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 مقدمه 
 

 کـه  اسـت  ایـن  باشیم داشته یاد به خود کودك تکامل و رشد مورد در باید کهای  نکتهترین  مهم

 زمـان  در نیـز  مـا  فرزنـد ، تمام سـایر کودکـان   مانند. کنند می رشد متفاوتی سرعت ما با کودکان

 کـودك  که بدانید را این اما. گیرد می به دست را اشیاء و، دارد می نگه را سرش، خندد می مقتضی

 شـده  بیـان  کتابی در که دلیل این به صرفا را خود اعمال او. است فرد به منحصر انسان یک شما

 اسـت  هنگـامی  او برای مناسب بلکه زمان .دهد نمی انجام، دارید انتظار و خواهید می او از شما یا

 بیشـتر  را کـودك  تکامـل  و رشد سرعت توانیم نمی ما. باشد پیداکرده را کاری انجام آمادگی که

ایم  داده او به را چیزی دقیقا، دهیم نشان او به وتوجه محبت و عشق کافی اندازه به اگر اما، کنیم

 الزمهـای   درس زمـانی  او، افتد نمی اتفاق او پیرامون جهان از جدا کودك تکامل.دارد احتیاج که

 و خـواهران ، شـما  والـدین ، شـما  حضـور . باشـد  جهان این از بخشی که آموزد می را زندگی برای

 به تنها نه او. هستند اساسی او تکامل و آموزش برای همه فامیل اعضای و دوستان، دیگر برادران

. شـود  شـکوفا  بیشـتر  هرچـه  تا است نیازمند اطرافیان حمایت و تشویق و عشق به بلکه، آموزش

، والـدین  عنـوان  به نیز شماهای  مهارت، یابد می تکامل و رشد بیشتر و بیشتر کودك که همچنان

 .یابد می افزایش او احتیاجات و نیازها با متناسب

 

 

 

 

 
 


