
  3 فصلال

 ُّنشاطات التعلملّعامة  إرشادات

  
ِيصف   مهارات مفيدة عند تعليم أطفالهم باء اآل هاَوجدة التي ّالعاماإلرشادات  بعض لالفص هذا َ

ّلكل ّالمعينة األوامر إلىضافة باإل اإلرشادات هذه ستعمل تأن حاول. جديدة من  فصولال في نشاط ُ
  . 11و 10 ينلفصالو ،8 إلى 5
  
   طفلكأعلم الناس ب أنت

ّفيما يختص بتطور  كوتجارب مشاعرك إلىأنصت . مثلك هوقدرات طفلك عرف يأحد ال    ،طفلكّ
ِيمكن. الكتاب هذا أو ّمعلمأو ال، الصحة طبيبيخبرك به  َّعما ةمختلفكانت  إذاّحتى   ّتعلم ت أنكُ
ّكل لكن،  البصريةعاهاتذوي ال األطفالمع أصحاب الخبرة  الناس من الكثير  أنت. مختلف طفل ُ

 .طفلكأعلم الناس ب

  ادةزمام القي أخذ يطفلك دع

 متى عبَّلِل اًجد ّتلهفيِّالطفل و. العالمبواسطتها عن  ونّتعلمإذ ي ،لألطفالاللعب وسيلة هامة   
كل ما  ، مانشاط أو ، ماشخصأو ،  ماجسمب اًاهتمامطفلك  ظهرفإذا أ. هّيحبًشيئا  عمل يكان

َلمساعدتهلعبه ك هعليك هو استعمال َ َ زمام القيادة أخذ بطفلك والسماح ل. جديدة مهارات ّتعلم يأن ُ
َيساعده  عني يالذلك  َّكنَل. حدثما ي على السيطرةًيملك قدرا من  ّوأنه مهمة هاتاختيارّ أن ّتعلم يأن ُ

انظر (ها ّتعلمأن يطفلك  حتاج يالتي مهاراتفي ال فكيرَّلتَِّإنما يلزم ا. ترك األمور بال تخطيط
ِيمكنٍحينئذ . المهارات هذه ّتعلم يأن َدهساعُاألجسام التي قد تو النشاطات وأنواع ،)12 ًصفحة  أن كُ
ّتفكر َلمساعدته طرقفي  ُ َ َ  .لعب يهوو أكثر ّتعلم يأن ُ
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يف دخل لعبتك تسهل 
 ر؟وكتِيا ڤهذا الصندوق 

َاآلن دعنا جنعل و
 !اللعبة تسقط
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  طفلكعلى  النشاطات ّكيف

ِيمكنلذا . مختلفة طرقَّمعينة بعدة  مهارةِّالطفل  ّتعلم يقد   ّتكيف أن ُ  الكتاب هذا في النشاطات ُ
 .طريقة ممكنةأفضل بمجتمعك و عائلتك وطفلكلتتناسب مع 

 بينما
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 ... 

ِستجد، طفلكمع  نشاطاتتقوم بال أنت َ  اًطرق َ
ُوتجعله هاهتمام ُتثير أشياءللقيام بعمل    أنُيريد َ

ًشيئا َعملي
  
  
  
  

  
  
ُّالتوقف ُيريد ُجعله ي أوُزعجهُي ماستعرف و. .. ََ. 

  
  
  
  
  

 
 

  
  

  
  
ِيمكن   ّتكيف أن ُ  على. يسرةالمت الموادّبحيث تستغل  النشاطات ُ

َالطفل الكتاب هذا في نشاطّبين  إذا المثال، سبيل  لعبة،يستعمل وهو  ِّ
 . أو شرائهانفسها اللعبة تلكصنع  إلىًمضطرا  َلست أنتف

 .عندك متوفرأي شيء  لعم استذلك، ِمن ًالبد

ِنزالق  االى خيش"نوح"َّأن بدو ي
نزالق االحاول ََُّلكن رمبا وحده

يف مكان قريب ُوقفت إذا 
 . معهُتّوتكلم

 .ِ

هذه َّ لكنّمكعباتِعندي ليس 
ت .في بالغرضللعب  ا
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 .تكعائل ونشاطات اليومي ِعملك مع توافقبحيث ت نشاطاتال ّكيف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ّليقوي " فايز"أن أساعد تاب قال الك
يف الفاكهة على املنصة َترتيب  و.يديه

