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نوا آمده است
تا درباره اهمیت دوران طالیی کودکی سخن
بگوید و به پدران و مادران و مربیان کمک کند
تا ویژگیهای رشدی و ارتباطی
این دوره را بهتر بشناسند و از آن بهره ببرند.

سرمقاله

«دلــم بــرای یــک دورهمــی خانوادگــی
لــک زده بــود .بعــد از مدتهــا در ییــاق
نزدیــک شــهر دور هــم جمــع شــده
بودیــم .دلــم میخواســت حدا کثــر اســتفاده را از طبیعــت و دورهمــی خانوادگــی
ببــرم .در همیــن فکرهــا بــودم کــه چشــمم بــه پســر پنــج ســالهام افتــاد کــه در
گوشـهای نشســته بــود و چنــد تــا از بچههــا هــم دورش حلقــه زده بودنــد .یــاد
بچگیهــای خــودم و بازیهــای کودکانــه دســته جمعیمــان افتــادم .کمــی
نزدیکتــر رفتــم .پســرم تبلــت بــه دســت مشــغول بــازی بــود و بقیــه بچههــا
هــم دورش را گرفتــه بودنــد و بــه بــازی او نــگاه میکردنــد .بــرای لحظاتــی
حالــم بــد شــد .دلــم میخواســت هرطورکــه شــده ایــن وســیله را از او دور کنــم.
از همــه آنهــا دور کنــم .دوســت داشــتم هیچوقــت دیگــر ایــن وســیله را در
دســتانش نبینــم .دلــم گرفتــه بــود و ذهنــم پــر از ســوال .هــم دلــم میخواســت

راهــی بــرای برگردانــدن بچههــا بــه دامــن طبیعــت و بازیهــای گروهــی پیــدا
کنــم و هــم نگــران اثــرات بازیکــردن بــا تبلــت بــودم .بــه ایــن فکــر میکــردم
کــه حتــی ا گــر بــه از دســت رفتــن فرصــت بــازی دورهمــی کاری نداشــته باشــم
امــا بــا ضررهایــی کــه دربــاره کار بــا تبلــت میگوینــد چــه کار کنــم؟»
تتــر و
ابزارهــای تــازه ،هــر روز بــرای آســانتر شــدن زندگــی ،بــرای تفریــح راح 
آســایش بیشــتر بــه دنیــا میآینــد .ا گــر بخواهیــم بیتفــاوت از کنــار تولــد ایــن
پایشــان بــه زندگیمــان بــاز شــد بــرای ایــن
تازهواردهــا رد شــویم ،موقعــی کــه ِ
مهمــان هــای نــو ،برنامـهای نداریــم .یــاد نگرفتــه ایــم چگونــه از آنهــا بهتریــن
اســتفاده را بکنیــم کــه بــه مــا ضــرر نزننــد و از آنهــا نفــع هــم ببریــم .تبلــت،
گوشــی هوشــمند و همــه ابزارهــای الکترونیکــی کــه هــر روز بــه بــازار میآینــد
از آن مهمــان هــای تــازهای هســتند کــه بــرای دعوتشــان بــه محیــط خانــه و
اســتفاده از آنهــا بایــد آ گاهــی و برنامــه داشــته باشــیم.
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وسیلهیادگیرییابالیجان؟
تبلتچهضررهاوچهخوبیهاییدارد

در ایــن شــماره ،بــه منافــع و مضــرات تبلــت و گوشــیهای هوشــمند بــرای
کــودکان میپردازیــم.
تبلــت چــه ضررهایــی ممکــن اســت داشــته باشــد؟ تبلــت ،عــاوه بــر پرتوهایــی
کــه همــه صفحههــای الکترونیکــی از خــود ســاطع میکننــد و قرارگرفتــن
یمــدت در معرضشــان بــه متابولیســم بــدن و کارکــرد مغــز آســیب
طوالن 
میرســاند ،ضررهــای دیگــری هــم بــرای فرزندانتــان دارد .از دسترســی بــه
دنیــای کنترلنشــدهای از اطالعــات گرفتــه تــا انــواع بازیهــای سرشــار از
محتــوای نامناســب تــا کشــتن وقــت مفیــد و ایجــاد فراموشــی نســبت بــه امــور

