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منتظر منتظر . . با تشكر از شما براي دريافت اين كتاب الكترونيك، اميدوارم مطالب آن برايتان مفيد باشدبا تشكر از شما براي دريافت اين كتاب الكترونيك، اميدوارم مطالب آن برايتان مفيد باشد

در مورد اين كتاب و همچنين در مورد اين كتاب و همچنين   --عضو محترم سايت معلم خالقعضو محترم سايت معلم خالق  --نظرات، انتقادات و پيشنهادات شما نظرات، انتقادات و پيشنهادات شما 

  . . مطالب سايت هستممطالب سايت هستم

  رسول اميدرسول اميد

  مدرس خالقيت و نوآوريمدرس خالقيت و نوآوري

  و مدير سايت معلم خالقو مدير سايت معلم خالق

  

  

  

  

  

  ::اجازه داريداجازه داريد  شماشما

  ..اين كتاب الكترونيك را به ديگران هديه دهيداين كتاب الكترونيك را به ديگران هديه دهيد  اجازه داريداجازه داريدشما شما 

  ..يا هر سايت ديگري قرار دهيديا هر سايت ديگري قرار دهيد  اين كتاب الكترونيك را براي دانلود در سايت خود واين كتاب الكترونيك را براي دانلود در سايت خود و  اجازه داريداجازه داريدشما شما 

  ..استفاده نماييداستفاده نماييدين كتاب ين كتاب از مطالب ااز مطالب ا) ) wwwwww..mmooaalleemmeekkhhaallaagghh..ccoomm((با ذكر منبع با ذكر منبع   اجازه داريداجازه داريدشما شما 

  ::اجازه نداريداجازه نداريدشما شما 
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  ..را بفروشيدرا بفروشيداين كتاب الكترونيك اين كتاب الكترونيك   اجازه نداريداجازه نداريدشما شما 
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  مقدمهمقدمه

درصد كارهاي درصد كارهاي   9090بيش از بيش از . . شوندشوند  ن متولد مين متولد ميكه همه كودكان با آكه همه كودكان با آ  خالقيت نعمتي استخالقيت نعمتي است

كودكان خالقانه است و همين كارهاي كوچك همراه با خالقيت و پشتكار است كه باعث كودكان خالقانه است و همين كارهاي كوچك همراه با خالقيت و پشتكار است كه باعث 

شان الزم است، شان الزم است،   هايي را كه براي زندگي آيندههايي را كه براي زندگي آينده  تمام مهارتتمام مهارتبه سرعت به سرعت شود كودكان شود كودكان   ميمي

جمله جمله   هاي حركتي، راه رفتن و حرف زدن ازهاي حركتي، راه رفتن و حرف زدن از  حفظ تعادل، يادگيري مهارتحفظ تعادل، يادگيري مهارت. . فراگيرندفراگيرند

  ..شودشود  هايي است كه كودك در چند سال اول زندگي خود به آنها مسلط ميهايي است كه كودك در چند سال اول زندگي خود به آنها مسلط مي  مهارتمهارت
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پردازي كاراترين ابزار خالقيت پردازي كاراترين ابزار خالقيت   تخيل و خيالتخيل و خيال. . دنياي كودك، دنيايي پر از راز و رمز استدنياي كودك، دنيايي پر از راز و رمز است

ها را ممكن ساخته و از آن در جهت رشد همه جانبه خود ها را ممكن ساخته و از آن در جهت رشد همه جانبه خود   كودكان است كه با آن همه ناممكنكودكان است كه با آن همه ناممكن

    ..برندبرند  سود ميسود مي

دليل عمده دليل عمده . . شويمشويم  ميمي  خالقيت كودكانخالقيت كودكانلي متاسفانه اغلب ما بزرگترها مانع رشد و شكوفايي لي متاسفانه اغلب ما بزرگترها مانع رشد و شكوفايي وو

مان مان   مان با مقوله خالقيت و اهميت آن در زندگي آينده فرزندانمان با مقوله خالقيت و اهميت آن در زندگي آينده فرزندان  اين عمل ما نيز عدم آشنايياين عمل ما نيز عدم آشنايي

