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توتی فروتی
برای اطفال ۱.۵
 ۳ساله

اداستانها /کنجکاوی ،احساسات و تخيل ما را درگير خود می
سازند .آنها ما را با دنياهای مختلف آشنا می کنند و به ما اين
تا امکان را می دهند که شخصی يا چيز ديگری باشيم .با حرکات
هم می توانيم بدون گفتن کلمات هدف مان را بيان
کنيم ،احساسات و انرژی خود را رها کنيم و از آن لذت
ببريم حرکت همچنين به ما کمک می کند تا به خودمان و بدن
های مان متصل شويم

امرحله اول :از طفل تان بخواهيد تا به چيز مورد عالقه شان فکر کنند .اين می تواند
يک رنگ ،غذا ،حيوان يا يک چيز ديگری باشد  -فقط يک چيز .حاال به آنها بگوييد
که وقتی آنها کلمه جادويی "ابراکادابرا" را شنيدند ،آنها به "چيز" انتخابی شان تبديل
خواهند شد! بنابراين ،اگر فرزند شما می گويد چيز مورد عالقه آنها گل رز است ،پس
از گفتن کلمه جادويی ،آنها به گل رز تبديل می شوند .شما هم چيز مورد عالقه تان را
انتخاب کرده و به آن تبديل شويد
مرحله دوم :پس از تغيير ،از فرزندتان در مورد چيزی که به آن تبديل شده اند؛ سؤال
کنيد مانند :شما به چی اندازه ای بزرگ يا کوچک هستيد؟ چرا اين اندازه؟ شما حاال
کجا هستيد؟ طعم يا بو داريد؟ اگر به جای تو باشم چه احساسی خواهم داشت؟ کارهای
موردعالقه شما چيست؟ سواالت خودتان را هم مطرح کنيد .در حالی که کودک تان
در حال پاسخ دادن هستند در مورد اطالعاتی که در خصوص شخصيت تخيلی شان با
شما شريک می سازند معلومات جمع آوری نماييد تا بتوانيد از آن برای تهيه يک
داستان خوب استفاده کنيد
مرحله سوم :بعد ،به اطفال خود بگوييد که داستانی برايشان تعريف می کنيد .هر بار
که در طول داستان وقتی از شخصيت تخيلی آنان ياد می کنيد (به عنوان مثال "گل رز
زير مهتاب بزرگ شد" يا "يک موتر با غال مغال زياد از سرک عبور کرد") آنها بايد
بايستند و حرکات احمقانه ای انجام دهند يا هم برقصند! به آنها بگوييد که واقعا ً بايد
تمرکز داشته باشند تا نامش شان را از دست ندهند .به آنها بگوييد که شما هم اين کار
را انجام خواهيد داد .بنابراين ،فراموش نکنيد که "چيز انتخاب شده خودتان" را در
داستان گنجانده و در زمان انجام آن ايستاده باشيد و برقصيد
مرحله چهارم :اکنون يک قانون اضافی وجود دارد! هر زمانی که کلمه "توتی
فروتی" را می گوييد همه بايد در کنار هم بايستند و بصورت احمقانه برقصيد
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امرحله چهارم :اکنون يک قانون اضافی وجود دارد! هر زمانی که کلمه "توتی
فروتی" را می گوييد همه بايد در کنار هم بايستند و بصورت احمقانه برقصيد
مرحله پنجم :شروع به تعريف کردن داستان کنيد .سعی کنيد مواردی را که طفل تان
در مورد شیء مورد عالقه شان با شما شريک ساخته بود را به خاطر داشته باشيد .و
برای به رقص آوردن آنها ،نام شیء مورد عالقه شان را ذکر کنيد! برای جالب تر
شدن اين کار  ،سعی کنيد نام آنها را با پشت سر هم تکرار کنيد  ،به عنوان مثال" .گل
رز از خورشيد پرسيد ،سپس گل رز از ماه پرسيد ،سپس گل رز نشست!" با شيوه
خودتان اين روش را امتحان کنيد ،مکث های طوالنی ايجاد کنيد تا بتوانيد پيش بينی
نماييد و از صداهای بلند و پخش مختلف استفاده کنيد تا فرزندتان را بيشتر درگير
حرکات و رفتارهايتان بسازيد .اين موضوع همچنان به آنها کمک مينمايد تا به
صداهای مختلف وصل شوند
مرحله ششم : :داستان را با رقص "توتی فروتی" به پايان برسانيد! برای نتيجه
گيری ،از اطفال تان بپرسيد که از کدام بخش از داستان تان بيشتر لذت برده اند و
چرا؟
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