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محطات ومعالم منائية

ما يستطيع أن يفعله الطفلالعمر التقريبي

من الوالدة حتى
 3 أشهر

	 يكتشفون العالم عبر حواسهم كلها.
	 يستجيبون للوجوه واأللوان الزاهية.

	 يرفعون رؤوسهم ويلتفتون بإجتاه مصدر الصوت.
	 يبدأون باإلبتسام .

	 يراقبون األشخاص واألشياء بأعينهم.
	 ميدون أياديهم وأرجلهم ويكتشفونها.

	 يبكون ولكنهم غالباً ما يهدأون حني يُحملون.

معلومات أساسية

                         تعد مرحلة الطفولة املبكرة ) من بداية  احلمل وحتى عمر ثماني سنوات ( األساس 

لعملية التعلم مدى احلياة، حيث ينمو اجلزء األكبر من خاليا الدماغ ؛ وبناء  عليه فإن البداية السليمة 

واملبكرة لإلهتمام بالطفل تعتبر أفضل ضمان ملستقبل الطفل ومناء قدراته ومعارفه ومهاراته . 

	 مراحل التطور والنمو عند األطفال مترابطة مع بعضها ، فكل مرحلة تعتمد على املرحلة التي سبقتها 

وتؤثر في التي تليها ، ولكل من هذه  املراحل أهميتها وقيمتها اخلاصة ،  وإن أي تعثر أو ضعف في أي مرحلة 

سيؤثر على املراحل األخرى. 

	 الفروقات الفردية بني األطفال: يتشابه أطفال العمر الواحد في بعض املظاهر التي ترافق مناءهم ولكن ليس 

وهنالك وضع طبيعي معياري  والتطور، فلكل طفل خصوصيته،  النمو  يكونوا متساوين في  أن  بالضرورة 

حسب املرحلة العمرية يجب مراعاته وأخذه بعني اإلعتبار عند مراقبة منو وتطور الطفل .

التنشئة عن طريق  تأثير  ويكون   ، واحد  آن  في  والتنشئة  الفطرية  باإلستعدادات  ومنوه  الطفل  تطور  	 يتأثر 

التفاعل مع البيئة احمليطة به، فالظروف احمليطة املالئمة والداعمة تساهم بشكل فّعال في  أن تكون عملية 

النمو والتطور في أفضل صورة ممكنة ، وفي نفس الوقت فإن الظروف البيئية غير املالئمة ستؤدي إلى إعاقة 

تطور ومناء الطفل .

التي  النمائية  واملرحلة  واحتياجاتهم  يناسب خصائصهم  ونرعى أطفالنا مبا  نتدخل  أن  	 يجب علينا كأهل 

ميرون بها ، وليس وفق ما نراه نحن ككبار فقط .

.
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	 يبتسمون غالباً .من 4 - 6 أشهر
	 يصغون بتمعن.

	 يضحكون و »يكاغون« ويقلدون األصوات.
	 يضعون األشياء في أفواههم.

	 يفضلون األهل واإلخوة األكبر سناً.
	 يستجيبون عندما يتم احلديث معهم.

	 يتفحصون أياديهم وأرجلهم.
	 يجلسون عندما يُسندون، ويتدحرجون ، ويثبون.

من 6 أشهر- 12 
شهراً

	 يتذكرون األحداث البسيطة.
	 يفهمون أسماءهم وكلمات عادية أخرى.
	 يتفحصون األشياء ويضربونها ويهزونها.

	 يزحفون، ويحملون أنفسهم على الوقوف، ويسيرون مبساعدة الكبار.
	 يحددون أنفسهم وأعضاء اجلسد واألصوات املألوفة.

	 يتفوهون بالكلمات املفيدة األولى مثل بابا وماما .
	 يجلسون مبفردهم .

	 يتلقون األطعمة املكملة للرضاعة  الطبيعية .
	 قد تبدو عليهم إمارات اخلجل أو الغضب مع الغرباء.

	 يقلدون سلوك البالغني.من سنة -  سنتني
	 يسيرون بثبات ويركضون ويتسلقون.

	 يظهرون ميلهم  الشخاص  معيينني .
	 يستخدمون جمل من كلمتني.

	 يستمتعون بالقصص واالغاني.
	 يدركون ملكية األشياء.

	 يشيرون الى اشياء او صور عند تسميتها .
	 يلعبون العاب متثيلية من خالل تقليد ما يفعله الكبار من حولهم.
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من سنتني  - 3 
سنوات

	 يسمون عدد من األلوان.
	 يقولون اسمائهم وأعمارهم .

	 دائمو احلركة.
	 يتناولون طعامهم بأنفسهم .

	 يسيرون ويركضون ويتسلقون ويقفزون بسهولة .
	 يتعلمون اللغة بسرعة.

	 يتحكمون بأياديهم وأصابعهم.
	 يذهبون إلى احلمام وال يحتاجون استخدام حفاضات / فوط .

من 3 سنوات- 5 
سنوات

	 يرتدون مالبسهم بدون مساعدة.
	 يتصرفون بعفوية وبفوضوية.

	 يستطيعون إحصاء من خمسة إلى عشرة أشياء .
	 يحبون اللعب مع األصدقاء ويكرهون اخلسارة.

	 يستخدمون عدة جمل في التعبير عما يفعلونه.
	 يكثرون من الكالم ومن طرح األسئلة.

	 يكشفون عن املشاعر في اللعب الدرامي.
	 يفهمون التناقضات مثل سمني ونحيل / طويل وقصير.

من 5 سنوات - 8 
سنوات

	 يثير األشخاص والعالم من حولهم فضولهم.
	 يقرأون.

	 يستعملون الكلمات للتعبير عن املشاعر والتعاطي مع اآلخرين.
	 يبدون اهتماماً باألرقام، واألحرف، والقراءة، والكتابة.

	 يحبون نشاطات الكبار.
	 يقومون بعمليات حسابية بسيطة .
	 ميارسون اللعب التعاوني مع اآلخرين .
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احتياجات االطفال )  يحتاج األطفال الى .....العمر التقريبي

من الوالدة حتى
 3 أشهر

	 احلماية من اخلطر اجلسدي. 
	 الرضاعة الطبيعية اخلالصة من االم .

	 الرعاية الصحية املتكاملة والتحصني ) اللقاحات (
	 بالغ يتعلقون به ، ويقيمون معه ارتباط آمن ) خاصة االم واالب (

	 بالغ يستطيع أن يفهم إشاراتهم ويستجيب لها.
	 أشياء ينظرون إليها، ويلمسونها، ويسمعونها، ويشمونها، ويتذوقونها.

	 شخص يحملهم، ويغني لهم، ويهّزهم .

كل ما سبق ذكره اضافة الى :من 4 اشهر حتى نهاية العام االول
	 حتفيز لغوي مالئم.

	 أمور منزلية عادية يتفحصونها.
	 فرص يومية للعب بأشياء متعددة.

كل ما سبق ذكره إضافة إلى:من ا- 3 سنوات
	 قراءة القصص وسردها لهم يومياً.

	 فرص لالكتشاف واللعب.
	 البدء في تعليمهم كيفية رعاية أنفسهم )االكلف ، التدرب على 

احلمام ،...(.
	 أنشطة لتطوير مهاراتهم احلركية واللغوية واملعرفية .

- أهم احتياجات االطفال الصغار

معلومات أساسية

االحتياجات:	  هي ما يحتاجه الطفل من األهل لينمو ويتطور بشكل سليم، ومبا 

يعزز بقاءه ومناءه وحمايته، والتقصير في تأمينها يؤدي لظهور مشكالت وتعثرات في 

منو وتطور الطفل، وهي جلميـع األطفال بـدون متييز ) بنت/ ولد، ذو احتياجات خاصة،...( .

	 يجب  على األهل والكبار العمل على تلبية احتياجات االطفال وتوفيرها؛ سواء املادية 

      ) مثل  الغذاء ، الرعاية   الصحية ،....( أو املعنوية )  مثل احلماية ، الشعور باألمان ،...(.
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كل ما سبق اإلشارة إليه، إضافة إلى:من 3 – 6 سنوات
	 املشاركة في األلعاب التمثيلية.

	 غناء األغاني املفضلة .
	 فرص لتطوير مهارات حركية دقيقة.

	 تشجيع على فهم اللغة والتعبير بها.
	 فرص لتعلم التعاون، واملساعدة، والتشارك.

	 التهيئة للقراءة والكتابة  واثراء محصولهم اللغوي .
	 تشجيعهم للمثابرة على إجناز املهام واملشاريع.

	 الدعم في اكتساب مهارات حركية، ولغوية، وفكرية إضافية.من 6 – 8 سنوات
	 فرص أكثر لالعتماد على الذات فيما يتعلق بالرعاية الذاتية.

	 الدعم لتطوير اللغة أكثر عبر الكالم، والقراءة، والغناء.
	 فرص لتعلم التعاون، واملساعدة، والعمل اجلماعي.
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	 الرضاعة الطبيعية وبشكل سليم.

	 احلصول على التحصني واملطاعيم الالزمة في مواعيدها واالحتفاظ ببطاقة مطاعيم.

	 استجابة سريعة وبحنان لبكاء الطفل مما يساعد في منو العالقة بشكل إيجابي،ويساعد الطفل على التطور 
االنفعالي السليم،ويشعره بالثقة واألمان.

	 احلديث معه أثناء روتينه اليومي )الرضاعة، تغيير املالبس..( واستثمار ذلك كفرص للتعلم والتواصل.

	 االستجابة البتسامة وحركات الطفل وفهمها )مثالً: االبتسام والضحك وإصدار أصوات معينة )بربرة( تعني 
هيا نلعب، أما إزاحة الوجه وإغماض العني تعني هذا يكفي(. 

