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 راهينهر گام ا    يگر باهمديری گياد
یمرکز محل گذراندن سور ساکن تورانتويتجمع: ی کودکيلگروه خدمات اوا | شهر تو رانتو | 

 

ورق نکات قابل فهم

 شلواريدن پوشيبترت
 

 ياز به کمک نيد جدیمهارت هاان هنگام يادگيری  کودکياریبس
 کار کوچک به يا گام ين مهارت به چنديک نمودن يمتقس. دارند

 کار يا مهارت يک يکهشمار گام ها. ينمايدکودک در آموختن کمک م
. کودک تانديهایيازمن به نيگردد مربوط ميشود، ميمبه آن تقس

.يد گام ها را بلند بخوانين کار نامبرده، ايلتکم

 
 تان از طريق تصويری اين قدم ها  به کودک يد بخواهيدشما شا

و

 
کودک تان، يده، عکس ها را چاپ، آنها را بریبسادگ و با 

 شما ميتوانيد دو همچنان،.  کندين گام ها را تمرين ايبگذاشتن بترت
نسخه ازاين عکس ها را چاپ نموده و يک نسخه را به ترتبيب 

خۀ دوم را همانند درست مراحل بچينيد و از کودکتان بخواهيد که نس
 ی درست رويب ترته نسخه را بيک .نسخۀ اول بترتيب قراردهد

 را يگر دۀ کودک تان مجموعيدکاغذ ساختمان چسبانده و بگذار
. کارت ها باشدينا) مانند (ير بکار ببرد که نظیطور

 مراحل يادگيری يک مهارت را با استفاده از عکس ها و 
 .  نمودارهايی که اين عمل را توصيف ميکند به کودک تان بياموزيد

 و قبل از يد، بدهنشان کودک تان ، آنرا  ازين تصويرهاهنگام استفاده 



 
 

 ، جاری شلواريدن پوشيبترت       
 
 

. استفاده در خانهیبرا"  شلواريک يدنپوش " يب از ترتیمثال

 

يریشلوار را بگ د

 

 

 را باز ی شلواريربند ز
دنک
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 ، جاری شلواريدن پوشيبترت       
 
 
 
 
 

 

 راست ۀ پاچدر راست را یپا
 .يد کنواردشلوار 

 

 

 شلوار چپ ۀ پاچدررا چپ یپا
.يد کنوارد
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 ، جاری شلواريدن پوشيبترت       
 
 
 
 
 

 

 چپ ی تا پايد چپ را باال بکشۀپاچ
 . گرددواردامال ک

 

 

شلوار را از قسمت بند 
*.بکشيد  باالی شلواريرز

ميتواند بايستد بزرگتر يا ساله 7؛ کودک بنشيند يتواندسال را م 6 تا 1کودک : توجه*
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