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ده میان وعده برای ورزش های تیمی کودکان

چرا رفتار دختر 9 ساله من اخیرًا تغییر کرده است؟

آشنایی با کمک های اولیه برای 6 حادثه رایج

شش مزیت درس های موسیقی برای کودکان
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وقتــی شــش ســال پیــش پســرم را بــرای فوتبــال 

ثبت نــام کــردم، در مــورد غذاهــای فاقــد ارزش 

نظــری  می دادنــد  بچه هــا  بــه  کــه  غذایــی ای 

نداشــتم. بعــد از یک فصــل کــه دیــدم بعــد از 

بــازی بــه آن هــا کیــک، کوکــی، چیپــس و آب میــوه 

گیــاس می دهنــد، ناامیــد و گیــج شــدم. چــرا 

ــا  ــه بچه ه ــه ب ــود ک ــث ش ــد باع ــال بای ــازی فوتب ب

بــا  را  دونــات و آب گازدار بدهنــد؟ چــرا ورزش 

ــن  ــا م ــم؟ و آی ــراه کردی ــط هم ــر مرتب ــای غی غذاه

ــکایت  ــوع ش ــن موض ــه از ای ــودم ک ــی ب ــا کس تنه

ــنبه  ــا یکش ــه بازی ه ــی ک ــوص زمان ــتم به خص داش

ــود؟ ــار ب ــل از نه ــح قب صب

ــک  ــان نزدی ــی جدیدم ــه مرب ــن ب ــد م ــل بع فص

شــدم، نگرانیــم را نســبت بــه مــواد غذایی ناســالمی 

ــر  ــرده و خواســتم اگ ــزار ک ــه اســتفاده می شــد اب ک

امکانــش باشــد از میــوه و آب برای میــان وعده های 

تیــم اســتفاده کنیــم. او مشــتاقانه موافقــت کــرد و 

ــت  ــه درنهای ــحال اســت ک ــیار خوش ــه بس ــت ک گف

کســی در مــورد ایــن موضــوع صحبــت کــرد.

حــاال مــن بــه والدین در سراســر کشــور کمــک می کنم 

کــه یــک فرهنگ میــان وعــده ســالم تر در جوامعشــان 

ــم،  ــی و تی ــه ایمیل هــای مرب ــد. مــن نمون ایجــاد کنن

فهرســت های میــان وعــده و ســایر منابــع رایگانــی را 

در Sports Snacktivism Handbook دارم.

10 میان وعده برای 
ورزش های تیمی کودکان

چیپس و کوکی ها را دور بریزید و در عوض       
این غذاهای سالم را جایگزین آنها کنید.

10 میان وعده برای 
ورزش های تیمی کودکان

چیپس و کوکی ها را دور بریزید و در عوض       
این غذاهای سالم را جایگزین آنها کنید.

مقاله شماره 1
را در سایت تیزلند بیابید!

اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

 https://goo.gl/6sSmmZ
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اگرچــه حــذف کامــل میــان وعده هــای تیمــی کار ســاده ای 

نیســت امــا بعضــی از مربیــان از میــان وعــده پــس از بــازی 

ــا  ــوه )ی ــن از می ــوارد م ــن م ــن در ای ــد. بنابرای ــذت می برن ل

ســبزیجات( و آب حمایــت می کنــم. آن هــا آب رســان، ســبک 

ــی از  ــدازه کاف ــا در روز به ان ــر بچه ه ــتند و اکث ــذی هس و مغ

آن اســتفاده نمی کننــد. میوه هــای تــازه و ســبزیجات معمــوالً 

بــرای کــودکان مبتابــه آلــرژی غذایــی مفیــد هســتند. عــاوه 

بــر ایــن، بچه هــا می تواننــد میــان وعــده بخورنــد و زمانــی 

کــه بــه خانــه می رونــد هنــوز هــم جــا بــرای خــوردن نهــار 

و شــام داشــته باشــند. در ایــن مقالــه 10 ایــده وجــود دارد.

