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فصل 5
شادی با برنامهها و فعالیّتهای اجتماعی -حسّی
هدف این فصل :کمک به لبخند زدن و خندانیدن بیشتر کودک در حین انجام بازیهای اجتماعی رو
در رو ،شنیدن آهنگ ،و تعامالت اجتماعی .هر چه کودک سرگرم تر باشد ،مدّت زمان توجّه و ارتباطی
که با شما برقرار میکند طوالنیتر بوده و میتوانید فرصت های بیشتری برای یادگیری در اختیارش
بگذارید.
در این فصل فرض بر این است که شما در یادگیری مهارتهای فصل  4موفّق بوده و با آنها راحت هستید .اگر در
آغاز زمان بیشتری را برای تعامل با کودک در حین انجام بازی و برنامههای روزمرّه گذاشته باشید و پاداش خود
را با ارتباطهای چشمی و اشارههای بیشتر ،و یا حتّی لبخند کودک دریافت کرده باشید -و اگر برای کمک به خود
بمنظور یادسپاری این استراتژیها چک لیست یخچال یا چک لیست فعالیت ها را مرور کرده باشید -اینک آمادهاید
تا آنچه را که فرا گرفتهاید وارد ارتباط با کودکتان کنید .در این فصل و فصول ادامه ،مجموعه ایدهها و استراتژیهای
جدیدی را به مهارتهای آموخته شده قبلی که در آینده هم آنها را تمرین میکنید اضافه خواهید کرد.
نکته مفید
اگر هنوز خیالتان از بابت یادگیری مهارتهای فصل  4کامالً راحت نشده است ،قبل از اینکه وارد این فصل شوید کمی دیگر آنها را تمرین
کنید .درست بعد از زمان بازی و پس از فعالیّت مراقبت از کودک استفاده از چک لیست فعالیت ها را تمرین کنید .بواسطه مهارتهایی
که خوب از عهده انجام آنها برآمدهاید خودتان را تحسین کنید و در چند روز آینده را برای تمرین مهارتهایی که هنوز با آنها راحت
نیستید کمی دیگر وقت بگذارید .ما داریم راه و روشهایی را به شما ارائه میدهیم که خودمان از آنها استفاده میکنیم .وقتی برای کودک
دارای اتیسم از گزینه درمان نام میبریم ،پس از جلسات چک لیستها را پیش رویمان قرار داده ،به خودمان امتیاز میدهیم ،و امتیاز مهارت-
ها یا رفتارهایی که مطابق خواسته ما خوب نبودند صفر میگذاریم ،بدین ترتیب دفعه بعد میتوانیم در ارتباطی که با کودک داریم فرصت-
های یادگیری بیشتری به او ارائه دهیم.
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چرا لذت از بازی به این اندازه مهم است
موضوع اصلی این فصل ،افزایش بهر شادی)(FQفعالیّت هاییست که شما و کودکتان با هم انجام میدهید .به
دالیل متعدّدی سرگرمی بخش مهمّی از فرایند کمک به یادگیری کودک است ،خصوصاً به این شش دلیل:
 .1سرگرمکنندهتر بودنفعالیت یعنی یادگیری سریعتر .تمام ردههای سنّی دلشان میخواهد به فعالیّتهایی
که از آن لذّت میبرند ادامه دهند .این موضوع خیلی ساده بنظر میآید -امّا یک فعالیّت سرگرمکننده شما و
کودکتان را مشغول یک فعالیّت نگه میدارد و نتیجه تمرین بیشتر کودکتان یادگیری سریعتر اوست.
 .2لذت بخش بودن مترادف است با فرصتهای یادگیری بیشتر .هر چه ارتباط شما و کودکتان طوالنیتر
باشد ،فرصتهای یادگیری بیشتری به کودکتان ارائه خواهید داد.
 .3اضافه شدن لذت به یک فعالیّت آموزشی به فرآیند حافظه و یادگیری کمک میکند .در فعالیّتهای
لذّتبخش ،یادگیری بسیار سریعتر و بادوامتر از فعالیّتهایی است که هیجانی در آنها وجود ندارد.

 .4عالمتهایی از جانب کودک که به شما میگوید او خواهان ادامه فعالیّت سرگرمکننده میباشد
اساس و شالوده یادگیری او در برقراری ارتباط است .نگاه کردن و پیشدستی کردن ،لبخند زدن ،دراز
کردن دست ،یا ورجه ورجه کردن با هیجان همگی بصورت حرکات واضح ،بیان کلمات و در نهایت جمالت
خود را نشان میدهند! این یکی از مهمترین لحظات ارتباطی -آموزشی شما در نقش مراقب(مادر) کودک
است.
 .5یک فعالیّت دلخواه به خودی خود یک پاداش بحساب میآید .تکرار یک فعالیّت لذّتبخش بدنبال ایجاد
ارتباط از سوی کودک مبنی بر اینکه من باز هم این فعالیّت را میخواهم پاداش بزرگی برای ارتباطی است
که کودکتان برقرار کرده است .قدرت آموزش از طریق بازی مبتنی بر همین ساز و کار پاداش طبیعی است.
 .6وجود منبع مداومی از لذّت و سرگرمی باعث توجّه دائم کودک به شما میشود .وقتی کودکتان
فعالیّتهای سرگرمکنندهای را یاد میگیرد که میتوانید با هم انجام دهید ،دنبال فرصتهای بیشتری میگردد
که باز هم آن فعالیّت را با شما انجام دهد ،این یعنی سرگرمی و مشغولیّت بیشتر ،ارتباط بیشتر ،و فرصتهای
یادگیری بیشتر.
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در اتیسم چه اتفاقی میافتد؟
به نظر میآید که کودکان مبتال به اتیسم باندازه بچّههای دیگر پاداش طبیعی را تجربه نمیکنند .بر اساس تحقیق
انجام شده توسط یکی از محقّقان ما ( )G. D.تصوّر می کنیم که یکی از تفاوتهای بیولوژیکی(زیست شناختی)
مهم زمینهساز اتیسم همین تجربه ضعیف پاداش درونی در سرگرمیها و تعامالت اجتماعی میباشد .امّا خبر
خوب این است که این سیستم بیولوژیکی نسبت به تجربه انعطافپذیر و پاسخده است .شما میتوانید با تجارب
بازی های لذّتبخش ،تجربه لذّت بردن از ارتباطات اجتماعی و انگیزه درونی کودک برای دنبال کردن و لذّت بردن
از تعامالت اجتماعی را افزایش دهید .این تجربه راه را برای ارتباط بیشتر با کودک هموار کرده و مولّد فرصتهای
یادگیری بیشتری خواهد بود.
چرا این یک مشکل است ؟
عدم رؤیت ارتباط اجتماعی با ارزش مثل چیزی که در خیلی از بچّههای دیگر میبینیم به این معناست که کودکان
دارای اتیسم باندازه بچّههای دیگر دنبال فرصتهای برقراری ارتباط نبوده و این یک مشکل محسوب میشود،
چون در همین ارتباطات است که انسانها چیزهای زیادی یاد میگیرند .برقراری ارتباط ،زبان ،کار با وسایل،
تقلید ،بازی ،دوستی ،تظاهر ،و صمیمیّت عاطفی -تمام جنبه های زندگی ذهنی و عاطفی -چیزهایی
نیستند که خیلی در مدرسه یا فعالیّت های آموزشی سازمان یافته دیگر فرا گرفته شوند ،بلکه آنها را در جزر و مد
زندگی روزمرّه خانوادگی یاد می گیریم .تصوّر ما این است که این کاهش فرصتهای یادگیری که بدلیل وجود
ارتباطات و تعامالت کمتر روزمرّه اتّفاق میافتد ،به عقبماندگی اجتماعی -ارتباطی نماشی از اتیسم اضافه میشود.
بیایید نگاهی به مثالی از یک پسربچه اوتیستی داشته باشیم:

من سالی راجرز(یکی از نویسندگان این کتاب)به دیدن پسربچّه  17ماههای بنام آندره رفتم که با خواهر تازه بدنیا
آمده خود ،برادر  4ساله ،و پدر و مادرش همه با هم زندگی میکردند .پدر و مادر آندره به تازگی متوجّه اتیسم او
شده بودند و همان هفته این بیماری فرزندشان به آنها اطالع داده شده بود .وقتی وارد منزل آنها شدم ،همه بجز
آندره به سالن اصلی آمدند ،ولی آندره در حالیکه  3تصویر از کتاب اسباب بازیها در دستانش بود در همان اتاق
تاریک والدینش ماند .پدر و مادر آندره به من گفتند که آندره اوقاتش را در اتاق آنها یا اتاق مطالعه میگذراند و
آنها برای آنکه بتوانند او را در سالن نگه دارند ناچارند درب تمام اتاقها را ببندند .آندره عکسها را میگرفت ،همه
آنها را روی فرش میانداخت و دور آنها میچرخید ،به آنها نگاه میکرد ،بعد آنها را میگرفت و در دستانش نگه
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ال نگاهم نمیکرد ،و چهره
میداشت ،باز دوباره میانداخت و دورشان میچرخید .او متوجّه من شده بود ،امّا اص ً
دوست داشتنی او کامالً جدی بود .این گذشت تا اینکه پدر دستش را گرفت و از اتاق خواب بیرون آورد.
از پدر و مادرش خواستم بازی های آندره را به من نشان دهند .پدرش یک بازی پر سر و صدای شاد را انجام داد،
بازی اینطور بود که پدر آندره را روی شانههایش می گذاشت و مثل هواپیما او را دور خانه میچرخاند ،و سپس با
معلق زدن او را پایین میآورد و روی زمین میگذاشت .آندره حین بازی بسیار خوشحال بود ،و وقتی بازی تمام
میشد و پدر او را روی زمین میگذاشت لبخندی میزد و با چشمان قهوهای درشتش به او نگاه میکرد .پدر او را
بلند میکرد و بازی هواپیما را دوباره انجام میدادند .مادر هم بازیهایی میکرد که آندره دوستشان داشت .وقتی
آندره روی زمین دراز میکشید مادر آهنگ  Itsy-Bitsy-Spiderرا برایش میخواند و در حال خواندن آهنگ
دستهایش را تکان میداد و وقتی آهنگ به اینجا می رسید که عنکبوت رفت باالی فوّاره آب ،دو انگشت سبابه و
اشاره خود را دالی دالی روی سینه آندره میخزاند .آندره با خوشحالی میخندید ،به صورت مادر خیره میشد ،و
وقتی آهنگ تمام میشد بیصبرانه منتظر بود که مادر دوباره آنرا برایش بخواند.
بنابراین این بازی با لذت همراه بود  :ابزارهای پدر و مادر در کار با آندره فوقالعاده بودند .آنهابصورت ناخودآگاه
از قدرت این بازیها خبر داشتند .تالشی در آندره دیده نمیشد که بخواهد برود و با عکسهایش بازی کند .تا
وقتیکه صحبت من با پدر و مادر آندره شروع نشده بود و والدین با او بازی میکردند آندره به این بازیها ادامه
می داد .ولی بعد عکسهایش را برداشت و بسمت اتاق خواب رفت .موضوع صحبت من با پدر و مادر آندره این بود
که چگونه تعداد بازیهای اجتماعی سرگرمکنندهای که هر روز با آندره انجام میدهند افزایش دهیم.
وقتی یک هفته بعد به آنجا رفتم ،از دیدن اوضاع متفاوت خانه شگفتزده شدم .عکسهایی که آندره با آنها بازی
می کرد روی قفسه دور از دست او گذاشته شده بودن د .وقتی من رسیدم آندره با پدرش روی زمین نشسته بود و
داشتند با هم پازل بازی می کردند .پدر و مادرش به من گفتند تمام روز را سعی کردهاند او را دائم ًا مشغول کنند
و هر چه بیشتر سعی کردند پاسخ بیشتری گرفتند .وقتی آنها به نوبت با آندره بازی میکردند ،آندره با خوشحالی
با آنها بازی میکرد ،و وقتی والدین بازی را نگه میداشتند ،آندره با چشمها ،دستها ،و صداهایی که از خودش
درمیآورد به آنها می فهماند که بازی را ادامه دهند .همچنین وقتی یک دقیقه برای صحبت کردن مکث میکردند،
آندره به سمت یکی از آنها میرفت تا بازی دیگری را شروع کند .آندره بارها و بارها اقدام به برقراری تعامالت
اجتماعی میکرد .چهره اش پرجنب و جوش بود ،و در آن ساعت (هنگام بازی) انگیزه زیادی برای ارتباط برقرار
کردن داشت.
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چند هفته بعد ،آندره بازیهای اجتماعی و آهنگهای زیادی را یاد گرفته بود .او دست دراز میکرد و از طریق صدا
و چشم ارتباط برقرار میکرد .می توانست بعضی از حرکات مادر در هنگام آواز خواندن را تقلید کند و وقتی من
جلوی درب رسیدم و درب زدم ،آندره همانجا بود .با کمک مادرش درب را باز کرد و با لبخند و نگاهی که به من
داشت از من استقبال کرد .از مادرش پرسیدم آیا هنوز هم با عکسها بازی میکند و او گفت دیگر عالقهای به آنها
ندارد .مدّتی بود که مادر آنها را ندیده بود و آندره دیگر عالقه ای به ماندن در اتاق خواب یا اتاق مطالعه نداشت.
حال آندره این عالقه را زیر پا گذاشته بود و دوست داشت دائماً با آنها (پدر و مادرش) بازی کند.
موضوعی که در سراسر این فصل راجع به آن صحبت می کنیم مربوط به این نوع بازی اجتماعی دو نفره است-
یعنی نوعی بازی اجتماعی که شما و کودکتان را به لمس کردن و زل زدن ،سرگرمی و هیجان تشویق میکند! به
این بازی های ساده و ابتدایی که هدف آنها سرگرم کردن ،مشغول کردن ،و ایجاد حسّ لذّت در کودک است
بازیهای اجتماعی -حسّی میگوییم.
علّت حسّی بودن آنها این است که این بازیها اغلب تجارب حسّی کودک را تحریک میکنند؛ علّت اجتماعی
بودنشان این است که تمرکز اصلی این بازیها مبتنی بر تجربه اجتماعی یک شخص دیگر است؛ نه بازی با اشیاء
یا آموزش مهارتهای خودیاری یا شناختی  0گرچه گاهی چنین چیزیهایی از نتایج فرعی اینگونه بازیها هستند)؛
و علّت بازی بودنشان این است که کودک با این فعالیّتها آشنا شده و به آنها عادت میکند -خصوصیّتی که
یادگیری آنها را برای کودک آسانتر میکند ،لذا کودک میتواند بسرعت شروع به انجام این بازیها کرده و درخواست
انجام آنها را داشته باشد.
برای افزایش لذت بخش بودن بازی چه میتوانید انجام دهید؟
سه مرحله ساده می تواند به شما در جهت تقویت یادگیری فرزندتان در حین انجام بازیهای اجتماعی -حسّی
کمک کند:
مرحله  :1ریتم بازیهای اجتماعی -حسّی را پیدا کنید.
مرحله  :2فهرستی برای بازیها درست کرده و روشهای بهتری برای انجام بازیها پیدا کنید.
مرحله  :3از انرژی کودک برای حدّاکثر یادگیری استفاده را ببرید.
در ادامه بحث ،درباره نحوه اجرای هر یک از این مراحل صحبت کرده و ایدههایی برای انجام فعالیّتها به شما
می گوییم و پیشنهاداتی برای حلّ مشکالتی که ممکن است در ادامه راه برایتان پیش آید ارائه میدهیم.
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مرحله  :1ریتم بازیهای اجتماعی -حسی را پیدا کنید
بازیهای حسّی -اجتماعی فعالیّت هایی هستند که شما و کودکتان در یک ارتباط کامالً اجتماعی با شادی و
خوشحالی به یکدیگر توجّه میکنید .مشخّصه اینگونه فعالیّت ها عنصر تقابل یا همان رابطه متقابل است .بدین
معنی که شما و کودک به نوبت بازی کرده و برای ادامه دادن بازی با استفاده از کلمات ،حرکات بدن (ایما اشاره)
یا حاالت چهره با هم ارتباط برقرار می نمایید .در این روند هیچکدامتان دیگری را هدایت نمیکند (هرچند اغلب
این شما هستید که باید بازی را شروع کنید) .هر یک از شما بازی را شروع کرده و ادامه میدهید .وقتی مکث
کرده یا یک دور از بازی را تمام میکنید میتوانید الگوهای بازی کودک را ببینید؛ کودکتان کاری را انجام میدهد
تا شما بازی را ادامه دهید .بعبارتی نوبت با کودک است یا اوست که بازی را آغاز میکند .و باالخره اینکه در
بازیهای حسّی -اجتماعی معمو ًال نیازی به کار با اسباب و وسایل نیست (گو اینکه استثنائاتی نیز هستند) .اینگونه
فعالیّتها بازی اشیاء نیست ،بلکه بازی انسانهاست .در این بازیها هر یک از بازیگران بشدّت به همبازی خود توجّه
دارد و با عقب جلو رفتن به یکدیگر عالمت میدهند .این بازی ریتم مشخّصی دارد -نوعی ارتباط متعادل بصورت
عقب جلو رفتن که در آن توجّه هر دو همبازی معطوف یکدیگر است .شما بازی را شروع کرده ،مکث میکنید،
کودکتان عالمت میدهد ،ادامه میدهید ،مکث میکنید ،کودکتان ادامه میدهد ،و الی آخر.
استدالل .بازیهای اجتماعی -حسّی به کودک شما یاد میدهد که بدن و چهره انسانهای دیگر حرف میزنند -
یعنی منابع مهمّی برای برقراری ارتباط هستند ،و اینکه انسانها میتوانند از طریق چهره و قیافه خود احساسات
و هیجانات خود را به دیگران منتقل کرده و بالعکس .در بازیهای اجتماعی -حسّی ،شما لبخندتان را به نفر روبرو
نشان میدهید ،قیافه کودکانه به خود میگیرید ،سر و صدا کرده و به بازی هیجان میدهید ،و توجّه کودکتان
را به چهره خود جلب میکنید .بازیهای مفرّح و سرگرم کننده کودک را تشویق به برقراری این ارتباط میکند که

او میخواهد بازی ادامه پیدا کند ،موضوعی که زمینهساز ابراز مفاهیم دیگری میشود ،مثل ” دوباره آنرا انجام نده“
یا ” من از این مطمئن نیستم“ .همچنین این بازیها به تنظیم هیجانات ،انرژی ،و سطوح انگیختگی(هیجان)
کودک کمک می کنند ،طوریکه کودکتان مثل شما آگاه و هوشیار بوده و آماده است تا از شما یاد بگیرد.
فعالیّت .یک فعالیّت شدید ًا حسّی را انتخاب کرده و بدنبال لبخند رضایت کودک باشید!
ابتدا فعالیّتی را انتخاب کنید -یک فعالیّت فیزیکی مثل قلقلک دادن ،ورجه ورجه کردن ،به هوا پریدن ،یا
شنا کردن؛ بازی ” “ ،This Little Piggyبازیهای انگشتی یا آهنگ خواندن؛ بازیهای رو در رو مثل
Peekabooدالی موشه یا دست زدن متناوب Pattycake-تمام این بازیها توجّه کودک را جلب کرده و
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لبخند بزرگ او را برایتان به ارمغان میآورد .سعی کنید دنبال فعالیّتی باشید که اسباب بازی یا وسیله دیگری در
آن استفاده نشود .در پایان این مرحله ،لیستی از بازیهای اجتماعی -حسّی آورده شدهاند که شاید از آنها ایدههایی
بگیرید.
در ابتدا انتخاب فعالیّتهای مناسبی که بعنوان بازیهای اجتماعی -حسّی از آنها استفاده کنم خیلی برایم دشوار بود .ایده تعامل اجتماعی را بواسطه
آنکه به خودی خود پاداش محسوب میشد دوست داشتم ،امّا حس میکردم در طرّاحی مؤثّر چنین فعالیّتی ناموفّق بودهام .تنها امتحان کردن
فعالیّتهایی که دیده بودم کافی نبود ،عالقه پسرم به بازیای که فکر میکردم خیلی شاد و مفرّح است  ,نبود! بهمین خاطر بدنبال ایدههای تقلید
از الگوی بازی کودکم رفتم (فصل  )4تا به ایدههایی دست پیدا کنم .ما بازیهای گردشی ،ورجه ورجه کردن ،غلغلک دادن ،و بازیهای زیاد
دیگری را با ادامه دادن هر فعالیّت کوچکی که سرگرمکننده بنظر میآمد طرّاحی کردیم .رفتن به تخت خواب(تخت نرده دار) و بیرون آمدن از آن
مثل یک فعالیّت عادی بنظر میرسد ،امّا یکبار مجبور شدم پسرم را با پریدن پایین بگذارم(روی تخت پرتاب کنم) و او عاشق این کار شد .اینکار
من بدل به یک بازی جدید شد؛ سر راه او میپریدم و وقتی میخواست برود او را میگرفتم و به هوا میانداختم ،و در حین این بازی کلمات
بیشتری برای بیان خواستههایش یاد میگرفت .یافتن چنین بازیهایی در ابتدا خیلی هراسانگیز بنظر میرسید ،امّا تنها با چند بار تالش برایم
بسیار راحت و عادی شد.

