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ألتدرب عىل أالعتامد عىل ألنفس

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

أالعتامد عىل ألنفس هو قدرة أالنسان عىل القيام باألشياء بكل استقاللية ،وإتخاذ القرارات  ،والثقة يف قدرات
النفس .يشعر األطفال املستقلون باألهمية ويكون لديهم شعور بألسيطرة عىل حياتهم .هم يشعرون أيضاً
بالكفاءة  ،ويصبح لديهم حافز لتجربة أشياء جديدة  ،وهم مجهزون بشكل أفضل للتعامل مع ألتوتر .يف
هذه النرشة سوف تجد أنشطة وأفكار تشجع أالطفال عىل أالعتامد عىل ألنفس.

نشاطات:
أالطفال الرضع (من  ١٨-٣شهراً)
ألوصول إىل األشياء

رياض أألطفال (من ٦ - ٤سنوات)

لعب األدوار

املواد:
ورق
قلم
ألعاب  /مواد أخرى متاحة
ألتعليامت:
أكتب عىل قطعة من الورق بعض أفكار لعب األدوار (عىل سبيل املثال :محل بيتزا  ،رشطة  ،طبيب  ،خباز  ،إلخ).
أُطلب من طفلك أختيار دور ولعب ذلك ألدور .إتبع قوانني طفلك يف اللعب.
شجع طفلك عىل حل املشكالت لدعم أالعتامد عىل ألنفس .إمنح طفلك الفرصة للبحث عن إجابات مبفرده
بأستخدام خياله وإبداعه.

املواد:
الكرات أو األلعاب أو االلعاب اليومية األخرى اآلمنة لألطفال

إضغط هنا ملزيد من أفكار لعب األدوار املمتعة

ألتعليامت:
إرمي كرة أو ضع لعبة بعيدًا عن طفلك وشجعه عىل الوصول إليها أو الزحف إليها أو السري بأتجاهها.

أطفال عمر املدرسة (من ١ ٢- ٦سنوات)

للمزيد من الطرق ألتي من خاللها ميكنك دعم طفلك بألعتامد عىل النفس إضغط هنا.

ضع جدوالً إسبوعياً لألعامل
ألتعليامت:

أالطفال الصغار (من  ١٩شهراً  ٢.٥ -سنوات)
فتح وإغالق أالواين
املواد:
أواين وأغطية بأحجام مختلفة
أشياء صغرية ( كرة  ،حيوانات العاب ،مشابك الغسيل  ،وما إىل ذلك) ميكن وضعها داخل أالواين
ألتعليامت:
ضع شيئًا داخل وعاء وضع الغطاء.
راقب طفلك وهو يحاول فتح الوعاء إلخراج اللعبة.
دع طفلك يتحكم بشكل كامل وحاول أال تفتحه له.
الحظ األساليب املختلفة التي يحاول طفلك أستخدامها لفتح أالناء.
إذا أصيب طفلك باإلحباط ،صف له مشاعره ثم فك الغطاء قليالً.
أضف أملزيد من أالواين ذات األغطية بعضها ملتوي  ،وبعضها ينفصل.
اعكس هذا النشاط وقدم لطفلك مجموعة من أالواين واألغطية وأطلب منه معرفة أي غطاء يطابق أالناء.
إضغط هنا ملزيد من الطرق التي ميكنك من خاللها دعم أالعتامد عىل ألنفس مع طفلك.

أطفال عمر ماقبل املدرسة (من  ٥-٢.٥سنوات)

قم أنت وطفلك معاً بٍأعداد قامئة بجميع األعامل أملنزلية يف أملنزل.
ناقش أيها مناسب لكل فرد من أفراد األرسة للقيام به.
أنشئ مخط ًط أسبوعياً مع مربعات فارغة لكل يوم من أيام األسبوع.
امأل كل مربع باألعامل أملنزلية وأسامء أفراد األرسة املسؤولني عنها.
أفكار للمخطط
تنظيف األطباق أو ألصحون بعد الوجبات
مسح ألطاوالت وعدادات أملطبخ (كونرت توب)
إطعام حيوان أليف إن وجد أو سقي النباتات
كنس الفتات عن أرضية املطبخ
وضع الغسيل أملتسخ يف سلة
تنظيف ألغرفة
عمل ألواجبات أملدرسية
للمزيد من أفكار ألجداول أليومية لدعم أالعتامد عىل ألنفس من خالل األعامل املنزلية إضغط هنا.
إضغط هنا للحصول عىل نصائح حول كيفية مساعدة األطفال لك يف املطبخ.

نَو ُد أن نسمع منك! من فضلك  ،أرسل لنا مالحظاتك أو
تعليقاتك أو اقرتاحاتك إىل عنوان الربيد االلكرتوين أدناه
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بناء منزل
أملواد:
بطانيات
كرايس
وسائد
ألتعليامت:
إتبع خطى طفلك أثناء عملية البناء  -دعه ان يكون أملقرر.
اطرح عليه أسئلة لجعله يفكر يف العملية (عىل سبيل املثال« :أين يجب أن نبدأ؟» « ،ماذا يجب أن نبني؟»).
تذكر منحهم الوقت للتفكري قبل الرد.
إسمح لطفلك بألسيطرة عىل اللعب .عندما تتبع خطاه  ،يتعلم طفلك أنه قادر عىل إتخاذ القرارات وأنك
تستمع وتأخذ رأيه عىل محمل الجد.
ملعرفة املزيد حول كيفية أالعتامد عىل ألنفس من خالل األنشطة اليومية إضغط هنا

نصيحة اليوم:
الروتني اليومي الذي ميكن لألطفال القيام به مبفردهم:
إنتقاء املالبس
إرتداء أملالبس
إعداد الفطور أو الغداء
إعداد فرشاة أالسنان وفرش أسنانهم
تحضري طاولة األكل أو تنظيفها بعد الوجبة
أنتقاء األلعاب من أالرض
تنظيف ألغرفة (عىل سبيل املثال :صنع الرسير  ،و إزالة الغبار  ،وإلتقاط الغسيل)
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