ی کودکان
ی تیم

ش ها
ی ورز

10 میان وعده برا
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مقاله شماره 2
را در سایت تیزلند بیابید!

اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

چرا رفتار دختر 9 ساله من 
اخیرا تغییر کرده است؟

برای شروع؛ مهم است به یاد داشته باشید که همه 
کودکان متفاوت هستند و حتی یک کودک می تواند 
در طول دوران کودکی خود به طور قابل توجهی تغییر کند.

چرا رفتار دختر 9 ساله من 
اخیرا تغییر کرده است؟

برای شروع؛ مهم است به یاد داشته باشید که همه 
کودکان متفاوت هستند و حتی یک کودک می تواند 
در طول دوران کودکی خود به طور قابل توجهی تغییر کند.

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

بزرگــم خیلــی احساســاتی اســت. اخیــراً بدخلــق شــده اســت و 

در همه چیــز خواســتار توجــه بیشــتری اســت. آیــا در ایــن ســن 

عــادی اســت؟ دختــر کوچکــم خوشــحال اســت. چگونــه می توانم 

بــه دختــر بزرگــم کمــک کنــم؟

ــه  ــه همیشــه ب ــن اســت ک ــن کار ای ــه بهتری ــد ک ــه نمان  ناگفت

تغییراتــی کــه در شــخصیت و/یــا رفتــار فرزنــد خــود رخ می دهــد 

ــد  ــی می توان ــن تغییرات ــوارد، چنی ــی م ــد. در برخ ــه کنی توج

نشــانه ای 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 لزومــًا همیشــه 

بــرای والدیــن محســوس نیســت. مثــل همیشــه الزم اســت کــه 

رفتارهــای فرزنــد خــود را به طــور مرتــب بررســی کــرده تــا بدانیــد 

آن هــا نســبت بــه زندگــی اجتماعــی، تحصیلــی و خانوادگی شــان 

ــد  ــا ب ــوب" ی ــخ "خ ــات پاس ــب اوق ــد. اغل ــی دارن ــه احساس چ

نیســت اســت امــا پرســش های متــداول زمانــی را کــه او آمــاده 

ــود را  ــات خ ــر تحقیق ــد. اگ ــخص می کن ــت را مش ــت اس صحب

ــداده، ممکــن  ــچ عوامــل اســترس زایی رخ ن ــد و هی انجــام داده ای

اســت ایــن حالــت فقــط بــه یــک دوره ی خــاص گذرایــی مربــوط 

شــود کــه بایــد توجــه بیشــتری بــه او داشــته باشــید. هــر زمــان 

کــه می توانیــد برنامه هایــی را بــرای ســپری کــردن زمــان 

بی وقفــه ای بــا فرزندتــان در انجــام کاری کــه از آن لــذت می بــرد 

ترتیــب دهیــد. گذرانــدن زمــان بــا اعضــای خانــواده عالــی اســت. 

