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 به کمک يد جدی مهارت هاگيری  ياد کودکان هنگامياریبس
 گام به کودک در ين مهارت به چنديک نمودن يمتقس.  دارنديازن

 کار به آن يا مهارت يک يکهشمار گام ها. ينمايدآموختن کمک م
.تان کودک يازمنديهای به نيگردد مربوط ميشود، ميمتقس
 

ازطريق تصويری نام ها را ياد  به کودک تان يد بخواهيدشما شا
 که يدهد را نشان می است که گام هايدنی ديب ترتيناساسا ا. بدهيد

 یفوتو ها.   کار الزم استين نمودن ايل تکمیبرداشتن آنها برا
 را بکار برده ی عکسی نماد هايا خط دار، ی رسم های،اصل
درسطحی که ، آنرايدنی ديبه ازترتهنگام استفاد. يتوانيدم

 و قبل از يد، عکس رانشان بدهيد،بچسبانهست تان ود ک
.يد گام ها را بلند بخوانين کار نامبرده، ايلتکم

 
 يب بوجود آوردن ترتی عکس ها براين ازيتوانيدشما همچنان م

 عکس ها را چاپ، آنها را ی بسادگ.يد خودتان استفاده کنیباز
 ين گام ها را تمرين ايبتان، گذاشتن بترت کودک باو  يده،بر
 ی، بازين اۀ هم مانند را، با ساختن دو نسخیهمچنان، باز. کند

 درست يب ترته نسخه را بيک. دیبوجود آورميتوانيد 
 يگر دۀ کودک تان مجموعيد کاغذ ساختمان چسبانده و بگذاریرو

  . کارت ها باشدينا) مانند (ير بکار ببرد که نظیرا طور
 

 

 
":مسواک دندانها "يب ترتی مثالينستا

 
 مسواک را برداريد .1
 مسواک را خيس کنيد .2
 سرپوش خميردندان را برداريد .3
 خمير دندان را روی مسواک بگذاريد .4
 دندانها را مسواک کنيد یا ئينپرديف  .5
 رديف بااليی دندانها را مسواک کنيد .6
 تف کنيد .7
 دهيدمسواک را شستشو  .8
 مسواک را درجايش قراردهيد .9

 فنجان را برداريد .10
 فنجان را از آب پر کنيد .11
 دهيد آب شستو با دندانها را .12
 تف کنيد .13
 در جای خود قراردهيد فنجان را .14
 کنيد) پاک(دهن را با حوله خشک  .15
 ببنديد را دوباره  خميردندانسرپوش  .16
  را دوباره بجايش بگذاريدخميردندان .17

ورق نکات قابل فهم

 مسواک دندانهاطريقه

يگر  راهينهر گام ا     باهمديریگ ياد 
یمرکز محل گذراندن سور ساکن تورانتويتجمع: ی کودکيلگروه خدمات اوا | شهر تو رانتو | 
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 I –مسواک دندانها 
 

 

 

 
ا خيس کنيدمسواک ر مسواک را برداريد 

 

 

 
خمير دندان را روی مسواک بگذاريد  را برداريدخميردندانسرپوش  

 

 

 
رديف بااليی دندانها را مسواک کنيد دندانها را مسواک کنيد ئينی پارديف 
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 2 –مسواک دندانها 

 

  
مسواک را شستشو کنيد تف کنيد 

 

  
را برداريدفنجان  جای خود قراردهيد  در  مسواک را 

 

  
آب شستو  دهيد بدندانها را  ا فنجان را از آب پر کنيد 
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 3 –مسواک دندانها 

 

  
درجای خود قراردهيدسرپوش را  تف کنيد 

 

  
خميردندان را دوباره ببنديدسرپوش  کنيد) پاک(دهن را با حوله خشک  

  

 
 را دوباره بجايش بگذاريدخميردندان  

 
 


