بسمه تعالی

صداقت

جایی در مسیر بزرگ شدن ،بچه هاا درغ فتا ر ری یااد مایفیرناد ،ت ای مم ار یآا

ان ری ی

غیلدینشان هم یاد نگرف ه باشند .تلویزیون ،بچاه هاا دیگار یاا ت ای بزرف رهاا دیگار مم ار
یآ

باعث ییر نوع رف ارهاا انااا شاد باشاند .ت ای مایتویناد یان ناوع م اانیزا دفااعی

برییشان باشد .یفر یهمی

صدیق

ری برییشاان تویاید دهیاد غ منمانشاان آاا ید یاه همیشاه

بری شنیدن ترفهایشان امااد ییاد ،انوقا

برییشاان در دآا ر تار وویهیاد باود مصاوصاا

مانهایی یه می دینند یار یش باهی ینجاا دید یناد .ویلای ی بچاه هاا بصاا ر تار
غیلدینشان یا ی ن ووردن می ترآند غیقعی

ری باا غیلدینشاان در میاان بگنیرناد .بایاد باه انااا

بتامانید یه رف ار بد اناا منماناا عاویقبی وویهاد دیشا
ال ا بری فت ر غیقعی

ی فریادهاا

یماا همیشاه بصاا ر یین اه شاجاع

ری دیشا هیناد تسسینشاان ینیاد .ی هماه مام ار یین اه شاما هام بایاد

وود فرد صادق باشید یری یفر در شما بیصدیق ی ببینند اناا یاد وویهند فرف .

احترام

بچهها یت ریا ری ی مسیط واناه غ واانوید شاان یااد مای فیرناد .یفار بچاه هاا ببینناد یاه شاما
بعنوین غیلدیر چقدر مس رمانه با هم رف ار می ینید ،چقادر رف ارتاان باا واود انااا غ بقیاه یفارید
وانوید با یدب غ یت ریا یآ  ،منمار باشاید یاه ی شاما یلگاو برمایدیرناد .بچاههاا رف ارهاا ری
درآ ا

م اام یلماااد تقلیااد مااییننااد .فت ا ر یلماااتی م اام «وااویهم مااییاانم»« ،لنتااا»،

«م ش را» غ «عنر میوویهم» در جلاو انااا باه انااا یت اریا غ یدب ری یااد مایدهاد .همچنایر
باید به انااا یااد بدهیاد باه بادن ،یماویا ،ن ارید غ یع قاادید دیگارین هام یت اریا بگنیرناد.
قدرشناسی

ووب می دینایم یاه چقادر ریتا

مم ار یآا

نادفی غ ادا هاا ری یوچان بشاماریم .انقادر

درفیر نقاط منتی ندفی واود مایشاویم یاه یادماان مایرغد باری نقااط م با

ان شا رفزیر

باشیم .به فر ندین ان یاد بدهیاد یاه هار رغ ت ای باری یاوچ ریر چیزهاا شا رفزیر باشاند،
چیزها یوچ ی م م هوی یا یان لبصناد ی یسای .باه انااا یااد بدهیاد یاه باری یین اه ناد
هسا ند ،بااری وااانوید غ دغآ انشااان ،اانییی یااه ماایوورنااد ،لبااا هایشااان ،آااقال باااال
آرشان غ آالم یشان قدرشنا
یآ

باشاند  .باه انااا نشاان دهیاد یاه هار رغ باری انااا نعم ای

ی جانب ودیغند .ت ی می توینید به اناا یاد بدهید یاه ی نعما هاایی یاه ودیغناد باه انااا

بصشید لیس

تایه ینناد .ییار یارهاا باه انااا اماو

مایدهاد یاه باری هماه چیاز بایاد

شااااااااااااااااااااااااااااااا رفزیر باشاااااااااااااااااااااااااااااااند.
سخاوت

ما در دنیا «مر می وویهم» ندفی مایینایم .مار ،مار ،ماره بچاه هاا هام در چنایر دنیاایی
ندفی میینند یما لزغمی ندیرد یه انجاا بمانناد .در آاااهاا قبام ی مدرآاه بچاههاا تقسایم
یردن ری یاد می فیرند .یفار رغ ییار مسااله در واناه تاییاد شاود ،باری انااا دشاویر نصویهاد
بود .یین ه به اناا یاد بدهیاد باه دیگار ین یمان ینناد هام ناوعی آاصاغد غ بصشاندفی یآا
یری به اناا یاد می دهد یه در غق شاان بصشاند باشاند .غق ای وودتاان باه نیا منادین لباا

غ

نی هدیه بدهید ،اناا هم درک میینند یه باید بصشند باشند.