امــا بعضــی بچه هــا نیــاز دارنــد زمانــی را بــدون حضــور خواهــر 

ــا  ــی ارض ــاظ عاطف ــا ازلح ــد ت ــپری کنن ــما س ــود ش ــا خ ــرادر ب و ب

ــی  ــم زمان ــه می کن ــن مــن به شــدت توصی ــر ای ــوند. عــاوه ب ش

کــه رفتــار او خــوب اســت میــزان تقویــت مثبتــی کــه شــما در 

ــودکان  ــوارد؛ ک ــی م ــد. در بعض ــی کنی ــد را ارزیاب ــاد کردی او ایج

ــات  ــار/ احساس ــه رفت ــد ک ــت می کنن ــه ای را دریاف ــام ناگفت پی

ــت توجــه ســایرین را  ــار/ احساســات مثب منفــی ســریع تر از رفت

بــه خــود جلــب کنــد. اگــر شــما تأکیــد زیــادی )منظــورم خیلــی 

زیــاد اســت( روی توجــه بــه رفتارهــای مثبــت داشــته اید ممکــن 

اســت بــه ایــن نتیجــه برســید کــه او در طول زمــان بیشــتر توجه 

شــمارا در رفتارهــای مثبــت می دانــد. اطمینــان حاصــل کنیــد کــه 

ــرل  ــورانه" او را کنت ــار "جس ــه رفت ــبت ب ــود نس ــای خ واکنش ه

کــرده تــا به صــورت غیــرارادی آن رفتــار را تقویــت نکنیــد. شــما 

ــد  ــام دهی ــی انج ــاس ناتوان ــدون احس ــن کار را ب ــد ای می توانی

)گاهــی اوقــات آن هــا 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!

ما از بهترین پزشکان خواسته ایم 

تا بهترین روش ها برای بستن زخم، 

استفاده از کمک های اولیه و آرام 

کردن بیماران کوچک را به ما بگویند تا 

بتوانید به سرعت مسئله را حل کنید.

آشنایی با کمک های اولیه 
برای 6 حادثه رایج

آشنایی با کمک های اولیه 
برای 6 حادثه رایج

به محض اینکه کودک اولین قدم های خود را بردارد،  
ممکن است حوادثی برای او رخ دهد. همیشه نمی توانید 

از رخ دادن حوادث پیشگیری کنید اما برخی راهکارها 
به شما کمک می کنند تا به فرزند خود کمک کنید       

احساس بهتری داشته باشد. این مقاله را بخوانید.

آشنایی با کمک های اولیه برای 6 حادثه رایج

https://goo.gl/3Ksfm1 
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پرسش و پاسخ 
درباره کمک های اولیه

پرسش
وقتــی زخــم را بانــداژ کنیــم زودتــر خــوب می شــود 

یــا اگــر بــاز باشــد؟

پاسخ
ــد  ــداژ می توان ــاز اســت، بان ــه زخــم ب ــی ک ــا زمان ت

از عفونــی شــدن پیشــگیری کنــد. امــا پــس از چنــد 

روز، هــوا خــوردن بــه زخــم می توانــد بهبــود را 

ــداژ  ــدون بان ــودک را ب ــد ک ــد. می توانی ــریع کن تس

بخوابانیــد و پــس از چنــد ســاعت زمانــی کــه 

ــد. ــال کنی ــدد اعم ــداژ مج ــت، بان ــواب اس خ
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پرسش
واقعــًا  آنتی بیوتیــک  پمادهــای  آیــا 

ــتند؟ ــر هس مؤث

پاسخ
ــک  ــود کم ــه بهب ــا ب ــن پماده ــه، ای بل

در  نیســت  نیــازی  امــا  می کننــد. 

ــت  ــاج نیس ــه دارو احتی ــه ب ــواردی ک م

کــه  زمانــی  کنیــد.  اســتفاده  آن  از 

ــه  ــده ک ــک ایجادش ــراش کوچ ــک خ ی

ــان  ــی از محقق ــت. برخ ــت بازنیس پوس

ــد از  ــتفاده بیش ازح ــه اس ــد ک معتقدن

ــت  ــاد مقاوم ــث ایج ــک باع آنتی بیوتی

بــه درمــان عفونــت می شــود.

