مرکز شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا

نام دوره:
تقویت تمرکز و توجه

توضیح
مطمئنا شما هم وقتی فرزندتان مشغول درسخواندن است ،چندین بار این جمله را به او میگویید .من شخصا این
مشکل را دارم .دختر پرجنبوجوش ،بازیگوش و پرحرفِ هشت سالهام را خیلی سخت میتوانم مجبور کنم یکجا
بنشیند و بدون حواسپرتی زیاد روی تکالیف خود تمرکز کند و آنها را انجام دهد .معموال جلب توجه کودکان کار ساده
ای نیست و از آن دشوار تر ،حفظ تمرکز آنها در یک موضوع برای انجام یک فعالیت هدفمند است .اما زمانی که پای
انجام فعالیت های نسبتا دشوار و پیچیده به میان می آید به همان میزان امکان نگه داشتن تمرکز کودکان کمتر می
شود و احتمال اینکه کودک قبل از اینکه تمام نیرو و توان خود را برای انجام آن فعالیت صرف کند ،صحنه را ترک
نماید بیشتر و بیشتر می شود .اگر شما هم با کودکانی برخورد دارید که حفظ توجه و تمرکز آنها دشوار است این
کارگاه به کمکتان می آید

مخاطبان
والدین

هدف
 باال بردن قدرت تمرکز وتوجه کودکان
 باال بردن اعتماد به نفس
 ارتقای مهارتهایی برای کنترل توجه
 برنامه ریزی و هدف گذاری
 کنترل و هدایت انرژی ها در کودک و نوجوان

سرفصل های آموزشی
به طور خالصه موارد زیر در این دوره بیان می شوند:
1

تمرکز و توجه چیست

2

روشهای شناسایی عدم تمرکز و توجه

3

روش های تقویت تمرکز و توجه در کودکان

4

بازی هایی برای افزایش تمرکز

5

تغذیه هایی که می تواند تمرکز را باال ببرد

02166054958 – 66046018 - 66164670

info@roshaac.ir

www.roshaac.ir

مرکز شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا

 شروع کالس ها از ساعت  9صبح و پایان کالس ساعت  12می باشد.
 محل برگزاری کالسها متعاقبا اعالم می شود.
 یک روز قبل از شروع دوره هماهنگی های الزم با شما انجام خواهد گرفت.
 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  02166054958تماس حاصل فرمایید.
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