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حمام کردن

ر هر یک از جلدهای کتابچه خودیاری، هر مهارت به  

رفتارهای گردیده و برای هر رفتار تصـاویری متوالی در نظر 

 است. برخی کودکان در درک ترتیب و توالی دچار مشـکل هسـتند، پس بهتر 

است با استفاده از تصــاویر و مشـــخص کردن مراحل با عدد، ترتیب اجرایی کردن هر 

مرحله را با او تمرین کنید. کودکان آموز تصـویری را بهتر فرامی پس تالش 

کنید از تصـاویر در بخش مختلف آموزش استفاده کنید و درجاهای مختلف خانه به 

فراخور آن مهارت، این تصاویر را با توالی نصب کنید

ترین جزئی  درســــتی تعریف و د به 

بندی  قابل مشـاهده تقسـیم 

شده گرفته 

گیرند های  ش 

های  

.

والدین عزیز سالم!

به نام خالق یکتا

صورت نمایشی انجام دهید.  مراحل حمام رفتن را با عروسک به 

ها قبل صبحانه، بعد از مدرسه یا  زمان ثابتی را برای حمام رفتن در نظر بگیرید (مثًال صبح 

شب قبل از خواب).

صورت لمینیت شده یا  های تصـویری استفاده کنید. تصـاویر را پرینت کرده و به  از کارت 

هر روش دیگری که خیس نشوند در حمام بچسبانید.

جهت تسهیل و سرعت بخشیدن به شست و شو، موهای کودک را کوتاه کنید.

ای که خودش دوست دارد، درست کنید تا از  ای برای وسایل حمام به شیوه  بســـته ویژه 

این طریق حس خوبی از حمام رفتن برای او ایجاد کنید. 

موقع برگشت از حمام حتمًا او را با شور و هیجان تشویق کنید که همکاری کرده و یا خود 

ها را نشـــان دهید.  را شســته است. به او مواردی همچون تمیزی مو، صورت و دست 

دهد.  بگویید که چه بوی خوبی می 

های خصوصی، حریم شخصی و مکان خصـوصی را نیز  در هنگام آموزش، موضوع اندام 

به او آموزش دهید. 

سوزاند، استفاده کنید.  از شامپوهایی که چشم را نمی 

آید، کمک کنید تا کودک به تمیز  تان از حمام بیرون می  که یکی از اعضـــاء خانواده  زمانی 

ها توجه کند.  بودن آن 

های کوچک استفاده کنید تا حجم  برای خیس کردن و شسـتن موهای فرزندتان از ظرف 

زیاد آب منجر به ترس او نگردد. 

های مخصوص حمام موقع شسـتن سر با شامپو را به او  های شنا یا کاله  استفاده از عینک 

پیشنهاد کنید تا آب داخل چشمانش نرود.  

ها برای شستن موهایش استفاده کند.  از برس 

کند. کار می  افتد و چه  از آینه استفاده کنید تا او ببیند دقیقًا چه اتفاقی برای سر او می 

موقع شسـتن سر و بدن بر روی صندلی مخصــوصی در حمام بنشــیند تا کودک بتواند 

تعادل خود را حفظ کند.
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دانستن زمان حمام رفتن (هر دو یا سه روز یکبار)

 با توجه به میزان فعالیت فرزندتان

های کثیف۱. ۲. درآوردن لباس 

باز کردن شیر آب سرد و سپس شیر آب گرم

 تا رسیدن به دمای مطلوب

 .۴ ی کثیف در جای مخصوص ها  ۳. قرار دادن لباس 

۶.برداشتن شامپو ۵. خیس کردن تمام بدن با آب 



ای  ریختن شامپو به اندازه دو  عدد سکه (هراندازه 

کنید درست است) در کف دست که فکر می 

۸. گذاشتن شامپو درجای مخصوص۷.

