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عمل تا کردن کاغذ ممکن است در نگاه اول زیاد آموزشی به نظر نرسد اما انجام اوریگامی با فرزندانتان یک روش بسیار خوب برای 

 آنها نیاز دارند تا در کالس درس پیشرفت کنند. ایجاد مهارت هایی ست که

 چه زمانی می توانید آموزش اوریگامی به فرزندتان را شروع کنید؟

 نوپا کودکان برای است ممکن اما اغلب سال ذکر کرده اند، 8-6 را سن حداقل آموزشی اریگامی، های کیت و ها کتاب اکثر گرچه

 بتوان تاهای پایه ای و آسان را یاد داد.

آموزش به  است، گذاشته نمایش به ژاپن و متحده ایاالت سراسر در خود نمایشگاهی ازکارهای که اریگامی هنرمند استفان، لیندا

 دخترش را از سه سالگی آغاز کرده بود.

پایه  درس های اوریگامی برای نوپاها و پیش دبستانی ها تمرکز اصلی اش بر یاد دادن تشخیص شکل ها و رنگ هاست، این دانش

 های اصلی ذهنی که کودک برای اینده نیاز دارد را می سازد.

یک  داوطلبانه است. استفان گفت من -بصری  تفکر توسعه برای حیاتی مهارتهای - تقارن درک و فضایی معنایی ساختن اوریگامی

 بار در سال در کالس های فرزندانم اوریگامی اموزش می دهم.

 شته باشم که مفاهیم ریاضی و هندسه از این طریق به کودکان آموزش داده شودمن همیشه سعی می کنم تاکید دا

 خط بر من بزرگتر، های بچه برای کودکان پیش دبستانی، من تاکید به تا کردن یک مربع از قطر و تبدیل به مثلث می کنم، برای

 قارن داشته باشند.بسیاری از الگوهای اوریگامی ای که در دو طرف تاهای مت یا میکنم تأکید تقارن

 درس های آموزش داده شده

می باشد، این مسئله به بچه ها کمک می کند تا موارد پایه ای که  3Dچون اوریگامی شامل تبدیل یک صفحه مسطح به یک طرح 

 در دبیرستان و دانشگاه نیاز دارند یاد بگیرند.(STEM)برای درک بهتر علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی 

یک تا دو دهه آینده به مشاغل با درآمد  میان در STEM های مرتبط با حرفه که رود می انتظار زیرا است، بسیار مهم مسئله این

 خوب و زود پیش رونده تبدیل شوند.

 فرایند از بخشی کردن اشتباه گیرند می یاد دهد. آنها می تعلیم خالقیت و استقامت، صبر، مورد در را کودکان همچنین اوریگامی

 شود. نیز شاد اکتشافات باعث تواند می حتی اریگامی در اشتباهات اوقات است، گاهی جدید های مهارت بر تسلط

 تبدیل شود. اریگامی روباه یک چند تای کوچک به تغییر با تواند می تنها اریگامی گربه مثال، عنوان به



 خسته" یا "خشک"حتما  که نیست الزم ریاضی و علم که بگیرند یاد کودکان تا کند می کمک اریگامی از هنری بخش این دیدن

 باشد "کننده

 یا Lego با بازی شبیه خیلی احتماال - می شود خالقیت باعث بروز که است این دارم دوست بیشتر من که گفت چیزی استفان

 است. چوب یا بالش از قلعه ساختن

 گویند؟ می چه کودکان

دانش  را او اریگامی به او عالقه که کند می احساس شدت به و است کرده تمرین اریگامی سال سه مدت به ساله یازده برین اوون

 ".کنم درک بهتر را ریاضی تا کرد کمک من به ساختن اریگامی که کنم می احساس من": گفت او. کرده است بهتری آموز

ابعاد و جهت  تا است کرده کمک من به همه، از بیشتر اما کنم، درک را هندسی اشکال و تقسیمات تا کرد کمک من به اوریگامی

 ها را به روشنی دنبال و درک کنم.

 دیدگاه یک مادر

 اوریگامی". کند کمک کودک تحصیلی پیشرفت به تواند می اریگامی چگونه که است دیده مستقیما کالیستا، مادر فردریک، سیندر

 بازی های رایانه ای نگه می دارد.دستهای کودکانمان را برای مدتی درگیر می کند و به دور از 

 به دعوت آنها از و شوند استفاده دکوراسیون عنوان به توانند می هستند، عالی ای هدیه که کنند می تولید را سازه هایی کودکان

 .کنند می روند در کردن فکر و تمرکز

 که شوند می متوجه اغلب هستند، اریگامی عاشق که کودکان اما شود، می مطرح انفرادی سرگرمی یک عنوان به اغلب اوریگامی

 .کند می فراهم همساالنشان با ارتباط برای مثبت راهی

 
 

 

 

 

 

 

 


