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ســازی بــرند کودکـان بهــــار  جـایگـاه 

از ایـن رو پیشنهــادهایی به شــرح زیـر مطـــرح شــد
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بهــارکاســاس

بهدادنپاسخبرایکهاستفرزندیمنـددغدغهمـادروپـدرداستــان

تجربــهومطالعــهتعاملنـد،درمادرهـاوپـدرسـایربـاهاشـــوندغدغـه

بــهبهـــارکپیجطریــقازهـــاآنبـــاروهاشــونتجربــهوکننــدمی

.میگذارنداشـتراک

،هاکتابها،مشاورهها،همایش.هادورهوبینارها،ازطریقدائمـاًپس

.هستندهاشوندغدغهبهدادنپاسخدنبالبه...ومختلفهـایسایت
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فـردای جامعه را باید امروز ساخت،

اگر امروز آنطور که باید فرزندانمان را تربیت کنیم، 

. فردا جامعه ای خواهیم داشت، که مطلوبمان است

.  فـرزندان ما باید شاد، آگاه و سالم پرورش یابند

بهــــارک



سالـــم

شـــاد

آگـــاه کـودکــی

ارزشهــای اصلــی بهــارک



.بهــار صرفاً یک کلینیک دندانپزشکـی نیسـت

.بهــار نگران آینده، یعنی کودکان امروز است

رسالت



اقدامـات اجرایــی برای تفکیک برنـد و زیر برنـد                                                                       
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لوگــو-1

طراحی لوگو بهارک 

زیربـرنــدمشخص شدن رنگ

طراحــی  قالب پیــج

تولید محتوای دغدغه محور و راهکارگرا



:هـدف

دکان شناخته شدن بهارک به عنوان یک برند اجتماعی کو

:استراتژی

رویدادبرگزاریومحتواتولیدطریقاز

:مخـاطب

سال13الی3کودکانوالدین

هدف و استراتژی

کمپیــــن



استراتـژی تولیـد محتــوا                                                                                     

ورزش و فعالیت بدنی

کـودک آگــاه  

مهارت و یادگیری

کـودک شــاد 

هابـازی

کـودک سالــم
عاطفی-بعد جسمانی

تغذیه و رشد 

استراحت و خواب 

روابط و آداب اجتماعی جشن و مهمانی

موضوعات

شخصیت تفریحات



طرح دغدغـه

پدر و مادر بهارک

ساختار محتــوا

راوی داستــان

.پدر و مادری که دغدغه دارند و به دنبال راهکاری برای حل دغدغه هاشون هستنند

تعـامل

طرح راهکــار



بهتون گفتم یکی از دغدغه هام اینه که چطوری بچم رو راضی کنم که لباس های کثیفشو عوض  کنــه یادتونــه 

.  و دنبــال یه روش درست واسه ی قـانع کردنش بودم، من تونستم یه روش خیلی خوب واسش پیـدا کنـــم

چندساعت بعـد    .گفت نمیکنم، همین خوبه. دیروز به پسرم گفتـم عزیزم شلوارت کثیف شده، بیا عوضش کن

.  بازهم یادآوری کردم، ولی باز هم قبول نکرد

اهــامدیگه تکرار نکــردم چون تکرار بیشتر یعنی مخالفت بیشتــر و من نمی خواستــم پســـرم عادت کنه که ب

.مخالفت کنه

باید . چند ساعت بعد رفتم سراغ لباس هاش تا ببینم کدوم شلوار هست که خودش هم دوست داشته باشه 

.اونقدری دوستش داشته باشه که حاضر بشه قبلیش رو از تنش در بیاره

ش پیدا کردم و با خوشحالی رفتم سراغش و گفتم ببین برات چی پیدا کردم همون شلوار نرمه که خیلی دوست

.  اینهههههه؟؟؟بده بپوشمش: گفت .داری 

.  و به همین راحتی، با یکم زیرکی مادرانه مشکل حل شد

ن نه اینکه همو. وقتی به فرزندمون حرفی می زنیم که قبول نمیکنه، بهتره که روش گفتمانمون رو عوض کنیم

.حرف رو صدها بار بزنیم ، نه اینکه صدامون رو بلندتر کنیم و فریاد بزنیم

.با بچه ها لجبازی راه نندازید سعی کنید یه راه حل پیدا کنید که برای اون ها هم جذاب باشه

