
 

  

 

  

 

  

  

  

ارقص 
واستمتع

نلعب مع�

ستحتاجين إلى
• إغن�ة أو موس���

طة  • أدوات مساندة للرقص (مناد�ل� أ��
ملونة� ق�عات..

قص األطفال ع�  • اسأ�� األطفال عن أغن�ة �حبونها، واختاري واحدة ل��
ألحانها.

� الرقص.
• د�� الطفل �قود ال�شاط وا�دأي بتقل�د حر�اته ��

� الرقص �عض الحر�ات وانظري إن �ان الطفل س�قوم بتقل�دك. • ضم��
• تأ�دي من أن تظهري استمتاعك �ال�شاط�

أهمية النشاط

• الرقص معا �دخل السعادة إ� القلب و�رسم 
االب�سامة ع� الوجه�

• ال�شاط الجسدي �حرر مشاعر إ�جاب�ة ج�دة.
• التقل�د ط��قة مهمة يتعلم من خاللها الطفل. إن 
� األغلب س�شارك 

�� ،
�
 ممتعا

�
� وقتا أ�د�ت أنك تقض��

�  ال�شاط، وهذا س�شعرە �ش�ل 
الطفل و�ستمتع ��

ج�د.

استمتع وارقص على ألحان 
أغنيتك المفضلة

© 2020 Partnership for Children. Registered Charity number: 1089810.  All rights reserved.
Produced in partnership with Oldham Opportunity Area funding.

www.partnershipforchildren.org.uk



 

  

 

 

 

 

 

 

 

صندوق 
المشاعر

نلعب مع�

ستحتاجين إلى
• صناديق أو ِسالل

• أقالم وأوراق

• كرات

• ض�� ٣ صناديق�أو ِسالل فارغة ع� األرض.

 ع� 
�
 ح��نا

�
 ع� صندوق آخر، ووجها

�
 ع� أحد الصناديق، وآخر غاض�ا

�
 ضاح�ا

�
• ارس�� وجها

الصندوق الثالث..
� الصندوق الح��ن، ثم 

ميها ��  من�مشة ع� ش�ل كرة ل��
�
رات أو الجوارب أو أوراقا

�
� �ال� • استعي��

شّج�� طفلك ع� أخذ دورە. 
.
�
� الصندوق الغاضب معا

�� ال�رة �� ل��  

� الصندوق السع�د؟
هل �مكنك ر�� ل�رة ��  

• �مكنك إضافة الم��د من الصناديق مع وجوە تع��ّ عن مشاعر أخرى.

� شعر فيها بهذە المشاعر المختلفة. � مع الطفل عن األوقات ال��
• خالل اللعب، ُ�فّضل أن تتحّد��

أهمية النشاط

• مساعدة الطفل ع� فهم 
أفضل لمشاعرە وأحاس�سه

• مساعدة الطفل ع� إدراك أن 
�ل المشاعر مهمة

لعبة التصويب في الصناديق 
للتعبير عن المشاعر

© 2020 Partnership for Children. Registered Charity number: 1089810.  All rights reserved.
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ا�سترخاء

نلعب مع�

ستحتاجين إلى
• �الونات

• قارورة م�اە �الس��ك�ة فارغة وز�نة المعة
(Gli�er)   

� السماء. 
 أو �النظر من خالل النافذة، انظرا إ� الغيوم ��

�
• ال�حث عن الغيوم: �االستلقاء خارجا

� السماء.
خّص�� �عض الوقت للتحّدث مع الطفل عن أش�ال الغيوم المختلفة وعن �عة حركتها ��

� الهواء عن ط��ق قذفها برقة 
� مع الطفل �عض ال�الونات وحاوال إ�قائها ��

• لع�ة ال�الونات: انف��

لألع� دون أن �سقط ع� األرض

� مع طفلك قارورة �الس��ك�ة �الم�اە و�عض ال��نة. ثم اجع�� طفلك يرّجها  • القارورة االمعة: امل��

� القارورة و�� ته�ط تتحرك.
�� ( Gli�er )وُ�راقب القطع االمعة

• استخدام الحواس: ممارسة أ�شطة أخرى ُتحّفز حواس الطفل؛ ال�� والسمع والشّم واللمس. 

