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نکته

آموزش آشپزی

عکس  روز

جاسکسیریکبستکمیناببندر لنگهقشمبندرعباس کیش

مواد الزم:
نشاسته : ۱۰۰ گرم

گالب : نصف لیوان
پودر نارگیل : ۱۵۰ گرم

مغز گردو : ۱۰۰ گرم
شکر : ۲۰۰ گرم

روغن مایع : یک قاشق چای خوری
آب سرد : دو لیوان

طرز تهیه:
۱. داخل یک قابلمه نچســب تفلون، نشاسته را با 
آب ســرد حل کنید و روی حرارت مالیم قرار دهید تا 

نشاسته حل شود و گلوله گلوله نشود.سعی کنید برای 
هم زدن نشاسته از کفگیر یا قاشق چوبی استفاده کنید.

۲. بعد از حل شدن نشاسته، شکر، گالب و روغن 
را به آن اضافه کنید و مرتباً هم بزنید تا مایع کامال غلیظ 

شود و به صورت خمیر در وسط ظرف بماند.
۳. ســپس آن را از روی حــرارت بردارید و مغز 
گردو را به آن اضافه کنید و هم بزنید و بگذارید تا مایه 

باسلوق سرد شود.
۴. بعد از ســرد شــدن، آن را به مدت یک ساعت 

داخل یخچال قرار دهید تا سفت شود.
۵. ســپس دست خود را کمی چرب کنید و مایع 
خمیری شــکل باســلوق را بعد از یک ســاعت که از 
یخچــال در آوردید کمــی ورز دهید و بعد به صورت 
لوله هایی به قطر ۳ ســانتی متــر در بیاورید و در پودر 
نارگیل بغلطانید و با مغز گردو روی آن را تزیین کنید.
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“باسلوق ”

خاطرات خیلی عجیب هستند،
گاهی اوقات می خندیم به روزهایی که گریه می کردیم وگاهی گریه می کنیم به یاد 

  »هاروکی موراکامی«روزهایی که می خندیدیم!

  انتظــارات حقیقی یادگیری از راه دور را درک 
کنید 

دانش آموزان چه مدت زمــان باید برای یادگیری 
به صورت آنالین صــرف کنند؟ مالحظات زمانی برای 
همه افــراد وجود دارد و دانش آموزان بزرگتر می توانند 
مدت زمان بیشــتری را نسبت به دانش آموزان کم سن و 

سال تحمل کنند. 
معلم یا مدرسه باید راهنمایی های منطقی ارائه دهد، 
زیرا برای یادگیری کودکان خردسال ، تعامل و بازی با هم 
کالســی ها ارزشمند است پس به طبع دانش اموزان کم 
سن و سال تر زمان کمتری را قادر به تمرکز روی مفاهیم 

آموزشی آن هم در کالس مجازی هستند.
  مشخص کنید که چه نوع فعالیتی برای کودک 

شما بهتر است 
آیا فعالیت خاصی وجود دارد که فرزند شما تمایل 
به انجام آن داشته باشد ؟ به عنوان مثال ، آیا کودک شما در 
جایی که مربی حضور دارد یا با انجام فعالیت های همزمان 
بهتر عمل می کند؟ چه بسترهایی یادگیری کودک را بیشتر 
درگیر می کند؟ پاسخ به این سواالت می تواند برای شما 
و معلم فرزندتان ارزشمند باشد تا به شما کمک کند برای 

یادگیری بهتر دانش آموز برنامه ریزی کنید.
  فرزند خود را تشویق به تحرک کنید

کودکان باید به طور مکرر در طول روز تحرک داشته 
باشــند . قبــل از اینکه کودک روی یادگیــری از راه دور 
تمرکز کند بایــد ورزش انجام دهد چراکه فعالیت مفید 
بدنــی توانایی ذهنی او برای تمرکز و فعالیت های ذهنی 
را افزایــش می دهد . بعضی از کودکان هنگام ایســتادن 
بهتــر می تواننــد روی کارها تمرکز کنند در این صورت 
رایانه یا تبلت باید روی ســطح برجســته باشد تا کودک 

بتواند بایستد.
  حواس پرتی او را کاهش دهید  

در صــورت امکان ، وقتی کودک مشــغول انجام 
تکالیف مدرســه است ســر و صدا و بی نظمی محیط را 
کاهش دهید و یک فضای کاری مشخص شده که کودک 

در آن راحت باشــد برای او تعیین کنید تا به این ترتیب 
حواس پرتی او را کاهش داده باشید .