	 استثارة حواس الطفل من خالل توفير أشياء ينظر إليها ميسكها،يلمسها، يشمها، يتذوقها )متنوعة الشكل 
وامللمس واللون..(.

	 حماية من التمييز بني ولد/بنت، أسمر/أشقر، جميل/غير جميل...

	 توفير مساحة آمنة للزحف واالستكشاف.

	 القراءة للطفل من مرحلة مبكرة وتوفير قصص ملونة.

	 تنظيم أكل ونوم الطفل حسب حاجته  وليس حسب نظام صارم .

	 العناية بنظافة الطفل ) السرة ، حمام الطفل ، تغيير احلفاض ، .....( .

- أهم املمارسات الوالدية املالئمة مع األطفال حديثي الوالدة – 12 شهر  تقريبا  : 

- أهم املمارسات الوالدية املالئمة مع األطفال من عمر سنة - 3 سنوات تقريبا :

	 االنتباه املتواصل ألن الطفل في هذا العمر يرغب باكتشاف كل شيء  من حوله . 

	 تشجيع الطفل على احلديث واإلصغاء له واحلديث  معه بلغة سليمة واضحة .

إحرص على إعطاء طفلك املطاعيم في وقتها احملدد
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	 تعزيز قدرات الطفل من خالل تدريبه تدريجياً على االعتماد على النفس خاصة استخدام احلمام، تناول الطعام، 
ارتداء مالبسه ، ترتيب ألعابه ....

	 يحاط الطفل بجو أسري سعيد، فاألمن والسكينة واملودة والرحمة، تساعد الطفل على الشعور باألمان، وتوفر 
له فرصة ثمينة ليطور عواطفه وانفعاالته بصورة سليمة.

مداركه  توسيع  على  ذلك  يساعد  ، حيث  تكررت  لو  بها حتى  االستهزاء  وعدم  الطفل  تساؤالت  	 االجابة عن 
وإشعاره، بأهميته، وإثراء محصوله اللغوي، وزيادة معارفه.

	 توفير مساحات واسعة وآمنة وخالية من العوائق أمام الطفل، وإعطاؤه احلرية ليكتشف في بيئة آمنة.

	 توفير انشطة تتيح للطفل فرص للتفاعل مع البيئة احمليطة ومبا اليعرضه للخطر .

	 عندما يرتكب الطفل خطأ ما ، نوضح له باستمرار غضبنا من الفعل الذي قام به وليس منه شخصيا .

- أهم املمارسات الوالدية املالئمة مع األطفال من عمر 3 سنوات – 6 سنوات :

والشارع  املنزل  في  وبيئته  وثيابه  جسمه  نظافة  على  وتدريبه  السليمة،  الصحية  العادات  الطفل  	 إكساب 
والروضة...

	 تتاح للطفل فرص كثيرة للتعرف على أماكن جديدة من خالل رحالت ونزهات،وتدريبه على استخدام حواسه في 
التعرف على ما يحيط به.

 )...، ،...( واأللوان ) ابيض ، احمر  ،..( واألوقات ) اليوم  ، غدا  	 توسيع مفاهيم الطفل حول األشكال )دائرة ، مربع 
واألحجام  )صغير وكبير ،...( واملتناقضات )داخل وخارج، امام وخلف، فوق وحتت ، قصير وطويل ،...( .

	 يتم تدريب الطفل على املهارات املعرفية األساسية ،    مثل : التصنيف  )وضع  االشياء في مجموعات حسب 
اللون او الشكل او احلجم ،...( التطابق )  املطابقة بني االحجام املتشابهة او االشكال املتشابهة ،... (  النمط، 

التنبؤ، الربط، التفسير، املالحظة...الخ .

	 اإلصغاء اجليد للطفل ، واحلديث معه بهدوء .

، مثل غسل األيدي  	 تدريب األطفال على االعتماد على أنفسهم وإتاحة  اجملال لهم للقيام بخدمة أنفسهم 
وارتداء املالبس والتمشيط ولبس احلذاء...

 شجع طفلك على احلديث والتعبير عن نفسه وإمنحه وقتاً لإلصغاء إليه
واإلجابة عن تساؤالته
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	 مينح األطفال فرصاً يومية الستعمال العضالت الكبيرة من خالل الركض والقفز، التوازن، وتخطيط أنشطة 
خارجية.

	 يتاح مجال لألطفال للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم وبشكل عفوي من خالل الرسم، التلوين، اخلربشة..

	 حماية األطفال من املقارنة مع األطفال اآلخرين .

	  املساواة في املعاملة بني االخوة واألخوات.

	 تنظيم  اوقات مشاهدة التلفاز والتحاور حول ما يشاهدونه ومراقبة محتوى برامجهم .

	 احترام مشاعر االطفال وتشجيعهم البداء مشاعرهم امام اآلخرين  . 

	 تدريبهم على حل املشكالت التي تواجههم .

	 التنسيق واملتابعة مع املدرسة وبناء عالقة إيجابية مع املعلمني.

	 تقبل الفروق الفردية خاصة في االجناز املدرسي.

	 توفير وقٍت كاٍف للحديث مع الطفل خاصة حول ما حدث معه اليوم في املدرسة .

	 إعطاء فرص ملمارسة الطفلة األنثى األلعاب وعدم التميز بينها وبني إخوانها الذكور.

	 يتاح مجال لألطفال للمشاركة في األنشطة الترفيهية التي يرغبونها.

	 يتم تكليفهم بإجناز بعض األعمال التي مبقدورهم إجنازها تعزيزاً لثقتهم بأنفسهم.

	 إدماج الطفل في أنشطة اجتماعية إلتاحة فرص للتفاعل االجتماعي مثل املشاركة في املناسبات االجتماعية، 
شريطة أال تفرض عليه، أو يقحم في املشاركة مع أشخاص غرباء أو غير متقبلني بالنسبة له.

- أهم املمارسات الوالدية املالئمة مع األطفال من عمر 6 سنوات – 8 سنوات :

مالحظة: جميع املمارسات الواردة سابقاً ويضاف إليها:

 نظم أوقات مشاهدة طفلك للتلفاز وراقب محتوى البرامج التي يشاهدها ملا
لها من أثر كبير على شخصية الطفل

 كلف طفلك القيام ببعض األعمال التي مبقدوره اجنازها تعزيزاً لثقته بنفسه
وحتمله للمسؤولية
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- الرضاعة الطبيعية املطلقة )اخلالصة من حليب األم( :
حليب األم وحده هو أفضل غذاء وشراب للطفل خالل الستة أشهر األولى من عمره ، وتصبح العديد من األغذية 
اإلضافية ضرورية عندما يبلغ الطفل الشهر السادس من العمر ، مع اإلستمرار بالرضاعة إلى أطول مدة وحتى 

العامني من عمر الطفل إن أمكن.
»والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة« البقرة 233

- فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل :

	 متد الرضيع الصغير بطعام كامل  حيث يعتبر حليب األم الغذاء املثالي الوحيد الذي يحتوي على جميع 
العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل .

	 تقوي نظام املناعة لدى الرضيع مما يحميه من التعرض لكثير من األمراض مستقبالً .
	 حتمي الطفل من العدوى ومن كثير من أمراض اجلهاز التنفسي واجلهاز الهضمي واحلساسية واإللتهابات.

- صحة الطفل ال تعني فقط اخللو من األمراض أو احلصول على تغذية مناسبة، 
وإمنا تتعدى ذلك لتشمل صحته النفسية واإلجتماعية واملعرفية، و صحة البيئة احمليطة  

به ومدى حتفيزها للنمو والتطور السليم ، كما أن صحة الطفل تبدأ منذ فترة احلمل.
       للحصول على حمل آمن وللمحافظة على صحة األم واجلنني يجب مراعاة ما يلي:

	 الرعاية الطبية املنتظمة والتي تتوافر خدماتها في جميع مراكز األمومة والطفولة .
	 التغذية املتكاملة واملتوازنة لألم احلامل . 
	 التحصني باملطاعيم الالزمة لألم احلامل .

	 حصول احلامل على الراحة الكافية .
	 اإلستقرار النفسي وعدم التعرض لعناصر التوتر والقلق.

- احلمل املتقارب يحرم الطفل األول من احلصول على االهتمام والرعاية الكافية ، وحقه في الرضاعة 
الطبيعية .

أم أنثى، واإلميـان بأن هذه األشيـاء بيد اهلل    - على الـوالـدين تقبـل جنـس اجلنني سـواًء كان ذكراً 
وليـس للزوجة أي دخل بها 

» يهب ملن يشاء إناثاً ويهب ملن يشاء الذكور«. سورة الشورى االية 49 .ف

معلومات أساسية
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	 تقوي اإلرتباط العاطفي بني األم والطفل .
	 يُعد حليب األم جاهز دوماً ، نظيف ومعقم ، وبدرجة احلرارة املناسبة ، وغير مكلف اقتصادياً .

- القواعد اخلمسة للمحافظة على صحة الطفل :
النظافة: ) النظافة الشخصية ، نظافة البيت واملدرسة والبيئة ، نظافة الطعام ..( . 1 .

التغذية اجليدة واملتوازنة. 2 .
الوقاية من العدوى وأخذ اللقاحات. 3 .

الزيارات املنتظمة للطبيب ومراكز الصحة. 4 .
فترات كافية للنوم والراحة واللعب. 5 .

- إرشادات عامة حلماية الطفل من املشكالت الصحية خالل األعوام األولى من عمره :

	 ضرورة الرضاعة الطبيعية اخلالصة من ثدي األم حتى عمر ستة أشهر، واإلستمرار بها إن أمكن إلى عمر 
سنتني مع األغذية التكميلية األخرى.