پرسش
ــرای اینکــه کودکــم کمپــرس  ترفنــدی ب

یــخ را تحمــل کنــد ســراغ داریــد؟

پاسخ
برخــی از والدیــن معمــوالً کمپــرس 

ــازی  ــا نی ــد. ام ــرد می کنن ــیار س را بس

و  بزنــد  یــخ  بگذاریــد  کــه  نیســت 

ــد.  ــرار دهی ــل ق ــپس آن را روی مح س

ــرار  ــف ق ــک لی ــل ی ــخ را داخ ــی ی کم

ــر احتمــاالً  ــد. کــودکان کــم ســن ت دهی

ــف  ــکل های مختل ــا ش ــی ب کمپرس های

ــد. ــت دارن را دوس

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

پاسخ
برخــی از زخم هایــی کــه توســط چیزهــای کثیــف ایجادشــده اند، 

ــام  ــر تم ــد. اگ ــرار می دهن ــزاز ق ــاری ک ــودک را در معــرض بیم ک

ــاالً  ــند، احتم ــده باش ــه زده ش ــق برنام ــودک طب ــن های ک واکس

ــا  ــان، ب ــرای اطمین ــا ب ــدارد. ام ــدد ن ــن مج ــه واکس ــازی ب نی

ــاره خطــر کــزاز مشــورت کنیــد. پزشــک درب

چگونه کودک خود را آرام کنید!
احساســات و تــن صــدای خــود را تــا حــد امــکان آرام نگه داریــد 

و از نــکات زیــر اســتفاده کنید.

• اگر کودک زیر 5 سال دارد
ــک  ــد از ی ــر می توانی ــانید. اگ ــز بپوش ــه تمی ــا یکپارچ ــم را ب زخ

ــرای باندپیچــی کمــک بگیریــد و شــما کــودک  شــخص دیگــر ب

را آرام کنیــد. حــواس او را بــا کتــاب، اســباب بازی های کوچــک، 

حبــاب یــا برچســب پــرت کنیــد. از کلماتــی متناســب بــا ســن 

کــودک اســتفاده کنیــد. اگــر کــودک نمی دانــد بیمارســتان 

چیســت، بــه او بگوییــد بیمارســتان جایــِی کــه مــردم بــه مریضا 

ــن. ــوب بش ــا زود خ ــد ت ــک می کنن کم

• اگر کودک بین 6 تا 12 سال است
از او در انجــام کمک هــای اولیــه کمــک بگیریــد. حتــی اینکــه از 

ــه احســاس  ــه دارد، باعــث می شــود ک ــاد را نگ ــد پم او بخواهی

بهتــری در کنتــرل شــرایط داشــته باشــد. او را بــا فیلــم و 

برنامه هــای تلویزیونــی، بازی هــای الکترونیکــی قابل حمــل، 

ــد. ــرگرم نگه داری ــتان ، س ــا داس ــگ و ی آهن

از پیــش دربــاره مســائل بــا کــودک صحبــت کنیــد. اگــر از گزش 

حشــره یــا یــک بریدگــی غافلگیــر شــود، اضطــراب بیشــتری بــه 

ــود. او وارد می ش
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لوازم ضروری 
جعبه کمک های اولیه