  وسایل مورد نیاز او را دم دست داشته باشید 
از اتصال اینترنت اطمینان یابید و برای کاهش حواس 
پرتی اجازه دهید فرزندتان از هدفون استفاده نماید. کتاب 
ها، جزوه ها، برنامه درسی و... را در دسترس قرار داده و 
برای کمتر خسته شدن کودک در زنگ استراحت برای او 

خوراکی یا نوشیدنی سالم و مقوی تهیه نمایید.
  برنامه خود را طبق نیاز تنظیم کنید 

اگر دریک زمان متناوب فرد مشغول یادگیری است 
و خیلی احســاس خستگی می کند تغییراتی در برنامه او 
ایجاد کنید تا کمی استراحت کند و یا به موضوع دیگری 
بپردازد ،برای آموزش مطالب دشــوارتر زمانی را در نظر 
بگیرید که فرد هوشــیار و فعال تر اســت در این صورت 
درک مطالب برای آنها آسان تر است و سریع تر می آموزد.

  از چک لیست استفاده کنید 
برخــی از کودکان که واقعاً با تمرکز مشــکل دارند 
، تهیه یک چک لیســت از وظایــف مورد نیاز برای یک 
فعالیــت خاص مفید خواهد بــود. به عنوان مثال ، اگر از 
کودک خواسته شود برنامه درسی را تماشا کنند ، بخوانند 
و سپس به سوال پاسخ دهند چک لیست برای هر یک از 
این فعالیت های مورد نیاز کلمات کلیدی مانند تماشــا ، 

خواندن ، نوشتن است .
  به کودک اجازه دهید سر کالس سوال بپرسد

اگر فرزند شــما احســاس می کند که مطلبی را یاد 
نگرفته حتما باید از معلم خود ســوال بپرســد. از سوال 
پرسیدن واهمه نداشته باشید. هنگامی که دانش آموز سوال 
می پرسد ، برای شنیدن جواب دقت و تمرکز بیشتری به 
خرج می دهد. بنابراین سوال پرسیدن هم یکی از راه های 

افزایش تمرکز سر کالس محسوب می شود.
  به کودک و البته خودتان  استراحت دهید 

معلمان نمی خواهند کودکانشان از یادگیری ناامید 
و خســته شــوند به همین خاطر وقت زیادی را صرف 
مــی کنند تا درس ها را جالب جلوه دهند و متناســب با 

دستورالعمل ها سطح مناسب رقابت را برای دانش آموزان 
خود ایجاد کنند اگر مبحثی برای آنها چالش برانگیزباشد 
یا کودک خسته و ناامید شود فعالیت را متوقف کرده و به 
او استراحت دهید تا کودک در این زمان فرصت پردازش 
اطالعات را داشته و در روز دیگری به اتمام آن بپردازد .
  سالمت روان الزمه یادگیری بهتر کودک است

چنانچه پیش از این بارها در نمناک اشاره شد نکته 
ی بسیار مهمی که این روزها تمامی والدین به خصوص 
والدیــن دانش آموزان مقطع ابتدایی باید در نظر داشــته 

باشند حفظ سالمت روان کودک است .  
بی پرده بگویم که فشــار روانی وارد شده از طرف 
شــما بــه دانش آموز در زمینــه ی درس خواندن نه تنها 
تاثیر مثبتی نخواهد داشت بلکه اثرات منفی جدی برجای 

خواهد گذاشت .  
کــودک را به حال خود رها نکنید از طرفی بیش از 
حد او را تحت فشار قرار ندهید چراکه در هر دو حالت او 
را از ادامه ی یادگیری در شرایط روانی سالم دور کرده اید 
. با نهایت آرامش و البته جدیت در حد تعادل فرزندتان را 
برای یادگیری و ادامه ی هرچه بهتر روند آموزش آنالین 
یاری کنید . اگر فرزندما ســالمت روان و آرامش روحی 
الزم را داشــته باشــد قطعا تمرکز بهتری برای یادگیری 

خواهد داشت .
  کــودک را ترغیب کنید در بحث های کالســی 

شرکت کند
اگر معلم ازدانش آموزان خواست که نظرات و ایده 
های خود را بیان کنند، فرزند شما هم بهتر است در بحث 
ها شرکت نماید ، گوش دادن به نظرات دیگران و شرکت 
در مبحث سبب می شود تمرکز بیشتری سر کالس داشته 

باشید.
  بازخورد مثبت نشان دهید 

هر زمانی که کودک آموزش آنالین خود را به خوبی 
کامل کرد ســریع بازخورد مثبتی مانند دادن یک ستاره یا 
برچســب نشــان دهید زیرا ایجاد انگیزه نقش مهمی در 

یادگیری او دارد.

شیوه های حفظ و افزایش تمرکز کودک در کالس آنالین
کودک و نوجوان

عکس ها: جعفر همافر
تالش شبانه روزی برای آماده سازی پارک طلوع کیش


