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  .هستندمهم  ي ماها انتخاب - 2
ي مهمي ها قول نقل، "خواهي در اختيارت قرار بگيره قرار نيست هرچه تو مي"و  "علف خرس نيستپول "

كودكان  مهم است ،به اين دو مطلبصرف  ي اشاره عالوه برتر درك شوند.  چه پائينهستند كه بايد در سنين هر
  در تمامي سنين بفهمند كه تصميمات مالي غالباً ناشي از يك انتخاب هستند.

 دورانكردن آنان براي  آمادهست در جهت ا اي العاده فوق راهبه كودكان  انتخاب تواندادن  ،در حقيقت
كفش  ،بازي جديدبا نياز به يك همزمان به آنان. اگر كودك شما بيشتري بزرگسالي و دادن احساس مسئوليت 

 شكردن كمك خرجمسئوالنه ي  دهيد و در جريان پروسهانتخاب  ي اجازه اوخواهد، شما بايد به  ميرا هم ي ا تازه
  كنيد.

  
  ندهيآ يبراپيدا كردن  يآمادگ - 3

كه  است يمطلب نيا. يبندبودجه: هستند مالي مدو درس فوق كليدهايي در راستاي درك مهمترين مفهو
هر كنند. بنابراين مهم است كه شما از يادگيري  درك نمي آن را به درستيهم گاهي حتي بعضي از بزرگساالن 

  فرزندتان در مورد اين مطلب مطمئن شويد. چه زودتر
با  نوبتتوانند در يك  توانيد چيزهايي را كه آنها مي دهيد، مي هفتگي به فرزند خود مياگر شما پول توجيبي 

  ريزي كنند. تواند به آنها كمك كند كه برنامه مي كارمرور كنيد. اين  ،مقداري از آن پول بخرند
  
  .داشته باشدكه صبر  رسد به كسي ميچيزهاي خوب  -4

ترين  اين اغلب سخت .پي ببرند پولانداز  پسبراي كودكان خيلي خوب است كه به اهميت اين موضوع هم 
 ي ههمنيز در عين حال يك مفهوم آزاردهنده براي كردن اول است و صبر  هاي قدمبخش آموزش مالي در 

براي آينده  ،شود بزرگتري منجر ميهاي  پاداشبه داشتن ها درك كنند كه صبر  ولي هرچه زودتر بچه ،ماست
  شوند. ميتر  آماده

گذاري را به آنان بياموزيد. شما  آشنا كرده و مفهوم سرمايه سود پولهاي كوچكتر را با  توانيد بچه شما مي
يك ماه بعد  ،بازي خودداري كرده و در عوض اسباباز خريد يك ماشين  فعالًتوانيد حق انتخاب اينكه كودك  مي

  بخرد، به او بدهيد.چند ماشين را  بايك بسته 
چرا هنگامي  ،كند انداز مي به صورت درصدي است. اگر كودكي داريد كه پس "سود" پرداختحق انتخاب ديگر 

  اضافه نكنيد؟ انداز او پسكه به مبلغ معيني رسيد، كمي به 
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