
 با سالم و درود

و حتی اسکیت برای من بسیار مشکل است و از لحاظ روانی و ترس از  از آنجایی که استفاده و لذت بردن از اسکیت بودر

اتفاقات احتمالی جسمانی این توان را در خودم نمیبینم که دنبال یادگیری بروم خواستم با طراحی و مدل مفهومی که در 

لحاظ روانی دوران  خصوص یاد گیری کودکان برای اسکیت بورد هست بتوانم در این مسیر قدمی بردارم تا هم بتوانم از

 کودکی خودم را مرتفع کنم و هم کمکی کنم به کودکان که راحت از قبل بتوانند در این مسیر قدم بردارند.

 خصوصیات طرح :

در این کانسپت سعی شده که از لحاظ متلایر و سبک و کلیات طرح یک اسکیت زیاد خارج نشوم و فقط قسمت هایی که مد 

ه شود ، در این خصوص من یک زائده ای به صفحه اصلی اسکیت برد اضافه کردم که این نظر من هست به کلیات اضاف

زائه دقیقا عملکرد چرخ های کمکی یک دوچرخه را پیاده سازی میکنند. این زائده کمکی در یک طرف از صفحه اصلی 

 ت برد داد.اسکیت برده طراحی شده است و این دقیقا رابطه مستقیم به استفاده و لذت بردن از اسکی

بعد از دقت و دیدن اسکیت برد سواران و فیلم های آموزشی متوجه شدم که بیشتر اوقات یا از راست به چپ از اسکیت برد 

استفاده میکنند و یا از چپ به راست و این دقیقا به خاطر کنترل وزن و ایستایی و حتی فرمان اسکیت برد هست که به کدام 

 کنترل روی اسکیت برد را که از دو محور بدن یعنی زانو و کمر کنترل میشود دارد.طرف حرکت کند و نسبت وزن و 

 نکته آموزشی در خصوص کودکان :

میتواند در پشت هر کودکی از لحاظ بصری قرار بگیرد که  نگام آموزش به کودکانهاین زائده کمکی در اسکیت بورد و 

مر و زانو ) تقریبا حالت زاویه دار بدن ( از این زائده کمکی ، کمک کودکان با توجه به هیکل و تنظیم کردن وزن بدن با ک

میگیرن تا از افتادن روی زمین و جراحات احتمالی جسمی و شاید هم از نظر روانی و ترس ایجاد شده از افتادن جلوگیری 

 کند و بتوان در آینده کودکان مصمم و ورزشکار داشته باشیم.
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