� تحصل خارج  ع� س��ل المثال: رسم األش�ال المختلفة ع� الرمل، أو التحّدث عن األحداث ال��

 . � خارجا�
ل، أو شّم الزهور أثناء ممارسة الم�� � المدرسة� الم��

أهمية النشاط

� ُتحّفز  • إن األ�شطة الذهن�ة ال��
 � ك�� ّ �ساعد طفلك ع� ال�� الو��

ع� اللحظة الحال�ة، مما �ساعدە 
� الحفاظ ع� هدوئه 

��
خاء. إن �شجيع األطفال  واالس��

ع� الق�ام بهذە األ�شطة 
�ساعدهم ع� التأقلم مع 

المشاعر الصع�ة.

كينة من خالل القيام بأنشطة ذهنية  إيجاد السَّ
(تزيد الوعي باللحظة الحالية) مع�
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لعبة 
الغميضة

نلعب مع�

ستحتاجين إلى
• د� محشوة

� من الطفل أن �ختار إحدى الّد� و�خبئها. • اطل��
� م�ان ما وأن 

�� � � أن الدم�ة سوف تخت�� �� للطفل أن�ما ستلع�ان لع�ة الغم�ضة وذلك �ع�� •  ا��
عل��ما إ�جادها.

� جاهز�" ثم تفتحا  •  تمّرنا ع� إغالق أعين�ما بوضع أ�د��ما عليها، وأن ت�تظرا ح�� �سمعا جملة "إن��
أعين�ما.

•  عندما �جد الطفل الدم�ة، �مكنك مساعدته �قولك...
�ت. ؟ لقد اق�� أين ��  

نعم، لقد وجدتها! �انت تحت المخدة!  
� الدم�ة وعل�ك أنت أن تجديها.  ّ � دور الطفل �أن ُ�خ��

� الدور الالحق، �أ��
��  •

أهمية النشاط

• إن االستماع واّت�اع التعل�مات 
مهارات أساس�ة للتواصل الفّعال

• �سمح هذە اللع�ة   
لألطفال �االستماع �دقة واّت�اع 

وتقد�م التعل�مات

لنلعب الغميضة مع دميتك 
المحشوة المفضلة
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أهمية النشاط

ستحتاجين إلى
• ال�تاب أو القصة المفّضل للطفل� 

لألطفال وأدوات مساندة
ة

�
•  حقي�ة أو صندوق أو سل

حقيبة 
القصص

املئي الحقيبة بأدوات 
مساندة تعّبر عن قصة 

طفلك المفضلة

نلعب مع�

• تخص�ص حقي�ة للقصص �جعل 
القراءة أ��� �سل�ة وأسهل للحفظ 

و�ساعد ع� تط��ر اللغة.

� الحقي�ة.
� ستوضع �� • شج�� الطفل� األطفال ع� اخت�ار ال�تب والقصص ال��

� ال�تاب أو القصة واختاروا األدوات المساندة المناس�ة إلضافتها إ� 
• انظروا إ� الصور والرسومات ��

الحقي�ة.
. ل أمرا� مسل�ا� � � أرجاء المدرسة� الم��

•  اجع�� من رحلة ال�حث عن هذە األدوات ��
• استخد�� هذە األدوات لروا�ة القصة من جد�د وتمث�ل أجزاء منها.

� ال�تاب أو القصة، 
� مع الطفل عن الجزء المفّضل لد�ه ��

•  ُ�فّضل أن تتحد��
واسأل�ه عن الشخص�ات والح�كة.
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نلعب مع�  

فرقة 
المطبخ

لنصنع طبولنا من أدوات المطبخ!

