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نکاتی برای والدین و مراقبین کودک :

در ایــن کتــاب ،بــرای کــودکان شــما تصاویــری وجــود دارد تــا رنــگ کننــد، کادرهایــی خالــی  کــه 
در آن نقاشــی بکشــند، تصویرهایــی کــه بتواننــد انتخــاب کنند،جملــه هایــی کــه آنهــا  مــی تواننــد آن 
جمــات را بنویســند و کپــی کننــد و بــازی هــا و پــازل هایــی کــه مــی تواننــد بــا آنهــا بــازی کننــد.
یکــی از مهــم تریــن مــوارد بــرای کــودکان ایــن اســت کــه بــه بــرادر و خواهــر خــود فکــر کننــد و 

صادقانــه و آزادانــه دیدگاهشــان را دربــاره ی زندگــی خانوادگــی خــود  بیــان کننــد.
اگــر آنهــا نمــی خواهنــد چیــزی بنویســند و یــا نقاشــی  بکشــند ، شــما مــی توانیــد در حالــی کــه 
برایتــان صحبــت مــی کننــد حــرف هایشــان رابــرای آنهــا بــه شــکل نقاشــی  بکشــید و بنویســید.
 در ایــن کتــاب جاهــای خالــی بــرای آنهــا گذاشــته شــده تــا اســم خواهــر یــا برادرشــان را کــه داری 

اتیســم اســت در جــای خالــی بنویســند و آن صفحــه را مخصــوص خودشــان کننــد.
در انتخاب صفحات آزاد هستند و اجباری نیست که همه ی فعالیت ها را کامل کنند.

صفحــات مــی تواننــد کپــی شــوند بــرای اینکــه شــما بتوانیــد آنــرا بیــش از یکبــار و بــرای تعــداد 
افــراد بیشــتری اســتفاده کنیــد.

آماده باشید برای به اشتراک گذاشتن احساساتتان
ــه آنهــا نگاهــی  ــا گذشــت زمــان ب ــا ب ــد ت شــاید شــما بخواهیدصفحــات کامــل شــده را نگــه داری

ــر احساســات و دیدگاههــای هرکــس بشــوید. ــا متوجــه چگونگــی تغیی ــد ت ــاره بیندازی دوب

چگونه از این کتاب استفاده کنیم ؟

این کتاب به شما کمک می کند که به خانواده تان به خصوص خواهر یا برادرتان که دارای اختال 
اتیسم هستند فکر کنید.

هر صفحه برای شما فعالیت هایی برای انجام دادن دارد.
مجبور نیستید که همه را یکباره انجام دهید . زمان بندی کنید .

بهتر است این کتاب تمرین را همراه والدین یا یک بزرگسال پرکنید و در موردش با آنها صحبت کنید.

شما می توانید :

رنگ کنید 

بنویسید

عکس بچسبانیدصحبت کنید

بازی کنید

نقاشی بکشید
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خانواده من خانواده من 

در خانواده ی من ........نفر زندگی می کنند.آیا می توانید نام افراد و حیواناتی که در خانه شما هستند را پیدا کنید ؟ 

این تصویر ما )تمام اعضای خانواده( در پارک است.
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- چه تعداد آدم و حیوان خانگی با شما زندگی می کنند ؟ 

طراح جدول : مهدی قنادزاده 

34

تعداد اعضای  خانواده خود را بنویسید. یک تصویر دسته جمعی از خودتان بکشید 
یا یک عکس دسته جمعی از خانواده تان را بچسبانید.



 اسم من ......................... است. 
این تصویر منه . من .................... ساله هستم. 

 این تصویر خواهر / برادر من است.

اسم او ............ است و ............... سال دارد.

او اختال اتیسم/آسپرگر  دارد / یا در طیف اتیسم قرار دارد.

این یک بیماری نیست اما باعث میشه اون با بقیه فرق داشته باشه

* یک تصویر از خواهرتان / برادرتان را در قاب بکشید و یا یک عکس از او بچسبانید.

* اسم و سن او را داخل کادر بنویسید.

* هروقت کادر چین دار  شبیه این را در کتاب تمرین دیدید، اسم خواهرتان/ برادرتان را در آن 
بنویسید) یا بدهید  فرد دیگری  برای شما بنویسد(

* هر آیتمی که  در مورد شما صدق نمی کرد را رها کنید. یک تصویر از خودتان را داخل قاب بکشید یا یک عکس بچسبانید. اسم و سنتان را داخل 
کادرها بنویسید.
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خواهر / برادر من دوست داره با .........بازی کنه، ...... بپوشه ، ....... تماشا کنه ،  ....... بخوره. من دوست دارم با ........... بازی کنم ،  .......... بپوشم  ، .......... ببینم ،.......... بخورم.