ایده هایی برای ایجاد لبخند رضایت در کودک
 کودک را به انجام کاری دعوت کنید که توجّه او را به شما جلب کند .وقتی کودک مشغولیتی ندارد و سرش
به چیزی گرم نیست به او نزدیک شوید .اگر روی زمین یا کاناپه نشسته بروید کنارش بنشینید ،یا اگر دارد
در خانه راه می رود یا جایی ایستاده است به او نزدیک شوید ،با او حال و احوال کنید ،دستش را بگیرید،
بلندش کنید یا او را در آغوش بگیرید یا هر دو ،دور و بر خانه راه بروید ( راه رفتن سریع ، ),یا کار دیگری
کنید که برایش سرگرمکننده باشد.
 در حالیکه توجّه کودک به شما جلب شده و نزدیک و روبروی یکدیگر قرار دارید ،بازی مختصری را با او شروع
کنید ،و اگر بازی کوتاه است -مثل چرخیدن ،سپس مکث کردن و منتظر شدن -آنرا دو سه بار تکرار کنید .با
حالتی که انگار توقّع دارید کودکتان کاری کند به او نگاه کنید و برای انجام دوباره آن بازی حالت بگیرید .اگر
بازی انتخابی شما طوالنی است -مثل آواز خواندن یا بازی انگشتی -با سطر اوّل آهنگ و حرکات انگشت کار
را آغاز کنید .قسمت کوچکی از بازی را یکی دوبار انجام دهید .سپس متوقّف کنید ،با حالت انتظار به کودک
نگاه کنید ،و ببینید آیا میخواهد به بازی ادامه دهید یا نه.
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 درست قبل از اتفاق مهم دست نگه دارید .اتفاق مهم مهمترین لحظه بازی است .اگر در حال بازی تعقیب و
گریز هستید ،اتفاق مهم زمانیست که حالت گرفته و آماده دنبال کردن هستید .اگر قلقلک بازی میکنید،
رویداد بزرگ لحظه ای است که انگشتان آماده پایین آمدن هستند .اگر دارید با پتو بازی دالی موشک انجام
میدهید ،اتفاق مهم لحظه ای قبل از کنار زدن پتو از روی سرتان یا از روی کودک است .درست قبل از این
اتفاق مهم بزرگ مکث کنید و با نگاهی حاکی از انتظار به کودکتان بنگرید .توجّه کودک را به خود جلب
کنید ،سپس شروع! پس از اتفاق مهم  ،حتماً مکث کنید ،لبخند بزنید ،و برای مهم جلوه دادن جنبه لذت
بخشی این اتفاق مهم ،خندیدن را فراموش نکنید.
 پس از لحظه اتفاق مهم دست نگه دارید ،با هیجان به کودک نگاه کنید ،حالت دست و بدنتان را طوری بکنید
که انگار دوباره می خواهید آن بازی را انجام دهید ،و صبر کنید .منتظر صدا یا حرکتی از جانب کودک باشید
که از شما بخواهد دوباره بازی را شروع کنید .هر نشانه کوچکی مثل وول خوردن ،یک نگاه گذرا ،صدایی
زیرلب می تواند دالّ بر این باشد .منتظر عالمتی از ناحیه کودک باشید که به شما بگوید من میخواهم بازی
ادامه پیدا کند( .نگاه یا صبر حاکی از توقّع کودک نیز عالمت دیگریست که به شما میگوید بازی را ادامه
دهید) .وقتی کودک عالمت می دهد ،بازی را تمام و دوباره مکث کنید ،منتظر عالمت دیگری باشید .تا زمانیکه
یا انرژی شما تمام شود یا توجّه کودک به شما کم شود به این کارتان ادامه دهید .منتظر عالمت کودک ماندن
او را وارد بازی کرده و ارتباط شما و او را متعادل میکند .اینک یک بازی دونفره میشود که بجای یک بازیگر
و یک نظارهگر دو بازیگر فعّال در آن حضور دارند.
 وقتی عالقه شما یا کودک به بازی کم شد بگویید :همه اش همین بود (هواپیما یا هر بازی دیگری که مشغول
آن بودید) .کودک را در آغوش بگیرید و بازی را تمام کنید.
 در خالل انجام بازیها چه چیزهایی باید بگویید؟ آوازها سادهاند -فقط با حرکات بدن آوازی را میخوانید! اگر
نمی دانید چه حرکتی بکنید ،سعی کنید آواز را کوتاه کنید .در بازیهایی مثل چرخاندن(غلتاندن) ،قلقلک ،و
دزد و پلیس یک عبارت ساده پیدا کنید که در خالل بازی بگویید ،مثالً در بازی دزد و پلیس :آمادهام بگیرمت،
کجایی (نام کودک؟) و در بازی دالی موشه !Booیا در بازی غلتاندن  :یک ،دو ،سه ،چرررررررخ .این کلمات
را هر روز استفاده کنید .این نواهای کوچک به کودکتان در یادگیری بازی و زبان کمک میکند .کلماتی که
کودکان برای اوّلین بار به زبان میآورند اغلب در همین بازیهاست.
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نانسی با فرزند  2ساله خود دیون که روی صندلی لوبیایی جلوی او نشسته است شروع به انجام یک بازی اجتماعی-
حسّی میکند .او شروع به خواندن آهنگ عنکبوت ریزه
میزه کرده و به تناسب عبارات آهنگ از حرکات دست
و صورت هم استفاده میکند .وقتی آهنگ به اینجا می-

نکته مفید

رسد که این عنکبوت ریزه میزه از ناودون باال میره،

نگاههایی منتظر و صبر کردن کودک که به شما میگوید من

نانسی با انگشت روی سینه دیوون را قلقلک میده می-

میخواهم بازی تکرار شود ،آنها را دست کم نگیرید .تا

کند .بعد مکث میکند ،و دیوون با دقّت به نانسی نگاه

زمانیکه توجّه کودک به شماست ،حتّی ارتباطات

میکند .در جمله بعدی آهنگ که میگوید :بارون از

نامحسوس غیرکالمی هم ارتباط قلمداد میشوند.

ناودون پایین میره عنکبوتو میشوره ،نانسی چند بار
دستانش را آرام پایین میآورد و انگشتانش را روی سینه
او حرکت میدهد ،مکث میکند ،و دیوون با تماس
چشمی مشخّصی لبخند زده و از او می خواهد دوباره این آهنگ را برایش بخواند .سپس نانسی دستانش را باال
میبرد و در هنگام خوا ندن این قسمت آهنگ که :زودی آفتاب میزنه (دستانش را مثل بارانی که از ابر میبارد
تکان میدهد) آسمون زمین رو خشک میکنه دستانش را دور صورتش قاب میگیرد .در انتها و با عبارت پایانی
آهنگ دستانش را طوری قرار میدهد که با انگشتانش روی سینه دیوون حرکت میدهد(قلقلک) ،و این عنکبوت
ریزه میزه – در همان حالت منتظر میماند (مکث نانسی) ،دیوون به او نگاه میکند ،لبخند زده ،و هنگامی که
نانسی با گفتن :عنکبوت ریزه میزه دوباره از ناودون باال میره (با انگشت از پایین سینه دیوون به سمت باال دست
را حرکت میدهد یا(بازی راه رفتن دو انگشت روی بدن یا قلقلک میده د) دستانش را بطرف دستان مادر دراز

میکند (یا میتوان شعرهای که با آن بدن کودک را لمس میکنید بعنوان مثال دست میزنم من پا میکوبم من-
دست دست دست ،دست مى زنم با دستام  /پا پا پا ،پا مى کوبم با دو پام .).....
این یک بازی اجتماعی -حسّی لذّ تبخش است که بسیاری از پدر و مادرها برای سرگرم کردن کودکان از آن
س چشمی
استفاده میکنند -و بنظر میرسد بیشتر بچّه ها هم عاشق این بازی هستند .دیوون لبخند زده ،تما ّ
خوبی برقرار می کند ،و در لحظاتی که مادر مکث می کند دستانش را بسمت او دراز کرده و عالمت میدهد که
نوبت اوست .او چه منظوری دارد؟ این بازی نوعی گفتگوی لذّتبخش دوطرفه است -که هر یک از طرفین به نوبت
برای دیگری بازی کرده و مکث می کنند :یک ارتباط متعادل؛ موضوع بازی هر دو یکی است؛ هر یک از طرفین از
بازی طرف مقابل لذّت برده و آنرا با لبخند زدن ،رفتار خاصّ ،تماس چشمی ،صداها و حرکات شاد نشان
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نکته مفید
نکته اصلی و مهم در اینجا تکرار کردن است .هر چه آشنایی با یک بازی بیشتر شود ،روال بازی
راحتتر شده ،نقش کودک بعنوان همبازی در بازی پررنگتر میشود (مثالً همانطور که در مورد
دیوون گفتیم او زمانی ارتباط برقرار میکرد که میخواست بفهمد بعد از مکث مادر چه اتّفاقی
میافتد) ،و یادگیری کودک بیشتر خواهد شد.

میدهد .بین آنها احساسات واقعی و مثبتی جریان داشته و با زبان عاطفی یکسانی با یکدیگر صحبت میکنند؛
بازی با یکدیگر لذّتبخش و سرگرمکننده است.
 وقتی بازی اجتماعی -حسّی جدید را به کودک معرّفی میکنید ،ممکن است نگاه کودک به آن توأم با شک و
تردید باشد .بازی را به چند قسمت کوچک تقسیم کنید ،بدین صورت که چندین بار فعالیّت را آغاز و متوقّف
کنید ،طوریکه کودک روال بازی را یاد بگیرد و بفهمد باید منتظر چه چیزی باشد .اینطور نیست که وقتی به
کودکان بازی جدیدی معرّفی شود آنها بالفاصله خوشحال شوند و این خوشحالی را بروز دهند .حتّی شاید
ال عالقه ای به این بازی ندارند .اصرار به تکرار یک بازی جدید در  3نوبت سریع و پشت سر
بنظر برسد که اص ً
هم بعنوان روش معرّفی یک بازی کامالً درست است ،حتّی اگر بنظر آید کودک عالقه چندانی بدان ندارد .امّا
اگر کودکتان محتاط است ،نوبت بعدی را مالیمتر تکرار کنید -نرمتر و آهستهتر -طوری که کودک بتواند
بفهمد چه خبر است و خودش را از بازی کنار نکشد .پس از چندین بار تکرار بازی ،احتماالً بازی برای کودک
سرگرمکنندهتر میشود .امّا اگر میبینید کودک واقعاً با بازی راحت نیست (عقب عقب میرود ،ساکت و آرام
است ،قیافه جدی به خود میگیرد ،ارتباطی برقرار نمیکند ،یا اعتراض میکند) بازی را متوقّف کرده و بازی
دیگری که کودک آنرا بشناسد و با آن شاد شود آغاز کنید.
اگر بازیهایی نباشد که کودکتان از آنها لذّت ببرد ،باید خودتان دست به کار شوید و بازی ابداع کنید.
در ذیل ایدههایی برای این کار بیان شده است:
 موقع حمّام کردن :در وان حمّام روی دستان کودکتان کف درست کنید؛ بعد با ریختن اب آنها را بشویید؛ این
کار را تکرار کنید؛ با مالیدن شکم کوچک کودک آنرا خشک کنید؛ وقتی کودک در وان حمام است با یک
کاسه کوچک روی دستانش آب بریزید.
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 هنگام لباس عوض کردن یا لباس پوشیدن :با استفاده از پوشک یا شلوار و پیراهن کودک با او بازی دالی موشه
انجام دهید؛ قبل از پوشاندن جوراب ها ،پس از درآوردن آنها یا شستن پاها در حمّام کمی شصت پای او را
قلقلک داده یا آهنگ  This Little Piggyرا برایش بخوانید.
 کمی کرم روی دست کودک بمالید و آنرا ماساژ دهید .آیا حس خوبی به کودکتان میدهد؟
 کودک را در صندلی لوبیایی به نرمی فشار دهید؛ او را روی تختش باال پایین بیندازید؛ یا وقتی روی تختتان
هستید بالشی روی شکمش بگذارید و با او بازی کنید.
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تعدادی از بازیهای اجتماعی -حسّی
بازیها و آهنگها بدون استفاده از اسباب و وسایل

بازیهای کودکانه

اتل متل توتوله (بازی با دست و پا)

گونه خود را با انگشت بکشید

دالی موشک

با دهانتان صدای درآورید

The Nuble Duke of York

ادای بوسیدن و صدای بوسه را درآورید

?Where is Thumbkin

ادای قیافه ماهی را درآورید

This Little Piggy

دهانتان را روی پا ،دست ،یا شکم کودک گذاشته و پوف کنید

Round and Round the Garden

در بازی دالی موشه با دست صورتتان را بگیرید

فرار کن /اومدم بگیرمت!

دنبال بازی

پاهاتو جلو عقب ببر

سوت زدن

هواپیما

زبانتان را در آورده و بچرخانید

به این بزرگی

گوشتان را با درآوردن صدای بوق بکشید؛

بازی حرکت با انگشتان

ماشین بازی با زبان :گوشهایتان را بکشید ،زبانتان را درآورید ،دماغتان را فشار
دهید و زبانتان را ببرید داخل .هر بار که اینکار را میکنید صدای آنرا هم درآورید.

عنکبوت ریزه میزه

شعر خواندن با حرکات انگشتان

باز و بسته کردن

تقلید صدای حیوانات

موسیقی ریتم دار

با شی در دست و موسیقی ریتم دار برایش بخوانید و با کودکتان حرکت کنید

چشمک بزن ستاره کوچولو

جغجغه یا وسیله صدا دار برایش تکان دهید وبعد شعر :جیرینگ جیرینگ باال پایین
جیرینگ،جیرینگ،این ور اونور.

عمو زنجیرباف

آوازی برایش بخوانید.سعی کنید در حین گفتن کلمات در حرکات لب و دهانتان اغراق
چشم هایتان را باز و .باشد،طوری که نوزاد به راحتی حرکت ها را از هم دیگر تشخیص دهد
بسته کنید .زبانتان را بیرون بیاورید .لب هایتان صداهای مختلفی درآورید،مثل
سوت،فوت،پوف .با دهان تان شکلک های مختلفی در آورید .سرفه کنید یا خمیازه بکشید
چرخ اتوبوس میچرخه جلو عقب میچرخه

چرخهای اتوبوس
اگر شادی در مسیر دست بزن
به آسمان پرواز کن
با آهنگ برقص
13

خالصه مرحله 1
اگر فعالیّت های گفته شده را دنبال کرده و انجام داده باشید فهمیدهاید که کودکتان کدام نوع بازیهای اجتماعی-
حسّی را بیشتر دوست دارد و میتوانید در روزهای آتی روی آنها کار کنید .بعضی بچّهها بیشتر به بازیهای
حرکتی یا شلوغکاری عالقمندند ،مثل بازی دنبال کردن و گرفتن ،پشتک زدن،غلت زدن  ،یا تاب خوردن .عدّهای
دیگر به بازیهای لمسی عالقه بیشتری دارند :مثل بازی  ،Round and Round the Gardenحرکات
انگشتان ،قلقلک بازی ،صابونمالی کردن شکم و کفبازی در وان حمّام ،یا پوف کردن شکم ،یا بزیهایی که با پا
انجام میشود مثلThis Little Piggy. :همچنین آهنگهایی که کودک دوست دارد از دهان شما بشنود و
بازیهای انگشتی که دوست دارد توسّط شما انجام شوند .همینطور قیافههای شوخ و صداهایی که کودک از
تماشای آنها لذّت میبرد.
احتماالً ریتم این فعالیّتها را تجربه کردهاید  ،هنگام مکث کردن ،عالمت دادن ،و ادامه دادن به بازی باعث میشود
بازی حالت متقابل و دونفره پیدا کند .بتدریج روی تعداد بازیهای اجتماعی -حسّی کودکتان کار کنید و آنها را
از  5به  ،10و  20مورد برسانید.
ببینید آیا با بیشتر جمالتی که در چک لیست زیر آمده است موافقید .اگر پاسختان مثبت است ،راه و روش ابداع
بازیهای اجتماعی -حسّی برای کودکتان را یاد گرفتهاید و آماده اید شگردهای دیگری که برای انجام این بازیها
بدان نیاز دارید را یاد بگیرید .امّا اگر پاسختان منفی است ،باز هم بازیهای دیگری را امتحان کنید؛ شاید الزم
باشد کودکتان بیشتر در چنین بازی هایی شرکت کند تا الگوی بازی را یاد بگیرد و انتظار شما را برآورده کند.

چک لیست فعالیّت :آیا ریتم و آهنگ بازیهای اجتماعی -حسّی را پیدا کردهام؟
 من تعدادی بازی اجتماعی -حسّی میشناسم که لبخند رضایت را به صورت کودک من نشانده و او را به
هیجان میآورند.
 طریقه قرارگیری روبروی کودک در حین انجام این بازیها را کشف کردهام.
 وقتی بازی محبوبی را شروع میکنم ،بیشتر اوقات کودکم تماس چشمی برقرار کرده و به من لبخند میزند.
 وقتی در یک بازی مورد عالقه کودک ،چند ثانیه قبل از رویداد بزرگ مکث میکنم ،کودکم منتظر است که
من ادامه دهم.
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 وقتی مکث می کنم ،کودک بطور فعّاالنه مرا از تمایلش برای ادامه بازی آگاه میسازد -مثالً با نگاه کردن به
من ،صدا درآوردن ،دراز کردن دست ،یا رفتارهایی دیگر.
 من با تمرین چند بازی جدید در چند روز متوالی توجّه کودکم را تقویت کردهام.
مرحله  : 2تعدادی بازی شاد و مفرّح ابداع کرده و آنها را اصالح و بهسازی کنید
استدالل .اینها فعالیّت هایی تکراری هستند ،و وقتی کودکتان آنها را یاد بگیرد هیجانش کم میشود .از عالمتهای
اولیه کاهش عالقه کودک به بازیهای اجتماعی -حسّی میتوان به کاهش پاسخگویی در البالی مکثهای شما،
نگاه کردن به جای دیگر زمانی که بسمت او بر میگردید ،و تغییر زبان بدن (از شکل فعّال به غیرفعّال یا از
حالت غیرفعّال به بیشفعّال ) کودک اشاره کرد .برای آنکه اطمینان پیدا کنید فوآید بازیهای اجتماعی -حسّی
را بطور کامل از دست نمیدهید ،به لزوم افزایش تعداد بازی ها توجّه داشته باشید ،مشارکت کودک را بعنوان بازیگر
کامل تقویت کنید ،برای حفظ جذابیّت بازی تغییراتی در آن اعمال کنید ،بهترین زمانها و موقعیّتها را برای
انجام بازی انتخاب کنید ،و اگر فکر میکنید استفاده از اسباب و وسایلی در بازی به این روند کمک میکند از
وسایل مناسب این کار استفاده نمایید.
فعالیّت :برای ابداع بازیهای اجتماعی -حسّی و اعمال تغییرات در آنها خالقیّت بخرج دهید
بدین منظور در اینجا ایدههایی به شما میدهیم:
نوبت بازی خودتان کوتاه باشد تا کودک فرصت بیشتری برای پاسخ به شما داشته باشد .بهترین حالت این است
که هر  5تا  10ثانیه یکبار برای پاسخگویی به کودک فرصت داده شود .اگر نوبت بازیتان خیلی طوالنی باشد،
تعامل و ارتباط میان شما و کودک از حالت تعادل خارج میشود .چون کودک بطور کامل در بازی شرکت نمیکند
بازی برایش کسل کننده خواهد شد یا دستکم ارتباط کافی برای برخورداری از فوآید کامل آن فعالیّت را برقرار
نخواهد کرد.
 توجه! از بازی با کودک بشکلی که فقط با سرگرم کردنش بخواهید او را شاد کنید بپرهیزید ،چون در این
شادی کودک بصورت منفعالنه نظارهگر شماست و از اینکه میبیند تمام بازی توسّط شما انجام میشود
لذّت می برد! امّا هدف این نیست .بلکه ،بازی شما و کودک باید یک بازی تماماً متعادل ،توأم با ارتباط رفت و
آمدی از طریق انجام حرکات ،اشارهها ،تماسهای چشمی ،صداها ،کلمات ،یا سایر رفتارها باشد .هدف
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این است که کودک شما به شکل فعّاالنه بهر شکلی به شما توجّه کرده و با شما ارتباط برقرار نماید ،حتّی اگر
این کار تنها با زل زدن ،شروع کردن ،پاسخ دادن ،یا ادامه دادن به بازی اجتماعی -حسّی باشد .اغلب این
شمایید که مجبورید بازی را شروع کرده ،مکث کنید ،و برای آنکه به فرزندتان فرصتی دهید تا بنوبه خود با
شما ارتباط برقرار کند منتظر بمانید .وقتی مکث می کنید صبور بوده و منتظر دریافت پاسخی از جانب کودک
باشید.
 بمحض آنکه کودک لذّت و مشارکت خود را نشان داد و فهمیدید که بازی برایش آشناست و آنرا پذیرفته است
به سراغ قدم بعدی بروید .آهنگهای سادهای که با حرکات ساده دست همراهند به دالیل متعدّد اهمیّت
ویژهای در رشد و بالندگی کودک دارند .دالیلی چون :زبان تکراری که پیشبینی را برای کودک ساده میکند؛
مفهوم اجتماعی مشترک بازیها برای هر دوی شما؛ و حرکات سر و صورت (ایما و اشارهها) که کودک
را در تقلید آنها توانمند می کند .هدف مطلوب این است که کودک را در انجام  10الی  20بازی اجتماعی-
حسّی گوناگون تقویت کنید تا هم مایه لذّت او باشد و هم بتواند این بازیها را با افراد مختلفی انجام دهد.
 سعی کنید بازیهای اجتماعی -حسّی را چندین بار در طول روز امتحان کنید .هر  6نوع فعالیّت را با آنها
انجام بدهید .عالوه بر زمان حمّام کردن و لباس پوشیدن که در باال اشاره شد ،زمان عوض کردن پوشک نیز
زمان بسیار خوبی برای بازیهای شکمی ،انگشتی ،اتل متل توتوله ،دالی موشه ،و انگشتان خزنده(حرکات
انگشتان) است .سعی کنید یک بازی اجتماعی -حسّی را همیشه در هنگام عوض کردن پوشک یا وقتی کودک
را به دستشویی می برید انجام دهید .اگر بتوانید وقت بگذارید که هنگام غذا خوردن یا میان وعده سر میز کنار
کودکتان بنشینید این اوقات نیز زمان بسیار خوبی برای در آوردن اداها و صداهای کودکانه است .در صورت
امکان ،سر میز کنار کودک بنشینید و با قرار دادن صندلی خود و کودک در موقعیّت مناسب بصورت رو در رو
به او نزدیک شوید .یک غذا و نوشیدنی را جلوی خود و کودکتان بگذارید .وقتی کودک لقمهای برمیدارد یا
نوشیدنی را مینوشد ،از او تقلید کنید و صدای این کار را درآورید؛ نوشیدن با صدا ،خوردن با صدا :هووووم،
به به ،چه خوشمزس  .ببینید آیا کودک از کارتان لذّت میبرد .اگر نشانههایی از خوشحالی در او میبینید،
دوباره همان کارها را تکرار کنید .با هیجان و شکلک درآوردن ( هرکاری توجه کودک را به سمت خود جلب
کنید)غذا را ببرید باال! لقمهای از غذایتان را به کودک تعارف کنید .از کودک بخواهید که او لقمهای به شما
بدهد .وقتی کودک این کار را می کند از خوتان صداها و اداهای جالب در بیاورید .وقتی پدر یا مادر نوشیدنی
کودک را برداشته و ادای نوشیدن آنرا در میآورند و کودک یهو آنرا عقب می کشد ،این کار بنظر بعضی از
کودکان خیلی جالب میآید .حتماً این بازیها را چند بار تکرار کنید تا کودک الگوی این بازیها را یاد بگیرد
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و بفهمد چه انتظاری از او دارید .اغراق در واکنش ها ،صداها ،و کارهای بچّگانه ،اغلب همان چیزهایی هستند
که توجّه کودکان دارای اتیسم (و البتّه غیراتیسم) که ب اید به شما و بازی توجّه کنند ،الگوها را یاد بگیرند ،و
شوخی مطلب را پیدا کنند بخود جلب میکند.
 وقتی احساس میکنید بازی دارد تکراری میشود ،تغییر و تنوّعاتی به آن اضافه کنید .با اضافه کردن بخشی
جدید ،جلوه های صوتی جدید ،مراحل جدید به بازی ،وسایل جدید یا وارد کردن فرد دیگری به بازی کودک
را شگفتزده کنید .ایجاد تنوّع در بازی آنرا طوالنیتر میکند -و این بمعنای فرصتهای یادگیری بیشتر برای
کودک است.