ستحتاجين إلى
� وُعلب معدن�ة

• قدور وصوا��
ة) ة، صغ�� • مالعق (معدن�ة، خش��ة، كب��

� وأداة هرس ال�طاطا (أدوات    
ب الطعام المعد�� • م��

� تصلح كعصاة ق�ع الطبول) تحض�� الطعام ال��

• شج�� الطفل ع� اخت�ار أداة من أدوات المطبخ ل�ستعملها �آلة موس�ق�ة.
 عد�دة �استعمال 

�
• امس�� الملعقة وأرشدي طفلك ماذا �فعل، ثم امنح�ه الوقت لي�تكر أصواتا

األدوات المختلفة.
�ة موفقة� رائع� هذە ��   

ة؟  �ق�ع المقالة �الملعقة الصغ��
�
 خف�فا

�
هل تعرف ك�ف ُتحدث صوتا   

 من المرات وع� طفلك أن 
�
� �ق�ع الُقدور عددا� معينا "، ح�ث تقوم�� �

د��
�
•  �مكنك الق�ام �لع�ة "قل

�ة. اآلن دورك، 1،2،3.." �ة، �� �ة، �� �قوم �المثل. "1،2،3 ��
 إصدار األصوات المختلفة �أسنانك ولسانك وشفت�ك �دً� من األدوات. "أي األصوات 

�
• �مكنك أ�ضا

�مكن أن ُتصدرها شفتاك؟"

أهمية النشاط

• استكشاف األصوات �حّفز 
حاسة السمع، مما �ساعد ع� 

تط��ر التواصل لدى الطفل.

• تقل�د األصوات و�صدارها 
�ساعد ع� تم��ن عضالت الفك 
لدى الطفل وتط��ر مهارة الُنطق 

لد�ه.

www.partnershipforchildren.org.uk
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أهمية النشاط

• الحد�ث مع الطفل �ساعدە ع� فهم أن التحاور أمٌر 
� و�تع��ز حّس ال�سل�ة هذا أثناء الحوار، تتطّور لدى  �

�
مس�

� الحوارات، و�� مهارة 
الطفل مهارة الم�ادرة والمشاركة ��

رائعة لبناء الصداقات.

�ن �ساعد الطفل  � ّ • التحّدث عن األصدقاء وما �جعلهم مم��
ع� إدراك وتحص�ل ع�ارات وصف�ة مهّمة

أصدقاؤنا
نتحدث عن أصدقائنا وعن 

ستحتاجين إلىصفاتهم التي تمّيزهم
• صّور ألصدقائك وأصدقاء الطفل

نلعب مع�
� منه أن �ختار    � اختارها. اطل�� • �ستعرض الطفل صور أصدقائه ال��

واحدة منها لي�دأ �الحد�ث عنها. 
أين ......   

اخ�� صورة .....   
� الصورة؛ اسمه و�عض األحداث                 

•  شج�� الطفل ليتحّدث عن الصديق ��
� �شار�اها. ال��

ر و�ذكر أمر قاما �ه معا (ذه�ا إ� الحد�قة 
�
أن يتذك

مثال، أو جاء صد�قه..إ� حفلة ع�د م�الدە)، ألم �كن 
؟

�
ذلك مسل�ا

 �
•  شج�� الطفل ع� جمع صور األصدقاء ووضعهم ��

ة ل�شج�عه ع� الحد�ث عنهم  � صندوق أو سلة مم��
 . أ���
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نلعب مع�
 

 
 

 .
  

 

أهمية النشاط

 التخّ�ل تم��ن مهم 
ّ
• إن لع�ة

ورائع ُ�حا�� الح�اة الواقع�ة. فمن 
خالل الرحلة مع الُد� المحشوة 

عّزز 
ُ
م األطفال مهارات ت

�
يتعل

الصداقات اإل�جاب�ة، مثل 
المشاركة والم�ادرة �األ�شطة 

و�دء الحوارات. 

رحلة مع 
الُدمى 

إنه وقت الذهاب في رحلة 
ستحتاجين إلىمع الُدمى وا�لعاب

• دب�ة محشوة وألعاب
• �ساط وعّدة طعام

� أو ُم�ّ�ف)
• طعام رحالت (حق���

 أين ستذهبون (تخ�لوا الم�ان). افرشوا 
�
روا معا

�
�

َ
� الرحلة. ف

افق�م �� � من الطفل أن �ح�� دميته المفضلة ل�� • اطل��

افق�م إ� الرحلة.   صنع دعوات للُد� ل��
�
ل. �مكن�م أ�ضا � � زاو�ة من الفصل� حد�قة الروضة� الم��

ال�ساط ��
� ترت�ب الُد� ع� ال�ساط. 

