــان)؟

ویولــن در یــک گــروه موســیقی

باشــد .قبــل از اینکــه ســاز

• آیــا ســاز بــا خلقوخــوی

جــاز شــرایط ســختی خواهــد

جدیــدی را بــه خانــه بیاوریــد،

فرزنــد شــما ســازگار اســت؟

داشــت.

بــه ســؤاالت زیــر توجــه کنیــد:

• آیــا صــدای ســاز بــرای شــما

• کارشناســان هرگــز نمیگوینــد

• آیــا فرزنــد شــما بــه ســاز

بهعنــوان والدینــی کــه قــرار

کــه بهتریــن ســاز بــرای

عالقــه دارد؟ آیــا صــدای ســاز

اســت بــرای تمریــن فرزندتــان

یادگیــری بچههــای بزرگتــر

و حســی کــه از آن میگیــرد را

ســاعتها بــه آن گــوش دهیــد،

چیســت امــا بســیاری از

دوســت دارد؟ بعضــی از مدارس

لذتبخــش اســت؟

معلمــان موســیقی بــر ایــن

موســیقی یــک «باغوحــش

• آیــا فرزنــد شــما بهطــور خاص

باورنــد کــه کار بــا پیانــو ،طبــل و

دوستداشــتنی» ارائــه میکننــد

بــه ســبک موســیقی خاصــی

تنبــک (ماننــد درام یــا ســنتور)،

کــه بچههــا را بــا چندیــن ســاز

عالقــه دارد؟ اگــر اینطــور اســت

دســتگاه ضبطصــوت ،گیتــار یــا

آشــنا میکنــد.

ایــن فاکتــور را در انتخــاب ســاز

ویولــن مشــکل اســت.

• آیــا ســاز خیلــی چالشبرانگیــز

لحــاظ کنیــد بهعنــوان ســازی
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