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روش برای کشف استعداد کودکان خود 7  

 پس. است وابسته شما به استعداد این کشف دارد را خود خاص های استعداد کودکی هر

 .کنید کشف را خود کودک استعدادهای مقاله این خواندن با است بهتر

 ممکن دیگر برخی اما است مشاهده قابل اطرافیان برای کامال کودکان از بعضی استعداد 

 تیح یا و زیاد انرژی بافی، خیال پرحرفی، قالب در که باشند دارا پنهانی استعدادهای است

 داداستع های نشانه با را شما کنیم می سعی مقاله این در. دهند نشان را خودشان سورفتار

 .کنیم آشنا آنها شکوفایی و پرورش های شیوه و کودک پنهان

 آمدن حرف به سریع .1

 عموالم آنها لغات تعداد و کنندمی ادا سالگی یک سن در را خود کلمات نخستین کودکان اغلب

. آورندمی زبان به را لغات نخستین ماهگی 9 تا شش از باهوش کودکان اما. است مورد 01

 هاییانهنش بسازد، جمله توانست و بود کلماتی ادای به قادر سنین این در شما کودک اگر پس

 خاطر به و بگیرند یاد را جمالت راحتی به توانندمی کودکان این. دارد را بودن باهوش از

 حبتص دیر که کودکانی حتی. کندنمی صدق کودکان تمام برای موضوع این البته. بسپارند

 با ات کندمی کمک آنها به شده سپری زمان این که چرا باشند باهوش توانندمی نیز کنندمی

 .کنند ادا را تریکامل جمالت ابتدایی مراحل از گذشت

 یم انتخاب او که فعالیتهایی و ها بازی به. کند کشف را خود عالئق دهید اجازه خود فرزند به

 هفتهن استعدادهای درباره بسیاری اطالعات تواند می بازیها گونه این. دهید نشان توجه کند

 .دهد قرار شما اختیار در فرزندتان

 

 کند می دستکاری را چیز همه کودک .2

 است ممکن دلیل به و کنند می کار چگونه مختلف اشیا که کند کشف دارد دوست شدت به او

 آنها دوباره و کند کشف را آن کارکرد شیوه تا کند تالش و کند باز را گوناگون وسایل اجزای

 با کردن بازی از و است سازی خانه های بلوک با برج ساختن اوعاشق. کند سوار هم روی را

  ندهیادگیر یک احتماال شما کودک که است این نشانگر ها ویژگی این. برد می لذت ها ماشین
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 ،مکانیک آینده در احتماال برند می لذت کردن سرهم از که کودکانی. است فضایی-دیداری

 .شوند می دانشمند یا مخترع معمار، مهندس،

 فضایی تجسم مهارت .3

 همچنین و ذهن در اشکال و اجسام بعدی سه تصور توانایی فضایی تجسم از منظور

 مهارت که کودکانی. آنهاست مجدد ترسیم و ذهن در پیچیده هایطرح و هانقش تجسم

 یطراح معماری، شهری، ریزیبرنامه مانند مشاغلی در توانندمی دارند فضایی تجسم

 مهندسی یا ساختمان مهندسی کشی،نقشه مانند تصویری مدل یا ترسیم داخلی،

 .شوند موفق الکترونیک

  

 :شودمی شناخته زیر رفتارهای با هامهارت این

 

 .زندمی تخمین خوب را هافاصله - ۱

 .کندمی کار خوب مقیاس و نقشه با - ۲

 .کندمی درک را اجسام بزرگی و فاصله بین رابطه - ۳

 .ندک انتخاب را خود مسیر تواندمی خوبی به بسته چشمان با تاریک اتاق یک در - ۴

 .کند رسم را تانخانه یا آپارتمان از نقشه یک تواندمی - ۵

 .کند رسم حفظ از تواندمی را اتاق در موجود اشیاء - ۶

 .کند رسم خوبی به را بعدی سه اجسام یا مکعب یک تصویر تواندمی - 7

 .کند نقاشی را چیزی مقیاس و نسبت رعایت با تواندمی - 8

 ،باال زیر، مانند دهدمی نشان هم به نسبت را اشیاء مکانی رابطه که کلماتی از - 9

 .کندمی استفاده درستی به روروبه و کنار

 

 بگیرد آرام تواند نمی کودک اگر .4

 

 لمس دهد، می حرکت که چیزی هر از و دهد انجام عجله با را چیز همه دارد دوست او

 این. برد می لذت است ارتباط در بدنش با کلی طور به و کند می احساس کند، می

  جذب ار اطالعات که هستند بدنی-جنبشی یا فیزیکی های یادگیرنده کودکان از دسته
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 آنها. هستند همراه عمل و حرکت با که دهند می ترجیح را هایی فعالیت و کنند می

 ظریف حرکتی های مهارت به که موسیقی یا رقص ورزشی، های فعالیت به است ممکن

 مجبور هک روند می مشاغلی سمت به آینده در و باشند داشته تمایل بیشتر دارند، نیاز

 های رتمها از است ممکن یا و جنگلبانی یا معلمی مانند بنشینند میز پشت نباشند

 .کنند استفاده سرآشپزی مانند مشاغلی برای دست پیشرفته

 