یک نمونـه روایت 

دغدغـه و راهکـار آن به شکل 

داستـان                                



دستــه بنـــدی محتــوا



کـودک شـــاد



تولیـد محتـوا



با چه بازی هایی می تونیم دقت بچه هامون رو باال ببریم؟ •

...(آب بازی ، توپ بازی، لگو و )چه  بازی هایی برای بچه هامون واجبه؟ •

برای بچه ها چیه؟... فواید بازی های مختلف مثل خاک بازی و •

با چه لطیفه هایی می تونیم بچه  هامون رو بخندونیم؟•

...(خواب خونوادگی، کارتون دیدن باهم،خرید کردن و )کارهای ساده ای که می تونیم با اون دل بچه هامون رو شاد کنیم چیه؟ •

رازهای تربیت یه بچه ی شاد•

چه بازی هایی رو داخل خونه می تونیم با بچه ها انجام بدیم؟•

بـــازی ها      کودک شاد 

(انتخاب بازی با توجه به ویژگی شخصیتی بچه مون) چه بازیهایی متناسب با ویژگی شخصیتی بچه هامون هست؟ •



چطور بچه هامون رو تو خونه سرگرم کنیم؟•

برای بچه ها... نقاشی خالقانه با اشکال دایره و •

نقاشی خالقانه با اعداد برای بچه ها  •

نقاشی بچه تون چی میگه؟•

.معرفی کاردستی هایی برای بچه ها، که تمیز کاری اون ها دردسر ساز نیست•

بـــازی ها      کودک شاد 



تکنیک هایی برای داشتن بچه مودب در مهمونی•

قانون های میهمانی رفتن با بچه ها•

چه جوری برنامه ی تولد بچه مون رو برنامه ریزی کنیم؟ •

نکات فراموش شدنی برای جشن تولد در فضای باز•

...(مثال جشن کتاب خوندن بچه مون برای اولین بار و )چه جشن هایی می تونیم برای بچه هامون داشته باشیم؟•

جشـن و مهمـونی کودک شاد 

؟با چه کارهایی بچه هامون رو تشویق کنیم•

. با این شعرها فرزندت رو تشویق کن•

بهترین هدیه برا بچه ها چیه؟•

کودک شاد 



چه سرگرمـی هـای فصلـی رو می تونیم برای بچه هامون ایجاد کنیم؟•

...(ب ونکات یادآوری مثالً همراه داشتن ضدآفتاب ،کفش مناس|مثال در پیــاده روی تابستـانه با بچه ها چه مواردی رو باید بهش توجه کنیم؟ )نکات تفریح با بچه ها  •

ح در مورد توضی/ معرفی مکان / اگه چند ساعت وقت داریم/ مثال اگه نصف روز وقت داریم) ؟چه برنامه ای برای تفریح با توجه به زمانی که داریم بچینیم•

)…لوکیشنگذاشتن / مسیر

...(آشپزی با کودکان و /گفتگوی شانه به شانه با فرزندان/بازدید از موزه/تئاتر/ فیلم شب) پیشنهادات ویژه برای تفریحات خونوادگی  با بچه ها •

تفریحــات      کودک شاد 



رویـــداد



کارگاه ، وبینار  و دوره های آموزشی   کودک شاد 

تنبیهوتشویقکارآمدهایشیوه•

وبینار کودک شاد و خوشبخت •

(معرفی بازی های پرورش دهنده مهارت ) وبینار کودک کارآفرین •

(اسباب بازی خوب، ارزش ها و چالش ها ) اسباب بازی و ابزارهای آموزشی •

(شکوفایی خالقیت/شعر خوانی آهنگین/بازیهای ریتمیک ) کارگاه مادر و کودک •

کارگاه ساز شناسی برای کودکان•



مسابقــه ها     کودک شاد 

(  تیمیپیدا کردن یک مشکل جهانی مانند ایمنی مواد غذایی، کمبود آب یا بازیافت و پیدا کردن راهکاری خالقانه به صورت)|چالش سالیانه|legoلیگ •

آشپزی والدین با کودکان•



پارک های شادی    |مهدکودک ها|رویداد خالق در مدارس کودک شاد 

جشــن تیرگـان

بارش آرزوی |رنگ برای کودکان7درست کردن دستبند |...جشن ها و شادی های وابسته به آب، آب پاشی و ) 