وجــود جعبــه کمک هــای اولیــه در خانــه و ماشــین 

ــرار  ــاز را در آن ق ــوازم موردنی ــی ل ــت. تمام ــروری اس ض

ــوازم زیــر  دهیــد امــا آن را زیــاد پــر نکنیــد. می توانیــد ل

ــد: ــرار دهی ــود ق ــه خ ــای اولی ــه کمک ه را در جعب

- موچین )برای خارج کردن نیش(

ــرای  ــن )ب ــیون کاالمی ــزون 1% و لوس ــرم هیدروکورتی - ک

ــش( ــا نی ــزش ی گ

- دســتمال مرطــوب الکلــی )بــرای تمیــز کــردن قیچــی و 

موچیــن(

واکنش هــای  )بــرای  خوراکــی  هیســتامین  آنتــی   -

آلرژیــک(

ــت هایی  ــتن دس ــرای داش ــس )ب ــر التک ــتکش غی - دس

ــگام درمــان زخــم( ــز در هن تمی

- استامینوفن یا ایبوپروفن )برای درد و تب(

- دماسنج )غیر جیوه

غیر شیشه ای(

- پماد سه 

آنتی بیوتیک 

)برای جلوگیری 

از  عفونت(

ــت  ــردن دس ــز ک ــرای تمی ــت )ب ــده دس - ضدعفونی کنن

ــت( ــترس نیس ــون در دس ــه آب و صاب ــی ک درزمان

ــری از دســت دادن حــرارت پــس از  ــرای جلوگی ــو )ب - پت

ــوک( ــان ش ــرای درم ــزرگ و ب ــوختگی های ب س

ــیر  ــچ ش ــر هی ــم اگ ــوی زخ ــرای شستش ــری آب )ب - بط

ــود دارد( ــی وج ــی در نزدیک آب

- کمپرس سرد فوری )برای کنترل تورم(
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مقاله شماره 4
را در سایت تیزلند بیابید!

اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

6 مزیت درس های 
موسیقی برای کودکان
اگر شما با اضافه کردن کالس های موسیقی به 

6 مزیت درس های 
موسیقی برای کودکان
اگر شما با اضافه کردن کالس های موسیقی به 

این لیست مخالف هستید، به مزایای موسیقی که 
درس های ویولن و پیانو برای فرزندتان به ارمغان 

می آورد، توجه داشته باشید. شاید او بتهوون بعدی 
نباشد، اما ممکن است یادگیری درس ریاضی، تمرین 
رفتارهای خوب )ازجمله صبر!( و تبدیل شدن به یک 

بازیکن تیمی را برای او راحت تر کند. 

ــا  ــد. بچه ه ــم درآمیخته ان ــی باه ــیقی و ریاض موس

نحــوه ی  مقیاس هــا  و  ریتــم  ضــرب،  درک  بــا 

ــاد  ــا را ی ــخیص الگوه ــر و تش ــاد کس ــیم، ایج تقس

موســیقی؛  کــه  می رســد  نظــر  بــه  می گیرنــد. 

ــر  ــر دیگ ــه درک بهت ــک ب ــرای کم ــا را ب ــز بچه ه مغ

ــر  ــن کیلین ــد. لی ــال می کن ــی فع ــای ریاض زمینه ه

 Redondo در   Rhapsody موســیقی  بنیان گــذار 

Beach, CA می گویــد: همان طــور کــه بچه هــا 

ــا  ــدن ترانه ه ــه خوان ــروع ب ــوند، ش ــر می ش بزرگ ت

و بــه خاطــر ســپردن آن هــا در حافظــه کوتاه مــدت 

ــری الرو،  ــد. م ــدت می کنن ــه بلندم ــًا حافظ و نهایت

ــیقی در  ــکده موس ــوزوکی در دانش ــن س ــم ویول معل

ــتفاده  ــد: اس New Haven, Connecticut می گوی

ــن  ــام ای ــرای انج ــی ب ــتگاه مغناطیس ــک دس از ی

ــایر  ــدًا روی س ــد بع ــه می توان ــت ک ــی اس کار؛ روش

مهارت هــا تأثیــر بگــذارد. کاس هــای موســیقی 

ــد.  ــنا می کن ــه آش ــک پای ــا فیزی ــودکان را ب ــز ک نی

ســیم های  درآوردن  صــدا  بــه  به عنوان مثــال، 

گیتــار یــا ویولــن بــه بچه هــا ارتعاشــات هارمونیــک 

ــازهای  ــی س ــد. حت ــوزش می ده ــمپاتیک را آم و س

بــدون ســیم ماننــد درام و وایبرفــون بــه بچه هــای 

ــن اصــول  ــا ای ــن فرصــت را می دهــد ت ــر ای بزرگ ت

ــد. ــف کنن ــی را کش علم

موسیقی مهارت های علمی را بهبود می بخشد!