الکسیس و پدرش دارند روی زمین  Ring-around-the-Rosyیا عمو زنجیرباف را انجام میدهند .الکسیس
بیشتر آن قسمت بازی که چمباتمه می زنند را دوست دارد و چند بار این کار را با پدرش انجام میدهد ،اوّل
چمباتمه (ارتباط الکسیس) ،سپس خندیدن و نگاه کردن به پدر در زمانی که او هم چمباتمه میزند (در میان
گذاشتن سرگرمی) ،بعد دوباره بلند شدن و گرفتن دستان پدر (دوباره برای شروع بازی ارتباط برقرار میکند) .امّا
بعد از چند دور بازی ،دیگر الکسیس چمباتمه نمیزند و دستهایش را بطرف پدر دراز نمیکند .پدر فکر میکند او
حوصله اش از این بازی سر رفته ،بهمین خاطر بجای اینکه بازی را متوقّف کند به الکسیس میگوید :بیا برویم
خواهرت را بیاوریم! خواهر  8ساله الکسیس بنام تسا صورتش را از آنها بر میگرداند ،ولی پدر الکسیس را پیش
تسا می برد (که روی کاناپه در حال کتاب خواندن است) ،دستش را میگیرد ،و او را به داخل دایره میآورد .پدر
به الکسیس کمک می کند دست تسا را بگیرد ،و هر سه آنها چند دور دیگر بازی میکنند .الکسیس که در هنگام
چمباتمه زدن با دقّت تسا را تماشا می کند بشدّت هیجانزده شده و برای شروع دوباره بازی دست تسا را میگیرد.
تسا میگوید :بیا بابا ،و بطرف پدر میرود .الکسیس به پدر نگاه میکند و دست دیگرش را به او میدهد و  3تایی
دوباره شروع به بازی میکنند.
این تنوّع بازی -اضافه شدن فردی دیگر به بازی -برای افزایش توجّه الکسیس و ایجاد انگیزه بازی در او کفایت
میکند و ماحصل آن ایجاد فرصت های یادگیری جدیدی برای کودک است .کار دیگری که پدر میتوانست برای
متنوّع کردن بازی کند آوردن حیوانات عروسکی بزرگ بعنوان یکی از نفرات بازی بود ،و یا میتوانست شیء
کوچکی (مثل یک حیوان عروسکی یا بالش) روی زمین بین خودش و الکسیس قرار دهد و دورش بچرخند .این
تغییر و تحوّالت کوچک می تواند عالقه کودک و همینطور شما را که به فکر تغییرات مؤثّری در بازی هستید باال
ببرد.
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 بدانید که واقعاً چه زمانی باید بازی را تمام کنید .اگر پاسخ های کودکتان کم شده و ایجاد تغییر و تنوّع در
بازی هم دیگر کارساز نیست ،این همان زمانیست که کار تمام شده و باید فعالیّتهای دیگری به کودک
پیشنهاد کنید .اگر خسته و بیحوصله هستید ،اینک وقت تغییر است .اگر پاسخهای کودک بیشتر شود و
نامنظّم و بیش فعّال باشد ،وقت آن است که اوضاع را آرام کنید .جریان بازی را کند کنید ،صدایتان را پایینتر
آورده یا از هیجان آن بکاهید .اگر این کارها کمکی به آرام کردن کودک در جریان بازی نکرد ،بازی را تمام
کنید ،تظاهر کنید که شکست خوردهاید و به کودکتان کمک کنید به سراغ بازیهای آرامتری با اسباب بازیها
برود.
فعالیّت :بدانید که در بازیهای اجتماعی -حسّی چه زمانی باید از اسباب و وسایل استفاده کنید
بازیهای اجتماعی -حسّی غالباً فعالیّتهایی هستند که هیچگونه اسباب و وسیلهای در آنها استفاده نمیشود .در
هنگام آواز خواندن ،بازی های انگشتی ،اجتماعی ،و فیزیکی ،فعالیّت شما و کودکتان برای برقراری ارتباط رو در رو
اهمیّت بسزایی در جلب توجّه کودک و ارتباطات هدفمند شما دارد.
ولی با این حال میتوانید از اسباب و وسایل خاصّی در این بازیها استفاده کنید .بشرط آنکه آن وسیله به اهداف
بازی شما کمک کند -یعنی باعث توجّه کامل کودک به چهره و اعضای بدنتان شود ،طوریکه لبخند و ابراز رضایت
کودک را دیده و دائماً با عالمت دادن به شما اعالم کند که خواهان ادامه بازیست .چنانچه بازی اجتماعی -حسّی
را با وسیلهای انجام میدهید ،آن وسیله بای د جوری باشد که توجّه کودک به شما را تقویت کند ،نه اینکه کودک
سرگرم آن وسیله شده و حواسش از شما پرت شود .بهمین خاطر قانون استفاده از وسایل در بازیهای اجتماعی-
حسّی این است که فقط شما اجازه دست زدن به آنها را دارید .کودک نباید به آنها دست بزند و ور برود (چون این
کار توجّه او را از شما پرت میکند).
با کمک اشیائی مثل کف شامپو ،بادبادک (هرگز کنترل بادبادک را دست کودک ندهید ،خطر خفگی دارد!)،
چرخدندهها ،صداسازها ،فرفره ،فلوت ،منگولهها میتوان بازیهای اجتماعی -حسّی توانمندی پدید آورد .از اشیاء
دیگری که میتوان در این بازیها استفاده کرد میتون از اسباب بازیهای کوکی ،فوت فوتکها ،اسلینکیها ،وسایل
پرتابکننده ،قوطی های اسپری حاوی آب ،لوسیون ،شال و روسری نام برد.
ایده هایی برای استفاده از اشیاء در بازیهای اجتماعی -حسّی:
 وقتی در یک بازی اجتماعی -حسّی از وسیلهای استفاده می کنید ،نباید کار کردن با آن وسیله را نوبتی کنید.
بلکه شما تنها کسی هستید که با آن وسیله کار میکنید .شما آن وسیله را به بازی میآورید تا تأثیر بزرگی
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در بازی ایجاد کنید .به کودک نگاه کنید :هدف این است که ببینید کودک لبخند میزند ،لذّت میبرد ،و به
شما یا آن وسیله نزدیک میشود .اگر کودک همانجا نشسته و حرکتی نمیکند ،نگران بنظر میرسد ،عقب
عقب رفته ،یا از محلّ بازی دور می شود ،بازی را نگه داشته و صبر کنید .دوباره کارتان را تکرار کنید ،ولی
بسیار آرام در مرتبه دوم شیء را از جلوی صورت و بدن کودکتان د ور نگه دارید .واکنش کودک را ببینید.
اگر همچنان نگران ،بی حرکت ،یا در حال دور شدن است ،وسیله را کنار بگذارید و کار دیگری را شروع کنید.
 اگر کودک لبخند میزند ،نزدیک میشود ،و عالقمند یا هیجانزده بنظر می رسد ،دوباره همان کار را با وسیله
انجام دهید و سپس مکث کنید .منتظر بمانید تا کودک بگونه ای ارتباط برقرار کند و به شما بفهماند که
می خواهد دوباره همان کار را انجام دهید .وقتی متوجّه ارتباط کودک شدید (که این ارتباط بصورت نگاه
کردن ،لبخند زدن ،حرکت سر و دست ،نزدیک شدن ،صدا درآوردن ،یا حرف زدن است) بگویید:
 باز هم بیشتر میخوای؟ حبابهای بیشتری میخوای ؟ یا چیزهایی شبیه این بگویید؛ و سپس دوباره همان کار
را با وسیله تکرار کنید .اگر می بینید کودک همچنان عالقمند است ،این بازی را چند بار تکرار کنید .روند فوق
یک روند نوبتی است ،یعنی نوبتی کردن ارتباط .بدین صورت که شما کاری را انجام میدهید ،کودک با شما
ارتباط برقرار میکند ،و شما جوابش را میدهید.
 بهترین حالت این بازی بدین صورت است که کودک نزدیک بیاید ،وسیله را لمس کند ،منتظر تکرار بازی
باشد ،به صورت یا دستان شما دست بزند ،یا اگر نه بسیار هیجانزده باشد .اگر کودکتان این کار را نمیکند،
اسباب بازی را جلوی او بگیرید و اورا ترغیب کنید نزدیکتر شود .این یک فعالیّت نزدیک است که باید برای
هر دو شما بسیار لذّتبخش و سرگرم کننده باشد! همچنین چارچوب ارتباطی قدرتمندی برای کودک شماست.
در فصول بعد ایدههایی را مطرح میکنیم که به کودک شما کمک میکند راههای بیشتری را برای بیان
خواستههایش در بازیهای اجتماعی -حسّی یاد بگیرد.
 شما چه باید بگویید؟ درست قبل از آغاز بازی ،داستان ساده ای بسازید که همراه با انجام فعالیّت آنرا بازگو
کنید .مهم است که از چند کلمه و صدای خاصّ هم برای اینکار استفاده کنید .مثالً در بازی حباب ،میتوانید
داستانی مثل این را بازگو کنید :حبابهای بیشتری میخوای؟ میخوای من حباب درست کنم؟ (و سپس
اینکار را انجام دهید ) .وقتی کودک حاالت و حرکات مختلفی از خود نشان میدهد ،بگویید :حبابها را بزن.
تاپ تاپ (صدای ترکیدن حبابها) .حباب را میبینی؟ بزن -تاپ .هر بار که بازی خاصّی را انجام میدهید،
داستانی برای همان بازی بسازید .روی اسامی چیزها ،حرکاتی که انجام میدهید ،صداها ،و نواهای کوچک
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مثل ”یک ،دو ،سه“ ،یا ”حاضر ،آماده ،حرکت“ تأکید کنید .صداها ،حرکات ،حاالت چهره ،و هر چیز دیگری
که بازی را برای شما و کودکتان جذّابتر و سرگرمکنندهتر می کند به بازی اضافه کنید .نمایشی کار کنید،
بدون آنکه کودک را بیش از حد تحریک کنید -بزودی به این مطلب باز میگردیم -از عکسالعملهای کودک
حدس بزنید که چه چیزی برای او انرژی ،سرگرمی ،و هیجان را ایجاد میکند.
بازیها و آهنگهایی که با اشیاء انجام میشوند
کودکتان را با باسن روی یک ترمپوالین کوچک یا تخت

فوت کردن حبابها

باال پایین بیندازید
بازی با بادبادکها -یکی را باد کنید ،بعد بشمارید  3 ،2 ،1و آنرا

باال پایین انداختن یک توپ ورزشی بزرگ و کودک را با شکم

بندازید هوا (دوباره ،ولی مراقب باشید ،چون ممکن است بچّهها

روی آن گذاشتن

بادکنک را بترکانند)
فرفرهها -به آنها فوت کنید تا بچرخند

تاب دادن کودک با پاهایتان

پومپومها یا منگولهها :تکانشان دهید ،روی سرتان بگذارید،

تکان تکان دادن کودک روی اسب گهوارهای (از جلو برای اینکه

پرتشان کنید ،و کارهایی از این دست

رو در روی او باشید)

لباس ها را تن همدیگر کنید؛ مثل گردنبند ،عینک ،کاله ،النگو ،یا

صندلی تاب -تاب دادن تند ،تاب دادن آهسته

ساعت
شامپو؛ کمی شامپو روی تن کودک بمالید و با آن ماساژش دهید

تاب دادن آونگی

روسریهای نازک؛ رویتان بیندازید و در اطراف راه بروید

بازی شاالپ شولوپ با آب در حمّام

پتو یا تشک؛ کودک را مثل ساندویچ هات داگ الی پتو بپیچید

حباب درست کردن با نی در حمّام

بازی دالی موشه با اسباب و وسایل خانه

وسایل صداسازی :فوت فوتک ،فلوت ،طبل ،و چیزهایی شبیه
اینها

بازیهای فشاری بعنوان مثال تحت فشار قرار دادن کودک روی

اسلینکیها(بازی های فنر دار)

صندلی لوبیایی
فرزندتان را از جلو تاب دهید و وقتی تاب جلو آمد آنرا بگیرید،
نگه دارید ،و منتظر عکسالعمل کودک بمانید
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فعالیّت :بازیهای اجتماعی -حسّی و بازی با اشیاء را یکی در میان انجام دهید
از آنجایی که بازیهای اجتماعی -حسّی شما و کودک را به لحاظ عاطفی و اجتماعی به یکدیگر نزدیک میکند،
بازیهای فوقالعادهای در میان تمام تعامالت محسوب می شوند .وقتی مشغول بازی با کودک هستید ،ببینید چگونه
میتوان بازی با وسیله و بازیهای اجتماعی -حسّی را به تناوب (یکی در میان) اجرا کرد.
بازیهای شیء محور مهارتهای فکر کردن ،تقلید کردن ،هماهنگی دست و بدن ،و مهارتهای پیچیده
بازی را در کودک پرورش میدهد .از طرف دیگر ،بازیهای اجتماعی -حسّی مهارتهای اجتماعی ،ارتباطی،
وابستگیهای عاطفی ،و تقلید را در کودک تقویت میکنند .اجرای یکی در میان این دو فعالیّت منجر به:
 شور و شوق ،انگیزه ،و انرژی بیشتری برای یادگیری،
 یادگیری بیشتر در زمینههای رشدی،
 انجام بازی و پاسخدهی به نوبت در بازیها و فعالیّتهای معمول ،و
 سازگاری و مشارکت اجتماعی بیشتر خواهد شد.
همچنین به یاد داشته باشید که وقتی یک بازی اجتماعی -حسّی به پایان میرسد ،عاقالنه است که بسمت بازی
با شیء بروید .این کار باعث میشود که شما و کودک کمی از هیجان بازیهای اجتماعی -حسّی فاصله بگیرید!
بعضی از بچّهها دوست ندارند بازی اجتماعی -حسّی را رها کنند و در برابر این کار مقاومت میکنند ،این نشانه
خوبیست ،چون نشان میدهد که واقعاً از بازی لذّت بردهاند! امّا اگر احساس میکنید که االن باید بازی را تمام
کنید (خسته شدهاید یا فکر می کنید بازی خیلی تکراری شده است) و کودک مقاومت میکند ،میتوانید آرام آرام
با نشان دادن شیء یا فعالیّت وسوسهآمیز دیگری (مثل دعوت به خوردن چیپس و پفک) کمک کنید که دست از
این کار بردارد ،و توجّهش را به وسیله یا فعالیّت جدیدی جلب کنید ،و سپس بازی اجتماعی -حسّی را تمام کنید.
بازیهای اجتماعی -حسّی کودکان دارای اتیسم را به دنیای اجتماعی بازگردانده و آنها را از لذّت تعامالت اجتماعی
بهرهمند میکنند .در مداخالت زودهنگام اختالالت اتیسم ) ،(ASDاینگونه بازیها بخش بسیار مهمّی از رویکرد
اجتماعی -ارتباطی ما بوده و در بسیاری از روش های درمانی بهمین صورت یا بگونه دیگری مورد استفاده قرار
میگیرند.
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خالصه مرحله 2
اگر فعالیّت های فوق را دنبال کرده و انجام داده باشید ،نه تنها در ابداع چند بازی اجتماعی -حسّی مختلف موفّق
بوده اید ،بلکه در زمینه چگونگی و زمان استفاده از اینگونه بازیها مهارتهای الزم را پیدا کردهاید .همینطور پی
بردهاید که چه زمانی بای د تغییراتی در بازی اعمال کرده ،بازی را تمام کنید ،یا آنرا به بازی با اشیاء تبدیل کنید.
ببینید آیا با اکثر جمالت گفته شده در چک لیست زیر موافقید .اگر آری ،آمده رفتن به مرحله بعد هستید .اگر
نه ،دوباره این مبحث را مطالعه کنید ،چند بازی دیگر را امتحان کنید ،و اگر در ارائه ایدههای جدید به کودک با
مشکل مواجه هستید از کسی که کودکتان را خوب میشناسد مشورت بگیرید.