  . . استاست

توانيم آن را به درستي در توانيم آن را به درستي در   زماني كه ما خودمان آشنايي كافي با خالقيت نداريم، مسلما نميزماني كه ما خودمان آشنايي كافي با خالقيت نداريم، مسلما نمي

شويم كه به نظرمان معقول نيست شويم كه به نظرمان معقول نيست   ودكان تشخيص دهيم و بنابراين مانع از انجام كارهايي ميودكان تشخيص دهيم و بنابراين مانع از انجام كارهايي ميكك

در واقع تمام سعي ما، پرورش كودكاني سربه زير، در واقع تمام سعي ما، پرورش كودكاني سربه زير، . . و يا با عرف جامعه سازگاري زيادي نداردو يا با عرف جامعه سازگاري زيادي ندارد

  مان همانند ما بزرگترها فكر كنند و همانمان همانند ما بزرگترها فكر كنند و همان  خواهيم فرزندانخواهيم فرزندان  ما ميما مي. . آرام، مودب و منطقي استآرام، مودب و منطقي است

  ! ! همه اينها يعني كشتن خالقيت در كودكانهمه اينها يعني كشتن خالقيت در كودكانالبته البته و و . . خواهيم، رفتار كنندخواهيم، رفتار كنند  ه ما ميه ما ميگونه كگونه ك

. . هر كودك يك موجود منحصر به فرد است و نگرش و طرز تلقي خاص خود را از دنيا داردهر كودك يك موجود منحصر به فرد است و نگرش و طرز تلقي خاص خود را از دنيا دارد

ها ها   در واقع منشاء خالقيت هم همين تفاوتدر واقع منشاء خالقيت هم همين تفاوت. . خالقيت نيز يعني كارهاي جديد و منحصر به فردخالقيت نيز يعني كارهاي جديد و منحصر به فرد

ها را در كودكان بپذيريم، ها را در كودكان بپذيريم،   بنابراين در صورتي كه ما اين تفاوتبنابراين در صورتي كه ما اين تفاوت. . تتو تمايزات بين افراد اسو تمايزات بين افراد اس

ولي اگر به دنبال هماهنگ كردن آنها با جامعه باشيم، ولي اگر به دنبال هماهنگ كردن آنها با جامعه باشيم، . . خالقيت آنها امكان رشد خواهد داشتخالقيت آنها امكان رشد خواهد داشت

  ..ايمايم  خالقيت آنها را قرباني خواسته خود كردهخالقيت آنها را قرباني خواسته خود كرده

44  



  

    

  wwwwwwwww...MMMoooaaallleeemmm            KKKhhhaaalllaaaggghhh...cccooommm    eee                                                                          سايت معلم خالقسايت معلم خالقسايت معلم خالق

   روش موثر در پرورش خالقيت كودكانروش موثر در پرورش خالقيت كودكانروش موثر در پرورش خالقيت كودكان   888

خالقيت را در خالقيت را در   بايد سعي كنيم ابتدابايد سعي كنيم ابتداپس براي اينكه بتوانيم كودكاني خالق پرورش دهيم، پس براي اينكه بتوانيم كودكاني خالق پرورش دهيم، 

. . بديهي است كه الزمه اين كار نيز آشنايي با مقوله خالقيت استبديهي است كه الزمه اين كار نيز آشنايي با مقوله خالقيت است. . خودمان پرورش دهيمخودمان پرورش دهيم

هاي هاي   هاي آموزشي و استفاده از فايلهاي آموزشي و استفاده از فايل  هاي خالقيت، گذراندن دورههاي خالقيت، گذراندن دوره  خواندن مقاالت و كتابخواندن مقاالت و كتاب

تواند باعث ارتقاء سطح آگاهي ما نسبت به تواند باعث ارتقاء سطح آگاهي ما نسبت به   هاي خالقيت ميهاي خالقيت مي  صوتي و تصويري در زمينه تكنيكصوتي و تصويري در زمينه تكنيك

  . . مقوله شودمقوله شود  ايناين
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رشد و تقويت خالقيت در رشد و تقويت خالقيت در   به طور موثري باعثبه طور موثري باعثتواند تواند   روش مهمي كه ميروش مهمي كه مي  88در اينجا در مورد در اينجا در مورد 