ی کودکان
ی برا

سیق
ی مو

س ها
ت در

ش مزی
ش

https://goo.gl/ZR6rEN 
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بعضی سازها مانند: طبل و 

تنبک، به بچه ها کمک می کند 

مهارت های هماهنگی و حرکتی 

در آن هایی که نیاز به حرکت 

دست ها، بازوها و پاها دارند را 

بهبود بخشند. کریستن ریجستر 

مدیر برنامه دوران کودکی در 

 Sherwood دانشکده موسیقی

در کالج شیکاگو در کلمبیا 

می گوید: این نوع ساز برای  

   بچه های باانرژی باال بسیار 

                مناسب است. 

سازهای سیم دار و کیبورد 

مانند: ویولن و پیانو؛ به  

عکس العمل های مختلف از 

دست راست و چپ به صورت 

هم زمان نیاز دارند. ریجستر 

می گوید: »این کار مانند خاراندن 

سر و مالیدن شکم به صورت 

هم زمان است«. سازها نه تنها به 

بهبود پیچیدگی ها کمک می کنند 

بلکه می توانند بچه ها را 

      تشویق کنند که در 

                           

موقعیت های 

ناخوشایند طبیعی؛ 

آرام باشند. تقویت 

هماهنگی و زمان بندی 

دقیق می توانند بچه ها 

را برای سرگرمی های 

دیگر مانند: رقص و 

ورزش آماده کنند.

موسیقی مهارت های فیزیکی را بهبود می بخشد!

ان
دک

کو
ی 

برا
ی 

یق
س

مو
ی 

ها
س 

در
ت 

زی
 م

ش
ش
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ــه  ــاز ب ــی نی ــای گروه کاس ه

تعامــل و ارتباطاتــی دارد کــه 

تشــویق  را  گروهــی  کارهــای 

می کننــد؛ زیــرا بچه هــا بایــد 

ــد و  ــای بلن ــاد صداه ــرای ایج ب

ــر  ــا یکدیگ ــته ب ــای آهس صداه

همــکاری کننــد. اگــر بچــه ای 

ــد  ــی بلن ــا صــدای خیل ســاز را ب

می نــوازد  ســریع  خیلــی  یــا 

ــتر  ــم شــود. ریجس ــد تنظی بای

بچه هــا  بــرای  می گویــد: 

مهــم اســت کــه بخش هــای 

گروهــی  در  را  خــود  فــردی 

درک  و  بشناســند  بزرگ تــر 

 ،Rhapsody کننــد. موســیقی

ــیقی  ــوزش موس ــای آم کاس ه

ــه  ــد ک ــه می ده ــی را ارائ عموم

ــوزان  ــش آم ــان دان در آن معلم

ــه گروه هایــی تقســیم کــرده  را ب

و وظایفــی را بــه هــر کــس 

ــک  ــر ی ــد. ه ــص می کنن تخصی

انتخــاب  مســئول  تیم هــا  از 

ســاز یــا ایجــاد ملــودی اســت و 

دانــش آمــوزان روی یــک هــدف 

مشــترک کار می کننــد. کاینــر 

تجربیاتــی  »ایــن  می گویــد: 

اســت کــه مــا در مجمــع داریم«. 

»مــا بــه تعامــل گروهــی بیشــتر 

ــم«. ــاز داری ــکات نی ــل مش و ح

موسیقی مهارت های اجتماعی را پرورش می دهد!

ی کودکان
ی برا

سیق
ی مو

س ها
ت در

ش مزی
ش
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ارائــه  را  فضایــی  درس هــا 

بچه هــا  کــه  می کننــد 

می تواننــد یــاد بگیرنــد کــه نقــد 

ــد و خودشــان  ســازنده را بپذیرن

نیــز نقد ســازنده داشــته باشــند. 

تغییــر  می گویــد:  ریجســتر 

ــه  ــت ب ــه مثب ــی ب ــورد منف بازخ

کمــک  اعتمادبه نفــس  ایجــاد 

گروهــی  درس هــای  می کنــد. 