ًساعدين أيضاُيُساعده وُيَسلسوق  ا .ُ

ًأوال  بنفسك نشاطاتالّرب ج ،َّ

ّكلّجرب  ،طفلك َلتعليم ّستعد توأنت  ّكلفي  ّفكرو بنفسك، نشاط ُ ُسيساعدك. خطوة ُ ُ ّتفكرأن هذا  َ ُ 
 .طفلك َلتعليموسيلة  أفضلفي 

  
  
  
  
  
  
 
 
 

َهذا األب يتعلم كيف  ّ ِيطعم ّ نفسه ُ
ًبدون أن يكون قادر  .ُالرؤية على اُ

َهذا األب يتعلم كيف  ّ ِيطعم ّ حين نفسه ُ
 .فقط واحد أن يرى من جانبيستطيع 
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 طفلك وراء من عملا

  
  
 أو إطعام مثل ،اًجديد اًنشاط َعمل يكيف طفلكتشرح ل عندما 

. خلفهَكنت  إذا كحركات فهم ي أنَله سهلمن األ نفسه،إلباس 
َّيحبذ   إذا ًالأو ُسؤالهاحرص على  لكن. هيعل يديك َوضع اًأحيانُ

 .ًكان ذلك مقبوال

  

  

  

  

  

ّ، هل رياس َأن أضع يديي  أستطيعَ
َملساعدتك؟يدك على  َ َ ُ

 اثبت على وتيرة واحدة

  
ّكل في نفسها ّبالطريقة مهارةال عليم تحاول      ،مرة ُ
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 ت

 ياالعشاء  انتهى
 .بوبي

ُيقول  ي  هذه الكلمات بوبيوالد َ
 .عشاءالالعائلة فيها 

ّكل  نهي رة تُ م ف

 الكلمات نفس ًستعمالم
إلى القيام  وستضطر. الخطواتو
 ألن اطاتالنش من مختلفة أنواعب

ّيظلون على اهتمامهم  ال األطفال
 لكن. طويلة مدة الشيءنفس ب
ّتغيرَّأال  ولحا  عنكالمك  ةطريق ُ
ّكل . طريقة تعليمه إياهاو مهارة ُ

النشاطا َبدء اًأيضمن المفيد 
 أو الكلمات بنفس ؤهإوانها

بهذه ِّالطفل وسيدرك . األعمال
  ّأن الطريقة 
 .ّتغير يالنشاط
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ِأتح   وقتيكفي من ال ما طفلكلَ

نتظر دائما حلظات هو ي  

  
 

  

  

  

  

  

  

ً
ليلة قبل 
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 ّبما حققه من إنجاز طفلك ِمأعل

ِالذي ال يحسن الرؤيةِّالطفل       َّأن  رى يأن ستطيع يال ُ
  فقد الثقة، ٕواال  ،مهِعلُلتك إلي ُحتاج يلذا ، قد اقتربت من االنتهاءّمهمةال

  .العملَّكلما أحسن مدحه على ِاحرص ف. ّإدراكه ما حققه من إنجازلعدم 

 

  
  
  

  ولهبما يجري حطفلك َِأخبر 
يجري  َّعما الكثيريعرف  المبصرِّالطفل    

، الغرفة فيَمن معه  ،ًمثال ،عرف يفهو. حوله
 أينمن و ،خروناآلناس ه العمل يماو ،ّتكلم يومن
ّيتعلمف كفيفال ِّالطفلَّأما . صواتاأل جيءت َ 

 األشياء هذه من العديد ِلمعرفة ّحواسه استعمال
ِيمكنف. انفسه َتساعده أن كُ ّيتعلمل ُ  بيئتهعن  َ

