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آموزش آشپزی

عکس  روز

مواد الزم: 
۵۰۰  گرم  آووکادو برش خورده    
شکر     ۲۵۰ گرم

۱ عدد لیمو    
طرز تهیه :

بــرای تهیه مربا آووکادو باید از آووکادو رســیده 
استفاده کنید که خیلی نرم نشده باشد و طعم گس 

نداشته باشد. 
آووکادو را از طــول برش بزنیــد و دو نیمه را در 
دستانتان بگیرید و در دو جهت مخالف بچرخانید 

تا از هم جد شود.

گوشــت آووکادو را با قاشق بتراشید و در ظرفی 
جداگانه بریزید.در صورت تمایل میتوانید گوشت 

آووکادو را به صورت نگینی خرد کنید .
شــکر ، آووکادو ، آب و آب لیمــو را در قابلمــه 
مخلــوط کــرده روی حرارت مالیــم به مدت 3 
ســاعت بگذارید بماند تا آووکادو کامال نرم شود 
و بعد از آن به مدت 4۵ دقیقه بجوشــانید تا زمانی 
که آبش کشــیده شــود و حالت پوره وخمیری به 

خودش بگیرد. 
حرارت را خاموش کنید و بعد از سرد شدن مربا را 
در شیشه های دربسته در یخچال نگهداری نمایید.

بندر چارک      بستکمیناببندر لنگهقشمبندرعباس کیش
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آینده چیزی است که هر کس با سرعت شصت دقیقه در ساعت به آن می رسد، 
هر کاری که بکند، هر کسی که باشد.

سی. اس. لوئیس

چهارشنبه 29 دی 1400، 16 جمادی الثانی 1443 ، 19 ژانویه 2022، شماره 3898 )1282 دوره جدید(- 12 صفحه-  قيمت 5000 تومان

بازگشت قوهای فریادکش به تاالب سرخرود - احسان فضلی اصانلو

پارسیان

نکته

   عکس : جعفر همافر

تالش کارکنان خدمات شهری شرکت عمران، آب و خدمات برای رفع آبگرفتگی معابر کیشتالش کارکنان خدمات شهری شرکت عمران، آب و خدمات برای رفع آبگرفتگی معابر کیش

برنامه سینما لبخند کیشبرنامه سینما لبخند کیش

کودک و نوجوان

یک روانشناس با بیان اینکه یادگیری زبان دوم برای 
کودکان ســه تا هفت ســال و پیش از سنین مدرسه 
مفید اســت، گفت: این یادگیــری زمانی می تواند 
برای کودکان مشکل آفرین شود که تبدیل به امری 
ضروری شــده و والدین اجبارا آن را با آموزشــی 
فشرده و نامتناسب با شرایط سنی کودک، به فرزند 

خود تحمیل کنند. 
یادگیری زبان دوم بــرای کودکان را امری مفید در 
جهت رشــد ذهنی و مهارت هــای اجتماعی آنها 
دانست و اظهار کرد: سه تا هفت سالگی دوره حیاتی 
برای کودکان محســوب می شــود که طی آن ذهن 
کودک آمادگی بیشتری برای یادگیری دارد و از این 
رو کودک می تواند زبان دوم را به سرعت بیاموزد. 

این روانشــناس که دانش آموختــه دکترای علوم 
اعصاب اســت، درباره فواید یادگیــری زبان دوم 
برای مغز کودکان ســه تا هفت ســاله، ادامه داد: در 
واقع نواحی از مغز کودکانی که مســلط به دو زبان 
هســتند شروع به فعالیت می کند که در کودکان تک 
زبانه فعالیتی ندارد. از سوی دیگر  تداعی اطالعات، 
دسترســی به حافظه و عملکرد حافظه در کودکان 
مســلط به دو زبان بیشتر و سریع تر است. همچنین 
تمرکز کودکان مسلط به دو زبان بیشتر است چراکه 
این کودکان آموخته انــد چگونه اطالعات اضافی 
و جزئیــات غیر مهــم را نادیده گرفتــه و به اصل 
مطلــب بپردازند و از ایــن رو این کمتر در معرض 
نواقص شناختی و مغزی که ممکن است در هنگام 

سالخوردگی در مغز رخ دهد قرار دارند. 
وی در عیــن حال با تاکید بر اهمیت عدم اجبار در 
آموزش زبان دوم به کودکان و نحوه صحیح آموزش 
این زبان، خاطر نشــان کرد: اکثر والدین زمانی که 
کــودک آمادگی برای یادگیری زبــان دوم ندارد و 

یا با مشــکالت یادگیری مواجه است او را مجبور 
به یادگیری زبان دوم می کنند، در این شــرایط این 
یادگیری می تواند برای کودک آسیب زا باشد و بعضا 
می تواند یادگیریهای بعدی کودک در سنین مدرسه 

را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد. 
ناقل معتقد اســت که یادگیری زبان دوم در کودکان 
سه تا هفت ساله باید بر پایه شنیدن آواها باشد چراکه 
آموزش آکادمیک و آموزش حروف برای خواندن 
و نوشــتن زبان دوم می توانــد در کودکان نتیجه ای 

عکس ایجاد کند. 
این روانشناس تصریح کرد: همانگونه که کودکان زبان 
مادری را از طریق شــنیدن می آموزند باید زبان دوم 
را نیز به طور غیر مســتقیم و از طریق شنیدن کلمات 
بیاموزنــد. در واقع آموزش زبان دوم پیش از ســنین 
مدرســه باید از طریق تصویر و شعر و نه خواندن و 

نوشتن اتفاق افتد چراکه اینگونه انگیزه کودک برای 
یادگیری در دوره مدرسه نیز بیشتر می شود. 

بــه گفتــه وی، والدین نباید کــودکان را مجبور به 
آموزش زبان دوم کنند و در عین حال باید شــرایط 
ذهنی کودک و اســتانداردهای آموزشی متناسب با 

سن کودک خود را نیز لحاظ کنند. 
ناقل در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه آموزش 
زبــان دوم برای کودکان باید به طور مســتمر انجام 
شــود و اینگونه نباشد که والدین پس از مدتی این 
آموزش ها را قطع کنند، افزود: در واقع آموزش زبان 
دوم به کودکان ســه تا هفت ســاله اگر بدون اجبار 
و منطبق با روش های اســتاندارد انجام شود فواید 
بســیاری دارد چراکه هرچه کودک در سن پایین تر 
و به صورت غیر مســتقیم در معرض آموزش های 

استاندرد قرار گیرد برای رشد مغزی او بهتر است.

چگونه و از چه سنی آموزش »زبان دوم« برای کودکان را آغاز کنیم؟

چهار شنبه 1400/10/29
منصور ........ساعت 18:00

شهر گربه ها ........ساعت 20:00
آپاچی...................... 22:00

پنج شنبه 1400/10/30
منصور ........ساعت 18:00

شهر گربه ها ........ساعت 20:00
آپاچی...................... 22:00