والدين، مربيان و معلمان عالوه بر باال بردن سطح آگاهي والدين، مربيان و معلمان عالوه بر باال بردن سطح آگاهي . . كودكان شود، صحبت خواهيم كردكودكان شود، صحبت خواهيم كرد

توانند موجبات پرورش خالقيت توانند موجبات پرورش خالقيت   روش ميروش مي  88خود در خصوص خالقيت، با بكار بستن اين خود در خصوص خالقيت، با بكار بستن اين 

  . . دكان را فراهم آورنددكان را فراهم آورندكوكو
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  ..و بال دهيدو بال دهيد  پرپر  رارا  به تخيل كودكانبه تخيل كودكان  --11

كودكان با تخيل خود به هر موجود كودكان با تخيل خود به هر موجود . . پردازي بستر خالقيت كودكان استپردازي بستر خالقيت كودكان است  تخيل و خيالتخيل و خيال

ها و حتي در و ديوار ها و حتي در و ديوار   كودكان خردسال عروسك و ساير اسباب بازيكودكان خردسال عروسك و ساير اسباب بازي. . بخشندبخشند  جاني، جان ميجاني، جان مي  بيبي

دار پنداري از خصوصيات بارز كودكان دار پنداري از خصوصيات بارز كودكان   جانجان  در واقعدر واقع. . كنندكنند  دار تصور ميدار تصور مي  جانجان  ييرا موجوداترا موجودات

كودكان با جان دادن به اشيا با آنها ارتباط برقرار كرده و احساس همدلي كودكان با جان دادن به اشيا با آنها ارتباط برقرار كرده و احساس همدلي . . خردسال استخردسال است

هاي اجتماعي كودكان شده و آنها را براي ورود به هاي اجتماعي كودكان شده و آنها را براي ورود به   ها موجب ارتقاء مهارتها موجب ارتقاء مهارت  اين ارتباطاين ارتباط. . كنندكنند  ميمي

  . . كندكند  جامعه واقعي آماده ميجامعه واقعي آماده مي
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. . كنندكنند  پردازي از خردسالي تمرين زندگي ميپردازي از خردسالي تمرين زندگي مي  كان با تخيل و خيالكان با تخيل و خيالتر كودتر كود  به عبارت سادهبه عبارت ساده

خواهد تصور كند و بدون هيچ خواهد تصور كند و بدون هيچ   شود كه كودك خود را آن گونه كه ميشود كه كودك خود را آن گونه كه مي  بافي باعث ميبافي باعث مي  خيالخيال

  . . محدوديتي هر فعاليتي را كه دوست دارد، انجام دهدمحدوديتي هر فعاليتي را كه دوست دارد، انجام دهد

اعي فرزندتان اعي فرزندتان هاي فردي و اجتمهاي فردي و اجتم  ها و مهارتها و مهارت  خواهيد خالقيت، اعتماد به نفس، تواناييخواهيد خالقيت، اعتماد به نفس، توانايي  اگر مياگر مي

به قول به قول . . هاي خيالي آنها شركت كنيد و قسمتي از داستان آنها شويدهاي خيالي آنها شركت كنيد و قسمتي از داستان آنها شويد  در بازيدر بازي  ،،ارتقاء پيدا كندارتقاء پيدا كند

آن وقت از پرواز بلند آنها شگفت زده آن وقت از پرواز بلند آنها شگفت زده   ::بال دهيدبال دهيد  وو  به تخيل كودكان خود پربه تخيل كودكان خود پر««: : معروفمعروف

  ..»»خواهيد شدخواهيد شد

88  



  

    

  wwwwwwwww...MMMoooaaallleeemmm            KKKhhhaaalllaaaggghhh...cccooommm    eee                                                                          سايت معلم خالقسايت معلم خالقسايت معلم خالق

   روش موثر در پرورش خالقيت كودكانروش موثر در پرورش خالقيت كودكانروش موثر در پرورش خالقيت كودكان   888

. . استاست  عجيبعجيب  رفتارهاي اورفتارهاي او  به نظر شمابه نظر شما  حتي اگرحتي اگر  ،،خودش باشدخودش باشدبدهيد كودك بدهيد كودك اجازه اجازه   --22   