خاص بودن

بچه ها یوچن موجودید آا فار نیسا ند .هار یاار یاه دغآا

دیرناد ری در هار ماان یاه

دیرند غ با هر یسی یه دغآ

دغآ

دیرند ینجاا مای دهناد .یماا هرچاه آنشاان بااالتر مایرغد،

یاد میفیرند وودشان ری با همساالنشان مقایساه ینناد غ تتااغدهاا غ شاباه هاا بایر انااا ری
می بینند .مم ر یآ
مم ر یآ

تال

ینند با انچه یه بقیاه دیرناد یاا ینجااا مایدهناد آاا فار شاوند یاا

نتامند چری بعضی یفارید یینقادر باا انااا فارق دیرناد .بایاد باه فر نادین ان یااداغر

شوید یه ی همان یب دی یودیی واص هس ند .به انااا بتامانیاد یاه فردیا
بودنشان یآا  .انااا ری تشاوین ینیاد فردیا

وودشاان ری ی

انااا باعاث وااص

ریان عالیقشاان یشاال ینناد.

اناا ری همیالآی ها یا دغآ انشان مقایسه ن نید غ برییشاان تویاید دهیاد یاه بقیاه ادمااا هام
واص هس ند یما نباید به وا ر واص بودنشان باه اور م تااغتی باا انااا برواورد شاود .مم ار
یآ

بچه ی بپرآد یه چری ین نتر ییر ش لی یآا

یاا یینناور تارف مای ناد یاا رف اار مای

یند .برییشان تویاید دهیاد یا ه چاری ان فارد م تااغد یآا

غ بار رغ واوصایاد وااص ان

فرد تایید ینید .ییر به اناا یمن وویهد یرد تتاغدها ادماا ری بپنیرند.
بخشش

یفر بصشیدن به بچاههاا اماو
ادماا مم ر یآ

دید شاود ،در بزرفساالی ینساانهاا با ار وویهناد شاد .

چه وویآ ه غ چه ناوویآ ه در تان انااا باد ینناد .ییار چیاز نیسا

یاه

ب وینیم بچه هایمان ری به ور یامم در بریبار ان تتاک ینایم .یماا یفار بصشاندفی ری یااد بگیرناد،
مسب

غ ماربانی ری هم یاد میفیرند .غق ی یسای باه انااا صادمه مای ناد ،غق ای مایوویهناد

دردشان ری یبری ینند به تارف هایشاان فاو

دهیاد یماا در اوار برییشاان تویاید دهیاد یاه

یینه نگه دیش ر ی ان فرد فقط باعث تیرفی اناا مایشاود .ییناه انااا ری یآایر واود ماییناد غ
به فرد اآیب رآان قدرد باالتر می دهد .دیگار نصویهناد توینسا

م ام قبام در نادفی واود

پیم رغند غ ندفی شاد دیش ه باشند یری تلصای ی درغن ،انااا ری مای واورد .آاعی ینیاد باه
اناا بتامانید یه ان فرد به ییر عل

به انااا صادمه د یآا

یاه واود

هام در عمان غجاود

وود اآیب دید یآ  .تناا دلیلی یه باعث مای شاود بصاویهیم باه دیگارین اآایب بازنیم ییار
یآ

یه بصویهیم با صدماد غ اآیبهایی یه وودمان وورد ییم ینار بیاییم.

شوخطبعی

ندفی پر ی فری غ نشیب یآا  .پار ی هیجاان غ همچنایر درد یآا  .بچاههاا در هار ماوقعی ی

باید ییر ری ی اناا یااد بگیاریم .انااا مایتوینناد ویلای ریتا

وند ری میبینند غ در غیقعی

باه

عقب برفردند غ معموال هیچ چیز ری جد نمی فیرناد .باری انااا نادفی فقاط یان مایر باا
بزرگ یآ  .باید به بچهها ی ان یمن ینید تا پایاد عمر باا ییار ار تت ار نادفی ینناد .غق ای
بزرف ر می شوند ،با شرغع شدن مدرآه غ فشار همسااالن نادفی آاص تار مایشاود .باه انااا
نشان دهید چنور می توینند با وندیادن نادفی شاان ری با ار یارد غ باا جاوک تعریاال یاردن
بری هم دیگر ینجاا فعالی هاا متارم م ام ی ااب ووینادن ،باا
ترف دن با همادیگر درماورد نادفی ،غیاعی

یاردن در پاارک یاا فقاط

واود ری با ار ینناد .یین اه بدینیاد چاه چیاز

باعث به وند یندیو ر یا لبصند دن فر ندین ان می شود ریبناه شاما ری باا انااا قاو تار وویهاد
یرد.