•  ساعدي الطفل� األطفال ��

�مكنك الجلوس هناك �ا د�دوب �جانب تلك اللع�ة. إنها رحلة خاصة �األصدقاء، و�مكن�م    

.
�
الحضور جم�عا  

•  خّطط مع الطفل� األطفال نوع�ة الطعام الذي ستأخذونه مع�م.

ها ونأخذها؟  ة الجبنة، فهل علينا أن نح��   أعلم أنك تحّب شط��

ماذا برأ�ك �حّب د�دوب أن �أ�ل؟  

•  ساعدي الطفل� األطفال ع� تقد�م أط�اق الطعام ووضعها ع� ال�ساط.

. •  استمتعوا �الرحلةمعا�

ماذا تحّب دميتك أن تأ�ل أوً�؟  

� ال�سك��ت �ا د�دوب؟ هل �مكنك أن تناول��  
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نلعب مع� أهمية النشاط

•  ُ�ساعد قراءة القصص حول 
الصداقة الطفل ع� بناء وتصّور 

 � مفهوم للصديق، وما المشاعر  ال��
تّولدها هذە الصداقة 

 � وما �� األمور ال��
قد �قوم بها مع 

الصديق. 

ستحتاجين إلى
• كتب وقصص حول الصداقة

وقت القصة: 
ا�صدقاء

نت..) توّدين أن تقرئيها.  حول الصداقة (من المكت�ة أو االن��
�
• اجم�� قصصا

 لقراءة هذە القصص.
�
 م��حا

�
•  اختاري م�انا

� تعرض�نها. � الّصور ال��
•  ا�دأي �التحّدث عما ت��نه ��

� ترت�ط �الصداقة، مثل: الحب، اللطف، اللعب، الضحك، السعادة، االهتمام، االش��اق. •  كّرري المفردات ال��

؟
�
  انظر، إنها �شتاق إ� أصدقائها. هل تراهم �لعبون س��ا

ر وُ�ج�ب. "أين هم أصدقاؤە؟" 
�
� لُ�فك

� القصة، وأعط�ه الوقت ال�ا��
•  اسأ�� الطفل أسئلة �س�طة عن الصور ��

صدقائها؟"
�
� تلعبها مع أ "ما �� اللع�ة ال��

حان وقت 
مشاركة قصص 

الصداقة
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سباق 
الحواجز

• س�ساعد هذا ال�شاط ع� تط��ر مهارة حّل 
 تعّزز�ن 

�
المشا�ل �استقالل�ة مستق�ً�. إنك أ�ضا

لد�ه�هم حّس المثابرة من خالل ال�شجيع ع� 
المحاولة مرة �عد أخرى ح�� إنهاء س�اق الحواجز.

• ر�ما ينهار جزء من مسار الس�اق، فيتوجب عل��م 
م 

�
حينها أن تع�دوا ترت��ه �ط��قة أخرى، ذلك �عل

الطفل أن هناك ُطرق مختلفة للتعامل مع المشا�ل. 

نلعب مع�

مع� نصنع مسار سباق 
ستحتاجين إلىالحواجز

، �طان�ات، أثاث  • وسادات، كرا��
الحد�قة� الصف، أو ُد� وألعاب 

(كرات، حلقات، لع�ة بولينج 
خش��ة...)

• وض�� مع�� س�اق الحواجز وك�ف �مكن صنع واحد.

