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ورق ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ

ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺶ
ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﮐﻮدﮐﺎن هﻨﮕﺎم ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ ﻣﻬﺎرت هﺎﯼ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺎز
دارﻧﺪ .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮدن ﻳﮏ ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﺎم ﻳﺎ ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ
ﮐﻮدﮎ در ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ .ﺷﻤﺎر ﮔﺎم هﺎﻳﮑﻪ ﻳﮏ ﻣﻬﺎرت ﻳﺎ ﮐﺎر
ﺑﻪ ﺁن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮد ،ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎﯼ ﮐﻮدﮎ ﺗﺎن.
ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮاهﻴﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮎ ﺗﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮﯼ اﻳﻦ ﻗﺪم هﺎ
و ﻣﺮاﺣﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ ﻳﮏ ﻣﻬﺎرت را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻋﮑﺲ هﺎ و
ﻧﻤﻮدارهﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮎ ﺗﺎن ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﺪ.
هﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎدﻩ ازﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮهﺎ ،ﺁﻧﺮا ﻧﺸﺎن ﮐﻮدﮎ ﺗﺎن ﺑﺪهﻴﺪ ،و ﻗﺒﻞ از
ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎر ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ ،اﻳﻦ ﮔﺎم هﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.
ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﻋﮑﺲ هﺎ را ﭼﺎپ ،ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻳﺪﻩ ،و ﺑﺎ ﮐﻮدﮎ ﺗﺎن،
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﮔﺎم هﺎ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﺪ .هﻤﭽﻨﺎن ،ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ دو
ﻧﺴﺨﻪ ازاﻳﻦ ﻋﮑﺲ هﺎ را ﭼﺎپ ﻧﻤﻮدﻩ و ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﺒﻴﺐ
درﺳﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﭽﻴﻨﻴﺪ و از ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺑﺨﻮاهﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﮥ دوم را هﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺴﺨﮥ اول ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮاردهﺪ .ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺳﺖ روﯼ
ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻩ و ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﮐﻮدﮎ ﺗﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ دﻳﮕﺮ را
ﻃﻮرﯼ ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮد ﮐﻪ ﻧﻈﻴﺮ )ﻣﺎﻧﻨﺪ( اﻳﻦ ﮐﺎرت هﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺶ را در دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮد.
ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺶ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﺑﮑﺸﻴﺪ.
اﻧﺘﻬﺎ هﺎﯼ ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺶ را از ﺑﻐﻞ هﺎﯼ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﮐﻔﺶ ﺑﻴﺎ
وﻳﺰﻳﺪ .
ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺶ را ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺮدارﻳﺪ.
ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺶ را ﺑﺎﻻﯼ ﮐﻔﺶ ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﻴﺪ.
ﺑﻨﺪ راﺳﺖ را از ﺑﺎﻻﯼ ﺑﻨﺪ ﭼﭗ ﻃﻮرﯼ ﺑﮕﺬراﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻠﺚ
ﺑﺴﺎزد.
ﺑﻨﺪ ﭼﭗ را ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﻮد ﺑﻴﺎورﻳﺪ.
ﺑﻨﺪ ﭼﭗ را از درون ﻣﺜﻠﺚ ﺑﮑﺸﻴﺪ.
ﺑﻨﺪهﺎ را از هﻤﺪﻳﮕﺮ دور ﺑﺴﺎزﻳﺪ.
ﺑﻨﺪ ﭼﭗ را ﺧﻢ ﻧﻤﻮدﻩ ﺗﺎ ﻳﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺎزد.
ﺣﻠﻘﻪ را ﺑﺎدﺳﺖ ﭼﭗ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
ﺑﻨﺪ راﺳﺖ را ﺑﺎﻻﯼ اﻧﮕﺸﺘﺎن و دور ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻴﺎورﻳﺪ.
ﺑﻨﺪ راﺳﺖ را درون ﺳﻮراخ ﮐﻨﻴﺪ .
ﺣﻠﻘﻪ هﺎ را ﺑﮑﺸﻴﺪ.

ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﺗﺮﺗﻴﺐ "ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺶ"
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