زندگــی .بــا شــما همدلایــم کــه همــه اینهــا مــا را از ایــن کــه فرزندانمــان بــا
ایــن وســیله کار کننــد میترســاند .حــاال چــه کار کنیــم؟ بــه روشهــای ســلبی و
محدودیتــی رو بیاوریــم؟ برنامههــای محدودکننــده دسترســی روی دســتگاه
نصــب کنیــم؟ بــا دادن جایــزه یــا پرتکــردن حــواساش ســعی کنیــم توجــه
او را منحــرف کنیــم؟ دائــم از بدیهــای تبلــت برایــش بگوییــم؟ نگذاریــم
فرزندمــان بــدون مــا بــا تبلــت کار کنــد؟ بــرای اســتفاده از تبلــت قانــون
بگذاریــم؟

قبلازایــن کــه ببینیــم چــه کار کنیــم تــا ضررهــای تبلــت (و همــه دســتگاهها
و صفحههــای الکترونیکــی) متوجــه فرزندانمــان نشــود ،ببینیــم ایــن
دســتگاه اصــا فایــدهای هــم دارد؟
واقعیــت ایــن اســت کــه تبلــت وســیلهای اســت متعلــق بــه دنیــای امــروز و
بســیار هــم کارامــد اســت .ایــن وســیله کارهــای بســیاری را بــرای مــا ســادهتر از
همیشــه کــرده اســت :بــا تبلــت مطالعــه میکنیــم ،فیلــم میبینیــم ،بــا اقــوام و
آشــنایان تمــاس میگیریــم ،در اینترنــت میچرخیــم و کارهایمــان از جســتجو
گرفتــه تــا خریــد را انجــام میدهیــم ،هــزار و یــک جــور برنامــه کاربــردی روی

آن نصــب میکنیــم تــا کارهــای روزانــه و برنامههــای کاریمــان را مدیریــت
کنیــم ،عکــس و فیلــم بگیریــم و صــدا ضبــط کنیــم ،یادداشــت برداریــم،
بنویســیم ،تولیــد کنیــم و...
پذیرفتــن ایــن کــه تبلــت (و انــواع دســتگاههای الکترونیکــی دیگــر) اوال
بخشــی از دنیــای امــروز و آینــده اســت و ثانیــا وســیله بســیار مفیــدی اســت،
بــار ســنگینی را از دوشمــان برم ـیدارد و کمــک میکنــد فکرمــان بــاز شــود و
بتوانیــم بــرای چالشهایمــان راهحلهــای ســازندهتری پیــدا کنیــم.
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عبورازبحران

چهراهیبرایمدیریت
تبلتکارآمدتراست؟
بیاییــد بــا هــم بــه راهحلهایــی کــه در قالــب ســؤال طــرح کردیــم
و بســیاری از والدیــن آنهــا را امتحــان کردهانــد نگاهــی بیندازیــم:
محرومکــردن ،نصــب برنامههــای کنترلکننــده یــا محدودکننــده،
بــاجدادن ،پرتکــردن حــواس ،ســیاهنمایی ،کار بــا تبلــت بــه صــورت
مشــترک و قانــون گذاشــتن.

حواساشراپرتکنیم؟
نه!
ایــن هــم یکــی دیگــر از آن دیوارهــای کــج اســت .از
خودمــان بپرســیم :تــا کــی؟ چــه قــدر؟ و در بلندمــدت چــه
رابطــهای بینمــان شــکل میگیــرد؟ آیــا دوســت داریــم
الگویــی کــه بــه او میدهیــم مــادر و پــدری باشــد کــه بــرای
رســیدن بــه هــدفاش دائمــا بــه حیلههــای ریــز و درشــت
یشــود؟ و آیــا بــا او رابط ـهای میخواهیــم کــه
متوســل م 
در آن اعتمــاد جایــگاه بســیار پایینــی دارد؟

دائماازبدیهایبیپایانتبلتبگوییم؟

انصافبدهیم،چهکسیراقراراستگولبزنیم؟!
فقــط در یــک صــورت بــرای آن کــه فرزندتــان را از کار بــا تبلــت منصــرف
کنیــد بــه او بگوییــد ایــن وســیله بســیار بــد اســت :ایــن کــه خودتــان هــم
تبلــت نداشــته باشــید و هرگــز از آن اســتفاده نکنیــد! ا گــر تبلــت ایــن قــدر
بــد اســت ،بــه نظرتــان جــا نــدارد او بپرســد پــس چــرا والدیــنام از آن
اســتفاده میکننــد؟ اصــا وســیله بــه ایــن بــدی را چــرا تهیــه کردهانــد و
در خانــه دارنــد؟! از اینهــا هــم کــه بگذریــم ،بقیــه آدمهایــی کــه تبلــت
میخرنــد و از آن اســتفاده میکننــد هــم البــد آدمهــای بــدی هســتند
و کار خیلــی بــدی میکننــد! آیــا مــا میخواهیــم ایــن را بــه او منتقــل
کنیــم؟ و یــک نکتــه کلیــدی را از یــاد نبریــم :تبلــت متعلــق بــه دنیــای
امــروز اســت و نیازهــای زیــادی را بهخوبــی بــرآورده میکنــد.

محرومکنیم؟
آخرمگرمیشود؟!تاکی؟!
یونســکو (ســازمان علمــی ،فرهنگــی و تربیتــی ملــل متحــد)
توصیــه میکنــد بچههــا تــا دوســالگی در معــرض امــواج
صفحههــای الکترونیکــی قــرار نگیرنــد .شــاید در دو ســال
ـس حفــظ بچههــا از تبلــت و امثــال آن بربیاییــم ،امــا
اول از پـ ِ
گتــر شــوند محرو مکــردن و کنترلکــردن
بچههــا هــر چــه بزر 
ســختتر میشــود ،و یکــی از نتای ـجاش حریصتــر شــدن
اســت .ضمنــا تــا ابــد کــه نمیتوانیــم محرومشــان کنیــم.

برنامههایکنترلکنندهنصبکنیم؟
شایدگاهیالزمباشد،امابهعنوانراهحل
اصلینه!
نصــب برنامههــای کنترلکننــده هــم نوعــی محرومکــردن
از جانــب ماســت .شــاید در کوتاهمــدت تصمیـم بگیریــم ایــن
کار را انجــام دهیــم ،امــا بچههــا روزب ـهروز بزرگتــر میشــوند
و انــواع راههــای فــرار و جایگزیــن را باالخــره یــاد میگیرنــد.
بــه ایــن فکــر کنیــم کــه آیــا دلمــان میخواهــد بــه جــای
رابط ـهای تــوأم بــا اعتمــاد و احتــرام ،ســنگبنای رابطهمــان
بــا بچههایمــان را بــر اســاس شــک و پنهــانکاری بگذاریــم؟

باجبدهیم؟
نه!

بــاجدادن هــم یکــی دیگــر از آن ســنگبناهایی اســت کــه
مانــع شــکلگیری روابــط ســالم و ســازنده اســت .وقتــی بــاج
میدهیــم ،مثــا بــه پســر هفتســالهمان میگوییــم اگــر بــا
تبلــت کار نکنــی کفشــی را کــه دوســت داری برایــت میخــرم
یــا آخــر هفتــه تــو را بــه جایــی کــه دوســت داری میبــرم ،شــاید
آنبــار موفــق شــویم او را از کار بــا تبلــت منصــرف کنیــم ،امــا
دفعــه بعــد چــه؟ و در بلندمــدت چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟
از یــک طــرف هــر بــار بایــد باجهــای بزرگتــری بدهیــم و از
طــرف دیگــر بــه جــای ایــن کــه به محکمشــدن شــخصیتاش
کمــک کنیــم او را متوقــع بــار آوردهایــم .توصیــه مــا ایــن اســت
کــه چنیــن بابــی را در رابطهمــان بــاز نکنیــم.
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باهمباتبلتکارکنیم؟
چراکهنه!اینهمایدهایاست!
به نظر ما ایده خیلی خوبی است ،چون با یک تیر چند نشان میزنیم:
نظارتی که میخواهیم را داریم.
استفادهای را که به نظرمان مناسب است به او یاد میدهیم.
گاهــی از بچههایمــان چیزهــای تــازهای یــاد میگیریــم (ایــن اعجوبههــای
دوستداشــتنی را دســت کــم نگیریــم!).
میتوانیم درباره برنامهها و استفادههای مختلف گفتگو کنیم.
اوقاتــی را بــا هــم میگذرانیــم کــه میتوانــد بــه نزدیکتــر شــدن رابطهمــان
کمــک کنــد (تجربــه مشــترک ،بــه خصــوص از نــوع مثبــت و شــاد را دســت کــم

نگیرید!).
و نهایتــا بــه ایجــاد محبــت و اعتمــادی کمــک میکنیــم کــه بــه نظــر مــا
ســرمایهگذاری بســیار مهمــی بــرای آینــده رابطهمــان اســت.
یشــوند بــه
گتــر م 
البتــه توصیــه مــا ایــن اســت کــه بهتدریــج کــه بچههــا بزر 
استقاللشــان احتــرام بگذاریــم و تمایلشــان بــرای کار انفــرادی را بپذیریــم.
وقتــی بیــن مــا و کودکمــان رابطـهای بــر مبنــای اعتمــاد و احتــرام شــکل گرفتــه
باشــد ،نگرانیهایــی کــه دربــاره اســتفاده از تبلــت داریــم ،آرام آرام کمرنــگ
میشــود و جــای خــود را بــه اســتفاده آ گاهانــه از آن میدهــد.

باهم قانون بگذاریم.

محروم کنم.

فقطکوتاهمدت!

چه
برنامه های کنترل کننده نصب
کنم.کارکنم؟
باج بدهم.
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بله

چهکارکنم؟
نه

حواسش را پرت کنم.

باهم کارکنیم.

دایم از بدی های تبلت بگویم.

قانونبگذاریم؟بله،قانونمشارکتی!
دربــاره قانــون مشــارکتی در شــماره قبــل کــه دربــاره تلوزیــون بــود ،خیلــی
ت اصلـیاش را یــادآوری میکنیــم:
گفتیــم .نــکا 
ســن بچههــا در درک و پایبنــدی بــه قانــون اثرگــذار اســت .اگــر بــرای بچــه
یکســاله قانــون میگذاریــم ،حواســمان باشــد کــه او هنــوز در مرحلــهای از
رشــد مغــزی قــرار نــدارد کــه بتوانــد قانــون را درک کنــد و بــه آن پایبنــد باشــد
بهتــر اســت بــرای او راه دیگــری پیــدا کنیــم؛ از بچــه پنجســاله انتظــار نداشــته
باشــیم همیشــه مثــل یــک آدم عاقــل و بالــغ مشــتاقانه بــه قانــون پایبنــد باشــد
(خودمانایــم ،مــا کــه عاقــل و بالغایــم همیشــه بــه قانــون پایبندیــم؟ آن هــم

بــا رضایــت و اشــتیاق؟)؛ ا گــر قانونــی زیــر پــا گذاشــته شــد ،نــه بیخیــال شــویم
و نــه آســمان و زمیــن را بــه هــم بدوزیــم ،بلکــه دوبــاره بــا هــم قانــون جدیــد
بگذاریــم و بــا هــم بــرای نقــض قانــون ،پیامــدی متناســب در نظــر بگیریــم.
مریــم مــادر امیــن کــه پنــج ســاله اســت ،بعــد از گفتگــو بــا متخصــص اطفــال،
بــا امیــن توافــق کــرده بــود کــه مجمــوع زمــان تماشــای تلوزیــون و اســتفاده از
تبلــت روی هــم ســه تــا نیــم ســاعت بشــود .آنهــا بــا هــم بــرای ســاعتهایی کــه
امیــن مهدکــودک نیســت ،برنامهریــزی کــرده بودنــد .چنــد روز اول بــه خوبــی
پیــش رفــت امــا بعــد از آن امیــن قانــون را نقــض کــرد .مریــم دوبــاره بــا او قــرار