� الحد�قة أوً�،  
� الصف� الغرفة���

علينا أن نضع األش�اء �طرق مختلفة، ��  

ق ونركض ح�� خط النها�ة.
�
ثم علينا أن نقفز ون�سل  

ت�ب مسار الس�اق.  األش�اء ل��
�
• اجمعا� اجمعوا معا

هل علينا أن نضع هذا ال�ر�� هنا؟  

ما الذي علينا أن نضعه هنا، الوسادة أم الحقي�ة؟  

 �
• ا�دأي اللعب أنت أوال لتوض�� للطفل� لألطفال ك�ف س�تم تنف�ذ اللع�ة. تحّد��

� دور الطفل،  عّما تفعلينه وأنت تمّ��ن �الحواجز واحدة تلو األخرى. عندما �ح��

ساعد�ه ب�عطائه اإلرشادات.
... ازحف تحت ال�طان�ة، اركض حول ال�ر��  

أهمية النشاط



 

 

نلعب مع�

تصنيف اشياء حسب ألوان الطيف
ألوان 
الطيف

• التص��ف أحد مهارات التفك�� المهمة 
� حّل المش�الت، و�ساعد الطفل ع� 

��
 
�
� ت�بع نمطا تط��ر إدراك األش�اء ال��
. �ساعد هذا 

�
واحدا� ومطا�قتها معا

 الطفل ع� تط��ر مهارات 
�
ال�شاط أ�ضا

إدراك األلوان، �اإلضافة إ� تع��ز حّس 
ت�ب لد�ه. ال��

� أمامك، �األخص  � عن األش�اء ال��
ي السلة وار�� �ل ما فيها أمام األطفال� الطفل. تحّد�� • اح��

عن لونها.
�� لألطفال أن�م ستوزعون األش�اء حسب لونها ع�   ملونة مختلفة ع� األرض وا��

�
• ض�� أوراقا

األوراق.
تك الزرقاء، لنضعها ع� الورقة الزرقاء. لدينا هنا ُس��  

• �عد أن تقو�� بتص��ف مجموعة منها، شج�� الطفل ل�قوم �المثل..

ا�حث عن جميع األش�اء زه��ة اللون؟ وأي األش�اء لونه أصفر؟  

• شج�� األطفال� الطفل ع� أ�مال تص��ف �ل األش�اء وتوز�عها ع� األوراق الملونة.

ستحتاجين إلى
ة من األلعاب، مال�س، ُد�  • سلة كب��

� لون واحد  الدب�ة المحشوة (أي ش��
.( أسا��

• أوراق ملونة 

أهمية النشاط
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نلعب مع�

ما الذي 
اختفى؟

• ُ�ساعد هذا ال�شاط الطفل ع� 
تط��ر مهارات الحفظ وتخ��ن 

جاعها، و�� مهارة  المعلومات واس��
� حل 

� قدرته �� مهمة جدا� لتحس��
المشا�ل.

• تخت�� هذە اللع�ة فهم الطفل 
واس��عا�ه �أن األش�اء مازالت 

موجودة ح�� و�ن �ان ال يراها، وهذا 
األمر �طّور مخّ�لته.

� ثالثة أش�اء) وسّميها. ثم ضعيها �لها ع� 
� األش�اء أمام طفلك واحدا� تلو اآلخر (�ك��

• اعر��

الص�ن�ة ح�� �ستطيع طفلك أن يراها.

� عندما �غمض عي��ه.
� الص�ن�ة، وأن أحد األش�اء سوف �خت�� ي طفلك �أنك ستغّط�� • أخ��

؟ شج�� ع�  � فقط. اسأ�� الطفل ما الذي اخت�� � ش�ئا واحدا منها وأر�ه الص�ن�ة �غرض�� • خّب��

ء المفقود لمساعدة الطفل. عندما �حزر  �
ف قل�ً� عند اسم ال��

ّ
�سم�ة األش�اء مرة أخرى، مع التوق

� المفقود، أخرج�ه نعم� وها هو. الطفل اسم الش��

 إضافة الم��د من األش�اء.
�
، و�مكن أ�ضا � • كّرري ال�شاط �ما �شائ��

ستحتاجين إلى
• ص�ن�ة لونها واحد (غ�� مزخرفة) 

• فوطة السفرة (م�شفة أدوات المطبخ) أو 
ما �شابهها 

• ثالثة أدوات: لع�ة، ملعقة، 
ق�عة، قلم، مطرة ماء...

