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 کودکان یو شناخت یرشد روان یبرا یزیرنگ آم دیفوا
و   یکند نه تنها از لحاظ شناخت یساده است که به کودکان کمک م یتیفعال یزیآم رنگ

 همه کودکان رنگ کردن را دوست دارند و بایبشوند. تقر  زیبلکه خالق ن ، رشد کنند  یروانشناخت
شود. در  یم زیبزرگساالن ن یکودکان و حت یبرا  یموجب فراهم نمودن اوقات شاد و سالم نیا
 :میکن یکودکان را با هم مرور م یو روان یدر رشد شناخت یزیرنگ آم یاصل دیاز فوا یبعض نجایا

 

 یحرکت ی( رشد مهارتها۱

کند. درست گرفتن و  یکودکان کمک م یحرکت یمهارت ها تیبه تقو یزیرنگ آم تیفعال
انگشتان، دست ها  یها چهیتر شدن ماه یهستند که به رشد و قو یموارد یحرکت دادن مداد رنگ

کند تا  یبه کودکان کمک م فیظر یحرکت یکنند. رشد مهارت ها یم یادیو مچ دست کمک ز
ته )مانند باز و بس زیر اءیاش کردن  تسردر د نیباشند و همچن اشتهد یبتوانند دست خط بهتر

به  توانند با توجه یآنها م بیترت نیعمل کنند. بدبهتر …( کردن دکمه ها، بند کفش، مهره ها و 
 یکتحر یکه مستلزم چاالک ییها و کارها تیکردن، فعال پیدر تا ،یحرکت یمهارت ها نیا تیتقو

 بهتر عمل کنند. یشورز یرشته ها نیاند و همچن

 

 ورود به مدرسه یبرا یآمادگ جادی( ا۲

 ف،یمانند تکال یکاغذ-مداد یها تیبالطبع آنها با فعال ،درس یآموزش کودکان در کالس ها نیح
تواند در آماده  یم یزیسر و کار دارند. رنگ آم ینوشتن یها تیفعال گریمشق ها، امتحانات و د

 یکاغذ نقش قابل توجه یتر بر رو شرفتهیتر و پ افتهیسازمان  ینوشتن ها یبچه ها برا یساز
 باشد. تهداش

 

 



 تیخالق ختنی( بر انگ3

باعث  یزیدهد. رنگ آم یرا پرورش م یدارید زیخالق و درک تفاوت ها و تم هیروح یزیآم رنگ
 یعیشود و به طور طب یم یو فکر یبارش مغز یشود؛ الهام بخش آنها برا یبچه ها م لیرشد تخ

 فکر کنند. دیجد یها دهیتا به ا رندیگ یم ادی

دهد تا قسمت خالق مغز خود را نشان دهند. کودک قبل  یم یشما فرصت یبه بچه ها یزیآم رنگ
 ی، به بچه ها نیکند. بنابرا یم جادیرا در ذهن خود ا یلیتخ یایورق ، دن یرو ریتصو میاز ترس

. دومطلوب ش اریبس جیتواند منجر به نتا یم نی. ادیو آنها را آزاد کن دیبده یخود جعبه مداد رنگ
 یتوانند برا یکه م یمختلف رنگ یها بیدهد تا در مورد ترک یامکان را م نیبه فرزندان شما ا

 استفاده کنند ، فکر کنند. ریتصو یظاهر ییبایز

 

کنند ، ناراحت  یاگر در خارج از خطوط رنگ م ایکنند  یرنگ نم یشما به درست یبچه ها اگر
ام رنگ هنگ تانیکه بچه ها دینیب ی. اگر مدیکن شیکه دارند ستا یو آنها را بخاطر تالش دینشو

 دیاموزیو ب. به ادی، به آنها کمک کن دیشو یعصبان دیبخواه نکهیا یکنند ، به جا یاشتباه م یزیآم
 یرامکمل را ب یبه او آموزش استفاده از رنگها دیتوان یم نیفضا را پر کند. همچن کیکه چگونه 

ان است. کودک انیب یبرا یعال لهیوس کی زین یزی. رنگ آمدینشان ده ریپررنگ تر شدن تصو
 کنند. یم انیب یزیو رنگ آم میترس قیخود را از طر تیاغلب شخص

 

 ( کمک به بهتر شدن دست خط۴

و خط شکسته  ینوشتن کتاب یبرا یضرور یموارد اتیو قدرت دست و توجه به جزئ یچاالک
 نوشتن کمک یبرا اتیضرور نیدر سن کوچکتر به رشد ا یزیشوند. شروع رنگ آم یمحسوب م

 .افتدیاتفاق ب یعیو به طور طب یکودک به راحت یکنند تا بعدا کار نوشتن برا یم

 

 رنگ ها زیشناخت و تم ،یآگاه( ۵

موجب  نیو همچن جیو را یاصل یاز رنگ ها یپرورش آگاه یاست برا ینیتمر یزیآم رنگ
 شود که کمتر شناخته شده اند. یم یمتنوع یاز رنگ ها یآگاه



 دست-چشم یتمرکز و هماهنگ  تی( تقو۶

انند م ییها تیفعال قیباشد، تشو یتمرکز در کودکان خردسال در حال رشد م ییو توانا یهماهنگ
 ،یشود. گرفتن مداد رنگ یاستعداد م نیسالم و کارآمد ا تیموجب پرورش و تقو یزیرنگ آم

توانند به  یم یها همگ یمورد نظر و تراش کردن مداد رنگ یانتخاب رنگ ها، رنگ کردن جاها
 کمک کنند. اریدست در کودکان کوچکتر بس-چشم یهماهنگ تیقوپرورش و ت