	 تأمني احتياجات الطفل من الغذاء الكافي واملتكامل ، فسوء التغذية قد يؤدي إلى اإلصابة ببعض األمراض 
مثل: الكساح أو فقر الدم. 

املنتظمة  والزيارة  األولى من حياته،  السنوات  للطفل خالل  الدورية  واخملبرية  الطبية  بالفحوصات  	 القيام 
للطبيب ملراقبة منوه وتطوره وحالته الغذائية .

	 إعطاء الطفل املطاعيم منذ والدته حسب البرنامج الوطني للقاحات املتوافر في املراكز الصحية في كافة 
مناطق اململكة . 

	 الكشف املبكر عن أي حالة مرضية، وإتخاذ التدابير العالجية املناسبة في الوقت املناسب، مما يكفل للطفل 
شفاًء سريعاً ومنواً وتطوراً إيجابيني.

- تغذية األطفال في مرحلة الطفولة املبكرة :
تُعد مرحلة الطفولة املبكرة من أسرع مراحل النمو، مما يجعل الطفل بحاجة إلى رصيد غذائي كافي يساعده 
من  يتطلبه  وما  للطفل  احلركي  النشاط  معدل  تزايد  مع  سيما  وال  املتزايدة،  النمو  احتياجات  تلبية  على 

استهالك للطاقة اخملزنة في جسمه .

- يجب أن متتاز وجبات الطفل مبا يلي :

	 غنية بالطاقة ومتوازنة، من حيث العناصر الغذائية .
	 سهلة الهضم ، خاصة قبل بزوغ أسنانه وتطور جهازه الهضمي.

	 نظيفة حتى ال يتعرض الطفل لإلصابة باملرض .
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	 أن تكون على وجبات متعددة ؛ ألن معدة الطفل صغيرة ولكونه في مرحلة النمو والتطور السريع، فهو 
بحاجة إلى وجبات متقاربة أكثر من بقية أفراد األسرة .

	 غير مكلفة وسهلة اإلعداد ؛ واإلستفادة من وجبات األسرة قبل حتضيرها بالشكل النهائي.
	 جعل وقت الطعام وقتاً سعيداً  .

- تـغذيـة األطفال من الشهـر السادس وحتى نـهاية العام األول :
	 مـواصـلة الـرضـاعـة الـطبـيـعيـة مـع إدخـال األغـذية التكميلية.

نبدأ  ونحاول مجدداً،  أن نصبر  تعوده على طعمه، يجب  اجلديد بسبب عدم  الطعام  الطفل  يرفض  	 قد 
بإعطاء الطفل ملعقة صغيرة واحدة من الطعام اجلديد، ثم نزيد الكمية  تدريجياً .

	 إعطاء الطفل نوعاً واحداً من الغذاء اجلديد في كل مرة إلى أن يتعود عليه، ثم نقدم نوع جديد آخر  .
( ملعقة صغيرة، ثم تزداد الكمية تدريجياً حسب تقبل الطفل. إعطاء كمية قليلة من أي طعام، البدء )1 – 2	 

	 عند البدء بإدخال األغذية التكميلية، نبدأ بعرض املاء النظيف على الطفل بني الوجبات.
	 من املفضل أن يتم تقدمي الطعام املقرر في الوجبة إلى الطفل، خاصة اجلديد منه، قبل الرضاعة وليس 

بعدها، لضمان تناول أكبر مقدار منه بشهية ومن ثم تستكمل وجبة الطفل باإلرضاع عند احلاجة.

- ارشـادات عـامة لتـغذية الطفل من العام األولى وحتى عمر )3( سنوات :

	 احملافظة على نظافة الطعام وأن ال يُترك مكشوفاً .
	 تقدمي الطعام للطفل مطحوناً حتى بلوغ السنة والنصف من عمره، وبعدها اإلكتفاء بهرس الطعام 

بالشوكة، ألن أسنان الطفل ما زالت غير قادرة على طحن الطعام جيداً.
	 تعويد الطفل على األكل مع الكبار وأفراد األسرة، وجعل جلسة الطعام مصدر فرح وسعادة له.

	 تعويد الطفل أن يأكل بنفسه، واستثمار مبادرته لذلك، خاصة محاوالته مسك امللعقة وإطعام نفسه، 
وما يتطلبه ذلك من صبر الوالدين .

	 عدم إجبار الطفل على أكل ما ال يحب من أصناف الطعام، فهو يرفض بعضها ويحب بعضها اآلخر، من 
املهم التنويع في أشكال تقدمي الطعام للطفل.

	 يجب إبعاد احللويات املركزة واألطعمة التي ال حتتوي على قيمة غذائية ولكن حتتوي على سعرات حرارية 
فقط مثل: املشروبات الغازية والشوكوالته والسكاكر.

	 التخفيف قدر اإلمكان من إضافة امللح إلى األطعمة اخملصصة لألطفال  .
	 تقدمي السوائل للطفل بالكوب، ألن التغذية بواسطة زجاجة الرضاعة تؤدي ملشاكل في األسنان ومشاكل 

صحية أخرى.  
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معلومات أساسية

	 يولد الطفل وهو يعتمد كلياً في تلبية احتياجاته على األهل الذين يرعونه .

متاماً،  قادرين  ولكنهم غير  بأنفسهم،  األشياء  األطفال محاولة فعل  يبدأ  األول  العام         منذ 

إنهم يحتاجون تشجيعنا ، حيث أن شعور الطفل بكيانه يزداد حينما يقوم بخدمة نفسه وقضاء 

وأصبح نشطاً  بنفسه  ثقته   زادت  واحلركة،  اإلنتقال  اليومية، وكلما تطورت قدرته على  حاجاته 

متحمساً ليقوم بأعمال جديدة.

	 بعد دخول الطفل العام الثاني يزداد شعوره باإلستقاللية ، فاألطفال في هذا العمر مجربون، مستكشفون 

، وفضوليون ، ويحتاجون إلى قدر كبير من احلرية ، ومن هنا تنبع أهمية التشجيع خاصة على إتخاذ القرار، 

وذلك بإعطائهم فرصة لالختيار ، مثالً هل تريد أن ترسم أو تلعب بالليجو؟ ماذا تريد أن تأكل اجلبنة أم 

البيضة؟؟

	 يبدأ الطفل بتفحص األشياء من حوله بعد عامه الثاني ، ويريد أن يعمل وحده أشياء قد تفوق قدراته، 

يتناول طعامه  وأن  وأن يجلب مالبسه من اخلزانة ويلبسها بنفسه،  أن يلبس حذاءه بنفسه  يريد  فهو 

واإلستقاللية  للمشاركة  الطفل  مبادرات  استثمار  عليهم  أن  األهل  يتذكر  أن  يجب  هنا  ومن  وحده.... 

وتعزيزها .

	 تتأثر نظرة الطفل لنفسه وقدراته بنظرة اآلخرين له خاصة الكبار الذين يهمونه في حياته، فاألهل الذين 

يطلقون على الطفل أوصافاً سلبية مثل مشاكس، متمرد، غبي، خجول ، وبتكرارهم  لقباً أو وصفاً معيناً 

للطفل فإنه يعمل على تأكيد هذه الصفة ويجعلها مالزمة له ويتصرف وفقها، فالطفل الذي نكرر له 

هذه  َمت  دُعَّ إذا  خاصة  ذلك،  وفق  سيتصرف  الغالب  في  بعرفك،....  شو  بتفهم،  ما  غبي،  وصف:  دائماً 

األوصاف مبمارسات مثل منعه من اإلختيار، عدم إعطاء الطفل  فرصة التركيز على أخطائه وإخفاقاته....

) أنت   ، الروضة إلجنازاته  ، مربيات  الغالب األهل  	 يتأثر تقدير الطفل لذاته من خالل تقييم اآلخرين وفي 

فاشل ، دائماً توقع نفسك في اخلطأ نفسه ، ال تستطيع ( وأحياناً يأخذ شكل مقارنات مع إجنازات اآلخرين 

) رسمته أجمل من رسمتك ، أخوك كان أشطر منك ، أختك الصغيرة بتشرب دون أن تسكب احلليب ....( 

وأحياناً أخرى تأخذ شكل اإلستهجان أو اإلستحسان من اآلخرين.

.
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كيف نساعد أطفالنا على بناء صورة إيجابية عن أنفسهم :

تدريبهم منذ مرحلة مبكرة على اإلستقاللية واإلعتماد على الذات وإستثمار مبادرات الطفل في ذلك مثل،  1 .

محاولة تبديل مالبسه لوحده، أو تناول الطعام مبفرده، أو متشيط شعره ....

التركيز على إيجابياتهم وسلوكياتهم احلسنة، وإبداء اإلهتمام والتقدير والتشجيع لكل حتسني يدخلونه أو  2 .

يحاولون تعديله في سلوكهم وتصرفاتهم.

احلماية من املقارنة مع اآلخرين ، ولو بغرض املنافسة. 3 .

إحاطتهم بتوقعات إيجابية ضمن قدراتهم )اجتناب توقعات الكمال الزائد أو التوقعات املبالغ فيها ( . 4 .

إعطاؤهم مسؤوليات، ووضعهم في مواقف ميكنهم التعلم منها. 5 .

اجتناب العقاب البدني كلياً. 6 .

اجتناب اإلنتقاد املستمر لكل ما يفعله الطفل خاصة أمام اآلخرين . 7 .

اجتناب احلماية الزائدة.  8 .

استثمار مبادرة األطفال عندما يعرضون املساعدة ، مما يتيح لهم فرصة إلستخدام بعض مهاراتهم وتعزيز  9 .

شعورهم بأنهم مفيدون لآلخرين .