ماساژ دادن کامل پوست سر و موها 

به مدت یک الی ۲ دقیقه (۲بار)

 .۱۰ ۹. مالیدن آن به موها

برداشتن صابون (شامپو بدن، یا هر ماده

کنید)  شستشویی که استفاده می 

.۱۲ ۱۱. آبکشی کامل تا زمان تمام شدن کف موها 
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۱۴.شستن صورت و گوش و گردن

۱۵. آبکشی کردن

۱۷. شستن شکم و پهلو، پشت و کمر

۱۶. شستن بازو و زیر بغل و دست

های خصوصی  شستن اندام 

(آلت تناسلی و باسن) 

 .۱۸
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۱۳.زدن صابون به لیف



شستن و آبکشی لیف و صابون

 و گذاشتن در جای مخصوص

.۲۰

۲۱. آبکشی بدن

کردن خود با حوله ۲۳. خشک 

۲۲.بستن شیر آب

ها در مکان مناسب ۲. پوشیدن لباس 
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شستن هر دو پا (ران، ساق و کف پا و روی

 آن به همراه انگشتان)

.۱۹



مواظب لیز خوردن و افتادن کودکان باشید

های مناسب برای حمام استفاده کنید.  و از دمپایی 

نخوردن شامپو را به کودک، توضیح دهید.

 .۱

موارد ایمنی حمام رفتن

از درپوش برای پریز برق استفاده کنید تا

 آب داخل آن نرود. 

.۲

درجه حرارت آبگرمکن را به منظور جلوگیری از

 سوختن کودک تنظیم نما�د یا (اول شیر آب سرد را

 بازکرده و سپس تا رسیدن به دمای آب مناسب

 شیر آب گرم را باز کنید).

 .۳

تا حد امکان از قرار دادن مواد شوینده مختلف 

و خطرناک در حمام خودداری کنید.

 

تراش و...) را  وسایل برقی (سشوار، ماشین ریش 
موقع حمام کردن دور کنید. 

ها، ژیلت) را از ابزار و وسایل تیز و برنده (تیغ 

 حمام خارج کنید و دور از دسترس کودک بگذارید.

 .۴
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ها را شروع کنید. به  این چک لیســت به شما کمک خواهد کرد که بدانید از کدام بخش آموزش 

دهد برای شـروع و انجام دادن  خاطر داشته باشید اگر فرزند شـما آن رفتار را (اصـًال) انجام نمی 

تواند انجام دهد، شـما وارد مرحله بعدی  رفتار به او کمک کنید و اگر آن رفتار را با کمک شـما می 

صورت مستقل است شوید. منظور از کمک شما در این بخش این است که دست  که انجام آن به 

کاری  گویید که چه  مرحله می  به  گیرید تا با کمک شما این کار را انجام دهد، یا به او مرحله  او را می 

دهید و بخش باقیمانده را  انجام دهد، یا اینکه ۸۰ درصـــد فعالیت را شـــما برای او انجام می 

خودش با راهنمایی شما تکمیل کند.

تواند با کمک می 

 شما انجام دهد

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

صورت تواندبه  می 

 مستقل انجام دهد
رفتار

۱۲

دانستن زمان حمام رفتن (هر دو یا سه روز یکبار)

 با توجه به میزان فعالیت فرزندتان

های کثیف درآوردن لباس 

های کثیف در جای مخصوص قرار دادن لباس 

باز کردن شیر آب سرد و سپس شیر آب گرم تا

 رسیدن به دمای مطلوب

خیس کردن تمام بدن با آب

برداشتن شامپو

ای که اندازه دو  عدد سکه (هراندازه  ریختن شامپو به  

کنید درست است) در کف دست  فکر می 

گذاشتن شامپو درجای مخصوص

مالیدن آن به موها

ماساژ دادن کامل پوست سر و موها به مدت

 ۱ الی ۲ دقیقه (۲بار)

آبکشی کامل تا زمان تمام شدن کف موها

برداشتن صابون (شامپو بدن، یا هر ماده شستشویی

کنید) و لیف  که استفاده می 
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تواند با کمک می 

 شما انجام دهد

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

صورت تواندبه  می 

 مستقل انجام دهد
رفتار

زدن صابون به لیف

شستن صورت و گوش و گردن

آبکشی کردن 

شستن بازو و زیر بغل و دست

شستن شکم و پهلو، پشت و کمر

های خصوصی (آلت تناسلی و باسن) شستن اندام 

شستن هر دو پا (ران، ساق و کف پا و روی آن به

 همراه انگشتان)

شستن و آبکشی لیف و صابون و گذاشتن 

در جای مخصوص

آب کشیدن بدن

بستن شیر آب 

۲۳

۲۴

کردن خود با حوله خشک 

ها در مکان مناسب پوشیدن لباس 
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