
  

 راهينهر گام ا    يگر باهمديری گياد
 ساکن تورانتويتجمع: ی کودکيلگروه خدمات اوا |  تو رانتوشهر | 

 

ورق نکات قابل فهم

يم شستن دستهايبترت
 

 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 تاننديهایيازم به نيگردد مربوط ميشود، ميمبه آن تقس
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 تان از طريق تصويری اين قدم ها  به کودک يد بخواهيدشما شا
  مراحل يادگيری يک مهارت را با استفاده از عکس ها و و

 .  نمودارهايی که اين عمل را توصيف ميکند به کودک تان بياموزيد
 و قبل از يد، بدهنشان کودک تان ، آنرا  ازين تصويرهاهنگام استفاده 

.يد گام ها را بلند بخوانين کار نامبرده، ايلتکم
 

کودک تان،  و با يده، عکس ها را چاپ، آنها را بریبسادگ
 شما ميتوانيد دو همچنان،.  کندين گام ها را تمرين ايبگذاشتن بترت

نسخه ازاين عکس ها را چاپ نموده و يک نسخه را به ترتبيب 

نسخۀ دوم را همانند درست مراحل بچينيد و از کودکتان بخواهيد که 
 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

 
، قبل و بعد از توالت که پس از استفاده از ياموزانيدبه کودک تان ب

 توالت. يد خود را بشوی دستهايف کثی هايتخوردن، و پس از فعال
 او در خانه به آن که یتوالت پرورشگاه کودک تان از يامدرسه 

 الزم باشد ممکن.  متفاوت باشد است استعادت دارد، ممکن
 خشک کن را به او نشان و يزکه شما طرز استفاده از صابون ر

 ی استفاده می کودک تان از دستمال کاغذۀ مدرستوالتاگر در . يدبده
 يش که آنرا پس از خشک نمودن دستهايدشود، به او خاطر نشان ساز

.شغال بگذارددر آظرف  

 
 

:يگيردکه در خانه مورد استفاده قرار م" شستن دستها "يب ترت

 

یمرکز محل گذراندن سور

ا بازکنيد ريرآبش

 



 
 

 يم، جاری شستن دستهايبترت      
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رابرداريدصابون 

دستها را 
ئ دش

 



 
 

 يم، جاری شستن دستهايبترت      
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يد آب را ببنديانجر

يددستها را خشک کن

 