إحترام آرائهم وعدم اإلستهزاء بها.. 10

   أنشطة ومتارين 

تزيني املنزل برسومات ومنتجات أطفالنا ، ميكن أن نقوم مبثل هذا التمرين في العطالت الصيفية أو قبل دخول  1 .

شهر رمضان أو قبل األعياد واملناسبات العائلية، بحيث نوفر لألطفال مواد فنية مختلفة ونتركهم يبدعون 

لوحاتهم اجلميلة ثم نزين بها منزلنا.

نتصفح مع الطفل عند عمر 5 أو 6. 2 سنوات صوره القدمية منذ الوالدة وحتى اليوم ، ونناقش معه كم تغير ، 

كم كبر ، ماذا أصبح يتقن ..؟؟

مفتوح  مرسم  إلى  حتولوه  بأن  ذلك  حاولوا  احلديقة،  جدار  أو  ملنزلكم  اخللفي  اجلدار  باستثمار  فكرمت  هل  3 .

ألطفالكم....
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 منط الرعاية الوالدية داخل األسرة وأثره على الطفل :

	 يشمل منط الرعاية األسرية طريقة الوالدين في رعاية أطفالهما وأساليب توجيههم، إضافة الى ما يصدر 
عنهما من أقوال وأفعال ومواقف ، ويتضمن أيضا شكل العالقات بني أفراد األسرة .

	 يتاثر منو وتطور شخصية الطفل بنمط الرعاية احمليط به.

	 الطفل الذي ينشأ في أسرة متحابة متسامحة توفر احتياجاته وحقوقه في جو 
بأفضل صورة ممكنة  ومعرفياً،  وانفعالياً  اجتماعياً  ويتطور  يعيش حياة سليمة   ، األمان  من 

بخالف األطفال الذين اليتوافر لهم ذلك.

يعد  فيها  متييز  وأي  والبنت،   للولد  بالتساوي  هي  األسرة  داخل  األطفال  واحتياجات  	 حقوق 
خروجاً عن مبادئ العدالة واإلنصاف، التي تعتبر محور الشرائع السماوية واالتفاقيات الدولية 

حلقوق الطفل.

	 العدل واإلنصاف من أهم املبادئ التي يجب أن تقوم عليها األسرة ، بحيث ال يشعر أي طفل 
بالتمييز ضده ألي سبب ، ومن العدالة أن توزع املسؤوليات والواجبات بالتساوي داخل االسرة ، 
فال تكلف الفتيات بجميع أعمال املنزل في حني يلعب األوالد أو يقومون بواجباتهم املدرسية . 

واملدرسة  كالروضة  أخرى  فيها مؤسسات  تشارك  ثم  األسرة  في  تبدأ  الطفل عملية  	 تربية 
واألقران ووسائل اإلعالم .. ولكٍل منها أهمية، إال أن دور الوالدين واألسرة بشكل عام يبقى هو 

األهم واألساس للتنشئة السليمة .

	 التماسك األسري من أهم األمور التي جتعل من األسرة محضناً آمناً لنمو األطفال ، فتعاون 
الوالدين واتفاقهما واإلحتفاظ بكيان األسرة يخلق جواً هادئاً ينشأ فيه الطفل نشأة متزنة، 

ومينحه ثقة بنفسه وثقة بالكبار من حوله .

معلومات أساسية



28

واثقة من نفسها،  إنتاج شخصيات غير  إلى  يؤدي  والتسلط  القسوة  القائم على  والتربية  الرعاية  	 منط 
وفي الغالب متيل إلى عدم حتمل املسؤولية ، فضالً عن إعاقة التطور السليم للطفل اجتماعياً وانفعالياً 

ومعرفياً ، وجتعل الطفل عرضة جلميع أشكال السلوك السلبي مثل اإلحباط والعدوانية .

	 بعض األسر يغلب عليها منط التساهل الذي يصل حد اإلهمال ، بحيث ال يقوم الوالدان بدورها في رعاية 
وتنمية وحماية أطفالهما، وال يوفران الوقت الكافي لتوجيههم ومتابعتهم ، مما يعرض األطفال إلى الكثير 

من اخملاطر والسلوكيات السلبية .

منط الرعاية الداعم واإليجابي يقوم على :

	 تلبية احتياجات األطفال األساسية، وضمان حقوقهم.
	 مشاركتهم في اللعب والروتني اليومي .

	 احترام أفكارهم ومشاعرهم واستنتاجاتهم .
	 احلوار داخل األسرة وإشراك الطفل فيه. 

	 إشعار األطفال باألمان وإحاطتهم مبشاعر احلب ودفء العالقة .
	 التركيز على إيجابيات األبناء بدال من سلبياتهم . 

	 إعطاء األطفال فرص لالختيار واتخاذ القرار، واملشاركة داخل األسرة .
	 استخدام أساليب تأديب ايجابية تقوم على التشجيع واالبتعاد عن العقاب البدني

	 والقسوة .
	 العدالة وعدم التمييز بني األبناء .

	 توفير الوقت الكافي لرعايتهم واإلهتمام بهم .
	 متابعة األطفال وحمايتهم دون أن تتحول إلى حماية زائدة .

	 وجود حدود وقوانني ثابتة في حياة األطفال .

األطفال الذين ينشؤون في أسرة داعمة  سيشعرون بالتقبل واإلستقاللية ، وغالباً ما يكونوا :

	 أكثر قدرة على التفاعل اإلجتماعي واملشاركة والتواصل مع اآلخرين .
	 أكثر مبادرة واعتماداً على النفس .

	 أكثر إبداعية وإنتاجية وطالقة .
	 أكثر قدرة على اإلجناز والتحصيل .

	 أكثر ثقة بأنفسهم ويتمتعون بنظرة ايجابية للذات. 
	 أكثر قدرة على التعبير عن أنفسهم ومشاعرهم .

	 أقل عرضة للسلوكيات السلبية مثل اإلحباط أو العزلة أو العدوانية .
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- ممارسات هامة في التواصل مع الطفل :

	 قراءة وفهم حركات وإشارات الطفل فاإلبتسام مثالً وإصدار أصوات معينة تعني » هيا نلعب« وإزاحة الوجه 

والنظر بعيداً تعني، »هكذا يكفي ، أريد أن أرتاح«.

	 التواصل مع الطفل من خالل األنشطة اليومية الروتينية في حياته ، وذلك باستثمار وقت اإلستحمام، تبديل 

وارتداء املالبس، تناول الطعام،.... كفرص للتواصل وإقامة عالقة ودية مع الطفل. 

معلومات أساسية

          يسهم التواصل السليم مع األطفال منذ الوالدة بإشعار الطفل باألمان والثقة 

مبن حوله، والذي يعد أساساً للثقة بالنفس، و خلق عالقة تفاهم مستمرة مع الطفل . 

حاجاته  عن  التعبير  على  قدرة  لديه  وليس  الطفل  يولد  حيث  التواصل،  من  نوع  البكاء  	 يعد 

ومطالبه ولفت نظر الكبار إليها إال من خالل البكاء، وفهم األهل لبكائه  وتلبية حاجته، يعتبر 

أحد املفاتيح األساسية للتواصل معه .

في  واإلمياءات  اإلشارات  يستخدم  حيث   ، التواصل  في  اللفظية  غير  اللغة  الطفل  	 يستخدم 

اجلهة  إلى  بوجه  يشيح   ، الرضا  عن  للتعبير  بالرجلني  ويرفس  يبتسم   ( مشاعره،  عن  التعبير 

األخرى كعالمة رفض ( .

، حيث يشعر بحنانهم من  اللفظية من قبل األهل  	 يستجيب الطفل للرسائل اجلسدية غير 

طريقة ضمهم ونبرة صوتهم .

القصص  وسرد  واملكاغاة  فالغناء  كبيرة،  أهمية  له  الوالدة  ومنذ  الطفل  مع  اللغوي  	 التواصل 

واحلديث املستمر مع الطفل، تعد أساسيات لبناء عالقة تفاهم وثقة، إضافة إلى أنها ُطرق إلثراء 

قدراتهم اخملتلفة ، خاصة إثراء محصولهم اللغوي .

	 التواصل اجلسدي في املراحل األولى من الطفولة املبكرة من أهم أشكال اإلتصال، مثل )الضم، 

القبلة، املساج ، حتريك األيدي واألرجل بلطف ، احلمل على الكتف.. ( 

	 يحتاج  األطفال  إلى  التواصل البصري، من خالل النظر في عيونهم أثناء احلديث معهم، خاصة أثناء 

الرضاعة، أو  اللعب.

 .
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	 اإلستمرار بالرضاعة الطبيعية أطول مدة ممكنة ، فهي فرصة للتواصل اجلسدي ، واللغوي ، والبصري مع 

الطفل ، فالرضاعة مصدر أمان كما هي مصدر غذاء.

إظهار  أهمية  نراعي  حفاظ....(  تبديل   ، انزعاج   ، رضاعة   ( الطفل  الحتياجات  اإلستجابة  االستجابة  	 عند 

مشاعر الفرح واحلب والود واجتناب مشاعر التذمر واالمتعاض أو الغضب...

عن  والتعبير  باألمان،  الشعور  على  تساعده  والرحمة  والسكينة  فاألمن  ودود،  أسري  بجو  الطفل  	 إحاطة 

مشاعره بشكل سليم .

أنشطة ومتارين

وضع الطفل في حضن األب أو األم وتقليب القصص، صور العائلة أمامه، أو عرض رسومات بسيطة واحلديث  1 .

عنها مع الطفل ومحاولة جعله يلمسها بيده ويشير إلى االسماء أو األشياء في الصورة أثناء ذكرنا لها. 

