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داﺷﺘﻦ ﯾ ﮐﻮدک ﺑﺎﻫﻮش ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺷﻤﺎری دارد .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راﺣﺘ دوران ﻣﺪرﺳﻪ را ﻃ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮرسﻫﺎی
ﺗﺤﺼﯿﻠ ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﯿﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻖ و ﯾﺎ ﯾ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﻼت اﺳﺎﺳ و ﺟﺪی ﺟﻬﺎن را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ژن در ﻣﯿﺰان ﻫﻮش ﮐﻮدک ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ دارد ،اﻣﺎ
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﻮدک ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ژن او ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﺎردار ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎردار ﺷﺪن
دارﯾﺪ ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت وﯾﮋهای ﺑﺮای رﺷﺪ ﻣﻐﺰ ﻧﻮزاد در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ،ﭘﺮورش ﻣﻐﺰ و ﻫﻮش ﻧﻮزادﺗﺎن
.را از زﻣﺎﻧ ﮐﻪ در رﺣﻢ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ
:راﻫﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻫﻮش ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻫﻮش ﮐﻮدک ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از راﻫﺎرﻫﺎی زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﺎ او ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺲ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ در او اﯾﺠﺎد ﺷﻮد :داﻧﺸﻤﻨﺪان درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﺎزی ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎدرﺷﺎن آﻧﻬﺎ را ﮐﻤﺘﺮ در آﻏﻮش ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﮐﻤﺘﺮ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻐﺰ ﮐﻮﭼﺗﺮی دارﻧﺪ و ﻣﻐﺰ
.آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ رﺷﺪ ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و ﮐﻮدکﺗﺎن ،ﺑﻪ او ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻣﻬﺎرت ﻓﺮ ﮐﺮدن را ﺑﯿﺎﻣﻮزد
ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ :ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﻮدک ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری او را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ .وﻗﺘ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ
.ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎی او ﮔﻮش دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﻫﺎی ﮐﻮدک را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣدﻫﺪ
ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺧﻮد ﮐﺘﺎب ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :از زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺣﺘ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻟﻐﺎت ﻧﻤﺷﻮد ،ﺑﺮای او ﮐﺘﺎب ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺿﻤﻦ
.ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری ﻫﻮش او را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣدﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪ او را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﮐﻨﺪ
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻮدکﺗﺎن ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ :وﻗﺘ ﮐﻮدک ﺑﺎزی ﻣﮐﻨﺪ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﺟﺴﻤ و روﺣ او ﭘﺮورش ﻣﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻨﺎم
.ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﺮ ،ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻧﻈﺮات و ﺗﺠﺎرب آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﺷﻮد
ﮐﻮدک ﺧﻮد را ﺑﻪ ورزش ﮐﺮدن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ :ورزش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ او را ﻗﻮی ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻧﯿﺰ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن در
ﻣﻐﺰ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻐﺰی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺰان ﻫﻮش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﮔﺬارد؛ وﻟ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ
.ﮐﻮدک ﻫﻨﻮز ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻞ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺄﺛﯿﺮ آن روی ﻣﻐﺰ او ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﻣﻮﺳﯿﻘ را ﺑﻪ ﺑﺨﺸ از زﻧﺪﮔ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘ ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ،
ﺗﻮﺟﻪ ،اﻧﯿﺰه و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻮدک را اﻓﺰاﯾﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺮس را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻐﺰ ﮐﻮدک ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺮب اﺳﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣدﻫﺪ .ﻧﻮاﺧﺘﻦ
.ﯾ آﻟﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘ ،ﺗﻔﺮ و اﺳﺘﺪال ﮐﻮدک را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن در رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ،ﮐﻮدکﺗﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم دﻫﺪ :ﮐﻮدﮐﺎن از رﻓﺘﺎر ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻟﻮﺑﺮداری ﻣﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ او ﺷﻤﺎ را در ﺣﯿﻦ
.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻼق ﺑﺒﯿﻨﺪ ،از ﺷﻤﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻣﺷﻮد
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ :ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از دو ﺳﺎﻟ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎزی ،اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﺧﻮاﻧﺪن و آﻣﻮزش را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢﺗﺮی را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﻣﻐﺰ او ﻣﺷﻮد ،اﻧﺠﺎم
.دﻫﺪ
ﮐﻮدک ﺧﻮد را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﻓﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ :ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺗﻮام ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ دﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﮐﻮدک را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣدﻫﻨﺪ ،او را ﺑﺎ ﺗﻨﻮﻟﻮژی آﺷﻨﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ و داﻧﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘ،
.ﺻﺪا ،رﯾﺎﺿ و  ...ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺷﻮد
از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ :ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻮدک در ﻣﯿﺰان ﻫﻮش او ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای دارد .ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻮدک از زﻣﺎﻧ ﮐﻪ در
رﺣﻢ ﻣﺎدر اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ آﻏﺎز ﺷﻮد .ﯾ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾ ﺳﺮﺷﺎر از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ )ﺗﺨﻢﻣﺮغ ،ﻣﺎﻫ ،ﮔﻮﺷﺖ( ،ﺗﻮﺟﻪ ،ﻫﻮﺷﯿﺎری و ﺗﻔﺮ ﮐﻮدک را
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣدﻫﺪ .ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎ ،ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻐﺰ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ در ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﻏﻼت وﺟﻮد دارﻧﺪ .وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻮاد
.ﻣﻌﺪﻧ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ
ﺗﺤﺮک ﻣﻐﺰ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺑﺎزی
اوﻟﯿﻦ روز زﻧﺪﮔ ،ﻣﻐﺰ ﮐﻮدک ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻞﮔﯿﺮی ﻣﮐﻨﺪ .ﻣﻐﺰ او ﻣﺘﺸﻞ از ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻮرون اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ
ﺟﺎده و ﯾﺎ ﭘﻞ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ارﺗﺒﺎط و اﺗﺼﺎل ﻣﯿﺎن ﻧﻮرونﻫﺎ ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،او ﺑﺎﻫﻮشﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد .اﯾﻦ
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اﺗﺼﺎﻻت زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﻮدک در ﻣﻌﺮض ﻣﺤﯿﻂ ،رﻧﻫﺎ ،ﺻﺪاﻫﺎ ،ﺑﻮﻫﺎ ،ﺣﺮﮐﺎت و ﯾﺎ ﺣﺘ آﻏﻮش ﻣﺎدر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺷﻞ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎدهای ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﻮدک ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺒﺎسﻫﺎی رﻧﺎرﻧ و ﯾﺎ ﻟﻤﺲ اﻧﺸﺘﺎن ،ﻣﻐﺰ ﮐﻮدک را ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﯾﻦ
اﺗﺼﺎﻻت را ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﺮ ،ﻗﺮار دادن ﮐﻮدک در ﻣﺤﯿﻂ ﻏﻨ و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾ و رﺷﺪ ﻣﻐﺰ او ﻣﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی ﺳﺎده ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮی و ﻓﯿﺰﯾ ﮐﻮدک را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﻨﺪ ﻧﻮزاداﻧ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ آﻧﻬﺎ
ﺗﺤﺮﯾ ﻣﺷﻮد ،زودﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺷﻮﻧﺪ و از ﺧﻮد ﺗﺼﻮر ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ و ﮐﻮدﮐﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪﮔ و ﻣﻐﺰ آﻧﻬﺎ
ﺑﺮای رﺷﺪ ﺗﺤﺮﯾ ﻧﻤﺷﻮد ،در ﺳﺎلﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻞ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﻫﻤﺮاه او