تذكر اشياء ومالحظة أيها 
اختفى

أهمية النشاط
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زاوية الكتب 
المريحة

نلعب مع�

ستحتاجين إلى
، لحاف، خ�مة  • وسادات، أغط�ة، ِ�ساط، كرا��

، مالقط،  � كب��
قا�لة لل�� أو صندوق كرتو��

تب قصص�ة
�
أوشحة، مرا�ا، ُد� الدب�ة، ك

كتب عن التغي�� والفقد

قراءة/ مشاركة الكتب حول التغيير والفقد
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أهمية النشاط

� مع الطفل  • بناء م�ان ُم��ــــح ودا��
 (

�
ل�منحه (وأمً� �أن �منحك أنت أ�ضا
خاء. كينة واالس�� مساحة خاصة للسَّ

• تخص�ص وقت ومساحة للتحّدث 
عن التغي�� والفقد ُ�ساعد ع� مواجهة 
� خلق نقاش 

القلق والخوف، و�ساهم ��
.
�
دما

ُ
ّ ق �

حول الُطرق اإل�جاب�ة للم��

ل. � � الصف� الم��
 �استخدام األدوات �مكن�م إ�جادها ��

�
• رتبوا زاو�ة ال�تب الهادئة معا

أين علينا أن نضع هذە الوسادات؟  

؟ �دفءا�
ً
أ�ساءل ما الذي �مكنه أن �جعل هذە الزاو�ة أ��� راحة  

•  اقرأي ال�تب القصص�ة حول التغي�� والفقد (�مكن للطفل أن �حتضن لعبته المفضلة)

� أحّستها الشخص�ات  � معهم عن الصور�الرسومات، وعن المشاعر ال��
•  تحد��

وك�ف تك�فت معها.
انظر إ� ما �فعله األرنب... إنه يتحّدث إ� صد�قه... اآلن ي�دو أنه يب�سم.   



 

 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

أفّكر 
فيك

أهمية النشاط

• ُ�ساعد الحد�ث عن الشخص الع��ز المتو�� -فرد 
ر هؤالء األشخاص 

�
من العائلة أو صديق- ع� تذك

� ح�اتنا.
�� 

�
�ن ح�� ي�قوا جزءا� مهما � ّ المم��

• ُ�ساعد النظر إ� صور األشخاص الذين رحلوا عنا، 
� التعامل والتكّ�ف �ش�ل 

والحد�ث عنهم األطفال ��
أفضل مع المشاعر الصع�ة الناتجة عن الفقدان 

ون. عندما �ك��

نلعب مع�
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صناعة إطار صورة 
لشخص ُتوٍفي عزيز عليك 

أو على الطفل.
ستحتاجين إلى

• صور�ة
• ورقة فارغة وصمغ

• ز�نة لإلطار (أزرار، أش�ال من 
ها) المعكرونة، أو غ��

 أو ق�ل 
�
، قد �كون هذا الشخص متو�� حديثا ي صورة لشخص ع��ز متو�� • أح��

أن يولد الطفل ولم ُ�قا�له قط.
� الصورة وعن ما �فعله.

•  تحّدثا عن الشخص ��

�
�
 شه�ا

�
� ال�عك. لقد �ان �صنع كع�ا هذا جّدك �خ��  

� �لصق �عض ال��نة وأر� الطفل ك�ف �قوم 
� وسط الورقة، ثم ا�د��

•  ض�� الصورة ��

� اإلطار، وقد�� المساعدة إل�مال العمل. ��� � ب��
. � ��� � � الصورة ب�نما تقومان �ال��

•  تا��� الحد�ث مع الطفل عن الشخص ��

ر عندما ...؟
�
هل تتذك  

ل. � � الم��
� م�ان ما ��

� من الطفل أن �قوم بتعليق الصورة �� •  اطل��
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انظر كيف 
تغّيرت!

أهمية النشاط

 � ات ال�� • الحد�ث مع األطفال عن التغ��ّ
�مرون بها -وخصوصا �استخدام أش�اء 
مرئ�ة ومحسوسة- �ساعدهم ع� فهم 

ات قادمة  ات، والتحض�� لتغ�� هذە التغ��
� المستق�ل.

