ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮدن از ﺧﻮد ﻣﺎ
وﻗﺘﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ )ﯾﺎ ﻫﺮ اﺣﺴﺎس
ﻣﺘﻀﺎدی( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﯽ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮب
در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ  -و درﻣﻮرد ﺧﻮد ﻣﺎ  -ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ اﻏﻠﺐ اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
راه ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن در رﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.

داﺧﻞ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ:
• ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ  -ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﺮای ﮐ��ن ﺳﺎ ��ن
• ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ  -ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎپ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن
• ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ  -وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن
اﻟﻤﻮ ﺧﺎص اﺳﺖ  -وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن
دﻗﯿﻘﻪ ای ﻣﺎری :ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﺧﻮدی  -وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎ ��ن
ﻋ��ﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﯾﺪ  -ﺑﺎزی ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ

ايمىى ،امنيت و 
حںى استفاده اين منابع ،بدانيد كه 
ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ :در  
راحىى اولويت شماست .اشكاىل ندارد كه فقط روی اطمينان از احساس امنيت

چرىی باشد كه شما نياز داريد )يا گاهى اوقات ،تنها كاری كه مى توانيد
و آرامش خود و فرزندانتان تمركز كنيد .در آن لحظات ،يک نفس عميق ممكن است تمام 
اسرىس مى كنيد ،اشكاىل ندارد وقت بگذاريد و 
انجام دهيد( .اگر هنوز احساس 
وقىى آماده شديد برگرديد.
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اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮ ��ت ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد-ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد.
اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮش »ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﻢ« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻫﺪ و ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ روﺑﺮو ﺷﻮد.
ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودی اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ .در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
اﺳﺘﺮس ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﯾﺪ ،ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﮐﺸﯿﺪن و ﯾﺎ راﺳﺖ اﯾﺴﺘﺎدن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد
و ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺎل ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.

اﺣﺴﺎس را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ
ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﺻﻮرت و ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ؟ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﭼﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ  -ﮐﻤﮏ
ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،اﺣﺴﺎس اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ...ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر؟
ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻮرد اﺳﮑﺎن ﻣﺠﺪد در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ زﯾﺎدی ﯾﺎد
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ .ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ!
اﯾﻦ ﺑﺎزی ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﺎ ﻃﻔﻞ ﺧﻮد اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ:
-۱
-۲
-۳
-۴

ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﯾﺪن روی ﯾﮏ ﭘﺎ ،ﭘﺮﺗﺎب ﺗﻮپ ،ﯾﺎ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﺣﺮوف و اﻋﺪاد.
ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎ آن را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ» :ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ؟«
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺗﺎن اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ.
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ – و ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ!

دﺳﺖ آورد ﻫﺎ  -ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ  -ﺑﻪ ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﻮدک ﻣﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮاﻗﻊ دﺷﻮار ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرد .ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺗﻤﺎم دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻓﻬﺮﺳﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ را در ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ روز ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﯿﺪ.

ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ
اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد را ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ .در ﺣﯿﻦ ﺷﻤﺮدن ،ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﺷﻤﺎ
ﺷﺠﺎع ﻫﺴﺘﯿﺪ« ﯾﺎ »ﺗﻮ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﯽ« ﯾﺎ »ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادرت ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ« .از آﻧﻬﺎ دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر
را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺗﺸﻮﯾﻖ  -از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﻟﺴﻮز ﯾﺎ ﺣﺘﯽ از
ﻃﺮف ﺧﻮدﺷﺎن  -ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ
ﮔﻔﺘﻦ ﺟﻤ��ت ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن راﻫﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ﺑﺮای ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﻣﺜﺒﺖ در ذﻫﻦ و ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ در زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرت ﻫﺎ را ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را از ﻫﻢ
ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ و در ﭘﺎﮐﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ را ﺑﺮای
ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ آن را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را روی ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی
ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﻣﻦ در ﺟﻠﺪ ﺧﻮد ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻢ.

ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ
__________________ ,
و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!

ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﻢ.

ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻢ
ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﻫﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮدم ﻣﻦ را دوﺳﺖ
دارﻧﺪ.
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ﻣﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻢ.

ﻣﻦ ﻫﺮ روز از ﻫﺮ ﻧﻈﺮی
رﺷﺪ ﻣﯿﮑﻨﻢ.

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ
در زﻣﺎن ﺗﺤﻮل و ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺧﺎص ﻣﯿﺴﺎزد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ آراﻣﺶ در اوﻗﺎت ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان
ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ رواﺑﻂ ﻗﻮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

برای كودكان:
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺷﺎه ﭘﺮ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ
آواز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد او اﺣﺴﺎس ﺧﺎص و ﺷﺎدی ﮐﻨﺪ.
اﻟﻤﻮ ﺧﺎص اﺳﺖ ،اﻟﻤﻮ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺑﺎوری را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ،
اﻣﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺎص ﺑﻮدن او ﻧﯿﺰ ﺷﻮد را ﯾﺎدآوری ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻫﺴﺘﻢ

وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ
ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ را در ﻣﻮرد ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ در ﭼﻪ ﮐﺎری ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

اﻟﻤﻮ ﺧﺎص اﺳﺖ

 
مراقبںى :
برای
ﺗﻘﺪﯾﺮاز ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎ��ن ﻧﯿﺰ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ روز ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب در ﻣﻮرد
ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن روز اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ:
»وﻗﺘﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ راه ﺣﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺗ��ش دارم آرام
و ﺧﻮﻧﺴﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ«.
»ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻮدک ام ﮔﻮش دادم و ﺑﻪ او دﻟﺪاری دادم«.

دﻗﯿﻘﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺎری :ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﻮدی

وﯾﺪﯾﻮی دﻗﯿﻘﻪ ای ﻣﺎری را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ :ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﻮدی ﺑﺮای ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ.

برای خانواده ها:
ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﺎزی ﻣﺎرک ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﯾﺪ را ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ
و از روش ﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻨﺮ
اﺑﺮاز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
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ﻣﺎرک ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﯾﺪ