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﺮان درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧ ﮐﻪ دارای ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ژﻧﺘﯿ ﯾﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘ در ﯾ ﺧﺎﻧﻮاد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
آﻣﺪهاﻧﺪ ،اﮔﺮ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻘﺪار ﻫﻮش و ﺗﻮاﻧﺎﯾﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﯾﺪﯾﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﻮزاداﻧ ﮐﻪ در ﯾ
ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮورش داده ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻫﻮش آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﺤﺮﯾ ﻧﻮزاد و ﺑﺎزی ﺑﺎ او،
ﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻧﻮزادﺗﺎن ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻮدک ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮی از
ﮐﻮدکﺗﺎن دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ و اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در زﻧﺪﮔاش ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧ از ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ
ﮐﻮدک اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻐﺰ ﮐﻮدک را ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺤﺮﯾ ﮐﻨﯿﺪ )اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿﻂ و
).اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎ در ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺧﻄﺮ در ﺑﺎزی ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد
ﺷﺶ ﻣﺎﻫ
اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد :او را در آﻏﻮش ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﻪ او ﯾﺎد دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و دﯾﺮان اﻋﺘﻤﺎد ‐
.ﮐﻨﺪ
.ﺣﺮﮐﺖ دادن :ﻧﻮزاد را روی ﭘﺎﻫﺎﯾﺘﺎن و ﯾﺎ درون ﮔﻬﻮاره ﻗﺮار داده ﺗﺎن دﻫﯿﺪ و ﺑﺮای او آواز ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ‐
اﻃﺮاف ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺳﺮ و ﺻﺪا ﮐﻨﯿﺪ :دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺤﻢ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺑﻪ در ﺑﻮﺑﯿﺪ و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻃﺮاف ﮐﻮدک ‐
.ﺻﺪاﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای او ﯾ ﻣﻮﺳﯿﻘ آرام و دﻟﻨﺸﯿﻦ ﺑﺬارﯾﺪ
.ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻻﻻﯾﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ و ﺳﺎده ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ‐
ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی دوره ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮای او ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :او را روی زاﻧﻮی ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺎ آﻫﻨ و رﯾﺘﻢ ﺑﺮای او ﺷﻌﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ‐
.و ﻫﺮ ﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ روی ﯾ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺎص ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻮدکﺗﺎن را ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن ﭘ ﺑﺒﺮد
ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺼﯿﺪ :ﺑﺎ ﯾ ﻣﻮﺳﯿﻘ آرام و ﻣﻼﯾﻢ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﻮدکﺗﺎن را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ،در ﺳﺮاﺳﺮ اﺗﺎق ﺑﺎ او آرام ‐
.ﺑﺮﻗﺼﯿﺪ
ﺑﺎ ﯾ ﻧﺦ ﻣﺤﻢ رﻧ ،ﺟﻐﺠﻐﻪ و ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎی رﻧ ﮐﻮﭼ را ﺑﻪ ﺗﺨﺖ او ﺑﯿﺎوﯾﺰﯾﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ‐
ﻣﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آراﻣ اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎ را ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ و در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﯾ ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﻮدک
.ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﺮ ﺧﻮد را ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را از آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ
.اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎ را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ روز ﯾﺒﺎر ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ ‐
ﺑﺎ ﯾ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﺻﺪادار ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف و ﺑﺎ ﺗﺎن دادن آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻻ و ﭼﭗ و راﺳﺖ ،ﭼﺸﻤﺎن ‐
.و ﺗﻮﺟﻪ او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮزاد ﺧﻮد را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ
.ﺳﺮ ﮐﻮدک ﺧﻮد را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ و او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺷﯿﺎی زﯾﺒﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ‐