گفتگــو گذاشــت و قــرار گذشــته را بــه او یــادآوری کــرد .در پایــان بــه او گفــت
کــه اگــر ایــن قــرار بــرای شــروع کمــی ســخت اســت ،میتواننــد قــرار تــازهای
بگذارنــد .در قــرار تــازه ،امیــن دو ســاعت بــا تبلــت و تلوزیــون ســرگرم بــود و قــرار
شــد هفت ـهای  5دقیقــه از ایــن زمــان کــم کننــد تــا بــه حالــت مطلــوب برســد.
یادمــان باشــد قانونــی کــه بــدون در نظر گرفتن شــرایط و نیازهــای فرزندمان
از طــرف مــا «تحمیــل» شــود دوام زیــادی نخواهــد داشــت .کاری کنیــم او آن
قانــون را مــال خــودش بدانــد .قانونگذاشــتن بــه صــورت مشــارکتی حتمــا از
قانــون یکطرفــه بــه زمــان و انــرژی بیشــتر و بــه صبــر و حوصلــه از طــرف مــا
نیــاز دارد ،امــا بســیاری از والدیــن میگوینــد کــه از خودشــان بابــت ایــن کار
متشــکرند چــون نتایجــی باورنکردنــی گرفتهانــد.
دربــاره پیامدهــای زیــر پــا گذاشــتن قانــون هــم گفتگــو کنیــم .شــاید باورتــان
نشــود میتــوان از خــود بچــه پرســید «ا گــر قانــون رو زیــر پــا گذاشــتی اون وقــت

چــی؟» امــا خیلــی از والدینــی کــه ایــن کار را در جریــان یــک گفتگــوی ســازنده
بــا فرزندشــان امتحــان کردهانــد از جــواب مســؤوالنه او شــگفتزده شــدهاند!
و البتــه یادتــان باشــد کــه بــه هــر حــال ممکــن اســت از قانــون تخطــی شــود،
اگــر ایــن اتفــاق افتــاد شــما الزم اســت پیامــدی را کــه توافــق کــرده بودیــد حتمــا
اجــرا کنیــد.
نهایتــا یادمــان باشــد کــه خودمــان هــم شــاید الزم اســت بــه قانونهایــی
پایبنــد شــویم .مثــا ا گــر انتظــار داریــم او ســاعتهای محــدودی از تبلــت
اســتفاده کنــد ،خودمــان شــبانهروزمان را بــا تبلــت و موبایــل نگذرانیــم.
ا گــر فرزندمــان هــم از مــا درخواســت کــرد مــا هــم متقابــا موقــع شــام تبلــت یــا
موبایــل را بــا خــود ســر ســفره نیاوریــم بهمــان بــر نخــورد .بههرحــال از قدیــم
بخــورده منــع رطــب کــی کنــد؟
هــم گفتهانــد :رط 
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چندحبهقند

نکاتیمفیدبرایلحظههایارتباطباکودکتبلتبهدست!
در پایــان چنــد نکتــه را در زمینــه اســتفاده از تبلــت و ســایر وســایل
الکترونیکــی بــه یــاد داشــته باشــیم:
درک کنیــم :شــاید موفــق شــویم میــان خودمــان و فرزندمــان قانونهــای
مشــارکتی بســیار مؤثــری بگذاریــم کــه بــرای هــر دو طــرف مفیــد و قابــل
اجــرا باشــد ،امــا امــان از وقتــی کــه فرزندمــان بــا پســرخاله یــا دختــر همســایه