نگرش مثبت

دیشاا ر نگاار

م باا

در ینااار شااو

بعاای عااالی یآاا  .ویلاای غقاا هااا ناادفی بساایار

نایمیدینند میشود غ بعنوین یفارید بزرفسااا مای دینایم یاه چقادر ریتا

مم ار یآا

منتیبافی ها دغر غ برمان شویم .مصاوصا غق ی هماه چیاز انناور یاه ماا دغآا

یآایر

دیریام پایم

نرغد غ به انچه یه مای واویهیم نرآایم ،ییمانماان ری باری دیشا ر فردییای رغشارتار ی دآا
میدهیم .بچه ها باید باا یهمیا

دیشا ر نگار

م با

در نادفی اشانا شاوند یاری م اآاتانه

ادماا غ یتتاقاد ندفی ویلی غق هاا موجاب نایمیاد انااا وویهناد شاد .غ غق ای ییار یتتااق
بیت د ،یفار نگرشای م با

دیشا ه باشاند ،وویهناد توینسا

در نادفی پایم رف اه غ ییماان

دیش ه باشند یاه نادفی برییشاان شااد باه یرمواان وویهاد اغرد .دیشا ر نگار
دیش ر غیلدینی م ب

شرغع می شود .نشاان دیدن رف اار غ نگار

م با

م با

باا

ی جاناب شاما یهمیا

بسیار یاد دیرد یری شما یلگو فر ندین ان هسا ید .یفار فقاط ی شاما تارفهاا یاا رف ارهاا
منتی ببینند ،اناا هم هماننور رف ار وویهند یرد غ برع س .

پشتکار

هیچ دیا ی ما ینساان یااملی نیسا یم ،باه همایر دلیام هیچوقا

نمایتاوینیم یاار ری یامام

ینجاا دهیم ،مصاوصا یفر دفعاه یغلای باشاد یاه ان ری یم ساان مایینایم .پشا ار باه بچاههاا
یمن می یند هیچوق

دلسارد نشاد غ باری چیزهاایی یاه مایوویهناد باه تالششاان یدیماه

دهند .غق ی ویلی یوچن هس ند یارهایی م ام ری رفا ر ،باا
قبیم ری نمیتوینند به ووبی غ یامم ینجاا دهند .یما انقدر تاال

یاردن ،انی واوردن غ ی ییار
مایینناد یاه موفان مایشاوند

یری هنو با معنی دلسرد غ نایمید اشانا نشاد یناد .یماا ییار مسااله باا بااال رفا ر آنشاان
توییر مییند .دچار تار هاایی مای شاوند غ شارغع باه مقایساه وودشاان باا همسااالن واود
میینند .فشارها مدرآاه غ در هایشاان هام هسا  .شاما بعناوین غیلادیر انااا بایاد بناور
مدیغا تشویقشان ینید یه به ریهشاان یدیماه دید  ،بیشا ریر تالششاان ری باه یاار فیرناد .بایاد
به اناا نشان دهید یه چقدر به غجودشاان یف صاار مایینیاد .غق ای مایبینیاد وسا ه غ نایمیاد
شد یند ،با هدیی

غ ریهنمایی اناا غ آاویا پرآایدن ی انااا باه جاا یریساه پاآاش آویالتشاان،

به اناا یمن ینید .یفر در آر یام پشا ار دیشا ر ری بیامو ناد ،در بزرفساالی یفارید پارتال
غ آص یو

شد غ یاد میفیرند یه در هر یار ناای

تالششان ری به یار فیرند.