چک لیست فعالیّت :آیا بازیهای بیشتری را ابداع و آنها تغییر داده اید؟
 من و کودکم مجموعهای از  12 ،10بازی اجتماعی -حسّی سرگرمکننده را ابداع کردهایم ،بازیهایی مثل آواز
خواندن و بازیهای انگشتی.
 من برای اکثر فعالیّتهای مراقبتی و بازیهای روزانه یک یا بیش از یک بازی اجتماعی -حسّی را تمرین
کردهام.
 کودکم در بازی ها فعّال است ،نه کسی که فقط بازی را نگاه کند یا هر چه گفتم قبول کند .وقتی در بسیاری
از بازیهایمان مکث میکنم او به شکلی به من عالمت میدهد که ادامه بده.
 فهمیدهام که چگونه بازی ها را تغییر دهم ،یا با اضافه کردن مراحل بازی شاخ و برگ بیشتری به آن دهم تا از
تکراری و یکنواخت شدن بازیها جلوگیری کنم.
 میتوانم با زبانی ساده ساده این بازیها را روایت کرده یا گزارشی برای آنها بسازم.
 آوازهایی را یاد گرفتهام که وقتی عالقه کودکم رو به کاهش میرود و زمان پایان بازی فرار رسیده است ،قبل
از آنکه کودکم برگردد ،نق نق کند ،یا ساکت شود آنها را میخوانم.
 تعدادی بازی اجتماعی -حسّی با اشیاء و وسایل یاد گرفتهام.
 انجام پس و پیش بازی با اشیاء /اسباب بازی و بازیهای اجتماعی -حسّی را با کودکم تجربه کردهام.
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مرحله  :3از انرژی کودک حدّاکثر استفاده را برای یادگیری بکنید
آخرین مرحله این فصل ،کمک به کودک برای رسیدن به حداکثر سطح انرژی یا انگیختگی بمنظور یادگیری
از شما در فعالیّتهای سرگرمکننده است.
استدالل .کودکان با سطح برانگیختگی باال –هیجان باال) (high arousal levelیاکودکان با طح برانگیختگی
پایین ) (Low arousal levelدر شرایط مطلوب و مناسبی برای یادگیری قرار ندارند.
یادگیری مناسب زمانی روی میدهد که کودک هوشیار و حواسجمع با شد و درگیر فعالیّت شده باشد ،نه
وقتی که غیرفعّال ،گیج ،و خسته بوده ،یا بیش از حد هیجانزده ،مضطرب ،تحریک شده ،و غیر قابل کنترل
باشد .اینکه بتوانید بفهمید چه زمانی کودکتان بیش از اندازه تحریک شده یا هنوز بقدر کافی تحریک نشده ،و در
نظرگیری مراحلی در بازیهای اجتماعی -حسّی برای بهینه ساختن سطح انگیختگی کودک جهت یادگیری حائز
اهمیّت است.
فعالیّت :یاد بگیرید زمانیکه سطح برانگیختگی کودک باالست فتیله فعالیّت را پایین
بکشید(فعالیت را کم کنید)
احتماالً این مسأله را درباره کودک خود یا دیگران تجربه کردهاید که وقتی با آنها با شدّت و هیجان باالیی بازی
میکنید و سطح فعالیّت آنها تشدید وکنترل هیجانات آنها دشوار میشود .دیدن هیجان و انرژی کودک در حین
بازی جالب و سرگرم کننده است .امّا در مرحله معیّنی سطح هیجانزدگی آنها به جایی میرسد که دیگر گوش
نمیدهند ،به دیگران پاسخ نمیده ند ،بلکه هیجان آنها شکل افراطی پیدا میکند .سطح برانگیختگی آنها از ح ّد
گذشته است .در چنین حالتی آنها موقّتاً توان کنترل خود و رفتارهایشان را از دست میدهند .شاید شروع به
دویدن دور خانه بکنند ،سر و صدا و جیغ و داد راه بیندازند ،و رفتارهای تخریبی و تهاجمی پیدا کنند .این زمانیست
که بازی میان کودک و والدین یا بازی برادرها و خواهرها با هم بسرعت رو به درگیری و کشمکش رفته ،کودکان
مؤاخذه و والدین ناراحت میشوند.
راههایی برای متوقّف کردن حالت بیش برانگیختگی
 لحظهای که میبینید کودک دارد بیش از حد تحریک و برانگیخته میشود آهنگ بازی را آهستهتر کنید.
نیازی به متوقّف کردن بازی نیست؛ فقط آرامتر ،مالیمتر ،و ساکتتر باشید و کودک را کمتر تحریک کنید.
قاعدتاً با این کار سطح هیجان کودک سریعاً فروکش خواهد کرد.
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 خیلی از مواقع میتوانید برای کمک به تعدیل سطح برانگیختگی یا هیجان کودکتان از بازیهای اجتماعی-
حسّی کمک بگیرید .کودکانی که بنا به دالیلی ناراحت یا بیش از حد هیجانزدهاند اغلب در واکنش به بازیهای
اجتماعی -حسّی مالیم آرامش پیدا می کنند .کودکانی که بواسطه خشم ،ترس ،یا سرخوردگی بشدّت ناراحت
هستند را میتوان با انجام بازیه ای حسّی مالیمی مثل تاب دادن ،در آغوش گرفتن ،یا فشار مالیم سر و کمر
آرام کرد .این بازیها را می توان با زمزمه مالیم آهنگی آرامبخش یا گفتارهای کودکانه ”مثل تو خوبی ،تو
خوبی ،بهترم میشی ،تو خوبی“ همراه کرد.
فعالیّت :راههایی برای انرژی دادن به یک کودک کمهیجان پیدا کنید
کودکان به ظاهر  ،کسل ،بیعالقه و کند در کارها ،که توجّهی به دعوت شما یا وقایع پیرامونی خود نداشته یا
نسبت به آنها کمتوجّهند نمیتوانند چیزی بیشتر از کودکان سطح برانگیختگی یاد بگیرند .برخالف اکثر کودکان
و خردساالن که بندرت مدّتی طوالنی ساکت و آرام می نشینند آنها تمایل دارند بنشینند یا دراز بکشند .حاالت
چهره این کودکان خنثی و بیروح است؛ سخت بتوان حدس زد چه احساسی در چهره یا بدن دارند .شاید احساس
کنند خسته اند .امکان دارد بدون تغییر حالت قرارگیری خود مدّتها مشغول انجام کاری باشند -کاری مثل تماشا
کرد دستهایشان یا خیره شدن به پنجره.
ایده هایی برای انرژی دادن یا فعّال کردن کودک کمهیجان با استفاده از بازیهای اجتماعی-
حسّی شاد
 با ورجه ورجه کردن ،باال پایین بردن ،تاب دادن ،یا با استفاده از حرکات و آوازهای تند کودک را با سرعت
حرکت دهید.
 از لمس محکمتر ،صدای بلندتر ،و یا هیجان بیشتر استفاده کنید.
 از حرکات جسمی مثل تکانهای تند یا نسبتاً ناگهانی استفاده کنید :ورجه ورجههای سریع روی بغل یا
روی توپ ،جهشهای پرجنب و جوش بر روی یک مینی ترمپوالین.
 از وسایل اجتماعی -حسّی با صداهای بلند یا از محرکهای بینایی استفاده نمایید.
 از لمس کردن برای به جنب و جوش درآوردن کودک کمانگیزه استفاده کنید .دست و پاها را به هم بمالید یا
فشار دهید؛ از لوسیون (شامپو) استفاده کنید؛ قسمت برهنه پای کودک را ماساژ دهید؛ روی تشک
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بچرخانیدش ،روی صندلی لوبیایی به نرمی فشارش دهید؛ حبابهای روی دست ،پا ،یا شکمش را فوت کنید؛
مراقب باشید قلقلکش ندهید :آنها بشدّت تحریک پذیرند ،از طرفی هم امکان دارد زود عصبی شوند .اگر کودک
خواهان ادامه این کارها بود و دستتان را برای انجام دوباره آنها کشید ،یکبار دیگر آنها را انجام دهید ،امّا اگر
رغبتی نشان نداد تمامش کنید.
خالصه مرحله 3
در این مرحله پیرامون مفاهیم مرتبط با سطح برانگیختگی یا هیجان کودک در حین انجام بازیهای اجتماعی-
حسّی صحبت کردیم .دیدید که گاهی اوقات کودکتان بیش از حدّ هیجانزده شده و آنرا با گریه کردن ،فعالیّت
بیش از اندازه ،یا نامنظّم شدن در بعضی از بازیها و فعالیّتها نشان میدهد .احتماالً برای جلوگیری از هیجان
بیش از حد کودک روشهایی مثل کند کردن جریان بازی ،آرام کردن کودک ،یا به اتمام رساندن زودتر فعالیّت
را امتحان کرده اید .یا امکان دارد کودک شما بچّه بی سر و صدایی با طبیعت آرام و خونسرد باشد که وقایع و
رویدادهای اطرافش چندان او را به هیجان نمیآورد و یا تغییرات هیجانی زیادی در او دیده نمیشود .امیدواریم به
این نتیجه رسیده باشید که کودک آرام و بی سر و صدای شما در بازیهای اجتماعی -حسّی هیجانزدهتر میشود -
لبخندهای بیشتر ،تحریکات بیشتر ،رفتار اجتماعی تر ،توجّه بیشتر به شما ،نشاط و سرزندگی بیشتر ،و هیجان
بیشتر.
ببینید ایا با اکثر جمالتی که در چک لیست زیر آمده است موافقید یا نه .اگر آری ،آمادهاید که به فصل بعد بروید.
اگر هنوز این مفاهیم را درباره کودکتان خوب یاد نگرفتهاید ،برای مشاهده ،بازی ،و فکر کردن به این موضوع کمی
دیگر وقت بگذارید .وقتی با یکی از این حالتها (بیش یا کم برانگیختگی) روبرو میشوید ،برای کمک به بهینهسازی
وضعیّت کودکتان  -آرام کردن و سر و سامان دادن دوباره به یک کودک بیش برانگیخته ،یا فعّال کردن و انرژی
دادن به یک کودک کم هیجان -به سراغ بازی اجتماعی -حسّی ابداعی خود بروید .انجام هر دوی اینها بسته به
نیاز ،توانایی مطلوبی جهت توجّه و یادگیری از شما در کودک پدید میآورد.

چک لیست فعالیّت :آی سطح انرزی و انگیختگی کودکم را به سطح بهینهای برای یادگیری رساندهام؟
 آگاهیام نسبت به سطوح انگیختگی کودکم در فعالیّتهای مختلف بسیار بیشتر شده است.
 وضعیّت کودکم در حاالت بیش برانگیختگی  ،کم برانگیختگی  ،و سطح بهینه برانگیختگی جهت یادگیری و
تعامل را متوجّه میشوم.
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 یاد گرفتهام که چگونه از بعضی بازیهای اجتماعی -حسّی برای آرامتر کردن کودکم در زمانی که دچار
هیجان بیش از حدّ است استفاده نمایم.
 برای آنکه کودکم در حین انجام بازی اجتماعی هیجان بیش از حدّ پیدا نکند یا از کنترل خارج نشود فهمیدهام
که بازیهایمان را چطور مدیریت کنم.
 یاد گرفته ام با استفاده از تعدادی بازی اجتماعی -حسّی به فرزند کم هیجانم کمک کنم تا انرژی و انگیزه
بیشتری برای مشارکت در فعالیّت داشته باشد.
 می دانم حالت بهینه مشارکت در فعالیّت برای کودکم به چه معناست ،و میدانم چگونه از بازیهای اجتماعی-
حسّی برای کمک به ایجاد و تقویت آن حالت بمدّت چند دقیقه یا بیشتر در کودکم استفاده کنم.

خالصه فصل
بازیهای اجتماعی -حسّی ابزاریست که به کمک آنها میتوانید به شکلهای گوناگونی به کودکتان کمک کنید-
راهی برای افزایش  FQیا بهر سرگرمی(لذت بخش بودن) در تعامالتی که کودک با شما دارد؛ سرگرم کردن
درازمدّتتر کودک در ارتباطات اجتماعی؛ افزایش برقراری ارتباط از ناحیه کودک در انجام فعالیّتها؛ و بهینهسازی
سطوح انرژی (سطوح بر انگیختگی) کودک بمنظور یادگیری و سرگرم ماندن .آشنایی بیشتر شما و کودک با این
بازیها و مکث هایی که در روند بازی دارید تا کودک با برقراری نوعی ارتباط به شما بفهماند که به بازی ادامه
دهید به شما اجازه میدهد که به نوبت بازی کنید و همبازی های فعّالی برای هم باشید .همینطور این روند باعث
تقویت ارتباطات آگاهانه در کودکتان می شود .پیام بازی برای کودکتان این است که ارتباط ابزار قدرتمندیست-
بطوریکه رفتار و اعمال انسانهای دیگر را هم کنترل میکند .در بازی مشخّص میشود که خواسته کودک چیست.
بازیهای اجتماعی -حسّی ابزار قدرتمندی است که به شما کمک می کند حالت هیجانی بهینه کودکتان جهت
یادگیری را تشخیص دهید .این بازیها را می توانید هر زمانی که کودکتان را در حالت بیش انگیخته یا کم انگیخته
میبینید بکار بگیرید .وقتی این بازیها را به تناوب با بازیهای شیء محور انجام میدهید ،به کودک کمک میکنید
که ارتباطش را با شما حفظ کند .این بازیها نه تنها برای شما و کودک سرگرمکننده هستند ،که ابزارهای
قدرتمندی برای کمک به برقراری ارتباط ،ابراز هیجانات ،و تقویت رشد اجتماعی قلمداد میشوند.
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فهرست روی یخچال
هدف :استفاده از فعالیت های ادامه دار اجتماعی-حسی بر ای افزایش دفعات لبخند و خنده کودکتان در
طول بازی ها و آواز خوانی رودررو.
فصل ششم

مراحل:
-یافتن لحظات لبخند کودک!

دونفر برای رقص تانگو الزم است.

تعامالت پس و پیشی(نوبتی)
خلق رو با او).
ماندن درکانون توجه کودک (رو در ایجاد فعالیت های لذت بخش به کمک آواز ,بازی های بدنی و لمس کردن.همراهی با کودک با صورت ,صدا و لحن زنده و شاد.نقل قول اتفاقات در حین انجام کاری. استفاده از اشیائ محرک برای ایجاد فعالیت های اجتماعی-حسی. تنوع دادن به این فعالیت ها وقتی که احساس می کنید آنها تکراری شده اند. توقف مکرر و انتظار برای آنکه کودکتان نشانه ای برای ادامه کارتان ارائه کند.-استفاده از فعالیت های اجتماعی-حسی بصورت همیشه برای بهبود سطح تحریک و یادگیری کودک.
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فصل 6

هدف از فصل :این فصل به دنبال کمک به شما برای ایجاد تمرین های تعامل مشترک و تعامالت رفت,برگشتی
با حضور کودکتان در قالب فعالیت های مراقبتی و بازی روزانه تان است تا کودک شما مشارکت و ارتباط بیشتری
با شما برقرار کند.

چرا تعامالت رفت و برگشتی (نوبت گیری) اینقدر اهمیت دارند؟
یکی از بزرگترین موفقیت ها و دستاوردهای هرکودکی در تعامل با دیگران یادگیری فعالیت نوبتی است .توانایی
مشارکت در تبادالت اجتماعی (نوبت من نوبت تو) اساس پیشرفت و تعامالت اجتماعی است .به موقعیت هایی
مانند انجام بازی های تخته ای ,مکالمه با دیگران ,صف پرداخت فروشگاه  ,خدمات مذهبی ,مالقات ها ,رقص و
بازی وانمودی کودکان فکر بکنید -همه این تعامالت اجتماعی براساس رعایت نوبت خلق می شوند .لحظه ای
مکث بکنید و به تعامالت اجتماعی تان با سایر افراد فکر بکنید و به دنبال موارد رعایت نوبت در طول این فعالیت
ها بگردید .ما در مورد تعامالت ساختارمندی که در آن ها فردی می گوید "نوبت من است" و دیگری منتظر می
ماند صحبت نمی کنیم .ما در مورد رعایت نوبت ط بیعی و غیرآگاهانه ای صحبت می کنیم که در مکالمات بین
بزرگساالن ,در بازی های اجتماعی بین والدین و کودکان و در تعامالت بازیگوشانه و لذت محور کودکان کم سن
و سال رخ می دهند -یعنی جایی که یکی از کودکان سبدی را روی ماسه ها قرار می دهد ,در داخل سبد ماسه
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می ریزد و ب چه دیگر تنها نظاره می کند و بعد به آنجا می آید تا او هم در سبدش ماسه بریزد .به تعامل بین دو
نفر به خوبی نگاه بکنید چرا که در این حالت رعایت طبیعی نوبت ها را در همه جا خواهید دید.
حتی کم سن و سال ترین کودکان هم فهم مشخصی از رعایت نوبت دارند و این را والدین آن کودکان در حین
بازی با بچه شان بخوبی تجربه می کنند .والدین بچه ,شکلک در آورند و بعد بچه با لبخندی ملیح و خنده به
چشمان والدینش نگاه می کند .این نشان می دهد که بچه نوبتش را رعایت کرده و حاال والدین احتماال با تکرار
عمل قبلشان و درآوردن شکلک باید از نوبتش ان استفاده بکنند .این الگوی رعایت نوبت در بازی صوتی هم مشاهده
می شود .نوزاد تنها برای تفریح و لذت صدایی در می آورد و والدین از نوبتشان استفاده می کنند و از آن صدا
تقلید می کنند .بعد ,دوباره نوزاد از نوبتش استفاده می کند و همان صدا را در می آورد و یا نگاه می کند و می
خندد .حاال نوبت پاسخ دادن والدین رسیده است .وقتی که نوزادان یاد می گیرند روی دست و پایشان حرکت
بکنند ,همچنان از همین ساختار رعایت نوبت در تعامالت و بازی های تعامالتی شان با بزرگساالن و سایر کودکان
بهره می برند .در نوعی بازی بسیار آشنا ,نوزادی دو ساله به انجام کاری توسط کودک دیگری نگاه می کند و بعد
از آن کار تقلید می کند و در این لحظه ,کودک دیگر دوباره آن کار را انجام می دهد و این چرخه همچنان ادامه
پیدا می کند.
در این دسته از تعامالت ,آنچه به ظاهر چیزی جز بازی سرسری نیست در حقیقت یادگیری بسیار جدی به شمار
می رود .هر فردی در این تعامالت ,پاسخش را با پاسخ فرد دیگر هماهنگ می کند و دو شریک بازی تعامالتشان
را بصورت رفت وبرگشتی ایجاد می کنند :شاید پسربچه کوچکی دهانشان را باز کند و دستش را به سمت باال
پرتاب کند وقتی که برج درست شده از مکعب های پالستیکی می افتد .بعد ,هم بازی اش هم برج پالستیکی را
می اندازد و ژستی مشابه با وی را در می آورد .کودک اول این تقلید حرکت را با خوشحالی نگاه می کند و در
دفعه بعد با افتادن برج پالستیکی روی پاهایش می جهد و به این صورت به عمل تقلیدی می افزاید .کودکان کم
سن و سال از این رفتار برای یادگیری چیزهای زیادی از دیگران بهره می برند .آن ها به فردی نگاه می کنند که
برایشان مهم یا جالب است .آن ها حرف ها و اعمال دیگری را مشاهده می کنند و به ذهن می سپارند تا در نهایت
آنها را بفهمند و به یاد بیاورند .ممکن است که آنها در همان لحظه از عمل ی تقلید بکنند و یا بعدا تمرین بکنند و
آن چه فرد دیگر در حال انجام دادنش است را یاد بگیرند .این نوع یادگیری اجتماعی یکی از راه هایی است که
کودکان کم سن و سال چیزهای زیادی را فرا می گیرند بدون اینکه کسی به آنها چیزی را مستقیما آموزش بدهد.
رعایت نوبت نوعی تو ازن در تعامالت برقرار می کند .هیچ کسی رئیس و باالدستی نیست و هیچ کسی هم پیرو و
مقلد نیست .در حقیقت ,دو شریک بازی بصورت نوبتی هدایت و پیروی را انجام می دهند .یکی از آنها بازی را
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هدایت می کند و دیگری تقلید می کند .بعد ,فرد پیرو چیزی جدید را هدایت می کند و رهبر قبلی حاال تبدیل
به پیرو و مقلد از آن چیز جدید می شود .ما این وضعیت را کنترل اشتراکی بازی می نامیم.
وقتی که شرکای بازی کنترل بازی را بین خودشان تقسیم می کنند ,فعالیت بصورت متوازن در می آید .هردو
شریک بازی هم هدایت می کنند و هم تقلید می کنند .این مستلزم آن است که هریک از آنها با دیگر به صورت
رفت و برگشتی ارتباط برقرار کند .هیچکدام از آنها دیگری و یا فعالیت مدنظر را کنترل نمی کند .آن ها با همدیگر
کنترل را اعمال می کنند و هدایت فعالیت را بصورت پس و پیش انجام می دهند .کودک شما زمانی کنترل را به
دست می گیرد که از بین اشیائ یکی را انتخاب کند ,روی اسباب بازی کاری انجام بدهد ,اسب بازی را کنار
بگذارد ,به سمت چیزی دستش را دراز کند ,صحبت کند و یا بصورت چشمی  ,با بدنش و یا حاالت صورتش
ارتباط برقرار کند .شما زمانی کنترل را بدست می گیرید که انتخابی را پیش روی کودک قرار می دهید ,اسباب
بازی را نشان می دهید ,چیزی را به کودکتان می دهید و یا سوالی می پرسید .به اشتراک گذاشتن کنترل در
حین رعایت نوبت باعث ایجاد فعالیتی می شود که هر دو با همدیگر آن را می سازند (فعالیتی مشترک).
توازن بین فعالیت های کودک  -والدین باعث افزایش فرصت های یادگیری در اختیار کودک می شود .این وضعیت
باعث می شود که کودک در عملکرد لحظه ای کنترل بیشتری داشته باشد(کنترل توسط والدین برای آغاز فعالیت
و رهبری بازی توسط شما باعث بهبود توجه کودک میشود) .معطوف شدن توجه کودک به شریک می شود(والدین)
وقتی که شریک بازی هدایت بازی را برعهده دارد و کانون تمرکز کودک به سمت شریک بازی (هدایت کننده)می
رود .هربار تغییر کانون تمرکز باعث ایجاد فرصت یادگیری برای کودک می شود.
 در ارتباط با اتیسم ,وضعیت به چه صورت است؟
فعالیت های بازی اجتماعی -فعالیت های منظم اجتماعی حسی -که در فصل  5به تشریح آنها و تشویق شما به
انجام آنها با حضور کودکتان کردیم مبتنی بر رعایت نوبت هستند .تعامل رفت وبرگشت در زمان شروع بازی توسط
شما و واکنش دادن کودکتان با نشانه هایی از لذت بردن از بازی و تجربه چیزهای بیشتر و استمرار بازی توسط
شما(حرکات رفت وبرگشتی)باعث آگاه شدن کودکتان از رعایت نوبت و هدف از برقراری ارتباط می شود .این
برای بیشتر کودکان به راحتی رخ می دهد ولی برای کودکان  ASDوضعیت دشوارتر است .آنها آگاهی کمتری از
نوبت های عمل شریکشان دارند چرا که فهم کمتری از ارتباطات ضمنی(به طور غیر مستقیم) از طریق چشم ها,
صورت و صدایی که بیشترین چیزها را به کودکان عادی منتقل می کنند دارند.
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در کودکان  , ASDحجم ارتباطات به نظر کمتر است " .ژانی می خواست خیلی بازی ها را با پسر دوساله اش
جاکوب انجام بدهد .جاکوب اولین فرزندش بود و وی خیلی چشم انتظار بود که مادر شود و شریک بازی خوبی
برای کودکش باشد .ژانی اسباب بازی های زیادی را از گاراژ خانه ها جمع آوری کرده بود و فضایی را در گنجه
های کمد تلویزیون در اتاق نشیمن برای قراردادن آن اسباب بازی ها در نظر گرفته بود .ولی تنها اسباب بازی
هایی که جاکوب می خواست با آنها بازی کند ماشین های کوچکش بودند و کل کاری که می خواست با آن
ماشین ها انجام بدهد به جل و و عقب راندن ماشین ها در طول لبه میز قهوه خوری یا لبه فرش بود .جاکوب دوست
داشت چرخیدن الستیک ماشین ها را ببیند وقتی که به جلو حرکت می کردند .ژانی سعی کردن با جاکوب ماشین
بازی کند ولی جا کوب ناراحت می شد وقتی که ژانی به اسباب بازی هایش دست می زد و می خواست که آنها را
پس بگیرد .ژانی سعی کرد شیوه استباب از گاراژ اسباب بازی برای پارک کردن ماشین ها را به جاکوب نشان بدهد
ولی جاکوب عالقه ای از خود نشان نمی داد .جاکوب صرفا ماشین ها را بر می داشت و در کنار دست خودش قرار
می داد تا آنها را جلوی چشمش به جلو و عقب حرکت بدهد .این باعث ناراحتی ژانی می شد وقتی که می دید
که جاکوب از او رویش را بر می گرداند تا تنها بازی کند .او احساس می کردند در انجام وطایف مادرانه اش به
مشکل برخورده و نمی دانست که چکار باید انجام دهد".
 چرا این یک مشکل به شمار می رود؟
وقتی که کودکان کم سن و سال  ASDهماهنگی الزم برای ارتباط با والدینشان بدست نمی آورند و یا به ارتباطات
برقرار شده توسط والدین پاسخی نمی دهند (نوبت را رعایت نمی کنند) ,فرصت ایجاد مهارتهای مهم (مانند
تقلید ,و اشتراک احساسات ) که اساس ارتباطات است را از دست می دهند .خطری که با آن مواجه هستیم
این است که کودکان کم سن و سال  ASDهمچنان به تنهایی بازی کنند به جای آن که والدینشان را وارد فعالیت
هایشان کنند و یا بدنبال واکنش های اجتماعی از طرف والدینان باشند .آنها از محیط اجتماعی اطرافشان بیشتر
دوری می گیرند و از تجربیات یادگیری مهم در چنین محیطی بیشتر فاصله می گیرند .عدم درگیری در چنین
محیطی نه تنها در یادگیری آنها اختالل ایجاد می کند بلکه در دوره حساس رشد مغز هم بروز پیدا می کند یعنی
وقتی که شبکه های سلولی مغزشان آمادگی ب االیی برای جذب و پردازش اطالعات اجتماعی و زبانی دارند .این
دوره حساس تنها چندسال اول کودکی آنها را در بر می گیرد و ما می خواهیم اطمینان حاصل بکنیم که این
شبکه های مغزی در حال رشد اطالعات ورودی مورد نیاز برای پردازش ارتباطات اجتماعی را دریافت می کنند.
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خوشبختانه ,راه های زیادی برای افزایش سطح ارتباطات و بروز بهتر فرصت های یادگیری برای کودکتان وجود
دارند .در این فصل ,ما بر رعایت نوبت در بازی با اسباب بازی ها و سایر اشیائ و سایر فعالیت های روزمره
تمرکز می کنیم تا کودک شما دیگر فرصت های یادگیری موجود در تعامالت اجتماعی را از دست ندهد و در
عوض ,انتظار دریافت واکنش های شما راداشته باشد ,از شما در حین بازی تقلید کند ,از ژست ها و واژه های
مختلف بهره ببرد و جنبه تفریحی تعامالت اجتماعی را تجربه کند.
 آنچه می توانید برای افزایش مهارت های رعایت نوبت کودکتان انجام بدهید
شش مرحله خاص برای افزایش مشارکت کودکتان در نوبت گیری وجود دارد که می توانید آنها را به کار ببرید:
مرحله  :1درک چهارچوب  4بخشی فعالیت های مشترک مربوط به رعایت نوبت.
مرحله  -2شروع تمرین -شروع شامل مقدمه فعالیت مشترک است.
مرحله -3تعیین نوع بازی.
مرحله -4تشریح فعالیت مشترک و افزودن بر تنوع.
مرحله -5به پایان بردن فعالیت مشترک و شروع فعالیت دیگر.
مرحله  -6ایجاد فعالیت های مشترک در طول فعالیت های ادامه دار بصورت روزانه ,به منظور تقویت حوزه های
مختلف رشد.
در صفحات بعد ,ما به توصیف شیوه انجام هریک از این مراحل می پردازیم .ایده ها و پیشنهاداتی برای کارهای
قابل انجام ارائه می دهیم و راه حل هایی برای مشکالتی که ممکن است ظاهر شوند ارائه می دهیم.
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 مرحله  :1درک چهارچوب  4بخشی فعالیت های مشترک مربوط به رعایت نوبت.
ساختار مشخصی برای انجام بازی با کودکان بسیار کم سن و سال وجود دارد که فرصت های یادگیری زیادی برای
ارتباطات اجتماعی و رعایت نوبت ها فراهم می آورد" .فعالیت های مشترک"1و یا فعالیت های مشترک

روتین 2

(تکرار منظم فعالیت) اصطالحاتی هستند که زبان شناس مشهوری آنها 3را ارائه و توصیف کردند .یک فعالیت
مشترک شبیه مکالمه است و شامل یکسری رعایت نوبت بین شما و کودکتان براساس فعالیتی بین خودتان است.
در فصل  , 5شما شیوه ایجاد فعالیت های اجتماعی-حسی مداوم را یاد گرفتید (یعنی فعالیت هایی که شامل
کاربرد اسباب بازی یا اشیائ مختلف نیست) .در این فصل ,انجام همین فعالیت ها را به کمک اسباب بازی و سایر
اشیائ فرا می گیرید و فعالیت های مداوم مشترکی ارائه شده اند که  5-2دقیقه برای کودکان کم سن و سال
طول می برند .این چهارچوب شامل چهار بخش زیر است (هریک از این بخش ها در یکی از مراحل باقیمانده از
این فصل تشریح می شوند):
-1یکی از شما عروسکی را انتخاب می کند و شروع به انجام کاری میکند(مقدمه فعالیت).
-2بعد ,فرد دیگر به همین فعالیت می پیوندند تا شما دوتا بتوانید از هم تقلید کنید ,چیزی را با همدیگر ایجاد
کنید و به صورت نوبتی بتوانید همان فعالیت را تکمیل کنید (موضوع).
-3انجام کاری مشخص برای مدت زمانی م عین می تواند تکراری و مالل آور برسد .پس بعد از مدتی باید تغییراتی
در بازی ایجاد بکنید (تنوع دادن ) .در طول اعمال این تغییرات ,ساختار نوبت گیری همچنان استمرار پیدا می
کند و شما به نوبت بازی می کنید ولی عملکرد متفاوتی از زمان شروع بازی خواهید داشت.
-4با کم شدن عالقه کودکان به انجام فعالیت مشخصی ,می فهمید که زمان شروع فعالیت متفاوتی فرا رسیده
است .در نتیجه شما بازی که در حال انجامش بودید را تمام می کنید (به پایان بردن) و بعد به چیز دیگری می
پردازید (انتقال به فعالیتی جدید) .این فعالیت جدید با شروع یا ساختار دیگری همراه است و با حفظ موضوع قبلی
تنوع بیشتری و پایان دیگری به همراه دارد.

1

joint activities
joint activity routines

2

3

1Bruner, J. Early social interaction and language acquisition. In H. R. Schaffer (Ed.), Studies
in mother–infant interaction (pp. 271–289). New York: Academic Press, 1977.
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استدالل :توازن بین شرکای بازی و ساختار شکل گرفته به یک موضوع مشترک ,که مشخصات حیاتی فعالیت
های مشترک هستند ,باعث ارتقای فرصت های یادگیری می شوند .تعامالت رفت وبرگشت در حین رعایت مکرر
نوبت باعث می شود که هریک از شرکای بازی در نقطه تمرکز دیگری قرار بگیرد .هروقت که نوبتتان فرا رسید,
کانون تمرکز کودکتان بر روی شما معطوف می شود :وی می بیند که می خواهید چکار بکنید ,واژه های شما را
می شنود ,تاثیر کنش های شما را می بیند و در نتیجه می تواند از آنها چیزهایی را فرا بگیرد .بعد ,نوبت کودکتان
فرا می رسد و او می تواند فورا آنچیزی که دیده و شنیده را (به کمک شما) تمرین کند و در نتیجه یادگیرنده ای
فعال در این فرایند خواهد بود .توجه کردن به عالقه کودکتان به موضوع خاصی که وی آن را می فهمد باعث می
شود که هدف عملکرد(رفتار) هایتان برای کودک آشکار شود و این به وی کمک می کند معنای ژست ها و واژه
های شما را استخراج کند .در مرحله تنوع بخشی ,ایجاد تنوع و یا اضافه کردن مطالب و یا کارهای جدید به بازی
فعلی بر عالقه کودک به این فعالیت می افزاید ,مانع از آن می شود که بازی تکراری و مالل آور شود و در نتیجه
به کودک شما انگیزه الزم برای حفظ مشارکتش در فعالیت و ادامه یادگیری ,تمرین و تقویت مهارت های جدید
را می دهد .در نهایت ,به پایان بردن و انتقال و یا رفتن به فعالیت ب عدی به شیوه ای سازمانمند به شما کمک می
کند توجه کودکتان را به بازی در حین مرحله انتقال حفظ کنید و به کودکتان یاد می دهد که انتظار کاربعدی را
بکشد .ساختار فعالیت مشترک به شما اجازه می دهد به کودکتان در یادگیری دامنه وسیعی از مهارت های ارتباط
اجتماعی اولیه کمک کنید :درک و استفاده از زبان روزمره ,تقلید از اعمالی که کودکان دارای سن مشابه انجام
می دهند و بازی با دیگران بصورت منعطف و خالقانه.
"ژاسلین اسباب بازی جدیدی برای رشید سه ساله خرید -یک تخته سوراخدار چوبی کروی شکل که می توانست
 6میخ چوبی را نگه دارد و بچر خد .ژاسلین تصور می کرد که این اسباب بازی خوبی برای رشید باشد .میخ ها به
اندازه کافی قطر داشتند که رشید بتواند به راحتی آنها را به دستش بگیرد و هدف از استفاده از آن اسباب بازی
مشخص بود .ولی معطوف کردن توجه پسرش برای مدت زمانی که بتوان به وی چیز جدیدی را نشان داد دشوار
بود .او تصمیم گرفت که اسباب بازی را زمانی به رشید نشان بدهد که بچه اش روی صندلی اش داشت میان وعده
می خورد .پشت صندلی تنها مکانی بود که رشید برای مدتی می توانست بنشیند و به مادرش نگاه کند .در نتیجه,
وقتی که رشید داشت میان وعده هایش را می خورد ,ژ اسلین اسباب بازی را روی میز آشپزخانه  ,دقیق جلوی
صندلی ,قرار داد .او میخ های چوبی را یکی بعد از دیگری در جایشان قرار داد و در مورد کاری که انجام می داد
صحبت می کرد "ببین ,این یه میخه .اون میخ میره اینجا .بعدش یه میخ دیگه و دیگه .همشون میرن اون تو".
بعد از آن که همه میخ ها در جایشان قرار گرفتند ,او تخته را می چرخاند( .این مرحله مقدمه بازی بود) .رشید به
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دقت به صحنه پیش رویش نگاه می کرد در عین حالی که جویدن میان وعده به پایان می رسید .بعد ,ژاسلین
میخ ها را سریع درآورد و تخته را بر روی سینی جلوی صندلی کودک قرار داد و به وی یک میخ را داد .وی کمی
تالش کرد و بعد ژاسلین به وی کمک کرد که میخ چوبی را در جایش قرار بدهد (موضوع بازی) .بعد وی به بچه
اش میخ های دیگر را داد .در صورت نیاز به بچه اش کمک می کرد تا رشید به راحتی بازی را فرا بگیرد .ژاسلین
دو میخ آخر را سریعا جا انداخت تا نوبتش برسید و بازی به پیش برود تا پسرش توجهش به بازی را از دست ندهد.
وقتی که همه میخ ها در جایش قرار گرفتند ,ژاسلین تخته را برای رشید چرخاند (تنوع بخشی) و رشید از این
کار خوشش آمد! بعد ,ژاسلین بیشتر میخ ها را درآورد و آن ها را در ظرفی پالستیکی قرار داد ولی دوتا از میخ ها
را باقی گذاشت تا رشید آنها را بیرون بیاورد .وی به بچه اش کمک کرد که میخ ها را در ظرف بگذارد (پایان بازی).
بعد وی تخته مکعبی را از روی جادستی صندلی برداشت و رشید را پایین آورد .ژاسلین و رشید در کل این بازی
مشارکت و توجهشان را حفظ ک ردند .او احساس خیلی خوبی در مورد موفقیت بازی جدید داشت!
 مرحله  :2شروع تمرین :شروع شامل مقدمات فعالیت مشترک است.
استدالل :مرحله مقدماتی بازی اهمیت دارد چرا که همینجاست که توجه کودک را روی چیزی معطوف می کنید.
شما از اسباب بازی های کودکتان بعنوان ابزار برای مقدمه بازی بهره می برید که به شما امکان نشان دادن موضوع,
معرفی عمل جدید که دوست دارید کودکتان آن را فرا بگیرید و تقلید کند ,را فراهم میکند .به طور مثال ,مقدمه
بازی ممکن است شامل گروهی از مکعب ها باشد که می دانید کودکتان از بازی با آنها لذت می برد .در زمانی که
کودکتان درگیر کاری نیست ,شما می توانید شرایط انجام این فعالیت را با بیرون آوردن ظرف پر از مکعب فراهم
آورید ("بیا با این مکعب ها بازی کنیم .من مکعب های زیادی دارم .بشین .این مکعب رو باید بزاری روی آن .بعد
یه مکعب میره باالی اون") .در عین حال می توانید چند مکعب را بردارید و با آن یک برج بسازید .به یاد داشته
باشید که در زمان مقدمات بازی ,وضعیت مناسب بدنی را هم در نظر بگیرید تا شما و کودکتان رودرروی هم
قرار بگیرید .ارتباطات مناسب مبتنی بر توانایی شما بر دیدن چشم های همدیگر  ,حاالت صورت ,ژست ها,
حرکات بدنی و واژه های به زبان آمده همدیگر است.
حاال که موضوع مشخص شده است و شما چندتا مکعب در اختیارتان قرار داده اید .نوبت کودکتان می تواند
معطوف به تقلید از آنچه انجام دادید شود مانند قراردادن مکعب دیگر روی برج و یا دست بردن به سمت مکعب
و گفتن "م" برای اشاره به "مکعب"  ,بعنوان راهی برای نشان دادن اینکه کودک انگیزه الزم برای ادامه بازی را
دارد .و یا ممکن است وی کار دیگری با مکعب ها کند .اگر وی اینطور عمل کرد ,وی را تشویق کنید و به او
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کمک بکنید روی برج مکعب بگذارد و یا برج خودش را بسازد .این همان موضوع بازی است .به صورت رفت و
برگشت بروید ,هرکدام نوبتتان را رعایت بکنید و بر برج بیفزایید .بعد در بازی تنوع ایجاد بکنید ,مکعب ها را جدا
بکنید و از برج پایین بیندازید .این معموال برای کودکان لذت بخش است .بعد ,دوباره با همدیگر شروع به قراردادن
مکعب ها روی برج کنید .حالت دیگر قراردادن مکعب ها در یکراستا و بعد راندن ماشینی روی جاده ای است که
از مکعب ساخته شده و قراردادن مکعب ها بر روی هم برای ساختن خانه ای برای حیوانات اسباب بازی هم می
تواند مفید باشد .وقتی که کودک شما عالقه اش را از دست داد و یا ایده جدیدی برای اجرایی کردن ندارید ,زمان
جمع کردن اسباب بازی ها فرا رسیده است .قبل از آن که کودکتان از صحنه بازی بیرون برود ,وسایل را جمع
بکنید و از کودکتان بخواهید مکعب ها را دوباره در داخل ظرف قرار بدهد و ظرف را در جایش قرار بدهد .در این
حالت ,زمان برداشتن عروسک دیگری فرا رسیده است .بهمین سادگی :فعالیت مشترک چهاربخشی با رعایت
نوبت در کل بخش ها صورت گرفت.
فعالیت  :انتخاب اشیائ یا اسباب بازی هایی که در مرحله تدوین مفید خواهند بود و تبدیل به تم
بازی می شوند.
به طور کلی ,ما سعی در انتخاب انواع مشابهی از اشیائ داریم که کودکان دیگر هم سن و سال کودک شما معموال
با آن بازی می کنند چه این اشیائ اسباب بازی و چه وسایل منزل باشند (به طور مثال سرقابله ,ماهیتابه و سایر
وسایل حمام و آشپزخانه) .به این شیوه کودک شما می فهمد که چطور با این اشیائ بازی کند وقتی که او با
کودکان هم سن و سال تعامل دارد .احتما ال کودک شما از قبل اشیائی را که می خواهد با آنها بازی کند بدون
کمک شما انتخاب کرده است .در غیر اینصورت ,شما می توانید یک یا دو اسباب بازی و یا اشیائ دیگری را انتخاب
بکنید که تصور دارید باعث عالقه مند شدن کودکتان می شود.
در اینجا ایده هایی برای انتخاب اشیائ یا اسباب بازی ها در مرحله مقدماتی بازی ارائه شده اند:
انتخاب اشیائ یا اسباب بازی هایی که چندین تکه دارند و یا به کودک شما امکان انجام چندین کار متفاوت با
اسباب بازی را می دهد .اسباب بازی هایی که تنها می توان با آنها یک کار را انجام داد و یا از یک تکه ساخته شده
اند بازی کردن نوبتی و یا ارائه موضوع یا تنوع بخشی را دشوار می کند .وقتی که اسباب بازی چند تکه دارد و یا
چند عمل را می توان با آن انجام داد (یا هردو) ,شما و کودکتان می توانید به صورت نوبتی کاری انجام بدهید و
یا چیز جالبی را عملی بکنید .این محقق کردن ایده کنترل مشترک است .مثال های موجود عبارتند از استفاده از
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مکعب های سازنده ,شکل چین ها ,کتاب ,سطلی پر از حیوانات اسباب بازی و یا اسباب بازی هایی که در داخل
آنها توپ هایی وارد می شود و این توپ ها از سرسره ای پایین می روند و غیره.
احتیاط کنید! اسباب بازی ها ی الکترونیکی به سختی برای انجام فعالیت های مشترک قابل استفاده هستند چون
که کودکان می خواهند عملی مشابه را دوباره و چندباره تکرار بکنند .این باعث می شود بازی نوبتی ,تنوع بخشی
و حفظ توجه کودک دشوار باشد.
در نهایت ,اگر کودک شما از قبل شروع به بازی با اسباب بازی کرده است ,سعی کنید به وی ملحق شوید به جای
آن که اسباب بازی جدیدی معرفی کنید .همانطور که در فصل  5اشاره شد ,ملحق شدن به کودکتان به شما امکان
بررسی عالئق کودکتان را می دهد به جای آن که سعی شما معطوف به تغییر کانون توجه کودکتان شود .شما
باید در وضعیت بدنی مناسبی قرار بگیرید-در کانون تمرکز کودکتان -و با وی تعامل بکنید و آمادگی الزم برای
ملحق شدن به تم را داشته باشید .شما می توانید به تم کودکتان ملحق شوید ,به صورت نوبتی عمل بکنید و بعد
در بازیتان تنوع بدهید.
نکته مفید:
اگر کودک شما از قبل شروع به بازی با شیئی کرده است ,همه مراحل منتج
به "وارد شدن به کانون توجه کودک" را انجام بدهید .بهترین لحظات آموزش
زمانی هستند که ما از کودک پیروی می کنیم تا آنها را وادار به تغییر کانون
تمرکزشان دهیم (در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته است!).

هشدار! از استفاده از اسباب بازی هایی که کودکت ان خیلی خواهان بازی با آنهاست و یا از آنها برای انجام کارهای
به شدت تکراری و عادت محور بهره می برد دوری بکنید .تدوین فعالیت های مشترک به کمک چیزهایی که
کودک از آنها به شیوه ای خاص ,تکراری یا عادت محور بهره می برد و می خواهد کل بازی ها را خودش انجام
بدهد دش وار است .گاهی امکان این کار هست -امتحان کردن این کار هرگز دشوار نیست -ولی اگرکودک شما
نسبت به بازی نوبتی با آن اسباب بازی مقاومت نشان می دهد و یا شیوه بازی کردنش را تغییر نمی کند ,کودکتان
به سختی می تواند این الگو را تغییر بدهد.
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نکته مفید:
گاهی ,کودکان می خواهند همیشه چیزهای مورد عالقه شان را در دستشان نگه دارند ولی آنها را برای بازی کردن با اسباب
بازی های دیگر کنار می گذارند .در این صورت ,می توانید فعالیت های مشترک را ادامه بدهید حتی اگر چیزهای مورد عالقه
در اطراف کودک باشد .در این حالت ,چیزهای مورد عالقه کودک در بازی مداخله ای ندارند و نیازی نیست که شما آن ها را
مدیریت کنید .ولی اگر کودک کل زمانش را صرف نگه داشتن و یا دستکاری اسباب بازی های مورد عالقه اش کند و شما
نتوانید وی را وارد فعالیت دیگری بکنید,محدود کردن دسترسی کودک به این اسباب بازی ها ایده خوبی است .اسباب بازی
های مورد ترجیح کودک را دور از دسترس وی قرار بدهید و تنها در زمان های مشخصی به کودک امکان بازی با آن اسباب
بازی ها را بدهید (مثال در ماشین ,در زمان خواب ,روی صندلی ناهارخوری و در حین انتظار برای صرف غذا و یا در طول
ساعتی که باید شام را آماده بکنید).