آنها بايد احساس آنها بايد احساس . . خواهند فكر كنندخواهند فكر كنند  كودكان براي اينكه خالق باشند، بايد آن گونه كه ميكودكان براي اينكه خالق باشند، بايد آن گونه كه مي

بايد يقين كنند كه مجبور نيستند براي جلب رضايت شما و يا ديگران بايد يقين كنند كه مجبور نيستند براي جلب رضايت شما و يا ديگران . . عدم وابستگي كنندعدم وابستگي كنند

    ..مي انجام دهندمي انجام دهندكارهاي مهكارهاي مه
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اگر كودكان را طوري بار بياوريد كه متكي به شما باشند، براي انجام هر كاري نياز به اجازه اگر كودكان را طوري بار بياوريد كه متكي به شما باشند، براي انجام هر كاري نياز به اجازه 

دانيد، در اين صورت نبايد انتظار دانيد، در اين صورت نبايد انتظار   شما داشته باشند و آن گونه زندگي كنند كه شما صالح ميشما داشته باشند و آن گونه زندگي كنند كه شما صالح مي

ه تدريج كم سو شده ه تدريج كم سو شده هاي خالقيت آنها بهاي خالقيت آنها ب  با اين روش شعلهبا اين روش شعله. . زندگي خالقي از آنها داشته باشيدزندگي خالقي از آنها داشته باشيد

  ..و اين اتفاقي است كه در مورد بسياري از كودكان، شاهد آن هستيمو اين اتفاقي است كه در مورد بسياري از كودكان، شاهد آن هستيم. . و خاموش خواهد شدو خاموش خواهد شد
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  ..به نظرات كودكان ارزش قائل شويدبه نظرات كودكان ارزش قائل شويد  --33

. . ممكن است در مورد مسائل مختلف، كودك نظرات متفاوتي نسبت به نظر شما داشته باشدممكن است در مورد مسائل مختلف، كودك نظرات متفاوتي نسبت به نظر شما داشته باشد

عقول به نظر آيد، بايد به نظر او احترام عقول به نظر آيد، بايد به نظر او احترام حتي اگر از ديد شما نظر او بسيار عجيب و غيرمحتي اگر از ديد شما نظر او بسيار عجيب و غيرم

با اين برخورد او را با اين برخورد او را . . را داردرا دارد  كه نظراتش ارزش شنيدن و فكر كردنكه نظراتش ارزش شنيدن و فكر كردن  ددنشان دهينشان دهيبگذاريد و بگذاريد و 

  . . هاي بيشتر و بهتري ارائه دهدهاي بيشتر و بهتري ارائه دهد  كنيد تا نظرات و ايدهكنيد تا نظرات و ايده  تشويق ميتشويق مي
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به دليل قدرت تخيل بااليي كه دارند، در مواردي، بهتر از به دليل قدرت تخيل بااليي كه دارند، در مواردي، بهتر از كودكان كودكان آور باشد ولي آور باشد ولي   شايد تعجبشايد تعجب

اي را ارائه اي را ارائه   هاي خالقانههاي خالقانه  حلحل  و راهو راه  بينندبينندتوانند روابط بين موضوعات و مسائل مختلف را بتوانند روابط بين موضوعات و مسائل مختلف را ب  ما ميما مي

حل حل   توان از نظرات آنها در يافتن راهتوان از نظرات آنها در يافتن راه  بنابراين در برخورد با بعضي از مسائل، حتي ميبنابراين در برخورد با بعضي از مسائل، حتي مي. . دهنددهند

  . . استفاده نموداستفاده نمود
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  ..اطر كنجكاوي و پرسيدن سواالت غيرعادي و مكرر، كودكان را سرزنش نكنيداطر كنجكاوي و پرسيدن سواالت غيرعادي و مكرر، كودكان را سرزنش نكنيدهرگز بخهرگز بخ  --44

آنها اشتياق آنها اشتياق . . هاي محيط اطراف خود هستندهاي محيط اطراف خود هستند  كودكان به طور مداوم در حال كشف پديدهكودكان به طور مداوم در حال كشف پديده

اين اشتياق موهبتي است كه اگر به درستي هدايت شود، اين اشتياق موهبتي است كه اگر به درستي هدايت شود، . . سوزاني براي يادگيري دارندسوزاني براي يادگيري دارند