او را در آﻏﻮش ﺑﯿﺮﯾﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺣﺎﻻت ﭼﻬﺮه ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت او زل ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺣﺎﻟﺖ اﺑﺮو و ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ‐
.دﻫﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ و زﺑﺎن درازی ﮐﻨﯿﺪ
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ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﺷﯿﺎ را ﻧﻪدارد :ﯾ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﮐﻮﭼ را ﺑﻪ دﺳﺖ او ﻧﺰدﯾ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺸﺘﺎن دﺳﺘﺶ را ﺑﺎز ‐
.ﮐﻨﺪ و ﺳﻌ ﮐﻨﺪ آن را ﺑﯿﺮد
ﻧﻮزاد ﺧﻮد را ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ :ﻣﺎﺳﺎژ ﺷﻤﺎ زﺑﺎن ﻧﻮزاد ﻣﺷﻮد و ﺑﺮﺧ از ﭘﮋوﻫﺸﺮان اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨ ﺑﺪن و رﺷﺪ ‐
.ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺑﺨﺸﺪ و ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯾﺎﺑﺪ
.ﭘﺎﻫﺎی ﮐﻮدک را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺎی دوﭼﺮﺧﻪ ﺗﺎن دﻫﯿﺪ و او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ‐
ﻣﺎﻫ6 ‐ 12 
ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﯾ ﺑﺎﻟﺶ ﭘﺸﺖ ﮐﻮدک او را در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و آﯾﻨﻪای در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺑﺬارﯾﺪ .ﺑﯿﻨاش را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ‐
و ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﻨ را ﺗﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ او آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻨ ﺧﻮد را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ .ﮐﻮدک را روﺑﻪروی ﯾ آﯾﻨﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و
ﺻﻮرت او را ﺑﺎ ﯾ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺎزک ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻧﺎﻣﺶ را ﺻﺪا ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﻮﯾﯿﺪ ﮐﻮدک ﻣﻦ )اﺳﻢ ﺑﭽﻪ( ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﭘﺎرﭼﻪ را از
روی ﺻﻮرت او ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺑﻮﯾﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ ،ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﺳﻤﺶ ،ﺧﻮدش
.ﭘﺎرﭼﻪ را از روی ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﯾ ﮐﺎﻏﺬ رﻧ روی ﯾ ﭼﺮاغ ﻗﻮه ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻮر آن رﻧ ﺷﻮد و آنرا روی اﺳﺒﺎبﺑﺎزی و ﺳﻘﻒ اﺗﺎق ﮐﻮدک روﺷﻦ و ‐
.ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻮر ﺷﻮد و آنرا دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ
.ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺘﺎن ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ‐
ﻃﻮری ﮐﻮدک را در آﻏﻮش ﺑﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﺻﺪاﯾ ﮐﻪ از ﺧﻮد در ﻣآورد )ﻣﺜﻞ د د ﯾﺎ ل ل‐ 
.و (...را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدش ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن او ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﯿﺪ
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎی ﺻﺪار دار ،ﻣﺜﻞ ﻋﺮوﺳﻫﺎی آواز ﺧﻮان و ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و ﭼﻮﻧ اﺳﺘﻔﺎده ‐
.از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ او ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ
ﻗﻄﻌﻪای از اﺳﺒﺎبﺑﺎزی او را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ و ﺑﺎ او ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺳﭙﺲ آنرا در ﺟﯿﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘ از آن ﻣﺸﺨﺺ ‐
.ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺨﻔ ﮐﻨﯿﺪ و از او ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺒﺎبﺑﺎزیاش ﮐﺠﺎﺳﺖ .وﻗﺘ ﮐﻮدک آنرا ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺠﺪداً ﻫﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ را ﺗﺮار ﮐﻨﯿﺪ
ﯾ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﺷﺒﯿﻪ زﻧ را ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺎن دادن آن ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ اﻧﺸﺘﺎن از آن ﺻﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺷﻮد .اﯾﻦ ‐
.ﺑﺎزی ﺑﻪ ﮐﻮدک ﯾﺎد ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ از اﻧﺸﺘﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﮐﻮدک ﯾﺎد دﻫﯿﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ دﺳﺖ زدن ،ﺑﻮﺳﯿﺪن و  ...و ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،او ‐
.را در آﻏﻮش ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺒﻮﺳﯿﺪ
.ﺑﻪ ﮐﻮدک ﮐﻤ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ راه ﺑﺮود؛ ﻣﺜﻼ ﭼﻨﺪ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی را در ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﻮﺗﺎه از ﯾﺪﯾﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮدارد ‐
ﮐﻮدک ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﯿﺪ و او را در آﻏﻮش ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ در آﻏﻮش ﺷﺨﺺ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و از ‐
.ﻓﺮد ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﯾ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی و ﯾﺎ ﯾ ﭼﯿﺰ ﺟﺎﻟﺐ ﮐﻮدک را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در آﻏﻮش او ﺑﻤﺎﻧﺪ
دو ﻃﺮف ﯾ ﺟﻌﺒﻪ را ﺳﻮراخﻫﺎی رﯾﺰ و درﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از ﮐﻮدک ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎﯾﺶ را درون ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .او ﺑﺎ اﯾﻦ ‐
.ﮐﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای داﺧﻞ ﮐﺮدن ﻫﺮ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﺑﻪ درون ﺟﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻓﻀﺎﯾ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ
اوﻟﯿﻦ ﭘﺎزﻟ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺗﻬﯿﻪ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روش ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﮐﺮدن و ﺟﻮر ﮐﺮدن وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ‐
.در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﺎق ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﮐﻮدک ﺧﻮد را ﺻﺪا ﮐﻨﯿﺪ و زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺎه ﮐﺮد ﺑﺮای او ﯾ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﺗﺎن دﻫﯿﺪ ‐
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.اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ و ﻃﻌﻢ و ﻣﺰهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﯾﺎد ﺑﯿﺮد و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺰهﻣﺰه ﮐﻨﺪ ‐
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮدک
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻮﺳﯿﻘ ﻫﻮش ﮐﻮدک را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣدﻫﺪ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﯾ آﻟﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘ را
:ﻣآﻣﻮزد ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﺮ او ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺷﻮد
دﮐﺘﺮ ﺟﯿﻤﺰ ﮐﺎﺗﺮال در ﺳﺎل  1997ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  10ﺳﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی  25000داﻧﺶآﻣﻮز اﻧﺠﺎم داد ،درﯾﺎﻓﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ‐
.ﺳﻦ ﮐﻮدﮐ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻮﺳﯿﻘ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
.داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در دروس رﯾﺎﺿ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮی ﮐﺴﺐ ﻣﮐﻨﻨﺪ ‐
ﻫﻮش داﻧﺶآﻣﻮزاﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  9ﻣﺎه و ﻫﻔﺘﻪای ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﺑﺎر ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭘﯿﺎﻧﻮ ﻣﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ  3اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ‐
اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻠﻤ و رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎد ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و  34درﺻﺪ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن در دروس اﺳﺘﺪﻻﻟ،
.ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﺮی ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ دروس ﻣﻮﺳﯿﻘ ذﻫﻦ ﮐﻮدک را ﻓﻌﺎلﺗﺮ و ﺑﺎزﺗﺮ ﻣﮐﻨﺪ .ﻫﺎﻧﺎ ﭘﻼدی ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ‐
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔ ﺑﺎ ﭘﯿﺮی ﻣﻐﺰ ﻣﺒﺎرزه و آنرا ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﮐﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾ آﻟﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻣﻤﺎرﺳﺖ دارد ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﻐﺰ ،ﺧﻄﺮات اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ و ﻣﻐﺰ را ﮐﺎﻫﺶ
.ﻣدﻫﺪ
ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻮﺳﯿﻘ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﻠﻮدی ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺳﭙﺮده ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
اﺟﺴﺎم را ﺗﺠﺴﻢ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط او اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ آن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ
.ﺧﻮﺑ ﺑﺮوز ﻣدﻫﺪ
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