
 به  ساله چهار - سه كودكان به. مي ماند کودک ذهن در هميشه براي كه است عادت هايي هميشگي آموزش براي زمان بهترين كودكي

 .کند چه خود زباله هاي ديگر با يا و بيندازند كجا را بستني آشغال مي خورد، بستني وقتي که آموخت مي توان راحتي

 :مي کنيم اشاره مي کند، ياري را ما کودک، به طبيعي منابع حفظ آموزش در که روش هايي برخي به زير در 

 :كردن نقاشي

. مي كشند نقاشي بگيرند، دست به قلم بتوانند آن كه محض به كودكان بيشتر. است كودكان مهارت هاي نخستين از يكي كردن نقاشي   

 طور چه مي كند نقاشي آن با كه مدادي بدهيم توضيح كودك به مي توانيم. شود آغاز نقطه همين از بايد آموزش ها نخستين بنابراين

 و جنگل ها از حفاظت به مي تواند آن ها، بي رويه نتراشيدن و رنگي ها مداد از بهينه استفاده با كه بدهيم ياد او به سپس. است شده ساخته

 .كند كمك درختان

 :نقاشي برگه هاي    

 استفاده قابل و سفيد آن ها روي يك كه باطله اي برگه هاي مي خريم، او براي كه نقاشي دفتر بر عالوه. است نقاشي برگه هاي بعدي گام 

 درست شيوه. كند استفاده برگه ها اين از نقاشي براي تا بدهيم قرار او رنگي هاي مداد كنار كودك، ميز روي و نريزيم دور را است

 براي درختان قطع از مانع مي تواند كاغذها از مناسب استفاده با كه بدهيم شرح او به سپس و بدهيم توضيح او براي را كاغذ شدن

 .بشود كاغذ توليد

 :انرژي حفظ 

 كه بدهيد توضيح او اعتراض جواب در. بكشيد بيرون برق از را راديو يا تلويزيون او عالقه مورد برنامه شروع از قبل لحظه چند

. بود نخواهد ما اختيار در انرژي اين آن، به ضروري نياز هنگام كنيم، استفاده بي رويه ديگري انرژي هر يا برق انرژي از اگر

 انواع درباره. بماند او ذهن در تلويزيون تماشاي و برق داشتن دوباره لذت و برق نبودن اين تا كنيد روشن را راديو يا تلويزيون

 .دهيد توضيح او براي.. و آن توليد شيوه هاي انرژي،

 :بكاريم دانه  

 مثل دانه هايي يا سبزي ها تخم كاشتن با. كنيم باغباني او همراه دريابد، درستي به را آب و خاك از حفاظت مفهوم فرزندمان آن كه براي

 براي. كنيم آشنا... و خورشيد نور سالم، آب خوب، خاك به گياه نياز گياه، رشد مراحل با را او گلدان يا منزل حياط در آفتابگردان

( شوينده مواد با شده مخلوط آب )ناسالم آب يا( نفت به آغشته خاك مثل )نامناسب خاك با را كوچك نمونه يك است بهتر او، بهتر درك

. مي آموزد او به خوبي به را مفاهيم بيمار و سالم گياه مقايسه. ببيند را گياهان بر خاك و آب آلودگي تأثير خوبي به كودك تا بدهيم رشد

 .مي كند بيشتر زيست محيط با را او ارتباط پارك ها و گلخانه ها از بازديد

 :طبيعت با بازي

 آزمايش هاي و بازي ها کنيم، آشنا باران مثل طبيعي نعمت هاي يا طبيعت در مختلف موجودات وجود و طبيعت با را کودک آن که براي

 جلوي را …و شير خالي بطري هاي شوينده، مواد خالي ظرف هاي باران بارش هنگام مثال براي. بدهيم انجام او همراه را ساده يي

 گلدان هاي ظرف ها، اين در شده جمع باران آب با بخواهيم فرزندمان از سپس. شود جمع داخل شان باران آب تا بگذاريم حياط يا پنجره

 .مي دهد نشان کودک به را اقيانوس ها و درياها در باران آب شدن جمع عملي و ساده صورت به آزمايش اين. کند آبياري را منزل

 :علمي گردش 

 .بگنجانيم غيرمستقيم طور به را علمي آموزش هاي خانواده، تفريحي برنامه هاي در اين که يا بدهيم ترتيب علمي گردش بار يک هفته اي

 :بسازيم کاردستي 

 او براي اضافي پارچه هاي از استفاده با سپس. مي شوند تهيه چه طور …و کاغذ چوب، پارچه، که بدهيم توضيح فرزندمان براي ابتدا

 پارچه، کاغذ، مثل دورريختني ظاهر به مواد از استفاده با چقدر هر. بسازيم …و جامدادي جاجورابي، عروسک، مثل مختلفي وسايل

. آموخته ايم فرزندمان به را مواد ارزش نسبت همان به بسازيم جديد وسايل …و( شوينده مواد خالي ظرف هاي مثل )پالستيک چوب،

 استفاده قابل وسايل مي رسند، نظر به دورريختني ظاهر به که موادي از مي توان سازي آشغال جاي به که مي آموزيم او به طرفي از

 .ساخت



  

 :انرژي بدون روز يک

 يا برقي وسايل از استفاده يا بازي ها اسباب با بازي خاص روز اين در. باشيم داشته خانه در انرژي بدون روز بار، يک ماهي

 نمي کنند، کار انرژي با که وسايلي از بايد فقط روز اين در. است ممنوع …و همراه تلفن از استفاده …و تلويزيون تماشاي باتري دار،

 از جلوگيري و منابع اين حفظ ضرورت و امروز زندگي در آن ها جايگاه انرژي ها، اهميت و ارزش فرزندمان کار اين با. کنيم استفاده

 .مي آموزد را ارزش با منابع اين رفتن هدر به