  . . تواند موجب سرآمدي كودك شودتواند موجب سرآمدي كودك شود  ميمي

  

  

زنش كردن كودكان به دليل پرسيدن سواالت مكرر، مسخره كردن آنها به دليل پرسيدن زنش كردن كودكان به دليل پرسيدن سواالت مكرر، مسخره كردن آنها به دليل پرسيدن سرسر

هاي كودكان، آنها را هاي كودكان، آنها را   سواالت غيرعادي و غيرمعقول و حتي بي اعتنايي به كنجكاوي و پرسشسواالت غيرعادي و غيرمعقول و حتي بي اعتنايي به كنجكاوي و پرسش

دهند و خود را دهند و خود را   كودكان در اين شرايط اعتماد به نفس خود را از دست ميكودكان در اين شرايط اعتماد به نفس خود را از دست مي. . كندكند  سرخورده ميسرخورده مي

  . . پيونددپيوندد  و به تدريج اين باور غلط، عمال به واقعيت ميو به تدريج اين باور غلط، عمال به واقعيت مي  ..پندارندپندارند  ن مين ميمقدار و كودمقدار و كود  فردي بيفردي بي
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  ..كودكان را با هم مقايسه نكنيدكودكان را با هم مقايسه نكنيد  --55

برخي از والدين برخي از والدين   ..دارددارد  زياديزياديخالق آنها تاثير خالق آنها تاثير   در رشد استعدادهايدر رشد استعدادهايكودكان كودكان با با صحيح صحيح برخورد برخورد 

صورت پايين صورت پايين   كنند و دركنند و در  هاي فردي مقايسه ميهاي فردي مقايسه مي  و معلمان كودكان را از نظر نمره و يا تواناييو معلمان كودكان را از نظر نمره و يا توانايي

اين برخورد نيز موجب از دست رفتن اين برخورد نيز موجب از دست رفتن . . دهنددهند  بودن رتبه، آنها را مورد سرزنش و انتقاد قرار ميبودن رتبه، آنها را مورد سرزنش و انتقاد قرار مي

  . . شودشود  اعتماد به نفس آنها مياعتماد به نفس آنها مي

  

  

هاي هاي   و تواناييو توانايي  قريحهقريحه  ،،استعداداستعداد  كودكانكودكانهر يك از هر يك از . . هاي فردي كودكان را بپذيريمهاي فردي كودكان را بپذيريم  بايد تفاوتبايد تفاوت

چه بسا چه بسا . . ديگر متفاوت باشدديگر متفاوت باشد  كودكانكودكانبا با   لحاظلحاظاز اين از اين   ممكن استممكن است  كهكهرا دارند را دارند خاص خود خاص خود 
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هاي خود در يك زمينه خاص خيلي مستعد به نظر هاي خود در يك زمينه خاص خيلي مستعد به نظر   كودكي كه در مقايسه با هم سن و سالكودكي كه در مقايسه با هم سن و سال

از وادار كردن از وادار كردن   بنابراينبنابراين. . اي داشته باشداي داشته باشد  العادهالعاده  هاي ديگر استعداد فوقهاي ديگر استعداد فوق  رسد، در زمينهرسد، در زمينه  نمينمي

شتر به پرورش شتر به پرورش د و سعي كنيد بيد و سعي كنيد بييكديگر بپرهيزييكديگر بپرهيزي  هم چشمي باهم چشمي باچشم و چشم و به رقابت و به رقابت و   كودكانكودكان

  . . استعدادهاي خاص هر كودك بپردازيداستعدادهاي خاص هر كودك بپردازيد
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  ..براي انجام كارهاي خالق در اختيار كودكان قرار دهيدبراي انجام كارهاي خالق در اختيار كودكان قرار دهيد  رارا  شرايط مناسبشرايط مناسب  --66

هاي هاي   سعي نكنيد براي كودكان اسباب بازيسعي نكنيد براي كودكان اسباب بازي. . براي بروز و رشد خالقيت شرايطي الزم استبراي بروز و رشد خالقيت شرايطي الزم است

