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Ana şey oynamak r ...

Ebeveynler için oyunun 10 al n kuralı

Oyun oynamak biz ye şkinler için - ve çocuklar için güzel bir eğlencedir?

1. Çocuğunuza oynaması için yeterince zaman ve huzur verin.

Oyun oynamak çocuklar için ciddi bir iş r ve yemek yemek ve içmek ka-

2. Kendinizi ve çocuğunuzu aşırı kalabalık bir randevuya programlamayın takvim.

dar önemlidir. Çocuklar doğal olarak meraklıdır. Oynarken dünyayı keşfederler. Anne ya da babada gördüklerini taklit edip deniyorlar. Çoğunlukla
çocukların ilgisini çeken günlük şeylerdir. Yeni şeylere dokunmak ve onları kendileri denemek isterler. Oynamak ve öğrenmek el ele gider.

3. Çocuğunuzun oyununa ciddi bir ilgi gösterin. Dinle
Örneğin, çocuğunuz size ne inşa e@ğini açıkladığında hemﬁkirsiniz.
4. Çocuğunuzu oyun oynarken eleş rmeyin veya geliş rmeyin. Mix
Çocuğunuza nasıl yapılacağını göstermek için oyuna dahil olmayın.
"doğru" bir şey yapmak.
5. Çocuğunuzu odasina itmeyin. Küçük çocuklar sadece güvendikleri biri
etraEa olduğunda oynayabilir.
Tek başına oynamak, sadece 5 yaşına geldiğinde çocuklar için gerçekten ilginç hale gelir.
6. Birlikte oynarken çocuğunuzun tonu ayarlamasına izin verin.
Çocuğunuza nasıl oynanacağını söyleme.
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Ye şkinler oyunları düşündüklerinde, bunu çabucak öğrenmeyle ilişkilendirirler. Ve çocuğun çok şey öğrenmesi için bir çok malzeme de sa;n

7. Çocuğunuza aynı anda çok fazla oyuncak vermeyin.
8. Oynarken çocuğunuzu tüm zorluklardan kurtarmayın.
Çocuğunuzun kendisi için bir şeyi nasıl yapacağını bulmasına izin
verin. Bu cesur ve gururlu yapar.

alınır. Çocuk odaları dolu ve çocuklar bazen bolluktan seçim yapmakta
zorlanıyor. Ye şkinin ﬁkirleri (öğrenme, bilgi verme) ortak oyunda
çocuğun fantezi dünyasıyla (bir şeyler denemekten mutlu) karşılaş;ğında, hayal kırıklığı ve oynamak için isteksizlik olabilir. Daha iyi oynamanıza
yardımcı olmak için işte

9. Temizlik ve güvenlik konusunda çok fazla endişelenmeyin.
Çocuğunuzun mümkün olduğunca denemesine izin verin.
10. Çocuğunuzun toparlamasına ve düzenli tutmasına yardımcı olun.
Iki kişi toplamasi daha eğlencelidir.

