
 جذاب یخانوادگ یاردو کی یبه سو شیپ

آورد.  یآن ها را سر ذوق م یاز عالئق خاص بچه هاست که حساب یکیرفتن و چادر زدن  اردو

ا و آن ه دیجذاب ببر یخانگ یاردو کیبچه ها را به  ینیخانه نش یروزها نیبد نباشد در ا دیشا

 .دیاوریو خودتان را سر ذوق ب

متفاوت  اریبس ندهیآ یهاگذشته و احتماال همه سال یهاامسال با همه سال ینوروز التیتعط

 "ینینش خانه"شده است،  مانیزندگ ینوروزها هیاست. آنچه باعث تفاوت نوروز امسال با بق

گران و یمراقبت خود و د ی، الزم است برا99نوروز سال  التیتعط میدانیاست. همانطور که م

 یاچه برنامه  ینینشخانه  نیا ی. شما برامیمهمان ناخوانده، در خانه بمان نیمصون ماندن از ا

 د؟یدار

 ول، خانه و خانهدر قدم ا د؟یخود و فرزندتان متفاوت کن یرا برا ینینش خانه نیا دیقصد دار ایآ

 را فقط به غذا خوردن، استراحت و ینینشخانه  فی. تعردینینب یاهیو س تیمحدود کیرا  ینینش

 نیا دیکه شا دیا فکر کرده گونهنی. تا به حال ادیمحدود نکن یاجتماع یهادر شبکه  دنیچرخ

به  تیخالق یکم دیبا نیبنابرا د؟یتان در منزل هستباشد که با خانواده   ینوروز التیتنها تعط

از  یکیو  دیابیممکن، ب تیفیک نیو باالتر نیگذران وقت به بهتر یبرا ییو راهکارها دیخرج ده

رقم  وتنوروز متفا نیتان را در همخود و خانواده  یزندگ یها خاطره نیباتریو ز نیبهتر



وجود دارد اما ما در  ینینش لذت بردن از خانه یبرا یادیز اریبس یها. به طور قطع راه دیبزن

 نیو ذوق ا یبچه ها شاد یایکه در دن میراهکارها بپرداز نیاز ا یکیبه  میخواهیم ادداشتی نیا

دارند، اردو  عالقهبه آن  یلیها خ که بچه ییاز کارها یکی دانندیم نیندارد. همه والد ریکار نظ

 می. مثل زمان قددیها را به اردو ببر در خانه بچه میکنیبه شما کمک م نجایرفتن است. ما در ا

دوران  یها یسقف و پناه خانه باز مانیو چادرنماز مادرها میزد یخودمان که در خانه چادر م

 مان بود.  یکودک

 

 

  

 



 دیکودک را پرواز بده الیخ قوه

 چیبدون ه یقو اریبس لیقوه تخ کی د،یدار ازیاردو رفتن در خانه به آن ن یکه برا یگام نیاول

 نیابتدا به کودک ا ییها سوال دنیو گو و پرس گفت کی جادیاست. با ا یتیچارچوب و محدود

تو  میونت یم یبه نظرت چطور": دیی. به او بگوشدیندیکه به اردو زدن در خانه ب دیفرصت را بده

 ؟یانجام بد ییارهاتو اردو چه ک یشما دوست دار م؟یالزم دار ییزهایاردو؟ چه چ میخونه بر

ها را بدهد. که خودش جواب سوال دیاجازه بده م؟یداشته باش ییها یچه خوراک خوادیدلت م

ه همه ک کندیرا تصور م یزیانگ جانیه یاردو الیکودک در قوه خ یا قهیچند دق بیترت نیبه ا

صورت و برق چشمانش  ی. احتماال با لبخند رورودیم شیخودش پ قهیدر اردو به سل زیچ

 را در ذهنش مجسم کرده است. یباشکوه یکه اردو دیمتوجه شو دیتوانیم

 

 



 دیاردو را جمع کن لیو بند بار

 ممکن یاردو رفتن الزم دارد و حت یکه برا یلیبه جمع کردن وسا کندیحاال احتماال شروع م او

م دارد، باه ازیرا که ن یزیآن چ دیتوانی. اگر مدیبخواهد که در منزل نداشته باش ییزهایاست چ

 ازشین مورد لهیوس یبرا ینیگزیجا دیاز او بخواه ست،یو اگر قابل ساختن و آماده کردن ن دیبساز

 کند. دایپ

اما  دیها در جمع کردن لوازم اردو کمک کناردو است. به بچه  لینوبت به جمع کردن وسا حاال

. از دیهبد یکمک فکر شتریب زیمرحله ن نی. در ارندیاصل کار را خودشان به عهده بگ دیکن یسع

 نددار ازیاردو به آن ن کی یبرا کنندیشان را بردارند و هرآنچه که فکر م فیک دیبچه ها بخواه

  بگذارند. فیرا در آن ک

 

 

جمع کند که  یرا طور لیوسا دید که چطور بادان یم ایآ دیکودک تان بپرسازمرحله  نیا در 

 کیجواب کودک، نوشتن  دنیو بعد از شن دیاز فرصت بهره ببر نجایحاال ا فتد؟یاز قلم ن یزیچ



. اگر کودک شما هنوز به مدرسه نرفته دیبده ادیقبل از جمع کردن لوازم را به او  ازیمورد ن ستیل