��

نلعب مع�

التعرف على التغّيرات 
في حياتنا والتحضير 

للقادم منها.
ستحتاجين إلى

• مجموعة من األغراض (صور، مال�س، 
� سن أصغر 

ألعاب) للطفل  عندما �ان ��
� عمرە اآلن.

ومجموعة له وهو ��

�ــهم  • اختاري إحدى المجموعات من األغراض للتحّدث عنها أوً� (الصور ع� س��ل المثال) وان��

�ط ُمتتابع أمام�ما ح�� �ستطيع الطفل رؤ�تها. ع� ش�ل خط���
. � ي نحو ال�م�� � �صورة الطفل وهو رضيع، وضعيها ثم س��

•  ا�د��

هذا أنت وأنت رضيع حد�ث الوالدة.  

هذە الصورة لك وأنت أ��� قل�ً�، قد �دأت عندها التل��ــــح ب�دك.  

� مّر بها، ع�  ات ال�� زي ع� التغ��ّ
�
� الصور، رك

� لتطّور الطفل �� • ب�نما �شاهدان الخط الزم��

� أو من إطعامه إ� أن �أ�ل لوحدە.
س��ل المثال: من الزحف إ� الم��

•  كرري نفس الحوار مع الطفل �استخدام األغراض األخرى.

ات القادمة، ع� س��ل المثال:  � األغراض المختلفة والتمه�د للتغ��ّ • �مكنك �عدها المقارنة ب��

� ترتديها" ، واآلن انظر إ� حجم الطاق�ة ال��
�
ة �انت لك عندما كنت رض�عا "هذە الطاق�ة الصغ��

لقد كنت ترتدي الحفاضات، واآلن �ستخدم المرحاض  
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 أرتب 
أمتعتي

نلعب مع�

ستحتاجين إلى
� �حتاجها الطفل للحضانة � للروضة  • األغراض ال��

(مال�س إضاف�ة، قارورة ماء، دميته المفضلة، وج�ة خف�فة)

ور�ة (فرشاة أسنان، طعام لحيوان أل�ف) • أغراض غ�� ��

رتبا مع� حقيبة وضعا فيها ا�شياء المميزة التي 
يحتاجها الطفل للحضانة أو للروضة

أهمية النشاط

ە لحدث  • الحد�ث مع الطفل لتحض��
� ح�اته ُ�ساعد ع� التخف�ف 

جد�د ��
من شعورە �القلق من المجهول.

• اصطحاب الطفل ل�عض من أغراضه 
� مغامراته 

الشخص�ة المفضلة لد�ه ��
� �عث 

(المواقف) الجد�دة �ساهم ��
الراحة والطمأن�نة عندە.

� �حتاج إ� اصطحابها إ� الحضانة� الروضة.  � إ� الطفل حول أغراضه الشخص�ة ال��
• تحّد��

 . � �حتاجها ب�نما توّض�ان حقي�ته معا� • شار�� طفلك �الحد�ث عن األغراض ال��

هذا حذاؤك خاص للحضانة � للروضة  

ت�ب �مكن أن ينفذ هو ال�شاط. ض�� األغراض ع� ش�ل كومة أمام  • إن �ان الطفل قادر ع� ال��

� منه ترت�بها ع� ش�ل مجموعات، إحدى المجموعات الحت�اجات الحضانة �  الطفل، ثم اطل��
ور�ة. للروضة ومجموعة أخرى لألغراض غ�� ال��

� الحضانة � للروضة؟
ما هذا؟ هل تحتاج إل�ه ��  
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الطريق إلى 
الحضانة / الروضة

نلعب مع�

ستحتاجين إلى
• ورقة، أقالم، صناديق كرتون�ة

� الط��ق إ� 
ة �� � • رسومات وصور لعالمات مم��

الحضانة� الروضة

رسم خريطة للطريق 
إلى الحضانة/ 

الروضة

أهمية النشاط

• ُ�ساعد الحد�ث مع الطفل عن الط��ق  إ� 
� تقل�ل القلق من التجارب 

الحضانة� الروضة ��
الجد�دة لد�ه، وصناعة خ��طة للط��ق 

ُ�شجعه ع� التخ�ل والشعور ع� أنه �مر 
�مغامرة.