با تهيه وسايل اوليه با تهيه وسايل اوليه . . گيردگيرد  ها فرصت خالقيت را از آنها ميها فرصت خالقيت را از آنها مي  اين اسباب بازياين اسباب بازي. . پيچيده بخريدپيچيده بخريد

اي كه كودك خود در اي كه كودك خود در   يك اسباب بازي سادهيك اسباب بازي ساده. . ها خودشان اسباب بازي بسازندها خودشان اسباب بازي بسازند  اجازه دهيد بچهاجازه دهيد بچه

  . . هاي مجلل و گران قيمت استهاي مجلل و گران قيمت است  تر از اسباب بازيتر از اسباب بازي  ساخت آن مشاركت داشته بسيار با ارزشساخت آن مشاركت داشته بسيار با ارزش

رگرم رگرم ها سها س  اي مانند بيلچه و سطل، ساعتاي مانند بيلچه و سطل، ساعت  كودكان با كمي خاك يا ماسه و وسايل سادهكودكان با كمي خاك يا ماسه و وسايل ساده

بگذاريد در بگذاريد در . . گير نباشيدگير نباشيد  ها زياد سختها زياد سخت  در مورد خاكي شدن دست و پا و لباس بچهدر مورد خاكي شدن دست و پا و لباس بچه. . شوندشوند  ميمي

  . . اده بسازند و خراب كنند و دوباره بسازنداده بسازند و خراب كنند و دوباره بسازندججشان براي خودشان خانه و شان براي خودشان خانه و ييدنياي كوچك و زيبادنياي كوچك و زيبا
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  ..با فرزندانتان كودكانه صحبت نكنيدبا فرزندانتان كودكانه صحبت نكنيد  --77

كنيد، كودكان به كنيد، كودكان به   ها رفتار ميها رفتار مي  آنها مانند بچهآنها مانند بچه  كنيد و يا باكنيد و يا با  وقتي با فرزندانتان كودكانه صحبت ميوقتي با فرزندانتان كودكانه صحبت مي

شان را شان را   اعتماد به نفساعتماد به نفس. . كنند آدم كاملي نيستندكنند آدم كاملي نيستند  احساس مياحساس مي. . كنندكنند  خودشان شك ميخودشان شك مي  هايهاي  تواناييتوانايي

در اين حالت ديگر در اين حالت ديگر . . كنندكنند  تر حس ميتر حس مي  هند و خود را وابسته و نيازمند كمك بزرگهند و خود را وابسته و نيازمند كمك بزرگ  از دست مياز دست مي

  . . توانند خالقيت خودشان را بروز دهندتوانند خالقيت خودشان را بروز دهند  نمينمي

  

دايم كلمات اشتباه دايم كلمات اشتباه . . ن خردسال معموال در اداي بعضي از كلمات و عبارات مشكل دارندن خردسال معموال در اداي بعضي از كلمات و عبارات مشكل دارندكودكاكودكا

ها صحبت ها صحبت   هميشه با آنها مثل آدم بزرگهميشه با آنها مثل آدم بزرگ. . آنها را تكرار نكنيد، حتي اگر با نمك و قشنگ باشندآنها را تكرار نكنيد، حتي اگر با نمك و قشنگ باشند

تري اشتباهات تري اشتباهات   شود آنها در مدت زمان كوتاهشود آنها در مدت زمان كوتاه  اداي صحيح كلمات توسط شما باعث مياداي صحيح كلمات توسط شما باعث مي. . كنيدكنيد

    ..ندندخود را تصحيح كنخود را تصحيح كن

1717  



  

    

  wwwwwwwww...MMMoooaaallleeemmm            KKKhhhaaalllaaaggghhh...cccooommm    eee                                                                          سايت معلم خالقسايت معلم خالقسايت معلم خالق

   روش موثر در پرورش خالقيت كودكانروش موثر در پرورش خالقيت كودكانروش موثر در پرورش خالقيت كودكان   888

  ..هاي ديدني و الهام بخش ديدن كنيدهاي ديدني و الهام بخش ديدن كنيد  همراه كودكان از مناطق و مكانهمراه كودكان از مناطق و مكان  --88