یــا بچههــای مهدکــودک یــا مدرس ـهاش میافتــد! در چنیــن مواقعــی شــاید
بتوانیــم راهحلهــای خالقان ـهای پیــدا کنیــم کــه بچههــا دســت از ســر تبلــت
بردارنــد .مثــا برنامــه یــا فعالیتــی را کــه برایشــان جالــب اســت پیــش بکشــیم،
یــا ا گــر شــد گفتگــو کنیــم و همانجــا قانــون مشــارکتی جدیــدی بگذاریــم .البتــه
خــوب اســت ایــن را هــم یادمــان باشــد کــه هــر قانونــی اســتثنا هــم دارد ،و اگــر

در گذاشــتن و حفــظ قانــون مشــارکتی بــا فرزندانمــان بــه طــور کلــی موفــق
بودهایــم ،انعطــاف مــا در بعضــی مــوارد بــه ایــن معنــا نیســت کــه بچهمــان از
دســت خواهــد رفــت .میتوانیــم جمــع بچههــا را بــا بازیهــای گروهــی درگیــر
کنیــم یــا از آنهــا بخواهیــم ،یکــی از بازیهــای مــورد عالقهشــان در تبلــت را در
فضــای واقعــی بــازی کننــد .هــر کــدام یــک نقــش بگیرنــد .مــا هــم میتوانیــم
بــا آنهــا همبــازی شــویم.
گفتگــو کنیــم :موضــوع بــرای گفتگــو زیــاد اســت :دربــاره خــود تبلــت ،فایــده

و ضــرر آن ،تجربههــای خوشــایند یــا ناخوشــایندمان در اســتفاده از آن،
برنامههــا و بازیهایــی کــه دوســت داریــم ،برنامههــا و بازیهایــی کــه تــازه
پیــدا کردهایــم ،چیزهــای تــازهای کــه یــاد گرفتهایــم ،کارهــای جالبــی کــه
کردهایــم و....
گفتگــو کمــک میکنــد رابطــه مــا و فرزندانمــان در زمینــه تبلــت مثبــت
و ســازنده شــکل بگیــرد .از یــک طــرف بــه او فرصــت میدهیــم فکــر کنــد و
نظــرات و تجربههایــش را بــه بشناســاند و او هــم متقابــا مــا را بشناســاند ،و از
طــرف دیگــر فضــای کار مشــترک و برنامهریــزی مشــارکتی خیلــی
طبیعیتــر بینمــان بــه وجــود میآیــد .مثــا «مــن امــروز فهمیــدم
کــه یــک برنامــه وجــود داره کــه میتونــم باهــاش از وضعیــت
ســرویس مدرســه تــو در خیابــون خبــر بگیــرم .میخواهــی نقشــه
شــهر را از روی برنامــه بــا هــم ببینیــم و خونــه و مدرســه رو پیــدا
کنیــم؟» یــا مثــا « از دیــروز تــا حــاال چشــمام خیلــی میســوزه و
ســردرد دارم .یعنــی ممکنــه اســتفاده از تبلــت حــال منــو اینطــوری
کــرده باشــه؟»

