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مقدمه
به نام خداوند سازنده زیبایی ها که سازندگی را در وجود بندگانش به ودیعه گذاشت و راه شکوفا شدنش را هموار کرد . و سپاس خدایی را که برای هر 
بنده ی کوچک و ناتوانش مراقبی دلسوز قرار داد و ما والدین را مراقبان و یاری کنندگان کودکان ساخت تا با دل و جان به آنان عشق ورزیم و یاریشان کنیم 

که صفات خداوند را در خود بشناسند و با تمرین ، تجربه و آزمون و خطا این صفات را بالفعل کرده و به اوج شکوفایی برسانند.

هدف ما در مجموعه کتاب های سازنده شو عالوه بر دست  ورزی و هماهنگی چشم و دست، پرداختن  به مبحث سازندگی و تولید است . این مجموعه 
با عناوین مختلف در قالب بازی و ساخت کاردستی ، شرایط را برای آشنایی کودکان با حرفه ها و توانمندی های متعدد  فراهم کرده و به آنان کمک میکند 
که عالقه مندی های خود را بشناسند و در حوزه ی عالقه خویش دست به ساختن و تولید بزنند . ساخت کاردستی های این چنینی که با هدف مشخص 
گردآوری و تنظیم شده است نه تنها اعتماد به نفس کودک را افزایش داده بلکه موجب میشود کودک در حوزه ی خاصی مثال در حوزه ساخت ماشین، 
احساس تخصص کرده و خود را به عنوان صاحب نظر تلقی کند و این امر عالوه بر اینکه شرایط ابراز وجود را برای کودک در جمع همساالن فراهم میکند، 
میتواند باعث شکل گیری رویاهای خالقانه و بزرگ منشانه شده و کودک ما را به سمت تحول در دنیای تولید سوق دهد. پذیرای پیشنهادات و انتقادات شما 

در رایانامه ma.seifzade@yahoo.com هستم و نظرات شما امید بخش ادامه ی مسیر جمع اوری و مطالعه بنده خواهد بود.

بازی کردن فرصتی است برای تحول کودکمان از این فرصت استفاده کنیم...

مرضیه سیف زاده
ارشد رواشناسی بالینی 

 متخصص حوزه کودک و اختالالت یادگیری
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توضیحات :

ابزار های الزم :

• قیچی	

• چسب آبی	

یکی از تصاویر را انتخاب کنبد و نحوه ی ساخت آن را به کودکتان آموزش دهید .

ابتدا زیر اندازی را پهن کنبد تا کودکتان از همین ابتدای کار با نظم و نظافت آشنا شده و خرده کاغذها باعث کثیفی اتاق نشود. نحوه و مکان برش زدن 
تصاویر را ) خط چین ها ( به کودک نشان داده و کمک کنید تا برش ها را انجام دهد و سپس روش چسباندن نقاط مختلف برای ساخت ماشین را به او 
بیاموزید. دقت داشته باشید در صورتی که کودک از نشستن روی زیر انداز خودداری کرد و یا هنگام کار ، کاغذ را پاره کرد و یا اشتباه برش زد، و یا اگر در 
حین چسب زدن نتوانست ظرافت در کار را رعایت کند یا حتی اگر چسب را روی زمین ریخت، به هیچ عنوان او را سرزنش نکنید و شکست در قدم های 
اول یادگیری را، الزمه ی کسب تجربه و موفقییت بدانید و کودکتان را تشویق کرده و به او این اطمینان را بدهید که این اشتباهات برای همه ی کودکان 

اتفاق می افتد و او به مرور زمان با کسب مهارت میتواند کاردستی های خودش را دقیق تر و تمییز تر بسازد. 

این  در ساخت  نفس الزم  عزت  و  استقالل  بتواند  تا  کنید  کودکتان  به  کمتری  های  میشود کمک  بیشتری ساخته  های  ماشین  هر چه  کنید  سعی 
کاردستی ها را به دست بیاورد و  بعد از اتمام کار احساس توانمندی و موفقیت کند . این گونه است که هر گاه ماشین های دست ساخته اش را در اتاقش 

میبیند خاطرات خوب از توانمندی و قدرت سازنگی اش در او زنده میشود و او را به سمت خالقیت و سازندگی بیشتر سوق میدهد.
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