• ترت�ب وت�بع الط��ق ُ�ساعد الطفل ع� 
� ال�دا�ة، ثم 

تط��ر إدرا�ه حول ما �حصل ��
�عدها، و�عدها ..وح�� النها�ة، وتلك مهارات 

� القراءة و�عادة روا�ة القصص.
مهمة �ساعدە ��

، مع إ�قاء 
�
 أو رص�فا

�
 لصنع خ��طة ع� األرض. ارس�� ط��قا

�
� أوراق �حجم كب�� معا

• ألص��
 �

� تّمران بها ع� الط��ق، أو �مكن�ما صناعة م�ا�� ة ال�� � ة لصور المعالم المم�� مساحات صغ��
من الصناديق الورق�ة.

ل ع� الطرف األ�من من الورقة � • ا�دآ برسم الم��

ل. من هنا س��دأ ط��قنا إ� الحضانة� الروضة. � هنا الم��  
� آخر الخ��طة.

• ارس�� الحضانة� الروضة ع� الطرف اآلخر من الورقة، ��

� نمّر   انظر، هنا الروضة� الحضانة. هذا الجزء األوسط هو األما�ن� المعالم ال��  

� ط��قنا إ� هناك.
بها ��  

� تع��ّ عنها  � الخ��طة ب�ضافة الصور أو الصناديق ب�نما تتحّدثان عن األما�ن ال�� • أنه�ا تجه��
هذە اإلضافات.

� تحبها. ي منه حبوب اإلفطار ال�� هذا المتجر الذي �ش��  
، مثل: �عدها، ثم، �عد ذلك،  � � �لمات �ع�ارات تف�د التتابع الزم�� • تأ�دي من أنك �ستعمل��

� النها�ة
��
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•   

 أنا
 أختار

نلعب مع�

ستحتاجين إلى
� أوقات محددة:

أمثلة لخ�ارات ح�ات�ة ��
• أوقات الطعام، ارتداء المال�س للخروج� النوم، وقت 

اللعب، وقت مشاهدة التلفاز، وقت ال�سّوق.
• أدوات حق�ق�ة �ساعد ع� االخت�ار (أو رسومات 

ع� ورق)

الطفل يختار ويعبر 
عن تفضيالته

أهمية النشاط

� ال�دائل ُ�ساعد  • االخت�ار من ب��
 لقدراته 

�
الطفل ع� أن �طّور فهما
ع� اتخاذ القرار والق�ام 

�اخت�ارات واضحة لك. تّ�ف 
 لقراراته ُ�عّزز ثقته 

�
الطفل ت�عا

بنفسه.

:  مما ���
�
� �مكن تقد�مها للطفل �عضا قد �شمل االخت�ارات ال��

تديها. � س�� ر و�ختار المال�س ال��
�
• المال�س: امن�� طفلك �عض الوقت لُ�فك

؟ ما القم�ص الذي توّد ارتداءە اليوم، األزرق أم األخ��  

� المحّمص؟ • الوج�ة الخف�فة: �مكنك أن تأخذ التفاح الُمقّطع أو أصابع الخ��
 � � له عنوانيهما. ضعيهما أمامه واطل��

� واعرضيهما ع� الطفل واقر�� • وقت القصة: اختاري قصت��
منه أن �ختار أي منها يوّد أن �قرأ. امنح�ه �عض الوقت ل�ّطلع ع� �ل منها ثم �ختار.

امجه المفضلة وساعد�ه ل�ختار أي منها يوّد  � ل�� � ع� الطفل صورت��
• وقت مشاهدة التلفاز: اعر��

مشاهدته.
� �عض  � أو أ��� ل�قوم بتل��نها (�مكن االخت�ار ب�� � ع� الطفل رسمت��

• أوراق التل��ن: اعر��
األ�شطة الصف�ة)
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