ب ـهروز باشــیم :ایــن روزهــا واقعــا حداقــل ســواد کار بــا وســایل
الکترونیکــی بــرای همــه الزم اســت .وقتــی چنیــن ســوادی را در
حــدی کــه در اســتفاده از تبلــت دسـتوپا چلفتــی بــه نظــر نرســیم
یشــویم فرزندمــان
داشــته باشــیم ،چنــد فایــده دارد :متوجــه م 
چــه اســتفادههایی دارد میکنــد ،بهتــر میتوانیــم بــا او دربــاره
مزایــا و معایــب برنامههــای مختلــف حــرف بزنیــم ،و میتوانیــم
گاهــی پیشــنهادهای ســازنده و جالبــی بــه او بدهیــم و مثــا
اســتفاده از برنام ـهای را بــه او توصیــه کنیــم یــا یــاد بدهیــم.
الگــو باشــیم :خــود مــا بــه عنــوان افــراد بزرگســال از تبلــت چــه
اســتفادههایی میکنیــم؟ بــرای آن کــه فرزندمــان اســتفاده
مناســب از وســیله جذابــی مثــل تبلــت را یــاد بگیــرد ،الزم اســت
اول از خودمــان شــروع کنیــم و اســتفاده خودمــان از آن را بــا
الگویــی کــه میخواهیــم بــه بچههایمــان بدهیــم متناســب
کنیــم.
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بچههایمانوتبلت
 2تا  6سالگی
حدا کثر نیم ساعت در روز
یهــا و برنامههایــی کــه او را بــه تعامــل در
باز 
دنیــای واقعــی ترغیــب کننــد بهترنــد.
چه بهتر ا گر بعضی وقتها با هم کار کنید.
توصیه میکنیم آفالین باشد!
قانونگذاری مشارکتی را فراموش نکنید!
ُ
توصیــه میکنیــم بازیهایــی بــا ریتــم کنــد بــازی
کند.

تا 2سالگی

ً
ً
اصال و ابدا توصیه نمیشود!

 6تا  12سالگی
زمان بهینه استفاده یک تا یک و نیم
ساعت در روز است.
بازیها و برنامههایی که ترکیب متعادلی از
سرگرمی و آموزش داشته باشند ،بهترند.
بازیها و برنامههایی که به نوعی به
موضوعات مدرسه مرتبط باشند ،بهترند.
استفاده از بازیهای آنالین با نظارت و
حمایت شما باشد.
گاهی با هم کار کنید.
قانونگذاری مشارکتی را فراموش نکنید!
ُ
ریتم کند را توصیه میکنیم ،و استفاده از
بازیهایی که ریتم تند دارند محدود باشد.

نوجوانی
زمــان بهینــه یــک تــا یــک و نیــم ســاعت
در روز اســت.
گفتگــو و تعامــل گاهوبیــگاه بــا نوجوانتــان را
فرامــوش نکنیــد.
گاهــی از او بخواهیــد برنامههــا و بازیهایــی را
کــه اســتفاده میکنــد بــه شــما نشــان دهــد.
برنامههــای مشــترک (بــا تبلــت یــا بیتبلــت!)
داشــته باشــید.
قانونگذاری مشارکتی را فراموش نکنید.

نشریه نوا شماره 8

7

پویاخونه

یکنرمافزارمفیدکهمیتوانیدرویتبلتتاننصبکنید
اگــر دوســت داریــد موقعیتهــای مختلــف زندگیتــان پــر از لحظههــای بــا هــم بــودن و سرشــار از
رشــد و لــذت باشــد ،مــا پویاخونــه را بــه شــما پیشــنهاد میکنیــم.
پویاخونــه ،برنامــهای کاربــردی اســت کــه روی سیســتم عامــل اندرویــد نصــب میشــود و بــرای
بزرگســاالنی کــه بــا بچههــای نــوزاد تــا شــش ســاله ســروکار دارنــد ،طراحــی شــده .ایــن برنامــه در
موقعیتهــای مختلــف زندگــی روزمــره مثــل آشــپزی ،مرتــب کــردن خانــه ،پیــادهروی ،رانندگــی،
حمــام و بســیاری موقعیتهــای دیگــر ،بازیهــا و فعالیتهایــی را بــه شــما معرفــی میکنــد کــه
میتوانیــد همــراه بــا بچههــا انجــام دهیــد.
ضمنــا پویاخونــه دربــاره هــر بــازی بــه شــما توضیــح میدهــد کــه انجــام آن فعالیــت چــه اثــری بــر رشــد
مغــری بچههــا دارد.
پویا خونه را میتوانید از کافه بازار دانلود کنید و لذت ببرید!
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بالنــده» بــا هــدف ارتقــاء کیفیــت زندگــی کــودکان و
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حمایــت جمعــی از خیریــن اســتان کرمــان در شــهر زرنــد
بهعنــوان اولیــن نمونــه از شــهرهای کــودکان ایــران در
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