 چه باید کرد اگر کودک شما هیچ نوع عالقه ای به اشیائ مختلف نشان نمی دهد؟ به فصل  5بروید
و اول از همه چیز مجموع فعالیت های حسی -اجتماعی تان را بسازید .بعد از آن که این مجموعه مشخص تر
شدند ,شروع به وارد کردن بازی علت -معلولی به کمک شیئ در فعالیت های حسی-اجتماعی تان کنید.
بازی علت-معلولی نوعی بازی است که شما عملی را بر روی اسباب بازی انجام می دهید و یا "اتفاق مهم" را
به کمک اسباب بازی ایجاد میکنید -شما در نتیجه عملی بر روی اسباب بازی باعث می شوید که چیز جالبی رخ
بدهد .به طور مثال ,می توانید گرگم به هوا بازی بکنید (بازی حسی-اجتما عی) ولی در انتهای بازی ,توپی را بر
دارید و با همراه داشتن توپ بدنبال کودک بیفتید و بعد توپ را داخل سبد بیندازید! از طوطی اسباب بازی در
رقص در طول فعالیت حسی -اجتماعی به کمک موسیقی بهره ببرید تا هم شما و هم کودکتان از این رقص لذت
ببرید ,طوطی را تکان بدهید و بعد طوطی را به کودک بدهید تا وی هم آن را تکان بدهد .توجه داشته باشید که
در این توصیفات در مورد فعالیت های مشترک به کمک اشیائ ,ما قاعده مربوط به فعالیت های حسی-اجتماعی
در مورد اجازه ندادن به کودکان برای بازی با اشیائ را می شکنیم .این بخاطر آن است که ما در حال بسط دادن
فعالیت پایه حسی -اجتماعی هستیم تا آن فعالیت شامل رعایت نوبت و بهبود عالقه کودک به فعالیت های مشترک
به کمک اشیائ باشد.
بعبارت دیگر ,شما می توانید از فعالیت های حسی-اجتماعی آشنا بعنوان پیش فرض و موضوع بازی بهره ببرید و
بعد می توانید از آن شیئ بعنوان راهی برای تنوع دادن به موضوع بهره ببرید (تنوع بخشی).
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خالصه مرحله 2
اگر مراحل را پیگیری کرده اید و فعالیت های قبلی را انجام داده اید ,احتماال فعالیت هایی به کمک اشیائ یا
اسباب بازی ها در اختیار دارید که بعنوان موضوع اصلی فعالیتی مشترک استفاده خواهند شد .بررسی کنید که
آیا بیشتر جمالت چک لیست زیر را محقق کرده اید یا نه .اگر جواب مثبت است ,شما مهارت های مهمی برای
رعایت نوبت و آموزش در طول فعالیت های مشترک دارید ,دانشی که در مرحله  3از آن استفاده خواهید کرد .در
غیر اینصورت ,شروع به انجام آزمایش روی فعالیت های بازی و مراقبتی مداوم ,تا فعالیت هایی بیابید که برای
محقق کردن هر جمله مفید باشد.
چک لیست فعالیت ها:
 آیا من در حال تهیه فعالیتی مشترک با کودکم هستم؟
 کودک من در حال بازی با اسباب بازی ها و یا اشیائی است که کودکان دیگر هم سن و سالش از آنها بهره میبرند.
 اشیائ و اسباب بازی ها چندین تکه دارند که در طول بازی ممکن است مورد اشتراک قرار بگیرند. فعالیت های متفاوتی را به کمک شیئ یا اسباب بازی انجام داد تا مانع شودکه کودکم کاری را تکراری انجام دهد. هر شیئ یا اسباب بازی مکانیکی دارای سویچ خاموشو یا روش ن برداشته و مخفی شده است و یا باطری هایشکنار گذاشته شده اند.
 به یادم می ماند که کودکم را جلوی خودم قرار بدهم و به شیوه مناسبی در مقابلش بنشینم یا بایستم -نشستنروی زمین ,نشستن روی صندلی مناسب و یا ایستادن پشت میزی که ارتفاع خوبی برای بازی کردن دارد.
من قواعد مربوط به شیوه پیگیری عالئق کودک ,ملحق شدن به بازی و تقلید و یا تشریح کنش های کودک درطول بازی را به یاد دارم.
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 من متوجه  4بخش بازی مقدمات ,موضوع  ,تنوع بخشی و پایان,در رفتارهایشان هستم.
" والدین کایلی در مورد اشیائ متفاوتی که کایلی از تعامل با آنها لذت می برد و در عین حال برای انجام فعالیت
های مشترک و بهبود مهارت های نوبت گیری مفید هستند فکر کرده اند .آنها تصمیم به استفاده از آن اسباب
بازی هایی گرفتند که چند تکه دارند .آنها عروسک های کایلی را به شیوه جدیدی چیدند به صورتی که اشیائ یا
اسباب بازی ه ای چند تکه در جلوی صحنه قرار گرفتند و اسباب بازی های دیگر به گنجه ها منتقل شدند و یا به
انبار برده شدند (بصورت موقت) .نتیجه این کار آن بود که محل بازی شامل مکعب های پالستیکی ,پازل های
حیوانات ,ماژیک و استیکرهای مختلف ,اشیائی تزئینی (گردنبند ,عینک و غیره) ,خمیر بازی ,حیوانات مزرعه ,و
طبل های عروسکی بود .والدین کایلی تصیم گرفتند کتاب های مورد عالقه کایلی و برخی اسباب بازی های جدید
را در بازی بگنجانند چون که می خواستند وی را تشویق کنند و عالقه مشترکی با وی شکل بدهند .آنها باور
داشتند که می توانند بصورت نوبتی صفحات کتاب را با کایلی بخوانند.
آنها هر عروسک را در ظروف شفاف پالستیکی قرار دادند تا همه تکه ها را بتوان کنار هم نگه داشت در عین
حالی که تکه ها برای کایلی قابل مشاهده باشند وقتی که وی و یکی از والدین تصمیم می گیرند با کدام اسباب
بازی شروع به بازی میکنند .به این شیوه ,آنها کایلی را تشویق به درخواست کمک برای بیرون آوردن اشیائ از
ظرف هایشان می کنند و این مانع از آن می شود که کایلی با شلختگی  ,بواسطه در دسترس بودن عروسک های
زیادی بصورت همزمان ,مواجه شود .آنها پی بردند که اینطور عمل کردن امکان سازماندهی بازی کایلی از همان
ابتدا را می دهد چرا که والدین و کودکان می توانستند با همدیگر انتخاب کنند که کدام ظرف پالستیکی را به سر
میز ,روی مبل یا روی کف اتاق ببرند .به طور مشابهی ,وقتی که زمان جمع کردن اشیائ فرا می رسید ,ظرفها در
نزدیکی والدین کایلی قرار داشت تا آنها بتوانند به کایلی شیوه کنارگذاشتن اشیائ و قراردادن ظروف شفاف در
جایش روی گنجه را آموزش بدهند قبل از آنکه ظرف پالستیکی بعدی انتخاب شود.
 در مورد راشید چه میتوان گفت؟ بعد از مرور فهرست فعالیت های مرحله  , 2والدین راشید تصمیم
گرفتند که اسباب بازی های الکترونیکی و ی را کنار بگذارند .نه تنها وادار کردن کودک به نگاه کردن به
والدینش در زمانی که توجه وی معطوف به صداها و نورهای عروسک ها بود ,دشوار به نظر می رسید بلکه
هرچه وی زمان بیشتری را با این اسباب بازی ها صرف می کرد دستش و بدنش را بیشتر تکان می داد(حالت
هیجانی مثله بال بال زدن) .والدین راشید پی بردند که کودکشان نیاز به تشویق و کمک دارد تا در وی عالقه
به اسباب بازی های غیر الکترونیکی شکل بگیرد .قبل از شروع فعالیت های مشترک ,آنها اشیائ و عروسک
های متفاوتی را در دسترس کودک قرار می دادند تا بفهمند وی به کدامیک از آنها عالقه دارد .آن ها بازی
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کردن را شید با سرسره توپی (قراردادن توپی در باالی اسباب بازی و نگاه کردن به حرکت آن به سمت پایین
تونل) ,وارد کردن میخ های چوبی به سوراخ هایشان ,لمس کردن صفحات کتاب که بافت مشخصی داشتند
را نگاه کردند .والدین راشید از این امر متعجب بودند که راشید تنها به چند اسباب بازی غیرالکترونیکی عالقه
نشان می دهد .همچنین ,عروسک های انتخابی وی دارای چند بخش (توپ ,میخ یا صفحه) برای لمس
کردن ,بگیر و بده ,نوبتی بازی کردن و تقلید کردن در طول بازی بودند .والدین راشید حاال احساس می
کردند که آنها تصوری کلی برا ی شروع فعالیت های مشترک با پسرشان دارند و دوباره سواالت فهرست فعالیت
های مرحله  2را مرور کردند در عین حالی که فعالیت های ادامه دار جدیدی در ذهنشان داشتند.
مرحله -3تعیین موضوع
استدالل :شما باید در درون بازی موضوعی را ایجاد کنید .چیزی که شما و کودکتان می توانید به صورت نوبتی
انجام بدهید تا فعالیت به تعاملی مشترک تبدیل شود  ,تا فعالیت مدنظر تبدیل به کاری مشترک شود و عملکرد
نوبتی بتواند رخ بدهد .اگر کودک شما تم را مشخص می کند (به طور مثال ,انتخاب وردنه برای پهن کردن خمیر
بازی ,جلو و عقب بردن آن و یا روی هم انباشته کردن مکعبها) از عمل کودکتان پیروی کنید و در نوبتتان همان
کار وی را تکرار کنید .وقتی که نوبتتان فرا رسید ,به راحتی می توانید از آنچه کودک انجام می دهد به کمک تکه
های دیگر شیئ تقلید کنید .بطور مثال ,نوبت شما می تواند معطوف به اضافه کردن مکعب دیگری به برج ,استفاده
از وردنه دیگر بر روی تکه ای خمیر بازی و یا برداشتن توپ و وارد کردن آن به داخل لوله بعد از آن که کودکتان
این عمل را انجام داد ,باشد.
 چکار باید کرد اگر کودک شما نوبت اول را برندارد؟
اگر کودک شما نوبت اول را برندارد و یا اگر می خواهید عروسک جدیدی را نشان بدهید ,می توانید به کودکتان
نشان بدهید که چکاری انجام دهد و بعد وسایل الزم را به کودکتان بدهید و یا می توانید عملی را به وی نشان
بدهید و بعد به کودک وسایلی شبیه خودتان بدهید و به کودکتان در کپی برداری از آنچه انجام داده اید کمک
بکنید .به طور مثال ,برا ی بازی کردن با خمیر بازی شما می توانیم از خمیر بازی شکل مشخصی را با قالب کلوچه
درآورید و بعد بگویید" :این یک ستاره است" .در زمانی که نوبت اول را دارید ,موضوع را مشخص می کنید :شما
به کودکتان نشان می دهید که چگونه از کاتر برای ایجاد شکلی باید استفاده شود و واژه جدیدی برای بهبود
مجموع واژگان کودک ارائه کردید .و یا اگر کودکتان از حباب خوشش می آید ,می توانید گونه هایتان را پر از باد
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بکنید و بعد در نوبت خودتان هوا را از دهانتان بهمراه حباب هایی بیرون بدهید تا کودکتان به شما نگاه کند و
شما فرصت الزم برای نشان دادن آن ژست را داشته باشید..
در این حالت می توانید بگویید "فوت"( آرام و مشخص بگویید) بعد از آن که هوا را از دهانتان بیرون دادیدتا به
عملتان نام مشخصی بدهید و بعد بگویید "حباب" وقتی که چندتا حباب از دهانتان بیرون آمد .در نهایت ,شما
فعالیت مشترکی خواهید داشت که در آن هردوی شما بصورت نوبتی عمل می کنید.
فعالیت :نام بردن از اشیائ و عمل های جدید در عین رعایت نوبت
اضافه کردن واژگان به بازیتان آنگونه که در باال اشاره شد چیزی است که بیشتر والدین بصورت خودکار انجام می
دهند.اضافه کردن برخی واژگان ,نام بردن از اشیائ ,اضافه کردن افکت های صدایی و یا برچسب زدن بر اعمال
مختلف ایده خوبی است .ولی در مورد کودک  , ASDمهم است که زبانتان ساده باشد ,به سادگی زبان کودک
همانطور که در فصل  13اشاره خواهد شد .اگر کودکتان هنوز قادر به صحبت کردن نشده است ,زبانتان باید کوتاه
و مستقیم باشد .به طور مثال ,اگر فعالیتی شامل خمیر بازی است ,می توانید به اشیائ و کنش ها برجسب بزنید
مثال "خمیر ,باز ,لوله(مار-منظور واژه که حالت خمیر نشان دهد) ,فشار ,بردار" و یا نام قالب های کلوچه را مورد
اشاره قرار بدهید (مثال "مربعی ,دایره ای ,درختی و تخت") .اعمال و عبارات دو قسمتی می توانند شامل موارد
زیر باشند" :خمیر را بازکن"" ,خمیر را ببر ,خمیر بردار" ,و غیره.

نکته مفید:
برای یادگیری عمل نوبت گیری ,کودک شما باید در حین رعایت نوبت به شما نگاه کند .اگر به نظر می رسد که وی به شما
توجهی ندارد ,مکانتان را عوض بکنید اگر احساس می کنید با وی رودررو نیستید .در صورت امکان ,اشیائ را در مقابل صورتتان
قرار بدهید تا کودکتان به صورتتان و نیز به اشیائ نگاه کند .از این نهراسید که اسباب بازی را سریع از وی بگیرید و بگویید
"نوبت من است"  ,با اسباب بازی کار کنید و بعد اسباب بازی را به کودک برگردانید .این معموال باعث جلب توجه کودک می
شود! کودک شما ممکن است در ابتدا چندان با بازی هماهنگ نباشد چون که با این عمل همیشه آشنایی ندارد ولی اگر نوبت
های کوتاهی داشته باشید و فورا شیئ را به کودک برگردانید ,کودکتان به عمل رعایت نوبت عادت خواهد کرد.