می توانــد  خــاص،  به طــور 

بــه بچه هــا کمــک کنــد تــا 

ازجملــه  هیچ کــس  بداننــد 

خودشــان یــا بقیــه اعضــای گروه 

کامــل نیســت و هرکســی جــای 

پیشــرفت دارد. الرو می گویــد: 

ــک  ــوم ی ــرض عم ــرا در مع »اج

مهــارت مهم اســت که مشــخص 

ــک  ــد ی ــما می توانی ــد ش می کن

ــوید  ــه ای بش ــیقیدان حرف موس

یــا خیــر«. او اضافــه می کنــد 

به راحتــی  مهــارت  ایــن  کــه 

نیــز  ســخنرانی  در  می توانــد 

ــی  ــه زمان ــذارد. و البت ــر بگ تأثی

کــه بچــه ای به انــدازه کافــی 

ــک  ــد، مال ــرده باش ــرفت ک پیش

موســیقی ای  مهارت هــای 

ــتقال  ــه اس ــه ب ــود ک ــد ب خواه

او کمــک خواهنــد کــرد.

موسیقی اعتمادبه نفس را افزایش می دهد!
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لــذت  ســاز؛  یــک  یادگیــری 

آمــوزش  را  تعلیــم  از  بــردن 

به عنوان مثــال؛  می دهــد. 

ــیب دار  ــی ش ــک منحن ــن ی ویول

اســت. الرو می گویــد: قبــل از 

ــد  ــی را بنوازی ــد نت ــه بتوانی اینک

بایــد یــاد بگیریــد چگونــه ســاز 

را خــم کــرده و پــای خــود را کجا 

قــرار دهیــد. نواختــن یــک ســاز 

ــد  ــوزش می ده ــا آم ــه بچه ه ب

و  ماه هــا  ســاعت ها،  بایــد 

ــرده  ــن ک ــال ها تمری ــی س گاه

و پشــتکار داشــته باشــند تــا 

بــه هــدف خــاص خــود کــه 

ــا  ــیقی ب ــرای موس ــد اج می توان

یــک گــروه یــا حفــظ یــک قطعه 

ــد.  ــت یابن ــد، دس ــرادی باش انف

می گوید:«درس هــای  الرو 

خصوصــی و تمریــن در منــزل 

نیــاز بــه یــک توجــه بســیار 

ــه  ــرای ده دقیق ــی ب ــز حت متمرک

دارد«.  بی وقفــه  به صــورت 

درس هــای گروهــی کــه در آن 

می گیرنــد  یــاد  هنرجویــان 
یــک  در  را  یکســان  ســازهای 

گــروه بنوازنــد، شــکیبایی را نیــز 

افزایــش می دهنــد زیــرا بچه هــا 

ــه  ــا نوبــت ب ــد ت ــر کنن بایــد صب

نواختــن آن هــا برســد و بچه هــا 

بــا انتظــار کشــیدن بــرای نوبــت 

خــود و گــوش دادن بــه هــم 

تــا  می گیرنــد  یــاد  کاســیها 

ــودن  ــاکت ب ــتن و س ــا نشس ب

مشــخص  مدت زمــان  بــرای 

بــه  بــودن،  آگاه  همچنیــن  و 

ــرام بگذارنــد.  دیگــران احت

موسیقی نظم و شکیبایی را تصحیح می کند!

ی کودکان
ی برا

سیق
ی مو

س ها
ت در

ش مزی
ش
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نواختــن  و  یادگیــری  بــا 

بچه هــا  مختلــف،  ســازهای 

می تواننــد کشــف کننــد کــه 

موســیقی چــه نقــش مهمــی 

دارد.  فرهنگ هــا  ســایر  در 

و  بانگوهــا  به عنوان مثــال؛ 

ــا  ــد بچه ه ــا می توانن ــم بلزه تی

موســیقی  ســبک های  بــا  را 

آفریقایــی و کوبایــی آشــنا کننــد. 