* در فضاهای خالی تصویر چیزی را که دوست دارید با آن بازی کنید ، بپوشید ، تماشا کنید             
و بخورید را نقاشی کنید.

* در مورد احساسی که هر کدام از این چیزها به شما می دهند صحبت کنید.

* چیزهای دیگری را که دوست دارید توی حباب ها ی خالی بنویسید یا نقاشی کنید.

* در مورد اینکه چرا به این چیزها عاقه دارید حرف بزنید .

چیزهایی را که خواهرتان / برادرتان دوست داره با آنها بازی کنه ، بپوشه ،تماشا کنه وبخوره را 
نقاشی کنید .

چیزهای دیگری که ) خواهرتان یا برادرتان (  دوست داره را در حباب ها بنویس یا نقاشی کن.

در مورد چیزهایی که بهشون عاقه داره حرف بزن.

در مورد این که چرا به این چیزها عاقه داره صحبت کن.

اسباب بازیاسباب بازی
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ما همیشه از انجام دادن کارهایی یکسان) مثل هم( لذت نمی بریم :

* باز کردن کادوها                                 

* کتاب خواندن

* شنا کردن

* کوهنوردی

* تکان دادن و چرخاندن وسایل

* انجام دادن مکرر یک کار یکسان

* بازی کردن در مهمانی

* به خط کردن ماشین ها

* فوتبال بازی کردن

* لباس پوشیدن 

* اسم خودتان را در کادر صاف و اسم خواهرتان /برادرتان را در کادر چین دار بنویسید.

* برای بادکنک ها نخ بکشید بطوریکه انگار شما و برادرتان / خواهرتان  بادکنک هایی را در دستتان 
نگه داشته اید که حاوی کارهای مورد عاقه ی شما است. اگر یک بادکنک کار مورد عاقه ی هر دوی 

شماست برای آن بادکنک دونخ بکشید )یکی در دست شما و یکی در دست برادرتان / خواهرتان (

* در مورد کارهای  متفاوت دیگری که دوست دارید انجام دهید )و در بادکنک ها نیست( صحبت کنید.

* دوست داری کارهای مورد عاقه ات را به تنهایی انجام بدی یا همراه با دوستانت ؟

* در بادکنک خالی می توانی ایده های خودت )درمورد کارهای مورد عاقه ات ( را بنویسی

* تصویرها را رنگ کن.

910



جدول معمایی در مورد تصاویر چیزهای خوب و عالیق افراد خانواده

* به عنوان کمک به حل جدول به تصاویر کنار جدول نگاه کنید و اگر جایی در حل جدول 
مشکل داشتید، از بزرگترها کمک بگیرید. 

* با کمک تصاویر 1 تا  5 ستون ها و ردیف های 1 تا 5 را در جدول پر کنید . بعد حروفی 
،   ،   است را در  که در خانه ی مربوط به آن عامت های         ،   ،  

قسمت رمز جدول بنویسید تا رمز جدول را کشف نمایید.
 

 

طراح : مهدی قنادزاده 
 1

) موسیقی (

 3

) تنیس (
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) استخر (
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) پارک (

 2

) سینما (
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من گاهی وقتها عصبانی و ناراحت می شوم ، وقتی : 

* برادرم /خواهرم وسایل مرا خراب می کند.
*دوستانم خواهرم /برادرم را مسخره می کنند.

*پدر و مادرم برای من وقت ندارند.
*من مجبورم در مراقبت از خواهرم/ برادرم  به پدر و مادرم کمک کنم.

* تصویر چیزهایی را که تو را ناراحت می کند رنگ کن و بقیه را سیاه و سفید  باقی بذار.

*چیزهای دیگری را که باعث عصبانیتت می شود را در فضاهای خالی نقاشی کن.

* در مورد چیزهایی که دیگر اعضای خانواده تان را اذیت می کند، صحبت کنید.
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خواهر / برادر من گاهی وقتها عصبانی و ناراحت می شود ، وقتی : 

* بعضی چیزها تغییر می کند. 
* مجبور است کاری را تمام کند. 

* ما قوانین را می شکنیم. 
* وقتی شام را دوست ندارد. 

کاری که ما در مواقع ناراحتی و عصبانیت انجام می دهیم : 

* جیغ یا داد کشیدن   *قهر کردن   * کتک زدن افراد    *کوبیدن درها   *پرت کردن وسایل
* چیزهای بد گفتن    *گریه کردن   * لگد زدن

این که احساس ناراحتی و یا عصبانیت می کنیم اشکالی نداره اما نباید به دیگران صدمه بزنیم.
کودکان دارای اتیسم متوجه این نمی شوند که دارند به  دیگران صدمه می زنند.