در اینجا ایده هایی برای واژه های قابل استفاده همراه با فعالیت های مشترک ارائه شده اند:
در طول بازی با اسباب بازی ها ,وقتی که کودکتان از نوبت بازی اش استفاده می کند ,به نام شیئ فکر کنید ووقتی که کودکتان شیئ را نگه می دارد ,لمسش می کند و یا دستش را به سمتش دراز می کند نام آن را با صدای
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بلند بگویید .همین کار را برای کارهای ساده ای که شما و کودکتان با آن شیئ انجام می دهید می توان انجام
داد" -قراردادن"" ,بیرون آوردن" و غیره .واژه به کار رفته را زمانی که نوبت شما برای استفاده از شیئ می رسد
تکرار کنید.
همین کار را در طول بازی های اجتماعی بدون استفاده از اشیائ انجام بدهید .چه اعمال ,ژست ها و یا حرکات
بدنی در طول آوازخوانی ها و بازی های بدنی شکل می گیرند؟ شروع به انتساب نام به همه این فرصت ها کنید.
خالصه مرحله 3
در چند نوبت اول  ,موضوعی ممکن است تکراری به نظر برسد ولی این ضروری است تا کودک شما درک کند
که چه اتفاقی در وهله بعد می افتد و بعد منتظر باشد تا نوبت شما به پایان برسد .ولی این عمل باید جذاب و
جالب باشد .این به آن معناست که کودک شما سریعا به نوبتش باید برسد .بعد از آن که شما و کودکتان این
وضعیت را فهمدید ,هریک از شما باید تعداد یکسانی از نوبت ها را تجربه کنید .در بازی ,شرکای بازی یکسان
هستند .بررسی بکنید که آیا بیشتر جمالت فهرست بررسی زیر را رعایت کرده اید یا نه .اگر جوابتان مثبت است,
شما مهارت های مهم الزم برای رعایت نوبت و آموزش در قالب فعالیت های مشترک را دارید .دانشی که در مرحله
 4از آن بهره می برید .در غیراینصورت ,شروع به انجام آزمایش های بیشتر در طول فعالیت های بازی و مراقبت
به صورت مکرر انجام دهید  ,تا زمانی که روش هایی بیابید که برای محقق کردن هریک از آن جمالت مفید واقع
شود.
فهرست بررسی فعالیت:موضوع فعالیت مشترک چیست؟
 من اشیائ یا بازی هایی یافته ام که فرصت هایی برای بازی نوبتی با کودکم فراهم می کند.من از کودکم پیروی می کند و در زمان استفاده از نوبتم از عمل وی تقلید می کنم.من توجه کودکم را در زمان استفاده از نوبتم به خودم معطوف می کنم.من از زبان ساده ای برای نام بردن از اشیائ و اعمال در طول بازی بهره می برم.کودکم و من به صورت نوبتی بازی می کنیم و بصورت مشارکتی برابر عمل می کنیم تا موضوعی را در زمانبازی با همدیگرایجاد کنیم.
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در مورد کایلی چه می توان گفت؟ برای والدین کایلی ,بزرگترین چالش شیوه رعایت نوبت بدون ناراحت کردن
کایلی بود .والدین وی همچنان به تمرین کردن مرحله مقدماتی بازی با حضور کایلی مشغول بودند ,به وی کمک
می کردند ظرف پالستیکی شفاف که می خواست با محتوای آن بازی کند را بردارد و اشیائ داخل آن را روی میز
یا روی کف اتاق می ریخت .کایلی عادت به این وضعیت کرده بود و فهمید که والدینش برای کمک به وی و
پشتیبانی از عالئق وی آماده بودند ,بازی کردن و لذت بردن! بعد از آن که اشیائ ارائه می شدند ,والدین کایلی
مطمئن نبودند که چطور باید حضورشان در بازی ادامه پیدا کند و یا باید نوبت بعدیشان در یک فعالیت را به کار
ببرند یا نه .آنها خیلی تمایل به بازی کردن با کایلی و نشان دادن چیزهایی به وی داشتند که تصور می کردند که
وی ممکن است از آنها لذت ببر د ولی نمی خواستند که استفاده آنها از نوبتشان باعث ناراحتی کایلی شود.
در نتیجه ,آنها فصل  4را مرور کردند و به استراتژی های پیروی از کودک و استفاده از تقلید برای تبدیل شدن به
شرکای بازی درگیرتر توجه کردند .قراردادن اسباب بازی ها در ظرف پالستیکی و وجود تکه های متعدد باعث می
شد که برداشتن و انتخاب شیئ بعدی آسانتر شود و آنچه کایلی با تکه ها انجام می داد مشخص می شد :قرار
دادن تکه بعدی پازل ,قرار دان مکعب بعدی روی مکعبه های قبلی ,زدن روی طبل و یا نوشتن با ماژیک روی
کاغذ .آنها همچنان به نام بردن از اشیائ و کارهای خودشان و کارهای کایلی ادامه می داند" :گاو ,بزارش اون تو",
"مکعب  ,باال" ,و بهمین ترتیب .آنها همچنین به آهنگ و میزان جالب بودن بازی برای کایلی توجه می کردند
چون که می خواستند اطمینان حاصل بکنند که کایلی به نوبت آن ها توجه دارد بدون آن که این نوبت ها را
تجرب ه ای منفی بداند .آنها تصمیم گرفتند که نوبت هایشان باید جذاب ,سریع و متمرکز باشد و در نتیجه
حرکاتشان را در طول نوبتشان سریع انجام می دادند ,قراردادن تکه ای در پازل ,گذاشتن مکعبی روی برج ,یکبار
زدن روی طبل و یا یکبار نوشتن روی کاغذ .آنها همچنین شروع به تجربه کردن رفتار ,ژست ها و افکت های
صدای جدید کردند تا بر طول مدت نوبت هایشان بیفزایند مانند درآوردن صدای حیوانات در قراردادن تکه های
پازل در جای خودشان ,برداشتن مکعب از زمین و قراردادن آن روی برج و کشیدن قلب و ستاره روی کاغذ که
آخری مورد عالقه کایلی بود.
خیلی زود ,کایلی توجه بیشتری به نوبت های والدینش و نیز لبخند زدن و خندیدن به صداها یا افکت های اضافه
شده به بازی و در نهایت تقلید کردن از فعالیتهای آنها در نوبت خود کرد .وی بازی آنها را بیشتر عالقه مند میشد.
گاهی ,وی هنوز می خواست با اسباب بازی هایش به شیوه خودش بازی کند و نمی خواست فورا ایده های آنها را
به کار ببرد ولی این موارد دیگر باعث نگرانی والدینش نمی شد.
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اگر شرایط رو به بدترشدن می رفت( ,خراب شدن بازی) آنها با اطمینان از "طرح بازسازی بازی" استفاده می
کردند و استراتژی های کمک کردن ,تقلید و گزارش بازی را ق بل از استفاده تعمدی ولی لذت بخش از نوبت
هایشان در آن تمرین به کار می بردند .نتیجه این فعالیت داشتن مجموعه ای از موضوعات مشترک و یا فعالتهای
بازی بود که هم والدین و هم دخترشان بتوانند با همدیگر آنها را بسازند و از آنها لذت ببرند.
مرحله -4گسترش فعالیت مشترک -اضافه کردن تنوع به بازی
استدالل :وقتی که بازی می کنیم ,ایده یا موضوع را انتخاب می کنیم و آن را در طول بازی تکرار می کنیم ولی
محدود به تکرار همیشه همان موضوع به شیوه ای مشابه باقی نمی مانیم .تمایل طبیعی در طول بازی شروع از
موضوع بازی مشخصی و اضاف شدن خالقانه موضوع برای افزودن به عالقه و لذت از آن است .این اساس بازی
خالقانه است .یک لحظه کودک دارد خانه بازی می کند و لحظه بعد ,نقش قهرمانی را ایفا می کند که به دور اتاق
پرواز می کند تا همه را نجات بدهد .و یا فعالیت شروع شده به صورت بیرون آوردن خمیر و فشاردادن آن در بین
انگشتان می تواند و تبدیل آن به حیوانات  ,به شکلی است که انگار در عرض میز حرکت می کنند ,می جهند و
یا می خزند .بازی کودکان معموال در ادامه اش تغییر می کند و ما می خواهیم که کودکان  ASDقادر باشند در
بازی خالقانه با همسن و ساالنشان مشارکت داشته باشند ,تقلید کنند و ایده هایشان را در طول بازی ارائه کنند.
بهمین شیوه است که آنها مفاهیم متفاوت را یاد می گیرند :بازی وانمودی ,نقش بازی کردن ,راه های انجام
کارهای مرسوم و یا عادت محور به کمک اشیائ روزمره .اضافه کردن اشیائ ,ایده ها و یا اعمال به موضوع اولیه را
تنوع بخشی یا تشریح بازی می نامند.
این عمل نشان دهنده جنبه های متفاوت یک فعالیت است تا کودک مفاهیم متفاوت را یاد بگیرد از جمله اینکه
اشیائ را می توان به شیوه های متفاوتی به کاربرد (بازی منعطف) .این به بهبود خالقیت و تخیل کودکتان کمگ
می کند و مانع از دلزدگی می شود تا یادگیری بتواند ادامه پیدا کند.
فعالیت :امتحان کردن راه های متفاوت متنوع سازی یا تشریح موضوع
هیچ راه مشخصی برای متنوع سازی یا تشریح موضوع بازی وجود ندارد .تنها راه نادرست این است که شما شروع
به هدایت بازی اقدام کنید و انتظار داشته باشید که کودک از هر عمل جدیدی که ارائه می دهید تقلید کند.
اطمینان حاصل بکنید که موضوع بخوبی در ذهن کودکتان نهادینه شده است (شما موضوع را چند بار تکرار کرده
اید) و شما به همان مقداری که از کودکتان می خواهید از شما پیروی کند از کودکتان پیروی می کنید .اگر
درنظرگرفتن انواع متنوعی از یک موضوع دشوار است ,تنها الزم است کار متفاوتی را با همان اشیائ انجام بدهید
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در حالی که کودکتان به شما نگاه می کنید و اگر وی از شما تقلید نکند و یا کار دیگری را انجام بدهد ,به وی
کمک بکنید همانکاری که انجام دادید راانجام دهد .از کودکتان بخاطر امتحان کردن کار جدید تقدیر بکنید.
بعد ,به کودکتان اجازه بدهید هرکاری که می خواهد با آن وسایل انجام بدهد.
در اینجا ایده هایی برای تنوع بخشیدن به موضوع ارائه شده اند:
اضافه کردن اشیائ جدید .بعد از بازی نوبتی با یک اسباب بازی یا شیئ ,شروع به اضافه کردن تکه های بیشتربه فعالیت های بازی بکنید و به کودکتان نشان بدهید چطور باید آنها را به موضوع اضافه کند .به طور مثال ,اگر
موضوع نوشتن روی کاغذ با ماژیک باشد ,ماژیکی با رنگ متفاوت را اضافه بکنید .استیکرهایی را اضافه بکنید که
می توانید آنها را بردارید و روی کاغذ بگذار ید و رویشان را رنگ بکنید .و یا می توانید از گچ استفاده بکنید و به
کودکتان نشان بدهید که چگونه گچ را می توان برای نوشتن عالئم مختلف به کار برد.
تنوع بخشیدن به بازی :بعد از انجام نوبتی عملی ,آن عمل را کمی تغییر بدهید .به طور مثال ,اگر موضوعانباشته کردن مکعب هاست و شما موضوع رعایت نوبت در قراردادن مکعب ها روی همدیگر را در ذهن کودک
تثبیت کرده اید ,حال شروع به ایجاد خطوط مستقیم با آنها کنید .و بعد ,می توانید ماشین های کوچک را بر روی
مکعب های مستقیم برانید انگار که آنها یک جاده مستقیم را می سازند.
اضافه کردن قسمتهای بیشتر به عملی که در حال انجامش هستید .به طور مثال ,اگر موضوع قراردادنتکه های پازل در جایشان است و شما و کودکتان به صورت نوبتی تکه پازلی را از ظرفی برداشته اید و آن را در
جایش گذاشته اید ,تنوع بخشی به این بازی به این طور می تواند باشد که شما همه تکه های پازل را از جایشان
بردارید ,آنها را روی میز پخش کنید و بعد آنها را به همدیگر نشان بدهید و تصاویر را قبل از آن که هرتکه در
جای خودش قرار بگیرد نام ببرید یا نشان دهید .و یا در مورد کودکی که می تواند درخواست های ساده ای مطرح
می کند و تصاویری را نام می برد ,تنوع بخشی به معنای درخواست تکه ای از تصویر از شخص دیگر حاضر در
بازی می تواند باشد.
خالصه مرحله 4
اگر شما بخوبی تا این مرحله پیش آمده اید و فعالیت های قبلی را انجام داده اید ,استراتژی های متفاوتی برای
تنوع بخشی و اضافه کردن بخشی به فعالیتی مشترک بدست آورده اید .بررسی کنید که آیا بیشتر جمالت فهرست
بررسی زیر را محقق کرده اید یا نه .اگر اینطور است ,شما مهارتهای مهم الزم برای نوبت گیری و آموزش در درون
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فعالیت های مشترک را دارید-دانشی که شما در مرحله  5آنها را به کار می برید .درغیراینصورت ,شروع به تجربه
کرد ن چیزهای جدید در طول بازی و مراقبت از فرزندتان بکنید تا زمانی که روش هایی پیدا بکنید که برای محقق
شدن هر جمله موفقیت آمیز باشد.
 چک لیست فعالیتها :آیا من در فعالیت مشترکی متنوع وافزایش در قسمتها ایجاد می کنم ؟
 من می دانم که چطور باید اشیائ جدیدی را به موضوع بازی اولیه ای که در ذهن کودکم تثبیت کرده ام
اضافه کنم.
 من می دانم که چگونه اعمال جدید را به موضوع اولیه اضافه کنم.
 من می دانم که چطور باید قسمتهای جدیدی را به موضوع اولیه اضافه کنم.
 کودکم به نظر از تنوع بخشی به بازی استقبال می کند-بازی با اشیائ; لبخند زدن گهگاه; تمرکز صرف بر
روی بازی و حالت چهره آرام ,عالقه مند و یا خوشحال /پراز اضطراب -و همچنان با بازی نوبتی ادامه می دهد.
در مورد راشید چه می توان گفت؟ به جای اسباب بازی های الکترونیکی کنار گذاشته شده ,والدین رشید
یکسری اسباب بازی های دیگر را قرار دادند تا مشخص کنند که وی از چه چیزی خوشش می آید و بعدا مشخص
شد که وی از سرسره توپی و نیز کتابی که متون جالبی دارد خوشش آمده است .این اسباب بازی ها برای ایجاد
فعالیت های مشترک با حضور راشید به کار رفت .را شید انتخاب می کرد که هربار با کدامیک از اسباب بازی ها
با زی کند و مادرش از اعمال وی تقلید می کرد تا رعایت نوبت و تحقق موضوع اول را در ذهنش ثبت کنند .در
زمان استفاده از توپ و یا اسباب بازی های منفذدار  ,نوبت هر فرد شامل قراردادن اشیائ در منافذ خودشان بود
در حالی که در زمان انتخاب کتاب ,راشید کتاب را نگه می داشت و صفحات را رد می کرد در حالی که ژاکلین
متون را لمس می کرد و به تصاویر بعد از عبور از هر صفحه اشاره می کرد .ژاکلین اطمینان حاصل می کرد که هر
شیئ یا تصویر و عملی که در بازی وجود دارد را نام برده است" :فشاردادن توپ"" ,حرکت دادن توپ"" ,بازکردن
کتاب" و غیره.
ژاکلین بعد تصور کرد که اضافه کردن موضوعی به بازی ممکن است عالقه پسرش و زمانی که وی صرف آن
فعالیت می کند را بیشتر کند .ژاک لین تصمی گرفت با اضافه کردن چیزهای بیشتر به فعالیت ها کارش را شروع
کند تا اعمالی که راشید به آنها عادت کرده بود و از آنها لذت می برد دچار اختالل یا تغییر نشوند .در زمان بازی
با سرسره توپی ,در طول نوبتش ,ژاکلین به را شید نشان داد که چطور باید با چکش به توپ ضربه بزند تا توپ از
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سرسره پایین برود .وی این عمل را با چیز جدیدی در طول نوبتش تکرار کرد در حالی که رشید همچنان از
دستش برای فروبردن توپ بهره می برد ولی ژاکلین به اغراق و بزرگنمایی(افزایش هیجان به بازی) این حرکت با
تغییردر حالتهای صدایی خود انجام داد و بصورت متناوب با چکش بصورت کند  ,سریع و یا سبک  ,سنگین به
توپ ضربه می زد .بعد از چندبار ایجاد الگوی ضربه با چکش ,وی چکش را به راشید داد و فورا به راشید کمک
کرد که آن را درست به دست بگیرد و به توپ ضربه بزند .ژاکلین به صورت متناوب وی را وادار به استفاده از
چکش می کرد و بعدا اجازه می داد که وی از دست هایش بهره ببرد پس در نتیجه راشید بخاطر بیش از حد
دشوار بودن کار با چکش  ,انگیزه اش را از دست نمی داد .ژاکلین همچنین برخی اوقات به رشید امکان انتخاب
بین "توپ" و "چکش" و یا بین "زدن با چکش" و "فشاردادن با دست" را می داد تا رشید احساس کند که
تعامل و رعایت نوبت بصورت متوازن است .وی همچنان به نام بردن به هر شیئ و عملی در فعالیت ادامه می داد
تا به راشید در درک و تقلید از یک کلمه که مرتبط با چیزهایی که می خواست آنها را انجام بدهد کمک گرفت.
بعد از آنکه اضافه شدن چیزهای دیگر (مانند :چکش) با موفقیت صورت گرفت ,ژاکلین تصمیم گرفت اعمال جدید
دیگری را مطرح کند .اول ,ژاکلین به راشید اعمال دیگر قابل استفاده به کمک میخ های چوبی را نشان داد.
مثال به جای ضربه زدن به آنها با چکش ,وی به را شید نشان داد که چطور آنها را به کمک گیره هایی در انتهای
هرکدامشان(میخها) بصورت یک برج در آورد و بعد از آن که برج به اندازه ای مناسبی رسید چطور باید برج را در
عرض میز حرکت داد .راشید انتظا ر این تغییر را نداشت ولی با دقت به صحنه پیش رویش نگاه می کرد یعنی
وقتی که برج رنگارنگ از طرف مادرش روی میز غلطانده می شد و به سمت وی می آمد .بعد ژاکلین گفت که
"برو" و به وی کمک کرد که برج را به سمت مادرش هل بدهد .بعد ,ژاکین یک تکه دیگر را به برج اضافه می کرد
و دوباره آن را حرکت میداد و بعد به راشید کمک می کرد همین کار راانجام دهد  .بعد از چندباررفت وبرگشت,
را شید به تنهایی و با وجود لبخند رضایت روی صورتش شروع به حرکت دادن برج کرد تا زمانی که برج بیش از
حد شد بزرگ شده بود که حرکت آن غیر ممکن و در نتیجه باید ب رج از هم باز می شد. .ولی این عمل باعث
نگرانی ژاک لین نبود چون که حاال وی عمل دیگری را شاهد بود که می توانست نامش را ببرد "اوه اوه .میخ ها
افتادند" .ژاکلین فرصت الزم برای ایجاد فعالیتی مشترک از نو به کمک چند موضوع را پیدا کرد.
مرحله -5به پایان بردن فعالیت مشترک و گذار به مرحله بعدی
استدالل :بعد از آن که به مدتی بازی کردید ,یکی از سه رخداد ممکن است اتفاق بیفتد .یا عالقه کودکتان به
فعالیت فعلی رو به کاهش می رود  ,عالقه شما به آن فعالیت کمتر میشود و یا نمی توانید ایده ای جدید برای
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ادامه فعالیت ارائه بدهید و در نتیجه ,بازی واقعا تکراری خواهد شد .وقتی که چیز دیگری برای آموزش دادن وجود
ندارد و یا شما یا کودکتان عالقه تان به بازی را از دست می دهید ,زمان کنار گذاشتن اسباب بازی و گذار به انجام
چیز دیگری فرا رسیده است .این پایان فعالیت است .در یک پایان ایدئال ,یکی از دو شریک بازی عمل پایان بازی
را نشان می دهد و شما همچنان شریک بازی باقی خواهید ماند .از خواسته و جهت گیری کودکتان پیروی بکنید
ولی راهنمایی الزم تا پایان کار را ارائه بدهید.
فعالیت :حفظ شراکت متوازن د ر زمان بازی در عین پایان بازی(ورود به مرحله بعد)
در ادام ه ایده هایی برای به پایان بردن فعالیت مشترک و گذار به مرحله بعد ارائه شده است:
 اگر عالئمی مشاهده می کنید که فعالیتی ظرفیت آموزشی اش را از دست داده است ,چیزی مانند "بازی تمامشده؟ باید همینجا بازی را تمام کنیم؟" را بگویید و ظرفی که تکه اشیائ را نگه می دارد بیرون آورید ,یک تکه
اسباب بازی در آن بیندازید و کودکتان را تشویق به همین کار بکنید .شما دوتا باید تکه اسباب بازی ها را با
همدیگر کنار بگذارید ,با همدیگر ظرف را ببیندید و با همدیگر آن را در جای خودش قرار بدهید و بعد به فعالیت
جدید بپردازید.
و یا کودک می تواند با عالمت به شما نشان بدهد که کارش تمام شده است .اگر کودک شما دیگر نمی خواهد باوسایل موجود بازی کند ,آن ها را کنار بگذارد ,یا از آنها دوری کند ,یا به صورتی تکراری عمل کند و اینکه نشان
بدهد ,این بازی نوبتی با کاهش عالقه اش به بازی و یا کاهش انرژی که برای انجام فعالیت صرف میشود همراه
شده  ,بهتر است به کودکتان بگویید که زمان پایان بازی فرا رسیده است و به جمع کردن وسایل کمک کنید.
بعضی کودکان ,بعد از آن که این فعالیت ادامه دار را فرا گرفتند ,باید خودشان بگویند که "بازی تمام شده" ,
شروع به کنارگذاشتن اسباب بازی ها و فرایند پایان بازی را خودش هدایت کند.
اگر این فعالیت خیلی تکراری شود ,ولی کودکتان همچنان تمایل به ادامه کار دارد ,فعالیت جدیدی را پیشنهاد
کنید که خیلی برای کودک جذاب باشد تا وی انگیزه الزم برای بازی با شما را داشته باشد .اسباب بازی جدید را
در اختیا ر کودکتان قرار بدهید در عین حالی که وی مکررا با اسباب بازی اول بازی می کند .آن را به وی بدهید
در عین حالی که آن را به کار می برید طوری که واقعا جذاب به نظر برسد .بررسی کنید که آیا کودکتان دستش
را به سمت اسباب بازی می برد یا نه -اگر اینطور است ,با وی معامله بکنید ,به وی اسباب بازی جدید را بدهید و
اسباب بازی قدیمی را از وی بگیرید (آن را خیلی سریع از دید کودک دور کنید) .این احتمال هست که چنین
راه حلی موفق باشد و شما در مرحله شروع فعالیت مشترک جدیدی قرار بگیرید .اگر این عمل موفقیت آمیز نباشد
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و کودک شما مخالفت کند ,چن د تکه از اسباب بازی (حداقل تعداد) را به وی پس بدهید و بعد از چند دقیقه
اسباب بازی جدید متفاوتی را به او ارائه بدهید .در نهایت ,کودکتان از بازی با اسباب بازی قبلی خسته خواهد شد.
وقتی که انتقال و گذار به فعالیت دیگری رخ می دهد ,چطور تصمیم می گیرد که باید تمرین حسی-اجتماعی ویا تمرین مشترکی را به کمک اشیائ انجام بدهید؟ توصیه ما به رفت و برگشت بین تمرین های حسی-اجتماعی
و تمرین های مشترک شیئ محور است تا نشاط و تنوع بازی ها حفظ شود .تمرین های حسی-اجتماعی را بهتر
است زمانی انجام بدهید که می خواهید تحریک پذ یری و انگیزه کودک برای یادگیری را بهبود بدهید .برخی
کودکان ترجیح می دهند یکی از آنها را انجام بدهند .به طور مثال ,برای کودکی که ترجیح به انجام تمرین مشترک
شیئ محور دارد ,شما باید تالش مداوم برای اضافه کردن فعالیت های اجتماعی-حسی انجام بدهید .برای کودکی
که از کار با اشیائ لذت نمی برد ,شما باید فعالیت های مشترک شیئ محور را به صورت تدریجی تر ایجاد و اضافه
کنید .با گذشت زمان و با افزایش بلوغ و پیچیدگی ذهنی کودکتان ,شما پی خواهید برد که تعامالت اجتماعی
بیشتری را وارد فعالیت های مشترک شیئ محورتان خواهید کرد .این دونوع فعالیت مکرر با گذشت زمان شباهت
بیشتری پیدا می کند .به کودکان پیش دبستانی فکر کنید که نقش هایی مبتنی بر لباس یا عملشان ایفا می کنند.
اج زای اجتماعی و اعمال شیئ محور زیادی در بازی آنها وجود دارد(مثال در ایفای نقش کالنتر ,تفنگ نقش مهمی
ایفا می کند) .با این حال در کل پیش دبستان ,برنامه های اموزشی مدارس هر نوع این فعالیت ها را ارائه می
دهند .بازی آزاد اغلب شامل اعمال بیشتری بر روی اشیائ است و زمان دایره بستن اغلب شامل آواز خوانی ,بازی
های انگشتی و سایر فعالیت های حسی -اجتماعی است .فعالیت های کتابی و بازی سمبلیک اغلب به ترکیب
هردوی این فعالیت ها می پردازند .اطمینان حاصل بکنید که از انواع مشابهی از بازی هایی که کودکان هم سن و
سال کودکتان آنها را انجام می دهند بهره می برید -از هر دو نوع فعالیت شیئ محور و حسی-اجتماعی بهره ببرید
و کودکتان را برای تجربیات یادگیری گروهی آماده بکنید.
خالصه مرحله 5
اگر فعالیت ها و تمرین های قبلی را بخوبی بررسی و انجام داده اید ,همه مراحل و گام های یک فعالیت مشترک
را یاد گرفته اید .حاال چندین فعالیت متنوع در اختیار دارید که شما و کودکتان می توانید بصورت روزانه آنها را
انجام بدهید و با همدیگر به اشتراک بگذارید .بررسی بکنیدکه آیا بیشتر جمالت فهرست بررسی زیر را محقق کرده
اید یا نه .اگر اینطور است ,شما مهارت های مهمی برای بازی نوبتی و آموزش در قالب فعالیت های مشترک را در
اختیار خواهید داشت .در غیر اینصورت ,شروع به آزمایش چیزهای مختلف در طول فعالیت های مرتبط با بازی و
مراقبت از کودکان کنید تا روش هایی را که متناسب با هریک از جمالت باشد بیابید.
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چک لیست فعالیت ها :آیا باید فعالیت مشترک را به پایان ببرم و مرحله بعد رااجرا کنم ؟
 من می دانم که کودکم چه زمانی عالقه اش به فعالیتی مشترک را از دست می دهد.
 من می دانم که چه زمانی فعالیتی برای کودکم بیش از حد تکراری و یا انگیزه آن را ندارد..
 کودکم به من کمک می کند وسایل مربوط به فعالیت مشترک را جمع آوری ,و محیط را تمیز بکنم.
 اگر کودکم در مقابل به پایان بردن فعالیتی مقاومت نشان بدهد ,من از استراتژی های بازسازی (ارائه گزینه,
استفاده از اسباب بازی جدید و یا مبادله اشیائ) برای کمک به کودکم برای گذار به فعالیت مشترک
بعدی بهره می برم.
 من می توانم به کودکم در گذار به فعالیت مشترک جدیدی بهره ببرم در عین حالی که توجه و تعامل کودکم
باقی می ماند.
در مورد کایلی چه می توان گفت؟ والدین کایلی نگران نبود عالقه در وی نسبت به فعالیت های حسی-
اجتماعی بودند .بدون وجود اشیائ ,او هیچ عالقه و توجهی نشان نمی داد .ولی آنها می دیدند که کایلی چقدر از
قلقلک داده شدن با اشیائ لذت می برد و اخیرا هم فهمیدند که کایلی از این خیلی خوش ش می آید که پدرش
تکه ای از پازل حیوانات را بر می دارد و صدای حیوان را قبل از قرار دادن تکه پازل در جایش در می آورد .آنها با
خواندن فصل  5پی بردند که از وسایل مختلف را می توان برای پشتیبانی و تقویت توجه کودک به صورت ها و
بدن افراد در طول تمرین ها و فعالیت های مداوم به کار برد .در نتیجه ,مادر و کایلی بصورت نوبتی بر طبل اسباب
بازی او به کمک طبل یا میله ای ضربه می زدند .بعد از چندبار انجام این کار ,طبل را جلوی صورتش می گرفت
و قایم باشک بازی می کرد .او این کار را چندبار انجام داد و حتی بعد از بیرون آوردن صورتش از پشت طبل به
قلقلک دادن کایلی می پرداخت .دفعه بعد ,مادرش طبل را در مقابل صورت کایلی گرفت و گفت "دالی" در عین
حالی که طبل را کنار می زد و دخترش را قلقلک می داد .کایلی چند دقیقه از این بازی خوشش آمد ولی بعد
شروع به دوری گرفتن از صحنه بازی کرد انگار که می خواست بگوید "بس است" .مادرش به این واکنش وی با
تصدیق به این که "کایلی دیگر نمی خواهد دالی موشه انجام بدهد" پاسخ داد و سوت را از جیبش درآورد و سوت
زد .کایلی قبال این اسباب بازی را ندیده بود و فورا به مادرش نزدیک شد تا سوت را از وی بگیرد .مادر کایلی
چندبار دیگر هم سوت زد و هر بار گفت که "اگر خوشحالی وشادی ,سوت بزن" و بعد از آن صدای سوت را در
می آورد .بعد ,سوت را به طرف کایلی می گرفت تا وی سوت بزند و هر بار که کایلی نفسش را بیرون می داد,
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مادر در سوت می دمید و یک قسمت از آواز را می خواند .او مطمئن نبود که کایلی حقیقتا از آواز خوشش می
آید یا نه ولی این حاال خیلی اهمیت نداشت چون که حداقل دو تمرین حسی-اجتماعی بودند که مادر می توانست
بین بازی های شیئ محورتر بیشتر آنها را انجام بدهد .مادر همچنین به اهمیت تمرین این موارد در کل طول روز
پی برده بود و در نتیجه کایلی با این فعالیت های پیوسته ومداوم آشنایی بیشتری پیدا کرد و با گذشت زمان از
آنها لذت بیشتری می برد.
مرحله  -6ایجاد فعالیت های مشترک در طول فعالیت های روزانه دیگربرای بهبود چندین حوزه رشد
کودک
استدالل  :همه انواع فعالیت های مراقبتی روزانه دارای ساختار فعالیت مشترک هستند .به طور مثال ,زمان صرف
غذا دارای مرحله شروع (بردن کودک به پشت صندلی,قراردادن روپوش و تمیز کردن دست ها) ,موضوع (ارائه غذا
تا کودک شروع به خوردن کند) و یک یا چند حالت فرعی (شما در نهایت می توانید در کنار آن ها بنشینید و با
کودکتان تعامل داشته باشید ,خو دتان چیزی بخورید و شاید هم کمی از غذایتان را با کودکتان به اشتراک بگذارید
و به پاسخ ها و تکذیب های کودکتان پاسخ بدهید ,و یا فنجانی نوشیدنی و یا چیزی متفاوت برای خوردن به وی
پیشنهاد بدهید) و پایان دادن (پرسیدن این سوال که "سیر شدی؟" ,تمیز کردن دست ها و صورت ,باز کردن
روپوش ,برداشتن سینی و پایین آوردن کودک) است.
در فصل  , 5ما به بحث در مورد اهمیت یافتن راه هایی برای گنجاندن بیشترین زمان ممکن برای تعامالت
اجتماعی کوتاه با کودکتان در طول فعالیت های مراقبتی روزمره تان پرداختیم .در نظر گرفتن تمرین مداوم روزانه
ب عنوان فرصتی برای فعالیتی مشترک به شما کمک می کند روش های جدیدی برای محقق کردن این تعامالت
در نظر بگیرید .گاهی در نظر گرفتن زمان کافی برای نشستن و بازی کردن با کودکتان دشوار است .در نتیجه
تعیین شیوه درگیر شدن در فعالیت های مشترک در طول مراقبت های روزانه که کل روز را در بر می گیرد راهی
برای اطمینان از آن است که کودک شما تمرین و فرصت های یادگیری زیادی در اختیار دارد .ما تنها چهارمرحله
از ارائه وعده غذایی را مرور کردیم که بخوبی با هریک از چهارمرحله انجام فعالیتی مشترک همخوانی دارند .چند
لحظه در مورد زمان حمام ک ردن فکر کنید .بررسی بکنید که آیا می توانید این چهار مرحله را در قالب آن فعالیت
بگنجانید (شروع/مقدمات فعالیتی مشترک ,تعیین موضوع ,اضافه کردن قسمتی به بازی /تنوع دادن به
موضوع ,و پایان فعالیت /ادامه دادن به کار خود) .بعد از آن که بطور کامل به این امر فکر کردید ,پی خواهد
برد که وضعیتتان چقدر متفاوت از نوشته ماست:
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شروع /مقدمه :رفتن به حمام ,باز کردن شیر آب و درآوردن لباس ها.
موضوع :وارد آب شدن ,صابون مالیدن و آب کشیدن.
تنوع بخشی/اضافه کردن  :صحبت کردن در مورد بخش های مختلف بدن در حین شستن آنها :بازی کردن با
حباب و کف ,بازی کردن با وسایل حمام ,ریختن و پاشیدن آب ,آب پرت کردن ,ضربه زدن و موج انداختن و
ترکاندن حباب و غیره.
پایان/انتقال  :از حمام بیرون آمدن ,خود را خشک کردن و شلوار به پا کردن.
حاال که نوع تعاملی که قبال توصیفش کردیم را ایجاد کردید ,کودک شما حقیقتا مشارکت دارد و بصورت نوبتی
به فعالیت مدنظر می پردازد یا نه؟ کودک شما می تواند در مرحله شروع با قدم برداشتن به داخل حمام با شما
مشارکت کند (به جای آن که به آنجا برده شود) ,او می تواند به باز کردن شیر ,قراردادن دستهایش زیر آب و
احساس کردن آب ,انداختن وسایل و یا اسباب بازی های حمام در داخل آب اقدام کند .او حتی می تواند لباسهایش
را در آورد حتی اگر این تنها به معنای بیرون آوردن شلوار و یا درآوردن ج وراب هایش و قراردادن لباس ها باشد.
او می تواند با دست های کشیده و یا گفتن چند واژه به شما ,از شما بخواهد وی را بلند بکنید و در داخل آب قرار
بدهید (به جای این که خودتان کودک را از پشت بلند بکنید و وی را در داخل آب بگذارید).
 کودک شما چطور می تواند در مرحله تعیین موضوع مشارکت کند؟ با نوبتی شستن شکمش ,دست
ها و پاهایش با لیفه ,با دادن صابون به شما ,با ماالندن شامپوی موهایش ,با نگه داشتن فنجان اسباب بازی
در حالی که شما آن را با آب پر می کنید و با ریختن آب بر روی دست ها یا شکم کف مالیده اش .همه این
ها فرصت هایی برای نوبتی عمل کردن با کاربرد زبان و الگوسازی در کنار آن هستند.
مرحله تنوع بخشی احتماال ساده ترین مرحله قابل ارائه ا ست چرا که زمان بازی همزمان با زمان استحمام می
شود .وقت حمام زمان ایده آلی برای بازی کردن به صورت پس و پیش است .به جای قراردادن صابون بر روی
شکم کودک ,آن را روی سرش قرار بدهید .در زمان بازی با اردک پالستیکی ,صابون را بر روی اردک قرار بدهید
("صابون را روی اردک قرار بدهید!").
مرحله پایان شامل این موارد است :قرار دادن اسباب بازی های حمام در داخل ظرف مخصوص ,قراردادن صابون
در جا صابونی ,نشستن برای خشک شدن ,جلو آوردن دست ها و پاها وقتی که از وی می خواهید آنها را باال بیاورد
تا آنها خشک شود ,خشک کردن موهای تر به کمک حوله ,مالیدن لوسیون بر روی شکم و پاها ,کمک به شانه
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زدن موها ,و غیره .همه این فعالیت هایی که معموال انجام می دهیم می تواندشامل فعالیتهای کودک شما باشد تا
وی توانایی ذهنی باالیی در تجربیات یادگیری اجتماعی و مهارت های زبانی پیدا کند.
آیا این زمان بیشتری می طلبد؟ بله قطعا همینطور است -این به معنای تبدیل همه فعالیت های معمولتان به
فرصت های بازی رفت و برگشت و آموزش است که کودکتان بتواند آنها را یاد بگیرد .انجام این مراقبت ها بدون
وجود ساختار مشخصی ساده تر است .چرا که می خواهیم که در کوتاهترین فرصت استحمام به پایان برسد!
درآوردن لباس ,عوض کردن لباس ها و غذادادن به کودکتان در حالی که کودکتان در حال تماشای چیزی است
ساده تر است .با این حال وقتی که  4مرحله فعالیت مشترک را اضافه می کنید و ساختار نوبت گیری را در فعالیت
های روزانه تان به کمک کودکتان می گنجانید ,یکسری عناصر یادگیری مهم برای کودکتان ارائه می دهید .شما
به کودکتان امکان یادگیری آنچه رخ می دهد را ایجاد میکنید ,این که کل فعالیت چطور رخ می دهد ,چه زمانی
شروع می شود و چه زمانی به پایان می رسد .این باعث پیش بینی پذیری بهتر شرایط برای کودکتان می شود و
به کودک شم ا راه هایی برای مشارکت کردن می دهد به جای آنکه وی تبدیل به دریافت کننده منفعل مراقبت
های شما باشد .شما به کودکتان در یادگیری معنای واژگان ,ژست ها و ساختار زندگی روزانه کمک می کنید.
شما به کودکتان در یادگیری شیوه تقلید ,نگاه کردن و انجام دادن ,توجه کردن به افراد گیر و پاسخ دادن وقتی
که فردی وی را خطاب قرار می دهد کمک می کنید.
تقریبا هر کاری که در حضور کودکتان انجام می دهید می تواند تبدیل به یک فعالیت مشترک شود :مسواک زدن
دندان ها ,استفاده از کمک کودک برای پختن چیزی ,لباس پوشیدن و درآوردن ,برای قدم زدن بیرون رفتن,
کارهای معمول زمان خواب و کارهای بیرون .وقتی که زندگی روزمره کودک شامل همه این فرصت های یادگیری
در تعامالت مداوم با کودکتان و سایر مراقبان است ,کودک شما در کل طول روز مداخله را شاهد خواهد بود .شما
احتماال این وضعیت را جذاب تر می یابید چرا که شاهد لبخند و خنده کودکتان در طول این تعامالت خواهید بود
و هیچ چیزی برای والدین رضایت بخش تر از یک کودک شاد و با انگیزه نیست! فعالیت زیر به شما ابزارهای الزم
برای شناسایی مراحل بالقوه فعالیت مشترک در قالب بازیها و مراقبت های روزمره تان از کودکتان را می دهد.
فعالیت  :تعیین ساختار فعالیت مشترک برای اعمال روزانه تان
چند دقیقه را در چند روز بعدی صرف مشاهده این کنید که چگونه شما و کودکتان شش نوع فعالیت اشاره شده
در فصل  4را انجام می دهید:
-1بازی با اسباب بازی یا شیئ دیگری
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-2بازی اجتماعی
-3صرف غذا
-4مراقبت کردن (حمام کردن ,لباس پوشاندن ,عوض کردن لباس و زمان خواب).
-5فعالیت های مرتبط با کتابخوانی.
-6کارهای خانه داری معمول.
در اینجا پیشنهاداتی برای فعالیت های روزانه شما در قالب فعالیت های مشترک ارائه شده اند:
در مورد هریک از شش نوع فعالیت فهرست شده در باال ,به این فکر بکنید که تا چه حدی ساختار فعالیتمشترک چهاربخشی را در قالب آنها گنجانده اید .کدامیک از این ها شامل مراحل مقدمات ,موضوع ,تنوع دهی و
پایان /انتقال به فعالیت بعدی است؟ کدامیک از آن فعالیت ها فاقد این ساختار هستند ولی می توانند از این
ساختار بهره مند شوند؟ در زمان شناسایی فعالیت هایی که می توانند از این ساختار فعالیت مشترک بهره ببرند,
از فرم ارائه شده در صفحه اخر این فصل برای برنامه ریزی و بررسی شیوه ای که می توانید ساختار فعالیت مشترک
را به کار ببرید بهره ببرید (کپی های بیشتری از این فرم در اختیار داشته باشید تا در صورت نیاز به فضای بیشتر
از آن فرم ها بهره ببرید) .با فهرستی از موضوع های که هنوز کامل تثبیت نشده کارتان را شروع کنید-اعمالی که
می توانید در هر مرحله انجام بدهید و تصور می کنید کودکتان از آنها خوشش می آید .اگر مطمئن نیستید که
کودکتان چطور پاسخ می دهد ,نگران نباشید .شما همیشه می توانید آزمون و خطا داشته باشید و براساس موارد
موفق تغییرات الزم را بدهید .بعد از آن که موضوع را مشخص کردید ,انواعی برای آن موضوع در نظر بگیرید .بعد
در مورد مرحله پایانی فکر کنید .چگونه شما و کودکتان با همدیگر این فعالیت را به پایان می برید تا کودکتان در
مرحله پایان دهی شرکت داشته باشد؟ در نهایت ,در مورد مرحله تدوین فعالیت هم فکر بکنید .چگونه شما و
کودکتان با هم می توانید فعالیتی را شروع بکنید تا کودک شما انتظار مشخصی از آنچه در وهله بعد رخ می دهد
داشته باشد و آماده مشارکت باشد؟
بعد ,سعی کنید براساس مشاهداتتان به سواالت زیر در طول این مرحله پاسخ بدهید:چطور من و کودکم می توانیم این فعالیت مشترک را تدوین و تنظیم بکنیم؟-موضوع این فعالیت مشترک چیست؟ چطور می توانیم به صورت نوبتی موضوع خاصی را اجرا کنیم؟
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چطور می تواند به تشریح /تنوع دادن به این فعالیت مشترک اقدام کنم؟ ما چگونه به صورت نوبتی انواع فرعیاین فعالیت ها را انجام می دهیم؟
 چگونه کودکم و من می توانیم این فعالیت مشترک را به پایان ببریم و به فعالیت بعدی در کنار هم برویم؟حاال ,ایده های مشخصی برای ساختار بندی فعالیت های روزانه بصورت فعالیت های مشترک
ارائه می شوند.
فعالیت های مرتبط با کتاب:مقدمه /تنظیم فعالیت :انتخاب یکی از دو کتاب و قرار گیری در وضعیت رودررو با کودکتان.موضوع( :درنوبت کودک) کودک کتاب را باز می کند و به تصویر نگاه می کند و در همین زمان شما به آنتصویر اشاره می کنید و نامش را می گویید (در نوبت شما) .شما به تصویر بعدی اشاره می کنید و نام آن را می
آورید .این کار را چند بار تکرار کنید.
تنوع بخشی :شما چیزی متفاوت را اضافه می کنید -عملی که در کتابی آمده را انجام می دهید ,افکت های
صدایی اضافه می کنید(با توجه به محتوای کتاب صدا ایجاد کنید) ,تعداد جوجه اردک ها را می شمارید و یا آوازی
مرتبط با مطالب را به کار می برید .تنوع بخشی عبارت است از :به صفحات دیگر کتاب رفتن ,اضافه کردن صفحات
بیشتر ,و تشویق کودک به اشاره کردن و طرح سوال .سعی در ایجاد تنوع نکنید اگر فعالیت مرتبط با کتاب به نظر
خیلی پیچیده می رسد.
پایان/انتقال :کودک شما به قراردادن کتاب در جای اصلی اش به شما کمک می کند و عروسک دیگری را
انتخاب می کند.
پوشک گذاشتن:
 مقدمه  /تنظیم  :دادن پوشک به بچه (این به کودکتان نشان می دهد که رخداد بعدی چیست) .بعد با هم قدمبردارید ,دست در دست و به محل تعویض پوشک بروید .کودکتان را تشویق بکنید دست هایش را دراز کند تا شما
بتوانید او را از زمین بردارید.
 -موضوع :از کودکتان بخواهید پوشک را به شما بدهد.
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تنوع بخشی :یک بازی اجتماعی انجام بدهید در حالی که کودکتان هنوز به پشت خوابیده در حالی که پوشکتمیز را گذاشته اید (مثال این آواز را بخوانید (دست زدن های متتناوب با کودک ,دنبالم بیا /من دارم میام
بگیرمت").
 پایان/انتقال :کودک شما روی تکیه گاهش می نشیند ,دست هایش را باال می آورد تا شما وی را از جایشبردارید .بعد شما پوشک کثیف را داخل سطل می گذارید و آنجا را ترک می کنید.
صرف غذا:
 مقدمه /تنظیم :کودک شما دست هایش را باال می آورد تا شما وی را پشت صندلی مرتفعی قرار بدهید,روپوش را روی سینه اش بیندازید و اول از همه چیز غذا یا نوشیدنی را انتخاب کنید.
موضوع :ابتدا کودک شما و بعد خودتان شروع به خوردن یا نوشیدن می کند.تنوع بخشی :غذای جدید ,انتخاب های جدید ,انجام بازیهای تقلیدی ,استفاده از قاشق یا چنگال ,امتحانکردن غذاهای جدید و یا وانمود کردن عمل غذا دادن به عروسک یا حیوان اسباب بازی.
پایان /انتقال :از کودکتان بخواهید به شما ظرف ,فنجان ,یا قاشق را بدهد ,در تمیز کردن صورت و دستهایتان به شما کمک کند ,در تمیز کردن سینی کمکتان باشد و دستهایش را باال ببرد تا بتوانید وی را از پشت
صندلی پایین بیاورید.
کارهای بیرون از خانه:
مقدمه /تنظیم فعالیت کشف و جوراب را بردارید .کودک را تشویق کنید نزدیک در بنشیند ,ژاکت ,کفش وجوراب ها را به تن بچه بکنید در حالی که بچه در پوشاندن هریک از آنها به شما کمک می کند .در را باز کنید و
بعد در را ببندید.
موضوع :بدون توجه به فعالیتی که کودکتان انتخاب کرده ,رعایت نوبت می تواند بمعنای ارسال نشانه ای بهشما باشد که االکلنگ را به جلو حرکت بدهید (بهتر است از جلو االکلنگ را حرکت بدهید) ,یا توپ را بین خودتان
حرکت بدهید ,با همدیگر در ماسه ها چاله ای بکنید و غیره.
تنوع دهی :انجام فعالیت ثانویه.
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پایان /انتقال :کنار گذاشتن توپ ها ,خاک انداز و یا هر وسیله دیگر ی که به کار برده اید .دست هم را گرفتن و
قدم زدن ,از پا درآوردن کفش ها ,جوراب ها ,و ژاکت و کنار گذاشتن آنها ,و در نهایت دست ها را شستن و کمی
آب نوشیدن.
لباس پوشیدن
مقدمه /تنظیم فعالیت :لباس هایتان را بیرون بیاورید و بر روی کف اتاق ,باالی تختخواب و یا هر جای دیگریکه لباس می پوشید قرار بدهید.
موضوع :پیراهن را به کودکتان بدهید و به کودکتان کمک بکنید پیراهن را روی سرش بکشد ,منتظر بمانید کهکودک پیراهن را از سرش رد کند و بهمین ترتیب.
تنوع دهی :هر یک از تکه لباس های دیگر را می توان به کار برد.پایان /انتقال :با آواز ,تشویق و یا بستن درگنجه ها یا در اتاق کار را به پایان ببرید ,می توانید این کار را با نگاهکردن به آینه و نام بردن از اسم لباس ها انجام بدهید.
خالصه مرحله 6
اگر همه فعالیت های شرح داده شده در باال را مطالعه کرده و انجام داده اید ,ایده هایی کلی برای انواعی از فعالیت
های مشترک می توانید در قالب فعالیت های روزمره تان بگنجانید خواهید داشت .حاال شما این فعالیت ها را
بعنوان فرصت هایی برای مشارکت دادن کودکانتان می توانید در نظر بگیرید .این فعالیت ها بعنوان چهارچوبی
برای فهم عمل نوبت گیری و آموزش مهارت های مختلف به کودکتان عمل می کند .این امر را بررسی بکنید که
ایا جمالت فهرست بررسی زیر را رعایت کرده اید یا نه .اگر اینطور است ,شما برنامه های الزم برای استفاده از
ساختار فعایت مشترک و مشارکت دادن کودکان در فرصت های یادگیری پس و پیش در طول فعالیت های روزمره
تان را دارید .در غیراینصورت ,شروع به آزمون و خطا به کمک استفاده از ساختار فعالیت مشترک در طول بازی و
مراقبت از کودک کنید تا روش هایی مناسب هرکدام از آنها پیدا بکنید.
چک لیست فعالیتها  :چه نوع فعالیت های مشترکی را می توانم با کودکم انجام بدهد؟
 من می دانم چ گونه یکسری بازی ها را به کمک اسباب بازی -یا اشیائ دیگری که کودکم دوست دارد با آنها
بازی میکند -ایجاد کنم و یا چگونه بازی های اجتماعی را بدون استفاده از عروسک ها انجام بدهم.
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 من می دانم چگونه موضوع و یا عمل اصلی بازی را که باعث لبخند زدن کودکم می شود عملی کنم.
 من ایده هایی برای ایجاد تنوع در این فعالیت ها و یا اضافه کردن مطالب و یا اعمال بازی دارم که تصور می
کنم کودکم از آنها خوشش بیاید.
 من تصوراتی در مورد این دارم که کودکم چگونه می تواند به من در پایان فعالیت و انتخاب فعالیت بعدی
کمکم کند.
 من ایده هایی در مورد شیوه استفاده از ساختار فعالیت مشترک چهار بخشی در طول زمان صرف غذای کودکم
دارم.
 من طرح ها و برنامه هایی در مورد شیوه استفاده از ساختار فعالیت مشترک چهاربخشی برای بازی در بیرون
از خانه دارم.
 من ساختار فعالیت مشترک چهاربخشی را برای فعالیت های مرتبط با کتاب به کار بسته ام.
 من از ساختار فعالیت چهاربخشی در زمان استحمام و سایر فعالیت های مراقبتی بهره می برم.

