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 مقدمه

 

 کته  استت  ایتن  باشیم داشته یاد به خود ودكک تکامل و رشد مورد در باید کهای  نکتهترین  مهم

 زمتان  در نیتز  متا  فرزنتد ، تمام ستایر کودکتان   مانند. کنند می رشد متفاوتی سرعت ما با کودکان

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

 شتده  بیتان  کتابی در که دلیل این به صرفا را خود اعمال او. است فرد به منحصر انسان یك شما

 استت  هنگتامی  او بترای  مناسب بلکه زمان .دهد نمی انجام، دارید انتظار و خواهید می او از شما یا

 بیشتتر  را کتودك  تکامتل  و رشتد  سرعت توانیم نمی ما. باشد پیداکرده را کاری انجام آمادگی که

 داده او بته  را چیتزی  دقیقتا ، دهیم نشان او به هوتوج محبت و عشق کافی اندازه به اگر اما، کنیم

هتای   درس زمتانی  او، افتتد  نمتی  اتفاق او پیرامون جهان از جدا کودك تکامل.دارد احتیاج که ایم

 و ختواهران ، شما والدین، شما حضور. باشد جهان این از بخشی که آموزد می را زندگی برای الزم

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

. شتود  شتکوفا  بیشتتر  هرچته  تا است نیازمند اطرافیان حمایت و تشویق و عشق به بلکه، آموزش

، والتدین  عنتوان  به نیز شماهای  مهارت، یابد می تکامل و رشد بیشتر و بیشتر کودك که همچنان

 .ابدی می افزایش او احتیاجات و نیازها با متناسب

این جهان در دست انان استت لتذا بایتد    ی  کودکان امروز همان بزرگساالن فردا هستند که اینده

تربیتت کودکتان کوشتا     برای داشتن جهانی بهتر وحرکت به سوی صلح و امنیت جهانی درتعلیم

 باشیم وفرزندی سالم بهنجار دور از هرگونه مشکالت روانی به جامعه تحویل بدهیم.

مناستب تربیتتی بته والتدین و معلمتین      های  ناچیزی است برای آموزش شیوه این کتاب کوشش

 دارند . می عزیز که در این مسیر خطیر گام بر

 