 او روزانه برنامه در را فیزیکی های فعالیت باید کودک استعداد این پرورش برای 

  آسانی به تکراری حرکتی های فعالیت انجام از کودکان این که آنجا از و دهید قرار

 از را جذابیتشان تا دهید انجام چرخشی صورت به را ها فعالیت شوند، می خسته

 یم لذت حرکت خالل از موسیقی کشف از حرکتی-جنبشی کودکان چون. ندهند دست

 دارند دوست که کودکانی برای. بدهید رقصیدن و خواندن آواز فرصت آنها به برند،

 هرهم کردن نخ سازی، مجسمه نقاشی، های پروژه کنند استفاده بیشتر دستانشان از

 .دهید ترتیب...  و

 

 باالیی و ویژه اهمیت از کودکان این برای بخش آرامش و منظم خواب برنامه یک 

 مانند سبک وعده میان یک خواب از قبل ساعت دو تا یک کنید سعی. است برخوردار

 واندت می زیبا داستان یک گرم، حمام یک آن از بعد و بگیرید نظر در کامل غالت و شیر

 بخش آرامش موسیقی یک به دادن گوش. کند آماده خواب برای را کودک خوبی به

 .کند کمک کودک قوای تجدید به تواند می هم تاریکی در

 

 دارد زیادی عالقه پازل حل به کودک .5

 

 رسد می نظر به. است ها پازل مختلف انواع کردن حل عاشق آمیزی اغراق شکل به او

 را مناسب قطعه و دهد می انجام کمی خطای و آزمون پازل با بازی حین در کودک که

 پازل کردن حل استادان این. دهد می قرار مناسب جای در اول تالش با تقریبا

 و نداندیش می تصویری صورت به بیشتر آنها. هستند فضایی-دیداری یادگیرندگان

 یم کودکان این معموال. دهند قرار یکدیگر کنار در را مختلف اجزا خوبی به توانند می

 شوند محقق یا شناس باستان کارآگاه، آینده در توانند
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 های داستان جدول، و پازل دارد امکان که جایی تا کودکان این عملکرد بهبود برای

 شیاا منظم چینش با مرتبط های بازی اینها بر عالوه و دهید قرار اختیارشان در معمایی

 زا کودک برای هم اند شده ساخته فضایی مسائل حل برای که هایی بازی اسباب یا و

 برخوردارند زیادی اهمیت

 

 گفتاری مهارت .6

 به را کلمات کاربرد دارند، دوست را کردن صحبت و مطالعه کودکان از دسته این

 در ادافر این احتماال. گیرندمی یاد ترراحت نسبتا را بیگانه هایزبان دانند،می خوبی

 میزگردها، و برنامه گری مجری نویسندگی، نگاری،روزنامه ، مشاوره مانند مشاغلی

 .شد خواهند موفق... و فروشندگی

  

 :است زیر شرح به دهدمی نشان را ویژگی این که رفتارهایی از برخی

 

 .است مندعالقه پردازی داستان به - ۱

 .دارد عالقه خودش تجربیات بیان با گوییقصه به - ۲

 .دارد عالقه جدید کلمات از استفاده به - ۳

 .پرسدمی داندنمی که را کلماتی معنی - ۴

 به ثالم. بسازد کلمات از متفاوتی هایترکیب کندمی سعی و کندمی بازی کلمات با - 5

 !گرماب گویدمی آبگرمکن جای

 .است خوب سنش نسبت به اشدیکته - 6

 .ندک توصیف را آنها تواندمی و شناسدمی را حیوانات و گیاهان خود سن نسبت به - 7

 .دهد توضیح خوب را پیچیده موضوعات تواندمی - 8

 .نویسدمی مطلب مدرسه روزنامه برای یا دارد خاطرات دفتر خود برای - 9

 

 دارد زیادی عالقه اشیا بندی طبقه به کودک اگر .7

 

 یا اندازه رنگ، اساس بر را بازی اسباب های ماشین کند، می جفت را هایش جوراب

  سازمان و مرتب اشیا باشد داشته دوست است ممکن یا و چیند می خط یک در شکل
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 هیادگیرند عنوان به احتماال شما کودک ها، نشانه این وجود صورت در. باشند یافته

 بسیار ،گر تحلیل متفکر یک که است معنی این به که شود می شناخته شنیداری دائمی

 اشدب گوناگون الگوهای یافتن دنبال به است ممکن او. است جزئیات در دقیق و منظم

 .است علوم و ریاضی استعداد اولیه های نشانه از معموال که

 

 هاالگو شامل که کنید پیدا را هایی فعالیت و ها بازی کودک ویژگی این پرورش برای 

 و کنند می تقویت را ریاضی های مهارت که هایی فعالیت انجام. هستند کردن جفت و

. ندباش مفید بسیار توانند می هم هستند کوچک دانشمند عالقه مورد که تجربیاتی

 ارتباط در بندی طبقه به کودک عالقه با که بکنید کارهایی انجام مسئول را کودک

 رفظ است بهتر. است جالب بسیار اشیا آوری جمع کودکان از دسته این برای. باشند

 دفص سنگ، مانند کوچک اشیا بتواند تا دهید قرار کودک اختیار در پالستیکی های

 .کند آوری جمع آنها در را دارد دوست که دیگری چیز هر و

 

 