...(  در سال و باران 

:  افراد در شرکت کنند در رویداد

آموزگاران|مربیان|والدین|کودکان

روز چلــه ی تابستــان

روز بعد از شروع تابستان ، سپاسگذاری از خدا برای رسیدن محصوالت، خوردن هندونه ، درست کردن 40) 

...(کاردستی هندونه و 

•

:  افراد در شرکت کنند در رویداد

آموزگاران|مربیان|کودکان

جشـن امردادگـان 

...(بردن بچه ها به طبیعت، آموزش حفاظت از طبیعت به کودکان و )

:افراد شرکت کنند در رویداد

آموزگاران|مربیان|کودکان

و سایـر جشـن های باستانـی ایرانـی 

•

:  افراد در شرکت کنند در رویداد

.........



کـودک آگـــاه



تولیـد محتـوا



چگونه استعداد بچه هامون رو شناسایی و تقویت کنیم؟ •

تکنیک هایی برای مجاب کردن بچه ها برای انجام تکالیف درسی•

تکنیک هایی برای درس خون شدن بچه ها •

آموزش بچه هامون رو از چه سنی شروع کنیم؟•

(چه چیستان هایی  رو از بچه هامون بپرسیم؟ ) . چیستان هایی که بچه هامون رو نابغه می کنه•

چگونه روز اول مدرسه بچه هامون رو هندل کنیم؟•

چگونه بچه هامون رو برای مدرسه آماده کنیم؟•

مهارت و یادگیری کودک آگاه 

ی ،سرچ کردن مهارت نه گفتن،پیدا کردن الگوی درست زندگ.)مهارت هایی که به بچه هامون باید یاد بدیم تا از مهدکودک برای دانشگاه آماده شوند•

...( در گوگل و



چطوری تابستان و اوقات فراغت بچه هامون رو برنامه ریزی کنیم؟•

(  معرفی وب سایت و پیج  برای خریدشون)چه کتاب هایی رو برای بچه هامون بخریم؟ و از کجا بخریم؟ •

چه فیلم هایی برای بچه هامون مناسبه که ببینن؟•

چطوری بفهمم بچه م تو چه زمینه ای استعداد داره که از کودکی پرورشش بدم؟•

بچم کالس هاش رو نیمه کاره میخواد رها کنه و پشتکار نداره، چیکارش کنم؟•

چطوری عادت کتاب خوندن رو در بچه هامون از کودکی ایجاد کنیم؟•

مهارت و یادگیری کودک آگاه 



چطوری شغل بچه مون رو از روی رفتارش پیش بینی کنیم و در اون جهت پرورشش بدیم؟ •

.کارهایی  که هر پدر و مادری برای آینده ی مالی بچه شون باید انجام بدهند•

...(پس انداز، سرمایه گذاری با بخشش و ) چطوری بچه مون رو از کودکی در زمینه ی مالی باسواد تربیت کنیم؟ •

آینـــده         

.  مهارت هایی که بچه ها تو دنیای امروز باید یاد بگیرند•

.  بهترین جمالت برای تابلوی اتاق کودک•

مهارت و یادگیری کودک آگاه 

برای بهبود تمرکز بچه مون چیکار باید بکنیم؟•

چجوری مهارت زندگی کردن در حال رو به بچه مون یاد بدیم؟•



روابـط و آداب اجتمــاعی    کودک آگاه 

.  چطوری به بچه مون یاد بدیم حق خودشو بگیره•

خطرناک ترین دوست برای بچه مون کیه؟•

اگه بچه مون سالم نمیکنه چیکار باید بکنیم؟•

.به بچه مون یاد بدیم که چطوری با دیگران دوست بشه•

وقتی بچه ها باهم دعوا میکنن مناسب ترین رفتار ما چی می تونه باشه؟•

(دارید(  قول و قرارهای پدر و مادرها با بچه ها)چه قرارهایی با بچه هامون داشته باشیم؟ •