مع  املاء  فوق  كالضرب  واستكشاف  متعة  إلى  بتحويلها  اإلستحمام  االستحمام  فترة  إستثمار  استثمار  2 .

تقليد صوت املاء، إتاحة فرصة للمس ماء بارد، دافئ، )مع مالحظة اإلشارة إلى األشياء التي نستخدمها أثناء 

االستحمام وذكرها بأسمائها(.

نعلق نحن  أن تكون قصصاً قصيرة، ملونة، واضحة الصور، أحياناً  سرد القصص مع تغيير األصوات على  3 .

عليها أو نطلب من الطفل التعليق على الصورعليها،  وتسمية األشياء التي املوجودة فيها، وأحيانا نشير 

إلى األلوان، أو األسماء...

استثمار األغاني الشعبية مع ترقيص الطفل، حيث يزخر تراثنا بها ، وجداتنا لديهن ثروة حقيقية من هذه  4 .

األهازيج واألحلان، مما يثري لغة لغته الطفل ويخلق عالقة تواصلية بينه وبني من يرعونه.

ضع بني يدي طفلك مجلة أو قصة فيها صور أشخاص مختلفي املشاعر واطلب منه أن يبحث عن شخص  5 .

سعيد، أو وجه حزين، نسأل كيف عرفت؟ ملاذا هو حزين؟ أو سعيد؟ ما الذي جعل صاحب الصورة يبكي؟

بتقليد  ويقوم الطفل بدور قائد القطار، ونقوم جميعاً  املشي مثل القطار: يقف جميع أفراد األسرة صفاً  6 .

مشية وصوت القطار ثم نبدل األدوار وهكذا.

دغدغة راحة الطفل أو باطن قدمه بأشياء ذات ملمس مختلف )بطريقة لطيفة وغير مؤذية( فمثالً نستخدم  7 .

دمية ناعمة، وأثناء متريرها على يديه أو وجهه نقول هذا ناعم، ثم نستخدم مثالً قطعة قماش خشنة أو 

فرشاة شريطة أن ال تؤذي الطفل ونقول هذا خشن ... وهكذا.
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- فوائد اللعب وأهميته للطفل :

اللعب أساس منو وتطور األطفال )حركياً، لغوياً، معرفياً، اجتماعياً، وعاطفياً( . 1 .

من  األشياء  ومع  منهم  األكبر  األشخاص  ومع  بعضهم  مع  التواصل  األطفال  يستطيع  خالله  من  2 .

حولهم.

يشجع اللعب التخيل واإلبتكار ، ويطور إبداعية األطفال والذوق اجلمالي لديهم. 3 .

يساعد على تطوير احلركات الدقيقة والكبيرة، ويتعلم من خالله األطفال بشكل عفوي تآزر احلواس )تآزراً  4 .

حركياً بصرياً( إضافة إلي تنمية وتطوير جميع حواس الطفل.

فرصة ملمارسة املشاعر اخملتلفة وصقل املهارات االجتماعية خاصة من خالل اللعب التمثيلي . 5 .

يتعلم األطفال من خالل اللعب،  التعاون واملشاركة وانتظار الدور، واملنافسة اإليجابية، واكتساب صداقات  6 .

والعمل مع اجملموعة.

معلومات أساسية

                              اللعب هو كل ما يقوم به الطفل طوال يومه، بإستثناء النوم، ينمي من  خالله 

قدراته اجلسدية واحلركية واإلجتماعية واللغوية واإلنفعالية والعقلية .

	 اللعب  حق وحاجة جلميع األطفال منذ والدتهم وبدون متييز ، وإن حرمانهم من اللعب يُعد من أشد 

حاالت اإلساءة. 

	 يحتاج األطفال حديثو الوالدة بشكل أساسي إلى اللعب القائم على تفاعل الكبار معهم خاصة 

األم واألب. 

	 يكون مبقدور الطفل في حدود السنة الثانية تقريباً أن يلعب بشكل متوازٍ مع أطفال آخرين.

	 يستطيع الطفل بعد السنة الثالثة أن ميارس األلعاب التعاونية من حيث مشاركة اآلخرين في 

لعبة واحدة، وفي أداء عمل واحد وهو األمر الذي كان صعباً للغاية في املراحل السابقة.

	 األمهات واآلباء الذين يلعبون مع أطفالهم بعفوية أقل عرضة للشعور بالقلق واإلكتئاب، ويتمتعون 

بصحة نفسية بصورة أفضل من الذين ال يلعبون مع أطفالهم .

	 على األهل اختيار ألعاب سهلة التنفيذ وبسيطة ، تدخل على الطفل الفرح واملتعة وال حتتاج إلى 

كلف مالية أو وقت طويل .

.
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7.    من خالله تتطور جميع املهارات املعرفية األساسية مثل )التصنيف، واملقارنة، والتسلسل ، والنمط 

واملالحظة، واملشاهدة، واالستنتاج( إضافة إلى العالقات واملفاهيم الكمية والعددية واألبعاد واألوزان 

واألحجام.

- مناذج أللعاب غير مكلفة، سهلة التنفيذ، متوفرة في بيئة الطفل :

تعليق أشياء حول الطفل تصدر أصواتاً مختلفة ، أو ذات ألوان مختلفة، أو ملمس مختلف ، وإتاحة مجال  1 .

للطفل للمسها والنظر إليها مع مالحظة تبديلها من فترة  إلى أخرى.

)خشخيشة( تصدر أصواتاً من موجودات البيت، علبة فارغة نقوم بوضع حبوب، حصى... في داخلها أمام  2 .

الطفل ونغلقها بإحكام ثم نعطيها للطفل، سوف تصدر أصواتاً تدخل الفرحة على الطفل الذي سيربط 

بدوره بني حركة يده ومصدر الصوت.

السماح للطفل باللعب بأدوات املطبخ غير القابلة للكسر أو اخلطرة، من خالل الطرق عليها، تصنيفها،  3 .

وضعها بأشكال مختلفة.

- مناذج أللعاب تناسب األطفال من 1 - 3 سنوات تقريبا ً:
ونخفي  عينيه  يغمض  أن  منه  نطلب  ثم  أشياء  مجموعة  الطفل  أمام  نضع  اختفى:  الذي  الشيء  ما  1 .

الزيادة. وميكن أن  ونطلب منه معرفة  أو نزيد شيئاً  شيئاً، ثم نطلب منه معرفة ما الشيء الذي نقص، 

نغير ترتيبها ونطلب منه معرفة ما الذي تغير.... هكذا حسب قدرة الطفل، ونبدأ باألشياء السهلة والتي 

يعرفها الطفل ويتعامل معها باستمرار، ثم نتدرج في صعوبة النشاط ونتبادل األدوار معه.

أثناء السير في الطريق إلى السوق، احلديقة، أو أثناء الوجود في السيارة، نطلب من الطفل تتبع لون معني  2 .

وكلما مررنا على شيء له هذا اللون يشير إليه ويسميه، ونستطيع أن نطلب منه عد بعض األشياء التي 

يرآها أو لها نفس اللون.

نوفر لهم املالبس القدمية، أو أية مواد من املنزل ، لتشجيعهم على اللعب التمثيلي ) بيت بيوت ، تقليد  3 .

مهن ، زيارة اجليران ....( فمن خالله يتعلمون متثيل األدوار، وحل املشكالت، وعدد كبير من املهارات املهمة.
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لعبة بولنج من عبوات املاء الفارغة )4 – 10. 4 عبوات ماء فارغة( توضع أمام الطفل على مسافة مناسبة 

من  منزلية  كرة  صناعة  )ميكن  العلب  من  ممكن  عدد  أكبر  إسقاط  محاوالً  صغيرة  كرة  الطفل  ويعطى 

اجلوارب مثالً(.

- مناذج أللعاب تناسب أطفاالً من عمر 3 - 6 سنوات تقريباً :
نرسم دائرة صغيرة يقف فيها الطفل ثم نطلب منه تنفيذ التعليمات، مثالً: خارج فيقفز إلى خارج الدائرة  1 .

وهو يضم قدميه، ثم نقول للخلف/اليمني/اليسار/ وهكذا لتعلم اإلجتاهات، وتطوير احلركة، واالستمتاع..

البحث عن بيوت احلشرات، والطيور، والديدان... أثناء جتوالنا في احلديقة، املنتزه.. ونستطيع أن نطرح عليهم  2 .

فارغة  علب  في  وضعها  آمنة  كانت  إذا  لهم  نسمح  أن  وميكن  الستنتاجاتهم،  ونستمع  حولها  أسئلة 

كمختبر صغير.

ونحن صغاراً: هل تذكرون عندما كنا صغاراً كم كنا مبدعون في ألعابنا، وكم كنا نشعر باملتعة والفرح،  3 .

ما رأيكم لو حاولنا أن نلعب مع أطفالنا بنفس الطريقة.

من ألعابنا الشعبية مثل :
- القفز فوق الحبل خاصة الفتيات وما يرافقها من أغان شعبية.

- عالي واطي
- ألعاب الغماية واالختفاء

- إخفاء شيء والبحث عنه
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- بـعـض اإلجـراءات واملـمـارسات التي تساعد على تطوير اإلبداعية :

	 توفير فرص أمام الطفل لالستكشاف احلر.

	 تدريب الطفل على طرح أسئلة، والتجاوب مع أسئلته مهما تكررت مع عدم إبداء التذمر من كثرتها.

	 استثمار القصة في تطوير خيال الطفل من خالل عرضها بطريقة مشوقة وترك مجاالت للطفل للتفاعل 

مع أحداثها وطرح حلول للمشكالت التي يواجهها أبطال القصة.

