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 ایستا تعادل

 .روازپدر حال  پرنده یک مانند قرار دهید، خود کنار در پایین و باال را هایتاندست .1

 دهید تکان جلو و را به عقب هایتاندست .2

 سپس و کوچک، هایابتدا، چرخش .بچرخانید بادی آسیاب مثل را خود بازوهای .3

ن زما یک در دست هر دو سپس کنید، شروع دست یک با .را انجام دهید تربزرگ هایچرخش

 حرکت دهید

 راه رفتن

 .بردارید بزرگ هایقدم سپس راه بروید، عقب به کوچک هایگام استفاده از با .4

 .چپ سمت سپس راست، سمت به اول راه بروید، یک طرف از .5

 .بروید صاف خط یک .رویدمی راه طناب یک امتداد در  .6

 )در حال حرکت(پویا تعادل

 .بایستید دیگر پای روی کنید و آن را تعویض سپس بشمارید، .بایستید پا یک روی .7

میخواهیوووووووود تعووووووووادل خووووووووود  کووووووووه زمووووووووانی .بایسووووووووتید پووووووووای خووووووووود انگشووووووووتان نووووووووو  روی .8

 .بمانید خود انگشتان نو  روی و ببندید را خود چشمان کنید،می راحفظ

  راه بروید اتاق اطراف و بایستید پا نو  روی .9



 

 

 

 

 

 

ا از های یادگیری رسمی و غیر رسمی متعددی ردلیل اهمیت: بدون توجه و تمرکز ممکن است کودک فرصت

 ها تاثیرگذار است.دست بدهد. این موضوع بر سرعت کار و همچنین میزان خطا کردن آن

 نحوه کمک:

 

و با های پای اها، زانوها و مچوضعیت نشستن کودک مناسب بوده و رانمحیط: اطمینان حاصل کنید که  -

 اشد.بمحل آموزش باشند. همچنین مطمئن باشید که او درست رو به روی درجه داشته 90هم زاویه 

 دقیقه 20الی  15هر -هایی که نیازمند تمرکز هستندهای حرکتی متناوب میان فعالیتاستراحت -

ین ا روی زمد و یشود، به دیوار تکیه ده به کودک اجازه دهید که موقعیت خود را تغییر دهد؛ مثال بلند -

 الزم نیست همه کارهای پشت میز و صندلی انجام شوند–کار کند 

 ردید،کانی که کودک باید در آن شرکت کند را تعیین زمان: هنگامی که شما طول جلسه / مدت زم -

باشد هم حتی اگر کودک به خوبی مشغول فعالیت شدهکارتان را ادامه دهید. طبق همین تصمیم،

تواند حت میکنید کودک بدون نیاز به استرای را که فکر میبه تدریج زمان -زمان را اضافه نکنید

توجه به  کودک هم بتواند با هایی کهشنیسنج و یا ساعتستفاده از زمانا -مشغول باشد را افزایش دهید

  مفید است.ها مفهوم زمان را درک کند، آن



 

 

-  
وی زدن ر های کالمی )مانند صدا زدن نام( یا ایجاد صدا )ضربهاز  پیامپرتی کودک در صورت حواس -

 میز( برای  جلب مجدد توجه کودک به فعالیت استفاده کنید.

 ها را تشویق کنید.ها و پیشرفتمیشه موفقیته -

 های شنیداری را در کودک توسعه دهید:هارتم -

o یت ک فعالیصداهایی برای شروع و توقف را بازی کنید. در این بازی از  فعالیت توقف و حرکت

 شود.استفاده می

o ها عالیترا انجام دهید. در این بازی سرعت انجام ف ضرباهنگ بازی حرکت به موقع بر اساس

 شود.بر اساس ضرباهنگ کم و زیاد می

o ر ها بر اساس شعانگشت ها و حرکتانجام فعالیت ها و شعرهای کودکانه بخوانید.آهنگ

لیت ین فعااکودک را تشویق کنید تا با انجام کارها و گفتن کلماتی به ردی است. بسیار کارب

 بپیوندد.

o چه نت به آها کودک باید به دقگوید را انجام دهید. در این بازیمی هایی مانند سایمونبازی