بچه م خیلی حرف میزنه چیکار کنم؟•

وقتی بچه مون از بقیه بچه ها کتک میخوره، چیکار باید بکنیم؟•



در هر سن کدام بخش از شخصیت کودکمون شکل می گیره؟•

با بچه مون جلوی دیگران چطوری رفتار کنیم؟•

چطوری فرزندمون رو برای اومدن فرزند دوم آماده کنیم؟•

... شاه کلید رفتار با کودک لجباز، پرخاشگر، عصبانی و •

شخصیت        کودک آگاه

وقتی عصبانی شدم و سر بچم داد زدم بعدش چطوری ازش عذرخواهی کنم؟ •

چطوری می تونیم بچه عصبانیمون رو آروم کنیم؟•

.این چند جا بچه مون رو تربیت نکنیم•

چند تکنیک به جای داد زدن سر کودک •

چطوری از فرزندم انتقاد کنم که بهم گوش کنه؟•



.نشانه هایی که بچه مون کمبود محبت داره•

چه عواملی باعث بلوغ زود رس در بچه ها میشه؟•

نحوه برخورد با بد دهنی کودک•

شخصیت        کودک آگاه 

چطوری استرس بچه هامون رو کنترلش کنیم؟ •

چه عواملی باعث ایجاد استرس در بچه هامون میشه؟•

وقتی بچمون زمین  میخوره چه واکنشی نشون بدیم؟•

چطوری یه بچه مستقل تربیت کنیم؟•

چطوری بچه لجبازمون رو به حرف گوش کن تبدیل کنیم؟•

چند نکته برای تربیت جنسی کودک•



رویـــداد



کارگاه ، وبینار  و دوره های آموزشی   کودک آگاه 

وبینار دسته بندی استعدادها و مهارت های کودکان•

کارگاه پرورش هنر و خالقیت کودکان•

(شکوفایی خالقیت/ گانه5حواس / تشویق به تخیل()گانه5تقویت حواس ) کارگاه مادر و کودک دانشمند کوچولو •

وبینار کتاب را از کتاب بشناسیم ویژه ی کودکان•

آموزش کودکان و نوجوانان جهت ابراز وجود و دفاع از خود در برابر نامالیمات محیطی•

ویژه کودکان ( من توانمندم) کارگاه •

(کودکانبهعلوماصولیآموزشیدغدغه)(داناییبرآغازی)کوچکآزمایشگرآموزشیدوره•

فرزنداناجتماعیهایمهارتتقویت•



مسابقــه ها     کودک آگاه 

....(به مناسبت هفته زمین پاک و "من و یک زمین دوست داشتنی ")مسابقه قصه گویی  •

مسابقه کتابخوانی•

.مسابقات نویسندگی، موسیقی و هنری که کودکان می توانند در آن شرکت کنند•



پارک های شادی    |مهدکودک ها|رویداد خالق در مدارس کودک آگاه 

آشنایی با مشاغل  
حرفه و بازی در آن نقش با دعوت از افراد مخصوص آنمناسبت روز هر حرفه با پوشیدن لباس خاص آن و استفاده از وسایل به 

...(روز پزشک، روز راهنمایی رانندگی، روز خبرنگار ، روز آتش نشان، روز سینما، روز فضانورد و ) شاخص یا بردن کودکان به محل جهت بازدید

:  افراد شرکت کنند در رویداد

آموزگاران|مربیان|کودکان 

روز صلــح

(پرواز پیام صلح و دوستی بر بال بادکنک) 

:  افراد شرکت کنند در رویداد
آموزگاران|مربیان|کودکان 

روز درختـکاری 

(کاشتن درخت و ایجاد شناسنامه ی درخت با نام هر کودک ) 

:افراد شرکت کنند در رویداد

آموزگاران|مربیان|کودکان

ایمـوجـیروز
برای بیان احساس و گفتگو در مورد حالت های ...درست کردن کاردستی ایموجی های مختلف ، نقاشی آن ها و ) 

( مختلف انسانی و صحبت کردن با کودکان در مورد احساسات مختلف و زمان بروز آن ها 

:  افراد شرکت کنند در رویداد

آموزگاران|مربیان|کودکان

روز خـــانواده
(آوردن عکس های خانوادگی، نقاشی اعضای خانواده و تشکر بچه ها از اعضای خانواده) 

:  افراد شرکت کنند در رویداد

اعضای خانواده|آموزگاران|مربیان|کودکان

روز جهانی پیک نیک
(بردن بچه ها به طبیعت در کنار خانواده و دوستان)