بگذاريد كودكان با طبيعت و بگذاريد كودكان با طبيعت و . . بار با فرزندان خود به آغوش طبيعت برويدبار با فرزندان خود به آغوش طبيعت برويد  هر چند وقت يكهر چند وقت يك

كودكان فرصت بازي و كودكان فرصت بازي و ... ... با رفتن به كوه، دشت، دريا، جنگل و با رفتن به كوه، دشت، دريا، جنگل و . . هاي آن آشنا شوندهاي آن آشنا شوند  زيباييزيبايي

وه بر آن طبيعت الهام بخش است و باعث تقويت قدرت تخيل و وه بر آن طبيعت الهام بخش است و باعث تقويت قدرت تخيل و عالعال. . كنندكنند  تفريح پيدا ميتفريح پيدا مي

هاي طبيعي آشنا هاي طبيعي آشنا   كودكان با رفتن به طبيعت، از نزديك با پديدهكودكان با رفتن به طبيعت، از نزديك با پديده. . شودشود  خالقيت كودكان ميخالقيت كودكان مي

و همه اين تجارب در شكل دادن و همه اين تجارب در شكل دادن . . گيرندگيرند  شوند و نحوه برخورد و تعامل با طبيعت را فراميشوند و نحوه برخورد و تعامل با طبيعت را فرامي  ميمي

  . . كنندكنند  ي ميي ميزندگي آينده آنها نقش غيرقابل انكاري باززندگي آينده آنها نقش غيرقابل انكاري باز
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كودكان با كودكان با . . هاي نقاشي برويدهاي نقاشي برويد  همچنين با كودكان به موزه، كتابخانه، تاتر، كنسرت و نمايشگاههمچنين با كودكان به موزه، كتابخانه، تاتر، كنسرت و نمايشگاه

    ..گيرندگيرند  هاي خود ايده ميهاي خود ايده مي  ها براي فعاليتها براي فعاليت  ديدن اين مكانديدن اين مكان
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ضمن تشكر مجدد از شما براي دانلود و مطالعه اين كتاب الكترونيك، بديهي است كه صرفا ضمن تشكر مجدد از شما براي دانلود و مطالعه اين كتاب الكترونيك، بديهي است كه صرفا 

بنابراين براي بنابراين براي . . پديد آوردپديد آوردخالقيت كودكان خالقيت كودكان تواند تغييري در تواند تغييري در   ها نميها نمي  روشروشخواندن اين خواندن اين 

  ..گرفته شوندگرفته شوندها عمال به كار ها عمال به كار   بايد اين روشبايد اين روش  تانتان  پرورش و توسعه خالقيت فرزندانپرورش و توسعه خالقيت فرزندان

شما را شما را تواند تواند   مطالعه آنها نيز ميمطالعه آنها نيز ميدر سايت معلم خالق مقاالت و منابع ديگري نيز وجود دارد كه در سايت معلم خالق مقاالت و منابع ديگري نيز وجود دارد كه 

    ..ددنماينمايياري ياري   دستيابي به هدفدستيابي به هدفدر در 

  »»توانم فردي خالق باشم؟توانم فردي خالق باشم؟  چگونه ميچگونه مي««اندازي دوره آموزش آنالين اندازي دوره آموزش آنالين   اخيرا نيز با طراحي و راهاخيرا نيز با طراحي و راه

هاي هاي   اين امكان براي شما عزيزان به وجود آمده تا با شركت در اين دوره بتوانيد پتانسيلاين امكان براي شما عزيزان به وجود آمده تا با شركت در اين دوره بتوانيد پتانسيل

تان تان   خود، فرزندان و در كل خانواده خود را شناخته و از آنها در جهت ارتقاء كيفيت زندگيخود، فرزندان و در كل خانواده خود را شناخته و از آنها در جهت ارتقاء كيفيت زندگي

  .  .  ه نماييده نماييداستفاداستفاد

  سايت معلم خالقسايت معلم خالقتوانيد به توانيد به   براي كسب اطالعات بيشتر در مورد اين دوره و ثبت نام در آن ميبراي كسب اطالعات بيشتر در مورد اين دوره و ثبت نام در آن مي

wwwwww..mmooaalleemmeekkhhaallaagghh..ccoomm  مراجعه فرماييدمراجعه فرماييد..  
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