وأنهار، وبحار، وما في  نباتات، وحيوانات، وجبال،  الطبيعية، وما فيها من  البيئة  للتفاعل مع  	 إتاحة مجال 

السماء من شمس، وقمر، وجنوم، وربط ذلك باملفاهيم العلمية والقيم اجلمالية والدينية .

	 إتاحة مجال أمام الطفل للرسم والتلوين، مما يساعده على تطوير اخليال واجلمالية والتي تعد شرطاً أساسياً 

لتطوير اإلبداعية.

معلومات أساسية

	 اإلبداع والتفكير مهارات تتطور بالتدريب واملمارسة واإلستكشاف واللعب والتفاعل 

مع البيئة احمليطة.

احلياة  مجاالت  كل  إلى  ذلك  يتعدى  وإمنا  اخملترع،  أو  املدرسة  في  الناجح  فقط  ليس  املبدع  	 الطفل 

اإلنسانية والعلمية و احلياتية، فيمكن أن يكون الطفل مبدعاً في التعبير عن ذاته وإدارة عالقاته 

وهكذا...،  إبداعية  بطريقة  يلعب  وبعضهم  القصص  ويؤلف  يرسم  األطفال  وبعض  اإلجتماعية، 

وبعض األطفال يستمتع أكثر باستخدام الرسم والتلوين والتشكيل من املعجون والصلصال، كما 

أن كثيراً من األطفال تظهر إبداعيتهم بأداء حركي مميز ومختلف عن اآلخرين.

	 األطفال يستخدمون خيالهم لتطوير إبداعاتهم بعدة طرق، كاللعب التمثيلي ، فمرة نرى الطفل 

ويستخدم  بفأر،  يتربص  وكأنه قط  يترقب  يجلس  أو  مثل ضفدع،  يقفز  أو  كرة،  مثل  نفسه  يكور 

األطفال خيالهم في الرقص واللعب احلركي حيث ميثلون األدوار ويقلدونها.
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 ألـعاب وأنـشطة ميكـن لألسرة القيـام بها لتنمية إبداعية األطفال

من خالل  اخلطرة،  غير  أو  للكسر  القابلة  غير  عام(  بشكل  )املنزل  املطبخ  بأدوات  اللعب  للطفل  السماح  1 .

تصنيفها وابتكار أشكال أثناء اللعب بها، وتأليف مقطوعات موسيقية بالطرق عليها.

أخذ الطفل إلى حدائق، أو أماكن طبيعية،  وإتاحة مجال له للتعامل احلسي واللعب باملثيرات التي فيها  2 .

بكل حرية وبدون قيود وممنوعات مع احملافظة على أمن وسالمة الطفل .

لعبة حزر فزر: لعبة تنمي التذكر، وتساعد على ربط األشياء بصفاتها، وهي ال حتتاج أي مواد، حيث نقوم  3 .

بذكر صفات لشيء موجود ويفضل أن نبدأ باألشياء التي يستخدمها الطفل ومألوفة له، أو أشياء قد سبق 

له التعامل معها، ونبدأ بأشياء سهلة حتى نعطي الطفل ثقة، وبعد أن يكتشف الطفل الشيء املقصود، 

نطلب منه أن ميارس هو اللعبة معنا بنفس الطريقة.

هيا نلعب مبالقط الغسيل: يستطيع األطفال استخدام مالقط الغسيل بفاعلية... يبنون من خاللها أشكاالً  4 .

متعددة ) طائرة، سمكة، بيتاً، مركبة فضائية،.....(

سرد القصص املصورة ، ثم نطلب من الطفل أن يسرد لنا القصة من خالل الصور... أو أن يتوقع األحداث، أو  5 .

يتنبأ بالنهاية... وميكن أن نشير خالل القصة إلى األسباب والنتائج وربط كل حدث في القصة باألسباب.

بتقليد مشية وصوت حيوانات معينة مثال  األطفال  نقوم مع  احليوانات:  أو حديقة  الغابة  هيا نعيش في  6 .

)أسد، قط، سلحفاة..( سنشعر مبدى املتعة التي يشعرون بها إذا شاركناهم اللعب، كما أنهم سيحاولون 

تذكر حيوانات وطيور يعرفونها، مستحضرين أصواتها، وطريقة حياتها.

توفير األلوان واألوراق واملعجون والصلصال بأنواعها وأشكالها وألوانها اخملتلفة، فهي عالم يستطيع الطفل  7 .

من خالله تطوير إبداعيته وخياله، ومن خالل التعامل احلر معها يتعلم عشرات املفاهيم والعالقات .

دوائر؟ لو لم  العالم بدون  افتراضية مثيرة على الطفل مثل ماذا لو كنت عصفورا؟  لو كان  طرح أسئلة  8 .

تخترع الكهرباء ؟ لو لم تكن في الكون شمس ؟
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حاول أن تعرف ماذا أفعل؟؟ نقوم بتقليد عمل من روتيننا اليومي، أو مهنة  ولكن من غير كالم، ثم نطلب من  9 .

الطفل أن يحاول معرفة ماذا نفعل وأين نفعل ذلك، ثم يقوم هو بتقليد أعمال ومهن أو حيوانات... و نقوم 

نحن بدورنا مبحاولة معرفة ماذا يريد؟

مواقف وتخيالت: ماذا يحدث وكيف ستصبح حياتك لو أنك أصبحت من عالم الطيور؟ أو تعيش في البحر؟  10 .

أو تعرف لغة احليوانات والطيور؟ نستطيع أن نطلب من الطفل أن يعبر عن نفسه بالرسم  وميكن أن نزيد 

من التخيالت بأن نطرح عليه مواقف وصعوبات من حياة هذه الكائنات.

ألعاب الليغو والتركيب املتوافرة في األسواق . 11 .

والقبعات من  والسفن  الطائرات  ونتذكر كيف كنا نصنع  إلى طفولتنا  لنعد  الورقية:  والسفن  الطائرات  12 .

رائعة  جتربة  إنها  وإبداعنا...  خيالنا  ونستخدم  والثقة،  باملتعة  نشعر  كنا  كم  القدمية،  والصحف  األوراق 

تستحق أن ننقلها ألطفالنا.
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- يستطيع األباء املساهمة في حياة اطفالهم من خالل :

	 متابعة الوضع الصحي واملطاعيم.

	 املساعدة في حتضيرالوجبات.

	 احلديث مع الطفل منذ حلظة الوالدة ، الغناء واملكاغاة )املناغاة(.

	 منـح الـطفـل احلـب واحلنــان ) الـقـبلة، الضم،االبتسامة، إظهار السعادة ..(

	 اإلستمتاع باللعب مع األطفال، وتشجيعهم على اللعب.

	 توفير اجلو اإلجتماعي داخل األسرة، املودة والسكن والرحمة واإلحترام واألمن واملساندة والدعـم لألم في 

فترات احلمل والوالدة والرضـاعة .

معلومات أساسية

تلبية  على  بالقدرة  يتعلق  فيما  والنساء  الرجال  بني  فطرية  جوهرية  اختالفات  يوجد  	 ال 
حاجات الـطفل وتنشئته ومنحه احلب والعناية والرعاية .   

	 األطفال بحاجة للشعور برعاية األب كما هم بحاجة لرعاية األم .

وتطور سليمني  لنمو  يعد أساسياً  األسرة  تهيئه من دفء حميمي في  وما  األب  	 مشاركة 
لألطفال. 

واملشاركة  والتطور  النمو  ومراقبة  الرعاية  يتضمن  األطفال مفهوم شمولي  ورعاية  	 تربية 
الفاعلة في حياة الطفل اليومية واإلهتمام بجميع اجملاالت النمائية لألطفال ، وليس فقط 

اإلرشاد األخالقي وضبط السلوك .
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	 حماية الطفل من احلوادث، األمراض، العنف، اخلوف .

	 سرد القصص.

	 التفاعل مع خيال الطفل وألعابه التخيلية ولعب األدوار.

	 املشاركة في الروتني اليومي للطفل )الغذاء، اللباس، الـدواء، مشاهدة برامج األطفال، االستيقاظ معهم 

ليالً (.

	 إشراك الطفل وتعويده على املشاركة في حياة األسرة، وأعمال املنزل .

	 إثارة اهتمام الطفل بالبيئة والظواهر احمليطة، وربطه مبا يدور حوله.

	 إقامة عالقة جيدة وتواصل مع املدرسة أو الروضة.

	 متابعة الوضع التعليمي للطفل

	 تلـبـيـة احتياجات الطفل في التواصل البصري، اجلسدي، اللغوي.

	 تشجيع الطفل على اإلستكشاف وبناء خبراته حول احمليط والبيئة وتشجيع حبه  لإلستطالع.

	 مناقشته وحواره وإعطاؤه فرصاً للتعبير عن ذاته واحترام أسئلته والتجاوب معها.

	 مشاركته الرسم واخلربشة والتلوين وتقليب القصص واجملالت .

أخذه في نزهات، رحالت قصيرة، زيارة اجتماعية، السوق، الشارع، املسجد، املكتبات، املعارض، املتاحف.	 
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باألطفال، خاصة  العالقة  ذوي  املتخذة من قبل  والتدابير  اإلجراءات  بها مجموعة  نعني  األطفال:  حماية 
معرفياً  وتطوره  الطفل  مناء  عـمـلية  في  تساهـم  ومستـقرة  آمنة  منائية  بيئة  توفير  سبيل  في  الوالدين، 

واجتماعياً وعاطفياً وجسدياً بصورة سليمة، ويتضمن ذلك حمايتهم من:

	 اإلهمال 

	 سوء املعاملة   

	 العنف 

	 اإلستغالل 

	 التمييز بكافة أشكاله

- حماية األطفال من اإلهمال :

	 إهمال فى الرعاية الطبية والصحية لألطفال .