:  افراد شرکت کنند در رویداد

اعضای خانواده|آموزگاران|مربیان|کودکان



کـودک سالــم



تولیـد محتـوا و رویـداد



چند روش برای افزایش قد بچه ها•

مقوی ترین صبحانه برای هوش بچه ها چیه؟•

فرزندم غذاش رو فقط جلوی تلویزیون یا با موبایل می خوره چیکار باید بکنم؟•

معرفی غذاهای ترکیبی برای قوی شدن بچه ها•

معرفی بهترین مراکز دونات شهر و سایر خوراکی های بچه ها•

.تکنیک هایی برای انگیزه دادن به بچه هایی که کامل غذا نمی خورند•

تغذیـه و رشـــد   کودک سالم 

زمان معاینه های ضروری بچه ها•

بهترین زمان مصرف ویتامین ها •

برنامه ی واکسیناسیون•



چیکار کنیم که بچه مون زود بخوابه؟•

قبل از خواب چه جمالتی رو به بچه مون بگیم یا چه چیزهایی رو ازش بپرسیم؟•

چطوری اتاق خواب بچه مون رو جدا کنیم؟•

استراحت و خواب کودک سالم 



بچم اصال تحرک نداره چیکارش کنم؟•

چطوری تبلت و موبایل رو از بچه مون جدا کنیم؟•

تماشای تلویزیون بچه مون تا چه اندازه باشد؟•

چطوری از کودکی به ورزش کردن عادتشون بدیم؟•

ورزش و فعالیت بدنی    کودک سالم 

بچه مون رو با توجه به فیزیک بدنش چه ورزشی بفرستیم؟•



رویـــداد



کارگاه ، وبینار و دوره های آموزشی   کودک سالم 

دوره ی آموزشی لجبازی در کودکان•

ریشه های ترس در کودکان و نحوه رفتار با کودک ترسو•

.دهدشناخت عواملی که اعتماد به نفس و عزت نفس والدین، کودکان و نوجوانان را افزایش می•

آموزش کودکان و نوجوانان جهت ابراز وجود و دفاع از خود در برابر نامالیمات محیطی•

شناخت مراحل رشد روانی و رشد اخالقی کودکان و نوجوانان•

.شناخت نوازش های گوناگون و فراگیری شیوه های تبادل نوازش با کودکان و نوجوانان•

ها و مسائل جنسیِ کودکان و نوجوانانبررسی کنش•

.بررسی لجبازی، پرخاشگری و حسادت در کودکان و نوجوانان•

.آموزش کودکان و نوجوانان برای مقابله با شرمساری و احساس گناه•



کارگاه ، وبینار  و دوره های آموزشی   کودک سالم 

همایش سالمت اخالقی و رفتاری کودک و نوجوان در خانواده، مدرسه و جامعه•

همایش بیماریهای کودکان•

آموزش و سالمت کودکان پیش از دبستان•

حمایت و ارتقا حقوق کودک•

وبینار آموزشی ارتباط با کودک•

وبینار تربیت جنسی کودکان•

وبینار بدرفتاری کودک•

کارگاه های آموزشی ویژه والدین تحلیل شخصیت کودکان و نوجوانان•

همایش تغذیه، رشد و تکامل کودکان•



مسابقــه ها     کودک سالم 

ویژه ی کودکان و نوجوانان... بال و سافتبرگزاری مسابقات فوتسال، بیس بال ، •



پارک های شادی    |مهدکودک ها|در مدارسرویداد خالق  کودک سالم 

جشــن خانــه ی میــوه هـا

(  آشنایی کودکان با انواع میوه ها و خواص آن ها)

:  افراد در شرکت کنند در رویداد

آموزگاران|مربیان|کودکان

آشپــزی تابستانــه 

(  درست کردن ساالد میوه توسط کودکان )

:  افراد در شرکت کنند در رویداد

آموزگاران|مربیان|کودکان

جشـــن خــام خــواری.
در این روز بچه ها فقط غذاهایی که در طبیعت وجود دارد و غذاهای |آموزش خوردن غذای سالم به کودکان) 

(سالم رو واسه ی تغذیه شون میارن و از خوردن غذاهای پختنی و خوراکی حیوانی دوری می کنند

:افراد در شرکت کنند در رویداد
آموزگاران|مربیان|کودکان




