
رياض أألطفال )من ٤ - ٦سنوات(

عيادة ألطبيب

 املواد:

صندوق مزود بإمدادات اإلسعافات األولية: الضامدات ، أللفافات، والعيص لفحص أللسان ، وقلم حرب جاف 

 تخيل عىل أنها أُبرة او محقنة .وهمية إلخ.

حرام أو بطانية

 ألتعليامت:

 تناوب مع طفلك بتمثيل دور طبيب أو مريض.

 تظاهروا بفحص أجزاء الجسم لبعضكام البعض مثل األسنان ، القلب ، الركبتني ، إلخ.

ناقش مع طفلك سبب أهمية زيارة الطبيب بإنتظام. تحدث عن نبض القلب وما هو ، وأظهر لطفلك كيفية 

فحص النبض من معصمه أو رقبته او تحدث عن نظافة األسنان ، وما إىل ذلك.

شاهد األطفال وهم يزورون عيادة الطبيب هنا

أطفال عمر املدرسة )من ٦ -٢ ١سنوات(

دمية ألوجه ألعاطس

  املواد:

 صفيحة ورقية

 ورقة

 أقالم رصاص ، مقص ، رشيط الصق او كابسة ورق

كلينكس او محارم

  ألتعليامت:

 ارسم وجه شخص عاطس عىل طبق من الورق.

 ارسم يدك عىل قطعة من الورق ثم قصها بلمقص.

 قم بكبس ألكلينكس او إلصقها بلرشيط ألالصق عىل اليد التي رسمتها.

 إكبس او إلصق اليد عىل حافة لوح الورق بحيث يغطي ألكلينكس األنف والفم.

 اسحب أليد للخلف ثم غطي الفم واألنف حني تعطس ألدمية التي يف لوح الورق.

هذا النشاط يذكر األطفال بأهمية تغطية أفواههم أثناء العطس.

تعرف عىل املزيد حول النظافة الشخصية يف هذا الفيديو.

عادات النظافة الشخصية الجيدة - غسل اليدين بشكل منتظم ، وتنظيف األسنان يوميًا ، واالستحامم املنتظم 

- هي مهارات مهمة ميكن لألطفال أن يبدأوا تعلمها يف وقت مبكر جًدا من الحياة. تساعد هذه العادات 

األطفال عىل البقاء بصحة جيدة ، وتجنب األمراض املعدية ، وجعل األطفال يشعرون بالرضا عن أنفسهم. يف 

هذه النرشة  ستجد ألعابًا وأنشطة وتجارب ميكن أن تساعد أطفالك عىل التحمس بشأن النظافة الشخصية 

وتشجيعهم عىل االعتناء بأنفسهم.

نشاطات:

أالطفال الرضع )من ٣-١٨ شهراً(

إستمتع يف وقت تغيري ألحفاضات

 إستفيد من ألوقت الذي تقضيه يف تغيري حفاضات طفلك.

 غّني لطفلك أثناء تغيري حفاضته.

 دغدغ أصابع قدم طفلك ، وافرك او مسد بطنه ثم أحضنه وإضحكوا معاً.

 قم بتدليك جسد طفلك برسعة بعد تغيري حفاضاتهم.

إحرص عىل غسل يديك ويدي طفلك بعد أالنتهاء من تغيري ألحفاظة - تذكر إن عادات النظافة الجيدة تبدأ 

 مبكرًا يف الحياة.

اجعل تغيري ألحفاض وقتاً ممتعاً لك ولطفلك.

ميكنك العثور عىل املزيد من األنشطة لوقت الحفاظات هنا.

أالطفال الصغار )من ١٩ شهراً  - ٢.٥ سنوات(

غسل اليدين

  املواد:

 صابون أليدين

ماء

  ألتعليامت:

أخرب طفلك عن أهمية غسل اليدين. ميكنك القول ، »نحن نغسل باملاء والصابون للتخلص من األوساخ 

والجراثيم التي ميكن أن تسبب لنا املرض.« تحدث عن أوقات غسل اليدين: قبل تناول الطعام وبعده ، بعد 

 إستخدام الحامم ، أو تنظيف أنوفهم ، أو اللعب يف خارج أملنزل.

إغسل يديك انت وطفلك مًعا لتوضيح غسل اليدين املناسب لطفلك. إجعله يفتح املاء ، ويبلل اليدين ، 

ثم يأخذ بعض الصابون يف يديه ، ويفرك يديه مًعا مع التأكد من فرك يدين طفلك من األمام والخلف وبني 

 األصابع أيضاً.

 غّني »عيد ميالد سعيد« أو أغنية أخرى لتتأكد من غسل أليدين ملدة ٢٠ ثانية عىل األقل.

عند االنتهاء ، إغسل يديك وجففهام مبنشفة. إمدح جهود طفلك.

 إضغط هنا للحصول عىل أغنية لغسل اليدين )مع كلامت( كتبها طبيب كندي.

ملزيد من أنشطة غسل اليدين لألطفال  إضغط هنا.

أطفال عمر ماقبل املدرسة )من  ٢.٥-٥ سنوات(

صنع معجون األسنان 

 املواد:

 أربع مالعق صغرية من صودا ألخبز

 ملعقة صغرية ملح

 ماء

 ملعقة صغرية من النكهة )اختياري: نعناع ، برتقال(

ملعقة ووعاء

  ألتعليامت:

 أُطلب من طفلك قياس كل مكون ووضعه يف وعاء.

 أخلطهم مًعا مبلعقة.

 أضف املاء ببطء إىل الخليط حتى يتحول إىل عجينة.

 أُطلب من طفلك سكب كمية صغرية من املعجون عىل فرشاة أالسنان ودعه يفرش أسنانه بها.

وضح لطفلك كيفية تنظيف أسنانه بشكل صحيح.

 ميكنك العثور عىل أغاين تنظيف األسنان لألطفال هنا.

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076
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مرحباً أيها األباء واألُمهات:

نَوُد أن نسمع منك! من فضلك ، أرسل لنا مالحظاتك أو 
تعليقاتك أو اقرتاحاتك إىل عنوان الربيد االلكرتوين أدناه

CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

نصيحة اليوم:

النظافة الشخصية اليومية:

  فرش األسنان مرتني يف اليوم.

 غسل أليدين قبل وبعد األكل وبعد إستخدام الحامم ، وتنظيف األنف أو اللعب يف الخارج ، إلخ.

 تغطية ألفم بألكوع أو مرفق أليد عند السعال أو العطس.

 أالستحامم بصورة منتظمة.

 تقليم  أو قص أالظافر.

حافظ عىل نظافة املحيط الذي أنت فيه.

ألنظافة وألصحة  

https://www.youtube.com/watch?v=gXXmVqS3tLk
https://www.youtube.com/watch?v=jQ2e0KH5WrI
https://www.babyandcompany.com/changing-table-activities-make-diapering-fun/
https://ottawa.ctvnews.ca/cheo-doctor-writes-educational-song-for-hand-washing-1.4733196
https://livingmontessorinow.com/handwashing-activities-for-kids-free-songs-and-lessons/
https://www.pre-kpages.com/tooth-brushing-songs-for-kids/
mailto:childcaremain@ncce1.org