ایمون س"ال گفته شده توجه کند و تصمیم بگیرد که آیا درخواست انجام شده را انجام دهد )مث

 (."کننرا لمس  ارنجت"( یا نه )"انگشتان پایت را لمس کن)گوید که می

 واهید بهودک بخک)مثال اشیایی را در یک سینی قرار داده و از را انجام دهیدهای مربوط به حافظه بازی -

هد کدام خیص دها نگاه کند، سپس روی سینی را بپوشانید و یکی از اشیا را بردارید. کودک باید تشآن

روی  ها به پشتهای جفت را انجام دهید. به این صورت که کارتاست. یا مثال بازی کارتشئ حذف شده

 های هم شکل را بیابد(.برگرداندن دو کارت، باید کارت رکودک با هر بازمین باشند و 

ند دک بتوازمین بگذارید تا کو را روی حسیبالشتک  را روی صندلی و یا "حرکت کن و بشین" تکبالش -

کات حرکاتی هم روی آن انجام داده و همچنین موقع نشستن موقعیت خوبی داشته باشد. این حر

 مرکز اوتقراری و افزایش کودک را تحریک نموده و این امر منجر به کاهش بی وضعیتیعضالت کوچک 

 شود. می

 

 بالشتک حرکت کن و بشین



 

 

 

 حسی الشتکب

 

یب دین ترتب)بالشتکی از کیسه حبوبات( استفاده کنید تا  "زانوییرو "از ابزار سنگینی مانند یک  -

 مچنینهیک ورودی فشاری عمیق برای کودک فراهم شود. به این شکل آگاهی بدنی او تقویت شده و 

 باشد.بخش نیز بر کودک داشتهممکن است اثری آرامش

هد را دنجام نون و در ادامه ازمانی استفاده کنید تا کودک بتواند کارهایی که باید اکاز یک جدول -

 دهی نماید.سازمان

و  ها میان خانهبرای ادامه دار بودن این سیستم – ها و یا جداول پاداش استفاده کنیداز سیستم -

 مدرسه ارتباط و پیوستگی ایجاد کنید.

و  های سنگین فیزیکیفعالیتاز باشد بیش از حدی وجود داشته هیجانزمانی که ممکن است  -

 برای کل کالس استفاده کنید های کششیفعالیت

 ها استفاده شودهای آب ورزشی روی میزاز بطری -

ن و ش دادهنگام گو ("بلوتک"های استرس و کتیکی، توپهای فیجتی )مانند نوارهای السبازیاز اسباب -

 یا تکالیف نوشتاری استفاده شود.

-   

-  

 گرم کردن و حرکات کششی:



 

 

الس کی کل های زیر به عنوان گرم کردن یا جهت ایجاد تمرکز روی یک فعالیت براتوان از فعالیتمی -

 استفاده کرد. 

o  ها به دست : هر دو دست را باال برده و انگشتان را در هم قفل کنید. کفباال به سمتفشردن

 همین هایتان فاصله دهید،درها را از گوشهای خود را کشیده و شانهسمت سقف باشد. بازو

تان را از ثانیه به سمت سقف فشار آورید. حاال دس 10الی  5ها کشیده هستند، زمان که بازو

 بار تکرار کنید.  4الی  3ها استراحت دهید. این کار را آرنج خم کرده و به آن

o ا باال و ربار خودش  10از کودک بخواهید لبه صندلی را با هر دو دست گرفته و  :صندلی داغ

 پایین فشار دهد.

o ها را فشار دهد و سپس ، مشتها قرار دادها را کنار گوش: مشتماوسییهای میکگوش

 بار باز و بسته کند. 10انگشتان را 

o :ها را به سمت شانهکودک هم نام دارد،  "دانمنمی"در این تمرین که  باال انداختن شانه

  بار( 10کند )ها باال برده و رها میگوش

o :ندازهاهای کوچکی درست کند. ن دراز کرده و دایرهبازوها را در دو طرف بد آسیاب بادی 

 تکرار( 3تا  2ها را رها کند. )ها را بزرگ و کوچک کرده و سپس بازودایره
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