ــما و  ــه ش ــازی ک ــت، س درنهای

می کنیــد  انتخــاب  فرزندتــان 

ــی  ــاس فاکتورهای ــر اس ــد ب بای

ســاز  اینکــه  از  قبــل  باشــد. 

ــد،  ــه بیاوری ــه خان ــدی را ب جدی

ــد: ــه کنی ــر توج ــؤاالت زی ــه س ب

• آیــا فرزنــد شــما بــه ســاز 

ــاز  ــدای س ــا ص ــه دارد؟ آی عاق

ــرد را  ــه از آن می گی ــی ک و حس

دوســت دارد؟ بعضــی از مدارس 

»باغ وحــش  یــک  موســیقی 

دوست داشــتنی« ارائــه می کننــد 

ــا چندیــن ســاز  ــه بچه هــا را ب ک

می کنــد. آشــنا 

• آیــا ســاز خیلــی چالش برانگیــز 

اگرچــه امــروزه ویولــن از کشــور 

ــری  ــا یادگی ــد ام ــا می آی ایتالی

را  بچه هــا  آن  نواختــن  بــرای 

ــیک  ــیقی کاس ــرض موس در مع

ــی  ــیقیدانان آلمان ــوب موس محب

ــد.  ــرار می ده ــز ق ــی نی و اتریش

ماننــد  تنوع پذیــر  ســازهای 

می تواننــد  پیانــو  و  ویولــن 

ســبک ها  از  وســیعی  طیــف 

اســت یــا خیلــی جــذاب نیســت 

ــرای  ــم ب ــما و ه ــرای ش ــم ب )ه

فرزندتــان(؟

خلق وخــوی  بــا  ســاز  آیــا   •

اســت؟ فرزنــد شــما ســازگار 

ــرای شــما  ــا صــدای ســاز ب • آی

قــرار  کــه  والدینــی  به عنــوان 

ــان  ــن فرزندت ــرای تمری ــت ب اس

ســاعت ها بــه آن گــوش دهیــد، 

لذت بخــش اســت؟

• آیــا فرزنــد شــما به طــور خاص 

بــه ســبک موســیقی خاصــی 

عاقــه دارد؟ اگــر این طــور اســت 

ایــن فاکتــور را در انتخــاب ســاز 

ــازی  ــوان س ــد به عن ــاظ کنی لح

را بــه همــراه داشــته باشــند 

ــه  ــاز )ک ــیک و ج ــه: کاس ازجمل

ــد(.  ــاز ش ــکا آغ ــوب آمری در جن

نکتــه مهمــی اســت کــه بچه هــا 

در ســنین کــم بافرهنگ هــای 

ــن  ــرا ای ــوند زی ــنا ش ــر آش دیگ

امــر موجــب بازنگــری آن هــا در 

ــر  ــنت ها فرات ــان و س ــورد جه م

بشــود. می داننــد  ازآنچــه 

خــاص بــرای ســبکی خــاص. 

نوازنــده  یــک  به عنوان مثــال، 

ویولــن در یــک گــروه موســیقی 

ــد  ــختی خواه ــرایط س ــاز ش ج

ــت. داش

ــد  ــز نمی گوین • کارشناســان هرگ

بــرای  ســاز  بهتریــن  کــه 

بزرگ تــر  بچه هــای  یادگیــری 

از  بســیاری  امــا  چیســت 

ایــن  بــر  موســیقی  معلمــان 

باورنــد کــه کار بــا پیانــو، طبــل و 

ــا ســنتور(،  ــد درام ی تنبــک )مانن

ــا  ــار ی دســتگاه ضبط صــوت، گیت

ویولــن مشــکل اســت.

موسیقی بچه ها را با فرهنگ های دیگر آشنا می کند!

هنگام انتخاب ساز به چه نکاتی باید توجه کرد!
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