کارهایــی کــه شــما و خواهرتــان / برادرتــان در مواقــع عصبانیــت انجــام مــی دهیــد را عامــت بزنیــد. عامــت 
هــای خودتــان را در کادرهــای صــاف کوچــک و برادرتــان را در کادرهــای چیــن دار بزنیــد.

درمــورد ایــن کــه در مواقــع عصبانیــت خواهرتــان / برادرتــان چــه احساســی پیــدا مــی کنیــد حــرف بزنیــد. در 
مــورد ایــن کــه هــر کــدام از اعضــای خانــواده تــان وقتــی عصبانــی مــی شــوند چــه رفتــاری دارنــد صحبــت 

کنیــد و بــه همــه اینهــا بخندیــد.
ــت انجــام مــی دهــد را در جاهــای  ــن عصبانی ــرادر / خواهــر شــما در حی ــا ب کارهــای دیگــری کــه شــما ی

ــی بنویســید. خال

* تصویر کارهایی که خواهرتان / برادرتان را ناراحت می کند رنگ کنید.

* کارهای دیگری که باعث ناراحتی و عصبانیت او میشود را نقاشی کنید و در مورد اینکه 
چقدر این کارها با کارهایی که شما را ناراحت می کند متفاوت است ، صحبت کنید .

وقت تمام است ... 

خواهرم / برادرم من 
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ببخشید! می دونم االن وقت تلویزیون 
دیدنه اما ما مجبوریم بریم بیرون. 

با عرض پوزش 

   استخر امروز تعطیل است.

 تلویزیون
 ماشین 



کارهای گوناگونی که به آرام شدن ما کمک می کند :  

* بازی کردن با کامپیوتر    *پریدن روی ترامپولین    * مشت کوبیدن به بالش و کوسن 
* دراز کشیدن   * تاب خوردن  * دیدن فیلمهای مورد عاقه    * دویدن   * موسیقی

* گاهی اوقات آرام شدن برای خواهرم / برادرم از من مشکل تر است. 
ــد.  ــد آرام شــوید عامــت بزنی ــان کمــک میکن ــه شــما و خواهرتان/برادرت ــار چیزهایــی کــه ب در کن
تیــک هــای مربــوط بــه خودتــان را در کادرهــای صــاف و بــرای برادرتــان /خواهرتــان را در کادرهــای 

چیــن دار بگذاریــد.

کارهای دیگری که شما یا برادرتان / خواهرتان را آرام می کند در جاهای خالی بنویسید.

در مورد اینکه اعضای خانواده چگونه می توانند به یکدیگر در آرام شدن کمک کنند حرف بزنید.

بعضی وقتها می ترسم یا نگران می شم اگر : 

* گم شوم    * فکر اینکه صدمه ببینم    * نتونم کارهامو انجام بدم  * توی اتاق تاریک بمونم  

احساس بهتری می کنم اگر : 

* در مورد نگرانیها و ترسهایم با کسی صحبت کنم .  * درخواست کمک کنم.  * از چراغ قوه استفاده کنم .    
* دست یکی را بگیرم. 

تصویر چیزی را که باعث ترس شما میشود به تصاویری که کمک می کنند وصل کنید. اگر بخواهید می توانید 
بیشتر از یک خط به هر تصویر وصل کنید.

در مورد یکبار که خیلی ترسیده بودید و کاری که اون زمان انجام دادید صحبت کنید.

از فضاهای خالی برای نقاشی کشیدن و یا نوشتن کارهای دیگری که شما برای آرام شدنتان انجام می دهید ، 
استفاده کنید.

از این طرف 

بوق  بوق 

از آن طرف

لطفا من را 

راهنامیی کنید.

 من خواهرم / برادرم
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خواهر / برادر من وحشت زده یا به شدت نگران می شود اگر : 

* صدای بلند بشنوه  * در مکانهای شلوغ بره    * به مکانهای جدید بره  * اگه چیزی در خانه تغییر کنه. 
 من گاهی وقتها می تونم کمک کنم : 

* با گفتن این موضوع  به پدرو مادرم   * بردن اون به یک جای ساکت  *دادن یه گوشی یا پارچه ای که 
روی گوشهاش بذاره   *نفس عمیق کشیدن و شمردن

از تصاویری که باعث ترس خواهرتان / برادرتان می شود به تصاویری که به او کمک می کند خط بکشید.

در مورد اینکه کدومتون بیشتر نگران و وحشت زده می شوید صحبت کنید.

