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                         مقدمه
                    

ایــن محصــول مختــص گــروه و یــا ســن خاصــی 
نیســت، بلکــه همــه می تواننــد از آن اســتفاده 

ــد.  کنن
ــد  ــان مه ــه بیشــتر مربی ــه دغدغ ــوان نمون ــه عن ب
ــاخت  ــی، س ــی و مذهب ــبت های مل ــگام مناس هن
ــده  ــه بن ــه این ک ــه ب ــا توج ــت. ب ــتی اس کاردس
ــد را دارم،  ــری در مه ــابقه مربی گ ــال س ــه س س
بــه ایــن قضیــه واقفــم کــه بــا وجــود نیــاز بســیار 
ــرای ســاخت کاردســتی در  ــه مدل هایــی ب ــاد ب زی
مناســبت های مختلــف امــا تاکنــون کتابــی منتشــر 
نشــده کــه بتوانــد بــه طــور کامــل نیازهــای ایــن 

ــع کنــد.  ــان را رف مخاطب
ــردازی  ــده پ ــول ای ــن محص ــزان در ای ــما عزی ش
ــن  ــتفاده از ای ــد از اس ــت و بع ــد آموخ را خواهی
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بیشــتری  کاردســتی های  می توانیــد  مجموعــه 
ــازید.  بس

در ایــن محصــول از 10 ایــده بــرای ســاخت 
ــا  ــما ب ــت. ش ــده اس ــتفاده ش ــتی اس 16 کاردس
ــد تمــام  ــن دفترچــه راهنمــا، می توانی ــدن ای خوان

کاردســتی ها را بــه راحتــی بســازید. 
ــر  ــه بیش ت ــنایی هرچ ــول آش ــن محص ــدف ای ه
ــا زندگــی ائمــه اســت. کاردســتی های  ــودکان ب ک
ایــن مجموعه نوعی کاردســتی آموزشــی محســوب 
ــردن  ــد از درســت ک ــودکان بع ــرا ک می شــوند، زی
ــد و دفــن ائمــه آشــنا شــده و  ــا محــل تول آنهــا ب
ــز  ــی هــر مناســبت را نی همچنیــن نمادهــای اصل

خواهنــد آموخــت.
ــه  ــن محصــول بســیار آســان اســت و ب ــا ای  کار ب
ــه ای  ــر حرف ــراد غی ــی اف ــو حت ــل داشــتن الگ دلی
ــی کاردســتی  ــه راحت ــد ب ــدی هــم می توانن و مبت



ــورد نظرشــان را بســازند. م

             مزیت های این مجموعه:
 

ــه  ــه ب ــا ک ــودن کارت ه ــی ب ــدی و حجم ــه بع 1.س
کارتــان زیبایــی بیشــتری می دهــد.                 

2.قابــل حمــل بــوده و نگهــداری آن بــرای کودکان 
ــان است. آس

3.کاردســتی های ایــن مجموعــه، 16 مناســبت 
اصلــی در طــول ســال را شــامل میشــوند. بنابرایــن 
مربیــان مهــد هــا بــه راحتــی می تواننــد بــه عنــوان 
هدیــه در هــر مناســبت از ایــن کاردســتی ها 

ــد. اســتفاده کنن
4.جنبــه آموزشــی ایــن کارت هــا از اهمیــت باالیــی 
برخــوردار اســت. بــه ایــن صــورت کــه بــرای هــر 
ــام  ــر محــل والدت و دفــن هــر ام مناســبت تصوی
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آورده شــده و بــا توضیحــی کوتــاه در مــورد کارت 
ــتر  ــه بیش ــی ائم ــا زندگ ــودک را ب ــد ک می توانی

آشــنا کنیــد. 
ــراه  ــه هم ــول ب ــن محص ــت ای ــن مزی  5.مهم تری
ــراد  ــه اف ــت، ک ــتی اس ــوی هرکاردس ــتن الگ داش
غیرحرفــه ای نیــز می تواننــد هــر یــک از کارت های 

ــه راحتــی بســازند.  ایــن مجموعــه را ب
ــواردی  ــوان در م ــاب را می ت ــن کت ــای ای 6. الگوه
ــی، درس  ــریه کالس ــواری، نش ــه دی ــل روزنام مث

ــرار داد.          ــتفاده ق ــورد اس ــی و... م پرورش
ــرم  ــن ن ــتفاده از ای ــا اس ــد: ب ــتن کیوآرک 7.داش
ــه راحتــی می توانیــد فیلــم آمــوزش  افــزار شــما ب

ســاخت کاردســتی ها را در ســایت ببینیــد. 
8.شــما می توانیــد تنهــا بــا اســتفاده از یــک 
قیچــی و چســب هــر یــک از کاردســتی های ایــن 

ــازید. ــی بس ــه راحت ــه را ب مجموع



ــه آورده  ــن مجموع ــه درای ــی ک ــام الگوهای 9.تم
ــرگ درون ســایت موجــود  ــه صــورت کارب شــده ب
می باشــد و شــما عزیــزان بــه را حتــی و با اســتفاده 
از کیوآرکــد می توانیــد بــه آنهــا دسترســی داشــته 

باشــید.                                    
ــای موجــود  ــت دراســتفاده از کاربرگ ه 10.خالقی
در ســایت: درایــن روش مربیــان کاربرگ هــا را 
ــد از  ــان بع ــد و آن ــودکان قرارمی دهن ــار ک دراختی
ــتی های  ــه کاردس ــد کلی ــزی، می توانن ــگ آمی رن
ایــن مجموعــه را بــدون خریــداری محصــول 
و  رنگ آمیــزی  از  تلفیقــی  کار  ایــن  بســازند. 

ــت.  ــتی اس کاردس
11. ایــن مجموعــه می توانــد هدیــه بســیار خوبــی 
ــرای کــودکان باشــد. کــودکان از ســن 6 تــا 12  ب
ســاله ، می تواننــد بــه راحتــی از آن اســتفاده 

کننــد.
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