عشق

اوریر ماورد یاه یلب اه ی یهمیا

بسایار یااد برواوردیر یآا  ،اماو

شاور غ عشان باه

فر ندین یآ  :شور ندفی غ عشن به مردا غ چیزهاایی یاه ی ان لاند مایبرناد .بادغن عشان
اناااا ناادفی بساایار عاااد غ رغیاهااایی معمااولی وویهنااد دیشا  .عشاان مجموعااهی ی آااایر
هایی یآ

یر

یه در بااال کیار یاردیم یاری باعاث مای شاود هیجاان نادفی یاردن دیشا ه

باشند غ اناا ری تشوین ماییناد اداهاا با ار باشاند .باا دیشا ر نادفی آرشاار ی شاور غ
عشاان غ یش ا یاق غ عشاان غر یاادن بااه فر ناادین ان بااه اناااا عشاان ری بیامو یااد .بااری ت اای
یوچ ریر چیزها یش یاق نشان دهید .ینرژ شاما باه فر نادین ان من قام وویهاد شاد یاری باه
ییر ترتیب میبینند یه چقدر ندفی فوقیلعاد غ عالی یآ .

یر

ها دیگر هم هس ند یه بچهها باید با انااا اشانا شاوند یماا یینااا  ۱۰ماورد ی مام اریر

یر

ندفی بودند یه بریی ان عنوین یردیم .یادتاان باشاد بچاههاا ماا نیاا باه ریهنماایی

ها

ما دیرند .ما بعنوین غیلدیر اناا ،بزرف ریر یلگاو انااا باه شامار مایرغیام غ غق ای وودماان باا
ییر یر

ها ندفی ینیم ،به اناا یمن وویهیم یرد ندفی وود ری به ووبی ش م دهند.

یما بجز ییر  ۱۰مورد ،در یر ماارد ها دیگار ری بااورد تی ار غیر بیاان مای ینایم یاه واوب
یآ

دهید:

به فر ندین وود امو
 فر دن بند یتم
 شنا

 مسویک دن غ نش دندین یشیدن دندیناا باورد رغ ینه
 دغچروه آویر
- مرتب یردن تص

وویب

 منالعه پیم ی وویب
 اشپز
- تماشا تلویزیون غ با

ها یامپیوتر باورد م عادا

 یآ عماا یرا ید اف اب
 دغو ر دیمه لبا
 فت ر مان با ین آاع

یر دیجی اا

 فرف ر بینی با دآ ماا
- یتو یردن لباآاا
 ین صاب غعد ها

نییی آالم

 تعمیر شیر ابی یه چ ه می ند
 ین را وود هنگاا عابانی
 تم معما
 نقشه ووینی
 یت ریا فنیردن به بزرف رها
 عنروویهی بعد ی یش با
 یآ تاد ی تویل

عمومی

 شس ر لباآاا
 یاش ر فم غ درو
- دیش ر یع ماد بنتس
- آصنرینی در ین جمع

 یآ تاد ی غآاسم نقلیه عمومی بجا وودرغ شصای
 تمیز یردن بام ریص گی ها
- وامو
 لبا

یردن همه المپاا قبم ی ترک وانه

پوشیدن بر بن مناآب

ها

 وویندن تدیقم ین اهنگ بنور صسید
 چه مانی نه بگویند
 آرغدن شعر یا زا
 یسب درامد مشرغع
- پس یندی پوا غ ورج هوشمندینه
- برقریر تما

چشمی هنگاا صسب

با دیگرین

 پیدی یردن ین ی اب در ی ابصانه
 یادغ یردن ین هدیه
 وویندن رغ نامه
 مان فنیش ر بری یفرید مس مند
- مس قم بودن غ ت یه بر وود
- آرفه غ عنسه در دآ ماا شصای
- رهبر یردن ین فرغ
- اموو ر بان دغا ،بصاوص ینگلیسی
- آؤیا پرآیدن
 نگادیر ی یودک
- مدیری

یآ ر

- تمایز وویآ ه ها ی نیا ها
- فر منییر غ فت گو
 نوش ر ینشاء غ مقاله
 جمع ،تترین ،یرب غ تقسیم بدغن یآ تاد ی ماشیر تساب
 ینار امدن با یفرید یه عالقه چندینی به اناا ندیرند
 بروورد با یتتاقاد دلصری
 جشر فرف ر غ تبرین فت ر به دیگرین
 تعویض ین الآ ین پنچر

 آ تاد ی یپسوا ی تاء ترین
 پص ر یین
 فو

دیدن

 شنرنج
- ولود یردن با وود
- یبری یتساآاد