	 إهمال في توافر عوامل وشروط السالمة املنزلية . 

	 إهمال عاطفى .

	 إهمال تربوى .

	 إهمال في احلماية من اإلعالم واملعلومات الضارة.

- حمايه األطفال من سوء املعامله :
   أمثلة شائعة لسوء املعاملة فى األسرة :

	 مناداة الطفل بغير اسمه أو وصفه بصفات غير الئقة أو شتمه .

	 التهكم والسخرية من الطفل أو أقواله أو أفعاله بتعليقات جارحة .

	 تعريض الطفل للتهديد والتخويف املستمر.

	 الصياح املستمر على الطفل واستخدام لهجة عدوانية.

	 مقارنة الطفل بإخوته أو زمالئه فى املدرسة وحتقيره واحلط من شأنه نتيجة لهذه املقارنات .

	 عدم املساواة فى املعاملة بني الطفل وإخوته .

يمكن أن يحدث العنف أو اإلساءة ضد أي طفل ، سواء كان غنيًا أو فقيرًا ، 
ومن أي أصل عرقي،  وفي أي سن ، وفي داخل األسرة أو المجتمع أو المدرسة.
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- حمايه األطفال  من العنف :

	 العنف درجة متقدمة من سوء املعاملة تصل إلى اإلعتداء اجلسدى على الطفل وتتنوع أساليب العنف فى 

محيط األسرة ، وتتدرج فى قسوتها وفى آثارها، فقد تصل أحياناً إلى الوفاة أو تسبب إعاقات مستدمية أو 

إحداث بعض الكسور.

األطفال  سلوك  لتغيير  ودرجاته  أنواعه  بجميع  البدنى  العنف  الستخدام  منطق  وال  مبرر  أى  يوجد  	 ال 

وتعليمهم السلوك املرغوب، فبعض األمهات واآلباء لألسف يعتقدون  بأن الضرب والعنف هو أفضل طرق 

تأديب األطفال.

- حماية األطفال من اإلستغالل واالساءة اجلنسية :

اإلسـاءة اجلـنسية هي تـوريـط الطفل فـي نشاطات جنسية، غير مهيأ منائيا لها وغير قادر على التعبير عن 

قبولها أو رفضها، ومخالفة للقوانني ومرفوضة ثقافياً واجتماعياً ودينياً.

 وحتدث من خالل نشاطات جنسية من البالغ على الطفل أو من طفل آخر أكبر منه سناً أو تطوراً، وقد يكون 

من عائلة املساء إليه أو شخص معروف لديهم  أو شخص غريب.

 ومن األمثلة وليس احلصر ما يلي:

	 إغراء الطفل أو إكراهه على اإلشتراك بنشاط جنسي أو تعريضه ملعلومات جنسية وإباحية غير مالئمة 

لعمره . 

	 استغالل الطفل في الدعارة وسواها من املمارسات اجلنسية غير القانونية.

	 استغالل الطفل في العروض واملواد اإلباحية. 

- حماية األطفال من بعض أشكال اإلساءة في املدرسة : »أمثلة فقط«
	 التحرش اجلنسي بني األطفال أنفسهم أو من قبل العاملني في املدرسة .

	 استخدام الضرب كاسلوب عقابي.

	 اإلنفراد في الطفل في مناطق خالية في املدرسة وداخل دورات املياه .

	 عقاب الطفل بطرده من املدرسة وعدم إخبار األهل .

	 عدم اتباع معايير السالمة العامة داخل مرافق املدرسة .
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- حماية األطفال من بعض أشكال اإلساءة في اجملتمع والشارع  : »أمثلة فقط«
	 عدم معرفة أين يذهب الطفل واألماكن التي يتردد عليها .

	 تعامله مع الغرباء في اجملتمع ، أو التعامل مع األشخاص اخلطرين والعدوانيني في اجملتمع .

	 ذهابه إلى أماكن مهجورة أو بعيدة عن أعني الناس .

	 تعامله مع أماكن ومصادر التلوث في اجملتمع احمللي . 

- كيف يؤثر العنف على األطفال ؟
	 مشاكل صحية بدنية ، مثل تغييرات في منو الدماغ ، واصابات وكدمات وكسور .

	 صعوبة في التعامل مع الناس والتواصل .

	 مشاكل في التعليم .

	 صعوبة في التعبير عن املشاعر .

	 مشاكل في الصحة اإلنفعالية ، مبا في ذلك القلق واإلكتئاب والعدوانية أو حتى الرغبة في اإلنتحار .

امليل الرتكاب أعمال خطرة ، مثل تعاطي اخملدرات أو ممارسة اجلنس في سن مبكرة .	 

- اجراءات ميكن لألسرة القيام بها حلماية أطفالها من اإلساءة والعنف واإلستغالل :

أو  نفسية  أو  تغيرات سلوكية  كانت  عليهم سواء  تبدو  تغيرات  أية  ومالحظة   ، لألبناء  املستمرة  املتابعة  1 .

أعراض جسدية .

على الوالدين مراقبة من لهم عالقات حميمية بأطفالهم وسؤال الطفل عن رأيه فى هذه العالقة وما يدور  2 .

بينهما ، واألطمئنان على سالمة العالقة  .

الطبيب  إلى  اللجوء  ، وهنا عليهما  الطفل  أو جروح فى جسم  أيه كدمات  الوالدان من عدم وجود  يتأكد  3 .

للكشف على الطفل وتشخيص احلالة .

يجب أن يكون المنزل مكانًا يشعر فيه األطفال باألمان واإلحترام وليس مكانُا للخوف



54

من  حساسة  أجزاء  يلمس  أن  كان  مهما  فرد  أى  مينع  بأن  الطفله  أو  الطفل  على  التنبيه  الوالدين  على  4 .

جسمه ، وعليه أن يصرخ ويبتعد عن هذا الشخص ، واملهم أن يحكي لوالديه ما حدث دون خوف .

اإلهتمام بالناحية العاطفية وتوفير احلب واحلنان واملعاملة الالئقة التي تبني ذات الطفل، وتقوي شخصيته  5 .

وتشعره بأهميته في األسرة وأنه فرد ذو مكانة وقيمة معتبرة . 

القوانني  بناء  واملساهمة في  املدرسة  التواصل مع  ، من خالل  املدرسة  واحلماية لألطفال في  األمن  توفير  6 .

واألنظمة داخل املدرسة واملشاركة بفاعلية في مجالس اآلباء واألمهات .

اجتناب الضرب أو العقاب القاسي ، ألنه يهدم ويحطم احترام الذات، و يعلم الطفل أن العنف هو أسلوب  7 .

مقبول حلل املشاكل .

تتابع األسرة السلوكيات واملمارسات التي يكتسبها الطفل من األقران خاصة بعد ثالث سنوات. 8 .

رفض األساليب التي متتهن كرامة الطفل، بحيث تشعره باملهانة واحلرمان أو تعرضه لإليذاء النفسي أو  9 .

اجلسدي ، وبديالً عنها استخدام أساليب تربوية تتيح للطفل أن يتعلم منها السلوك املرغوب بدون تعريضه 

لإلساءة اجلسدية أو املعنوية.

أن ال يكون أسلوب الوالدين في معاجلة السلوك غير املرغوب نابعاً من غضبهم أو تنفيساً لتوتراتهم لعدم  10 .

الرضا عن سلوك الطفل أو ما يتوقعونه منه.

- حماية األطفال من احلوادث املنزلية :

	 ُقدرة وتطور األطفال اجلسدية واحلركية تكون أسرع من قدرتهم على فهم وتقدير عواقب أعمالهم، وربط 

األسباب بالنتائج، كما أن إحساسهم باخلطر لم يتطور مبا فيه الكفاية .

	 األطفـال الصغار فضوليون ومـكتشفون ويحبون التجريب، كما أنهم مقلدون ماهرون خاصة لوالديهم 

وللكبار في محيط أسرتهم، فقد يجرب بعـض األطفـال تنـاول الـدواء كـما شـاهد أمه، أو يلعـب بآلة 

احلالقة كما رأى والده، لذا يجب :

حتقيق شروط السالمة املنزلية ) إبعاد املواد اخلطرة عن متناول الطفل ، إغالق مفاتيح الكهرباء والغاز ،...(   1 .

ومعرفة اخملاطر، والتعامل الصحيح معها ، ومراعاة سبل الوقاية والتصرف الصحيح عند اإلصابة.

تأمني سالمة الطفل بأن ال نتركه وحده في وضع خطر، وإبعاد املواد اخلطرة أو القابلة للبلع من أمامه، وإبعاد  2 .

األشياء القابلة للسقوط أو التي يستطيع جرها نحوه.
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- حماية األطفال من احلوادث املرورية :
	 الطفل أكثر املتضررين من حوادث الطرق ، وإن جميع حقوقه عرضة للمصادرة فهو إما أن يفقد حقه في 

البقاء نتيجة احلادث ، أو حقه في النماء الطبيعي جراء إصابته اجلسدية ، أو حقه في الرعاية عندما يحوله 

احلادث إلى يتيم فاقد األب ، أو فاقد ملعيل أسرته .

	 إجراءات للحماية من حوادث الطرق :

تعليم الطفل أن الطريق العام ليس مكاناً للعب واللهو . 1 .

عندما نكون مع أطفال ونكون مضطرين للسير على حافة الشارع ، فإنه يجب دائماً أن يكون الطفل  2 .

في اجلهة األقرب للرصيف واألبعد عن حركة السيارات .

عدم ترك األطفال مبفردهم في السيارة لتناول غرض مهما كان الوقت قصيراً . 3 .

اإلنتباه لألطفال أثناء التسوق . 4 .

عدم إرسال األطفال الصغار بدون مرافق إلى السوق أو البقالة في شارع رئيسي . 5 .