 

 ییفضا-یداری( پرورش ادارک د۷

کل و ش…( خط راست  ،یخطوط)شکسته، منحن یاز ساختار و چگونگ یزیرنگ آم لهیبوس کودکان
 شوند. یآنها، الگوها و اشکال مختلف آگاه م

 

 عزت نقس و اعتماد به نفس شی( افزا۸

. رنگ آورد یعزت نفس و اعتماد به نفس را در خردساالن به ارمغان م ف،یتکل کی لیتکم ییتوانا
و حس  دیآ یبه حساب م یکودکان دستاورد بزرگ یطرحها برا کردن و کامل کردن انواع  یزیآم

 دهد. یم شیغرور و اعتماد به خود را در آنها افزا

 

 ( پرورش مهارت ابراز وجود۹

و ابراز خود است که کودک درباره چگونه رنگ کردن و چه  انیب یبرا دیمف یا لهیوس یزیآم رنگ
 کند. یم عتریرا وس شیخودشان و مرزها قیو به طر ردیگ یم میتصم یرنگ

 

 از استرس یی( درمان و رها۱۰

و  لهیوس چیکه ه یکودکان یبرا ژهیآرامش بخش و درمان کننده است؛ بو یتیفعال یزیآم رنگ
 یادکه نرمال و ع یکودکان یندارند. حت ندیناخوشا جاناتیه هیو تخل ماتیدفع نامال یبرا یروزنه ا

 و شیها و عواطف خود را پاال یاحساسات، َسرخوردگ یزیرنگ آم قیتوانند از طر یم زیهستند ن
 کنند. ردازشپ



از ابعاد  یعیگستره وس یزیرنگ آم نیکردن را دوست دارند. همچن یزیکودکان رنگ آم اکثر
کودک رنگ  یدهد. هر چه زودتر و در سن خردسال یکودکان را پرورش م یو روانشناخت یجسم

 شود. یمثبت آن بهره مند م یایعمر از مزا کیکردن را شروع کند،  یزیآم

 

 کودک: یبهبود دست ورز (۱۱

 یودارند. کار ر ازین یکاغذ به قدرت و مهارت دست ورز یکار کردن با مداد رو یبرا کودکان
 ببرد. نیتواند امکان درک نادرست از مداد را از ب یقدرت م

 

 حیصح یکند تا مداد را به روش یکاربرگ ها به کودکان کمک م یزیمانند رنگ آم ییها تیفعال
 .ابدیشود دست خط فرزندان شما بهبود  یباعث م نیکه ا رندیدر دست بگ

 

 آرامش و صبر: (۱۲

 نیمهارت صبر کمک کند. به فرزندان شما ا یریادگیتواند به فرزندان شما در  یم یزیآم رنگ
 داشته باشند. ی، آرامش و راحت یاثر هنر کیدهد تا ضمن خلق  یامکان را م

 

 یم یزیرنگ آم ینزدن از مرزها را در کاربرگ ها رونیب تیبزرگتر شدن فرزند شما ، او اهم با
 به او خواهد کرد. ینوشتن کمک بزرگ یریادگیامر ، هنگام  نیا یریادگیآموزد که 

 

 

 دانش:(۱3

تواند به فرزندان شما کمک کند تا خط ، چشم انداز ، رنگ ، شکل و  یم ریتصو کی یزیآم رنگ
 که الگوها را بشناسند. رندیگ یم ادی زیدهند. فرزندان شما ن صیفرم را تشخ

 



 خود: انیب (۱۴

و  میستر قیخود را از طر تی، کودکان اغلب شخص باشدیم انیب یبرا یعال لهیوس کی یزیآم رنگ
 کنند ، در انیکلمات ب قیاز کودکان دوست دارند خود را از طر یکنند.برخ یم انیب یزیرنگ آم

و  ندک یکه او استفاده م ییکنند. با استفاده از رنگها یاستفاده م یزیاز هنر رنگ آم یکه برخ یحال
 .دیببر یاو پ تیدرباره شخص یادیز یزهایبه چ دیتوان یکند م یم میکه او ترس یریتصو

 

 رنگ: صیتشخ(۱۵

سبز ،  نیتفاوت ب توانندی، م رندیگیقرار م یبار در معرض رنگ با مداد رنگ نیاول یکه برا یکودکان
 یم یمختلف به فرزندان شما فرصت یکنند. استفاده از رنگها انیرا ب رهیو غ یزرد ، قرمز ، صورت

 قرار دهند. یمختلف را مورد بررس یرنگ ها بیدهد تا ترک

 

 :یدرمان (۱۶

ار را ک نیاز کودکان اثبات شده است ، به خصوص اگر آنها مرتبًا ا یدرمان برخ یبرا یزیآم رنگ
 کنند. یرا رنگ م گریو احساسات د یدی، ناام تیانجام دهند. آنها عصبان

 

 تیو عصبان یدیرنگ کردن خارج از خطوط ، ناام ای دیعکس از خورش دنیبا کش یعصبان کودک
 کند. یخود را برطرف م

 

 

 توسعه زبان: (۱۷

خواهد داد تا کلمات و  یشما فرصت یصحبت کردن در مورد آن ، به بچه ها یو حت یزیآم رنگ
 یو برگه ها ، برا یزیمختلف رنگ آم یسبک ها دنی. کودکان هنگام داموزندیرا ب دیجمالت جد

 یزیکنند. کودکان در رنگ آم یده ماستفا یفیگفتگو در مورد احساسات خود، از کلمات توص
 کنند. یخود کمک م یتفکر انتقاد ییتوانا شرفتیکاربرگ ها به پ