 یرا با نقاش ازشیمورد ن لیکه وسا دیبده شنهادینوشتن و خواندن ندارد، به او پ ییاست و توانا

 کند. ستیل دنیکش

مورد  یخوردن یو لباس اضافه. برا یو عروسک مورد عالقه گرفته تا خوردن یباز اسباب از

و  اتجیمغز یو گردو، کم ریلقمه نان و پن دی. به او کمک کندیبرو یو لقمه خانگ وهیسراغ م ازین

 بگذارد. فشیمنزل موجود است، بردارد و در ک که در یمقو یها یو خوردن وهیخرما، م

 تیبه واقع زیتا حد امکان همه چ دیکن ی. سعدیو ناهار کودک را با کمک خودش آماده کن صبحانه

 باشد. کیاردو نزد کی

 

 

 



 دیگوشه خانه را انتخاب کن کی

 نهیسه گز ایدو  دیکن یاردو رفتن نشان کند. سع یگوشه از خانه را برا کی دیکودک اجازه ده به

 را انتخاب یکیموجود  یها نهیگز انیتا از م دیو به کودک فرصت ده دیرا خودتان انتخاب کن

 هکاز منزل باشد  ییجاها د،یدهیکودک قرار م اریکه در اخت ییها نهیتان باشد که گزکند. حواس

، غذا کردن یدر آنجا به باز یادیز یها ساعت یافراد نباشد تا کودک بتواند به راحت هیمزاحم بق

 یشنهادیپ یها نهیمشغول شود.  پس چند گوشه از خانه را به عنوان گز دنیخواب یخوردن و حت

 .دیبه کودک تان نشان ده

حتما در اتاق  دیمورد نظر شما انتخاب کند. بچه را مجبور نکن یها نهیگز نیاز ب دیاجازه بده و

 . دیخودتان رها کن یانتخاب نهیچند گز نیخودش چادر بزند. او را ب

 

 



 دیسمت مقصد اردو حرکت کن به

کودک  دی. اجازه دهدیو آماده رفتن به اردو شو دیرا جمع کن لیبار و بند دهیوقت آن رس حاال

 یو اگر الزم است برا دیشو اردو با او همراه نیدر ا زیاش را بپوشد. شما ن لباس موردعالقه

و با هم به آن قسمت انتخاب شده از خانه  دیلباس مناسب اردو بپوش ش،یتر شدن اردو یواقع

 یو تا مقصد رانندگ دیتان شو یالیخ نیباهم سوار ماش دیتوانیرفتن به اردو، م ی. برادیوبر

 .دیاستفاده کن لیاتومب کیساختن  یخانه برا یها ی. از صندلدیکن

 دیچادر بزن دیتوان یم حاال

 ی. برادیتان چادر بزنشده  است که در محل انتخاب دهیزمان آن رس د،یدیبه مقصد رس یوقت

 چادر نماز به کیها و  مبل نیب یفضا ،یمبل، پشت یها از کوسن دیتوانیساختن چادر، م

. دینکردن ک یو در آنجا شروع به باز دیبساز یحیچادر تفر کی. با هم دیعنوان سقف استفاده کن

ها دل که مال خودشان باشد را دوست دارند. آن یدنج و خصوص یفضا کیمعموال  ها بچه

بر اردو  کار، عالوه نیخودشان باشد. شما با ا تیقسمت از خانه در مالک کی خواهدیشان م

 کیها فرصت داشتن آنخانواده، به  یاعضا هیکودک و بق یزمان شاد برا کیرفتن و ساختن 

 .دیا اند، به آن ها دادهبا دست خودشان ساخته  شانرا که خود یخصوص یفضا

 



 در چادر دنیخوردن و خواب غذا

شما شروع شده است. حاال  یو تازه اردو ستیکار ن انیچادر و رفتن به اردو زمان پا ساختن

جا بخوابد و همان یبخورد و حت کند، کنار شما غذا یدر چادرش باز خواهدیکودک م

از کودکان  یاریاش را آنجا بخورد. بس ییغذا یها وعده دیاستراحت کند. به کودک اجازه ده

کوچک را به  یشاد نی. ادیهمان چادر غذا بخور ریها همانجا زدر کنار آن زیندوست دارند شما 

همانجا استراحت کند. همانجا باهم  دیو اجازه ده دی. کنار او غذا بخوردیده هیتان هدکودک

 یم یهمانجا بخوابد. حت زیشب را ن دی. اگر کودک دوست داشت، به او اجازه بدهدیکتاب بخوان

 . دیاردو انتخاب کرده بخوان یکه کودک تان برا یرا در مکان مازتانن یخانوادگ دیتوان

  

 

 



 مربوط یجهت کارها دیکن یو سع دیاردو، از کودک سوال بپرس نیدر هر قدم از ا دینکن فراموش

و  لیکار قوه تخ نی. با ادیببرد و شما فقط با او همراه شو شیرا خودش پ یبه اردو و باز

تر، چون مهم و از همه شودیرا سرگرم م یشتریمدت زمان ب کند،یاش رشد م تیخالق

 .بردیم ینسبت به اردو دارد و لذت دوچندان یندتریاست، احساس خوشا یبازخودش فرمانده 

 نویسنده: مریم خوش نما

 

 امید واریم نوروزی پر از خاطرات خوش در کنار خانواده داشته باشید

 

 

  