از فضاهای خالی برای نوشتن یا کشیدن کارهایی که باعث نگران شدن برادرتان / خواهرتان می شود و 
کارهای دیگری که شما برای کمک کردن به برادرتان / خواهرتان می توانید انجام دهید ، استفاده کنید .

من همیشه در حال یاد گرفتن کارهای  جدید هستم :

اینها بعضی از چیزهایی است که من میتونم انجام بدم :

*  شنا کردن  * نقاشی کشیدن   * با ابزارهای موسیقی آهنگ زدن  * بستن بند کفش ها

* کتاب خواندن  *سریع دویدن  *دوچرخه سواری

 به تصاویر داخل مدالها نگاه کنید. تصاویر چیزهایی را که در آن خوب هستید رنگ کنید.

طایی : خیلی خوب    نقره ای : خوب       قهوه ای : تقریبا خوب

کارهای دیگری که می توانید انجام دهید را در مدال های خالی بنویسید یا بکشید.

در مورد کارهایی که شما قبا انجام داده اید و به انجام دادن اونها افتخار می کنید صحبت کنید.

سوپرمارکت جدید امروز 
افتتاح می شود. 
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خواهرم/ برادرم هم در بعضی از کارها  خوب است اما همه ی کارهای خوبی که 

می تونه انجام بده شبیه کارهای من نیست :

بازی های کامپیوتری  * شمردن *  به یاد آوردن چیزها    * حفظ تعادل   * باالرفتن    *  

* چرخاندن  * پازل چیدن  *  لبخند زدن

به تصاویر نگاه کنید. تصاویرچیزهایی که خواهرتان/ برادرتان در آن خوب است  را رنگ کنید.

 کارهایی که او در آنها خیلی خوب است را در نشان روبان دار بکشید یا بنویسید.

کارهای  دیگر را در مدال های خالی اضافه کنید.

در مورد وقتی که خواهرتان/ برادرتان کاری خیلی فوق العاده انجام داده صحبت کنید.

انجام دادن برخی کارها برای خواهر/ برادر من مشکل است :

* فهمیدن اینکه منظور ما چیه  * منتظر ماندن برای چیزها   * فهمیدن احساسات ما     *عجله کردن

*  پیوستن به بازی من و دیگران    * مکالمه داشتن

من می تونم  به خواهرم / برادرم کمک کنم با :

* استفاده از نمادها و یا نوشتن کارها برای او             * آرام تر حرف زدن ) با سرعت کمتر و شمرده 
صحبت کردن با او(     * پیوستن به بازی هایی که او دارد انجام می دهد    * آرام و خونسرد بودن حین 

بازی کردن با او     * صبور بودن حین بازی کردن با او   * نشان دادن اینکه قرار است چه کاری انجام دهیم

کارهایی را که فکر می کنید به برادر / خواهرتان کمک می کند را رنگ کنید. بقیه ی کارها را سیاه و سفید 
بگذارید.

تصاویر کارهایی  که  انجام دادن آن برای او مشکل است را به تصاویری که نشان دهنده ی کارهایی است 
که می تواند به او کمک کند، وصل کنید. می توانید بیشتر از یک خط به هر تصویر وصل کنید.

در مورد کارهای دیگری که می تواند به خواهرتان / برادرتان کمک کند و اینکه شما چگونه این کارها را یاد 
بگیرید صحبت کنید. 
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ایستگاه اتوبوس

موافقی بریم تلویزیون ببینیم ؟ 

xbox
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این بهترین کارهایی است که من در مورد خواهرم/ برادرم دوست دارم :

* دانستن چیزهای زیاد          *دروغ نگفتن           * شوخ طبع بودن              *خوب بودن 
 *عاقه به باز های جست و خیزی

تصاویری را که درست است رنگ کنید.

کارهایی که برادرتان / خواهرتان انجام می دهد و شما آنرا دوست دارید را در ستاره های کوچک بنویسید.
بهترین کار خواهرتان / برادرتان را در ستاره بزرگ بکشید یا بنویسید.

من آرزو دارم خواهرم / برادرم بتونه :

* کمتر نگران بشه            * دوستان زیادی داشته باشه          * با من بازی کنه    * رازهامونو بهم بگیم

آرزویتان را در بزرگترین ستاره ی چوب جادویی بکشید،  بنویسید

یا یکی از آرزوهای صفحه قبل را کپی کنید.

درمورد آرزوهایتان صحبت کنید.

رزو کن 
آ
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خانواده من متفاوته
همه خانواده ها متفاوتن
و این فوق العاده اس.

در مورد چیزهایی که اتفاق می افته و باعث خنده شما و خانواده تان می شود صحبت کنید.           
یک تصویر از خود و خانواده تان را با چهره های خوشحال در پارک بکشید یا بچسبانید.
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