 .شرحهو يجري ما َبوصف المحيطة

 .َبدأ األكلأن يَق

ِعندك زباقي . كرمبراڤو يا  َ ّر ِ
لتاحد فقط   .هَعملَو

ية َأغسل األرضأنا مسع املاء؟ ا
َسخ بعد أن ّفهي تت. ا كامل
 

ي
 .اعليهالناس ميشي

 عليه الرؤية يستغرق تصعبِّالطفل الذي    
شياء، على األقل في األأطول لعمل ًوقتا 

ًيحتاج وقتو. بادئ األمر َما طلبتفيفكير َّ للتاَ َ 
-فلتحرص . ّالرد عليك يةكيففي  وهمنه عمل

كي يكفي من الوقت له ما على إتاحة  - ًذاإ
ًيكون ناجح  .َ فيما يعملاُ

ّ .المدحإلى حتاج كل األطفال  ُ ي
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  طفال األ ّتعلم يَكيف ّتذكر

ّتعلمَوأنت   ُسيتعلمه جديدة، مهارةِّ الطفل ُ ّ َ  .مراحلعلى  اَ
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 .ة

  
  

  
  
  
  

شيء ب المهارة َعمل ي أنّتعلم ي،ًالأو
المساعدمن 

  
 .وحده هاَعمل يَكيف ّتذكريف

  
  
  
  
  
 .جديدةمواقف  في المهارة ستعمل ي،اًأخيرو

  
  
ًالثالث جميعا  مراحلال دركأن ت حاول   

ّتعلمَوأنت  ّكلَّأن  اًأيض ّتذكر. طفلك ُ ُ 
من إلى قدر كبير  ونحتاجي األطفال
 جديدة مهارة اّتعلمو ي أنَقبل الممارسة
 .بالكامل

كذاوق ذراعيك إىل َضع  ، هف
ِ، . حلمايتك موسى يا

اآلن تعرف . َأحسنت يا موسى
 ارجإىل اخلَكيف متشي  ًأيضا

  .بأمان
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 فيطفلك ل المساعدةمن ير تستلزم منك تقديم قدر كب الكتاب اهذ في النشاطات من العديد   
ِيتقن  بدأ يعندما لكن. األمربادئ   متى المثال، سبيل على. ً تدريجيامساعدةأنقص ال ، مامهارةُ
 :نفسه طفلك إطعام ّتعلم

  
  
 .ذراعيه ّحركُتو يديه على يديك َضع تَقد ،األمر بادئ في

  
  
  
  
  
  

  
يمارس  بدأه ّ أنشعر تَُّثم حين
كد يّحرك ّثم. هد يعلى َقبضتك

... 

  
 

  
  

ِّخفف  بنفسه، نشاطالًجزءا من 
أسفل الذراع و هِإلى معصم ًتدريجيا 
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ِمرفقه إلى ذلك وبعد. .. َِ 

  
 

إن البطاطا يف ، كوكو
 !طريقها إليك

قــــــد بــــــدأت . كــــــوكويــــــا  كفــــــى
إطعام . نفسك

ِضع يدي على ذراعك ها أنا  َأ
 .ًألساعدك قليال

َ
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 على االستقالل طفلك ّشجع

َمساعدةأن يريد اإلنسان  طبيعي    َ َ َمساعدةِحذار من  لكن. شياءاأل َملَعفي  هطفل ُ َ َ إلى  طفلك ُ
 :المثال سبيل على.  من حولهالعالميدور  كيف ّتعلمعليه أن ي فرصةدرجة تضييع ال
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َقـــــــــــــد أوشـــــــــــــكت علـــــــــــــى 
ِّقـرب . ديدوإمساكها يا 

إىل صـــــــوت ًقلـــــــيال دك يـــــــ
 ...َالنقر

ّلكنه سيتعلم أكثر ... َ َ َّ ه تساعدلو َ
 .على العثور على اللعبة بنفسه

من ِّط الطفل لعبة، ِسقُعندما ي
 اِلتقاطهأن تريد ا طبيعيال

   طفلك بصرّما تبقى من  عمال استنِحسَأ

ّتستغل ما تبقى من  نشاطاتالقيام ب حاولف ،ًالقلي رى يطفلككان  إذا     الفصل ّوضحُي. ِبصرهّ
 . يتم ذلكَكيف القادم

  
ّنظرا ألن   الضوء األشياء أفضل يف ترى نورا ً

ُ، سأضعها على بطانية الباهر َ َ َُِلعبها هنا يف مع َ
 .َأغسل املالبساحلوش وأنا 


