
مهارت های موردنیاز برای ورود به مدرسه

ورود به دبستان مرحله ی مهمی در زندگی کودکانی
است که برای اولین بار حضور در مدرسه و کالس

درس را تجربه می کنند. جدا شدن از والدین و قرار

گرفتن در محیط جدید، ممکن است هیجان انگیز و

در همان حال نگران کننده نیز باشد. حتی کودکانی
که سال گذشته نیز به مدرسه رفته اند، با شروع

سال تحصیلی جدید، درجاتی از این هیجان و

اضطراب را تجربه می کنند.

برخی کودکان به الیل مختلفی ممکن است از رفتن

به مدرسه خودداری کنند که در برخی موارد تبدیل
به یک گرفتاری اساسی برای والدین می شود.

در ادامه به نکاتی می پردازیم که به والدین کمک
می کند مشکالت احتمالی کودک را در این زمینه

مدیریت نمایند.

توانمندی های حرکتی: کودک باید تا اندا زه ی زیادی

مهارت های حرکتی درشت مثل راه رفتن متعال،

دویدن و مهارت های حرکتی ظریف مثل قلم گرفتن

و بستن زیپ و دکمه را به دست آورده باشد.
زبان بیانی: توانایی درک کالم دیگران، بیان جمالت

کامل و برقراری ارتباط کالمی مناسب را شامل

می شود که الزم است کودک کسب کرده باشد.

اجتماعی شدن: توانایی جدا شدن از والدین و

برقراری رابطه با همساالن و سایر افراد، بدون

حضور والدین مهارت دیگری است که انتظار

می رود کوک تا این سن به دست اورد.

مهارت های خودیاری: مهارت های خودیاری زیر تا

این سنین تا حد زیادی باید ایجاد شده باشد.

• استفاده از توالت: کودک باید بتواند به طور
مستقل از توالت استفاده کند و فرایند دفع ادرار و

مدفوع را به شکل صحیح انجام دهد، لباسش را به

اندا زه ی کافی دربیاورد، روی توالت بنشیند، خودش

را بشوید، سیفون را بکشد و دست هایش را بشوید.
• رعایت بهداشت فردی: کودک باید بتواند نکات
مهم بهداشتی را رعایت کند، مراقب آلوده نشدن

غذا و خوراکی هایش باشد، قبل از خوردن غذا

دست هایش را بشوید و تا اندازه ای مراقب نظافت

لباس هایش نیز باشد.

• لباس پوشیدن: توانایی پوشیدن و درآوردن
للباس ها؛ به این معنی که اگر احساس گرما کرد

بتواند لباس رو را دربیاورد و هنگام سرما آن را

بپوشد.

• غذا خوردن: کودک باید بتواند به طور مستقل در
کنار سایر کودکان غذا بخورد.

بسیاری از کودکان در سال اول و گاهی دوم

دبستان، ممکن است همه ی این مهارت ها را به

طور کامل کسب نکرده باشند، ولی مهارت کودک
در این زمینه ها باید به قدری باشد که بتواند تا

اندازه ای مستقل عمل کند. اگر کودک در هریک از

این موارد نیاز به کمک دارد، معلم کودک را از آن

آگاه نمایید 
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