خالصه فصل
این فصل بر شیوه بهبود (تعامل) رفت و برگشتی با کودکتان در طول انجام فعالیت های مشترک چهاربخشی به کمک
اسباب بازی ,بازی های اجتماعی و یا مراقبت های روزمره تمرکز کرده است .ارائه و بهبود شیوه تعامل نوبتی با کودکتان
و ارائه فعالیت های مشترک برای تعیین چهارچوب بازی و مراقبت های روزانه به معنای افزایش فرصت های یادگیری
برای کودکتان ,افزایش تماس وی با ساختارهای زبانی و افزایش تعامالت اجتماعی و نیز فرصت های مشارکت و
یادگیری جنبه های مختلف زندگی روزمره است .حاال ,نوبت شما فرا رسیده است -لذت ببرید!
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ثبت فعالیت های مشترک چهار مرحله ای
مثال

مقدمه/تنظیم

موضوع

تنوع بخشی

پایان /انتقال

اسباب بازی یا بازی با

انتخاب قطاری که

بصورت نوبتی مسیر

قطارها می توانند به هم

قراردادن قطارها و

اشیائ دیگر

می خواهید از آن

را چیدن ,واگن ها را

برخورد بکنند ,از پل ها باال

مسیرهای حرکتشان

(قطار)

استفاده بکنید و

به هم وصل کردن و

و پایین بروند ,وارد تونل

در داخل ظرف

محل نشستن.

قطار را در مسیر

بشوند ,در مسیرشان حرکت مخصوص و انتخاب

حرکت دادن

دوار سریع یا کندی داشته
باشند و یا افراد یا حیواناتی
در داخل و یا باالی قطارها
حضور داشته باشند.

بازی با اسباب بازی و یا
شیئ دیگر
بازی اجتماعی
غذا
مراقبت کردن (استحمام/
لباس پوشیدن /لباس عوض
کردن /زمان خواب)
فعالیت های مرتبط با کتاب
کارهای مربوط به نگهداری
از خانه
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فعالیت بعدی.
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