وضع حزام األمان أثناء القيادة . 6 .

وضع الطفل في الكرسي اخللفي اخملصص لألطفال . 7 .
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يتعلم األطفال من خالل :	 

جتاربهم املباشرة الناجتة عن تفاعالتهم مع البيئة. 1 .

اللعب بأنواعه اخملتلفة.  2 .

استخدام حواسهم ) اللمس، الشم، السمع، البصر، والتذوق( . 3 .

اإلستكشاف والتجريب وممارسة الفضول وطرح االسئلة . 4 .

مراقبة اآلخرين ومشاهداتهم اليومية . 5 .

التفاعل والتواصل مع القائمني على رعايتهم.. 6

- لكي يتمكن األطفال من اإلكتشاف  فإنهم  يحتاجون إلى :
	 مكان آمن: بحيث ال يتعرضون  فيه للخطر أو اإليذاء .

	 وقت مناسب وكافي: للتعامل احلسي مع املواد واملثيرات واألشياء من حوله.

معلومات أساسية

                           يولد كل طفل مع قدرة كامنة في داخله على النمو والتطّور، و لكّن هذه القدرة الكامنة 

حتتاج إلى بيئة محفزة تتيح لها أن تنمو وتزدهر، مما يتطلب من األهل توفير مثيرات في حياة أطفالهم

 واتاحة الفرص للعب والتفاعل مع البيئة احمليطة بهم وفرص  لإلكتشاف وأنشطة لتنمية حواسهم ومداركهم . 

	 يتعلم األطفال الكثير من املفاهيم املعرفية األساسية،  واخلبرات اإلجتماعية خالل سنوات عمرهم 

األولى فالطفولة املبكرة تعد فرصة ثرية لتعلم املعارف واملهارات والقيم األساسية عن األشياء واحلياة 

والعالقات ، ومبقدار ما يوفر الكبار فرص اللعب واإلستكشاف والدعم لألطفال، بقدر ما ينعكس ذلك 

على قدراتهم في املستقبل .

وأنشطة  وألعاب  وتوفير مثيرات   ، احمليطة بهم  البيئة  للتفاعل مع  إلى فرص كثيرة  	 يحتاج األطفال 

لتنمية حواسهم، مما يـؤدي إلـى تطوير مهارات التفكير لديهم .

	 يتعلم األطفال املفاهيم والعالقات عن طريق إستكشاف األشياء ومن خالل التجريب واحملاولة، مثال: إن العلبة 

الصغيرة تدخل في العلبة الكبيرة، وأن العصير يسكب من الكوب املليء، وبأن برجاً أطول من برج آخر .

.
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البيئة، أدوات من املطبخ غير قابلة للكسر، بحيث  ، اخلردوات، خامات من  	 مواد ومثيرات: مثل  األلعاب 

يتمكن األطفال من التعامل احلسي معها.

قدر  حوله  من  الكبار  من  مستمر  تدخل  بدون  املواد  مع  للتعامل  فرصة  الطفل  إعطاء  	 اإلستقاللية: 

اإلمكان.

التشجيع: تقبل ما يقوم به األطفال و املشاركة والتفاعل معهم، واظهار املتعة والرضا ملا يفعلونه .	 

ممارسات مالئمة :	 

توفير مساحات  من  بد  فال  أوجها  في  تكون  اإلستكشاف  في  رغبتهم  ألن  لألطفال،  املتواصل  االنتباه  1 .

واسعة وآمنة وخالية من العوائق أمامهم، وإعطائهم احلرية لإلكتشاف في بيئة آمنة.

، بوضوح وجمل  لو تكررت  باستمرار حتى  والتجاوب مع أسئلتهم  األطفال على طرح األسئلة  تدريب  2 .

، وإثراء محصولهم اللغوي،  سليمة، حيث يساعد ذلك على توسيع مداركهم وإشعارهم بأهميتهم 

وزيادة معارفهم.

نوفر لهم بيئة غنية باملثيرات تدفعهم إلى احملاولة والتجريب واإلستنتاج، لتطوير قدراتهم وإكسابهم  3 .

خبرات جديدة .

تدريبهم على استخدام وتطوير جميع احلواس، ألن الطفل يتعلم بداية ويدرك العالم من خالل تفاعله  4 .

مع مكونات البيئة باستخدام حواسه ) اللمس، الشم، السمع، التذوق،والبصر ( .

وأنهار  نباتات وحيوانات وجبال  الطبيعة وما فيها من  أمام األطفال للتعرف على  إتاحة فرص متعددة  5 .

وبحار، وما في السماء من شمس وقمر وجنوم، وإدراك عظمة اهلل من خالل خلقها.  

    أنشطة وألعاب منزلية

- من الوالدة إلى الشهر الثاني عشر :

الربط بني الصوت ومصدر الصوت من خالل إتاحة مجال له لسماع األصوات مباشرة، مثالً؛  صوت طائرة  1 .

أثناء النظر اليها، ونحاول أن نقلد صوتها أو نشير إلى أن هذا الصوت مصدره الطائرة، ومثال آخر صوت 

السيارة... وكذلك مع جميع األشياء احمليطة التي لها أصوات.
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وضع أوعية صغيرة وأخرى كبيرة أمام الطفل وتركه يتعامل معها مع مراقبتنا له، سيحاول وضعها فوق  2 .

بعضها محاوالً بناء شكل أو برج، سيصل الطفل وحده دون تدخلنا إلى تكوين مفاهيم مثل أصغر وأكبر 

وأن الوعاء الصغير ميكن أن يوضع في الكبير.

وضع وعاء أمام الطفل فيه أشياء غير مؤذية مثل خضار أو فواكه أو ألعاب  ووعاء آخر فارغ، سنجد أن  3 .

الطفل يحاول نقل األشياء من وعاء إلى آخر، فيتعلم وحده مفاهيم مثل ممتلئ وفارغ، كما أنها فرصة 

له ليلمس أشياء ذات ملمس مختلف، أو يشم أشياء ذات رائحة مختلفة، خاصة إذا استخدمنا الفواكه 

واخلضار.

- من عمر سنة إلى ثالث سنوات :

هيا نسمي األشياء:  لعبة مفيدة جداً في لفت اإلنتباه وحتفيز الذاكرة وتصنيف األشياء التي لها صفة  1 .

مشتركة، حيث نستطيع الطلب من الطفل أن يسمي األشياء التي في الغرفة ولونها أحمر، أو شكلها 

وتذكر  عينيه  إغماض  منه  نطلب  أن  نستطيع  سنوات  ثالث  عمر  في   ( اخلشب  من  مصنوعة  أو  دائري، 

األشياء ذات الصفة اخملتارة( .

إتاحة فرصة أمام الطفل ليشاهد ويالحظ بإستمرار كائنات حية ، كيف تأكل وتنام وتعيش، ومساعدته في  2 .

طرح أسئلة حولها واإلجابة عن تساؤالته عنها، لفت نظره إلى أشياء مختلفة في حياة هذه الكائنات.

ذات أحجام مختلفة ليقوم بوضعها  :  إعطاء الطفل علباً  إستثمار وقت املطبخ في أنشطة متعددة  3 .

داخل بعضها، الطلب من الطفل مساعدتنا في تصنيف اخلضروات حسب اللون، أو وضعها في سالل 

بعد فرزهاأو أن  نطلب من الطفل أثناء وجوده معنا في املطبخ أن يحضر لنا أصغر حبة خيار أو أطول 

حبة، أو أن يحضر ثالث حبات من الطماطم أو الليمون مما يساعد على تعليم عدد من املهارات الهامة مثل 

التصنيف، متييز األلوان، األصغر واألكبر، األطول واألقصر،  إضافة إلى إتاحة فرصة لتطوير احلواس.

أم األزرق  أو أكـبر وأصغـر  أي بـنطال تريد األحمر القصير  إستثمار تبديل املالبس في تعليمه األلـوان،  4 .

الطويل وهكذا .

جولة في احلديقة، املنزل ، أثناء الرحلة باستخدام العدسة املكبرة، ووصف األشياء الغريبة التي نراها، أو  5 .

نبحث خالل اجلولة عن كائنات وحشرات صغيرة.
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- من عمرثالث سنوات إلى  ست سنوات :
نشاط إسمي ينمو، يساعد بشكل كبير على تنمية املالحظة، نحضر قطعة من الكرتون أو الفلني ونكتب  1 .

عليها اسم الطفل بشكل كبير ثم نفرغها حسب شكل اإلسم ونقوم مع الطفل بالزراعة ) حب عدس، 

حمص....(   بعد وضع قطعة الفلني على التراب أو القطن، فيأخذ النبات بالنمو على شكل اإلسم، يقوم 

الطفل مبتابعة النبتة ومالحظة منائها.
يؤكل، ونطلب  ما هو الشيء اخملتلف؟ نضع أشياء ملموسة وبينها شيء مختلف، مثالً:  ثالثة أشياء تؤكل وشيء رابع ال . 2

من الطفل أن يعرف اخملتلف، مع مالحظة أن الطفل قد يجد أوجه اختالف أخرى غير التي نراها نحن، لذلك يجب قبول 

استنتاجات الطفل إذا استطاع تفسيرها من وجهة نظره.

حولها  أسئلة  أطفالنا  على  نطرح  ثم  املنتزه  أو  احلديقة  في  جتوالنا  أثناء  الديدان  الطيور،  احلشرات،  بيوت  عن  البحث  3 .

ونستمع ألسئلتهم واستنتاجاتهم حولها ونتيح لهم مجاالً للتخيل وتأليف قصص حولها، أو اإلحتفاظ ببعضها في 

علب فارغة من املطبخ كمختبر صغير.
 


