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أالنشطة ألتي تشجع عىل تقليل
وقت ألشاشات

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

لقد زاد وقت ألشاشات لألطفال يف أالونة أالخرية ألن ألعديد من أنشطة األطفال قد إنتقلت إىل ألشاشات.
يسمح تقليل وقت ألشاشة للعوائل بقضاء ألوقت وألتفاعل معاً وألتحدث معاً وج ًها لوجه .كام ميكن أن مينح
ذلك األطفال أملزيد من ألوقت للخروج وألحصول عىل بعض ألتامرين ألرياضية أو قراءة ألكتب .قد أظهرت
ألدراسات أن تقليل وقت ألشاشة له تأثري إيجايب عىل صحة األطفال وميكنه تحسني أدائهم األكادميي أيضاً.

نشاطات:

أالطفال الرضع (من  ١٨-٣شهراً)

رياض أألطفال (من ٦ - ٤سنوات)

أللعب بأمللمس

ماهو أملفقود

أملواد:
أسطح خشنة مثل ورق ألرمل
أسطح ناعمة مثل ألكتاب
أسطح ناعمة مثل ألبطانية

أملواد:
أشياء مختلفة (مجموعات األلعاب  ،واألدوات أملنزلية  ،وألصور  ،ومواد ألبيت البالستيكية  ،وكارتات ألكلامت
وما إىل ذلك)
قطعة قامش
صينية

ألتعليامت:
ضع أملواد يف سلة.
دع طفلك يستكشف أملواد.
أبدي تعليقات وتسمية أمللمس وما إىل ذلك.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة لطفلك.

أالطفال الصغار (من  ١٩شهراً  ٢.٥ -سنوات)
منطقة أللعب ألخاصة يب
أملواد:
األلعاب أملفضلة
سلة أو صناديق
مكعبات بالستيكية او ليكو
ألتعليامت:
خصص منطقة صغرية لطفلك حيث ميكنه أللعب بحرية وأمان مبفرده (ميكنك أستخدام ألوسائد لفصل
أملنطقة عن بقية ألغرفة).
قم بتغيري األلعاب وأملواد للحفاظ عىل أهتاممهم.

ألتعليامت:
بدالً من األلعاب عىل ألكمبيوتر  ،اجعل طفلك يصنع األلعاب ألخاصة به.
أجلب صينية فيها مواد تستخدمها كل يوم.
عد إىل عرشة ودع طفلك يحفظ األشياء.
غطي ألصينية بقطعة قامش وأزل قطعة واحدة من تحتها.
أزل ألقامش مرة أخرى وأطلب منهم إخبارك بألشيئ الذي متت إزالته.
تناوب أنت وطفلك عىل أللعب.
بالنسبة لألطفال األكرب س ًنا  ،أستخدم أملزيد من ألعنارص وأطلب منهم كتابة قامئة أو رسم أكرب عدد ممكن
من األشياء التي ميكنهم تذكرها.
إضغط هنا للمزيد من ألعاب الذاكرة.
يحتوي هذا الرابط عىل ألعاب أكرث متعة بأستخدام األدوات أملنزلية ألنموذجية.

أطفال عمر املدرسة (من ١ ٢- ٦سنوات)
إنشاء جدول مريئ يومي

إضغط هنا للحصول عىل أفكار ملنطقة أللعب.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

أملواد:
أوراق مختلفة او اوراق ألكتابة ألعادية
عالمات أو أقالم رصاص

أطفال عمر ماقبل املدرسة (من  ٥-٢.٥سنوات)

ألتعليامت:
ناقش مع طفلك ما سيكون جدوله أليومي.
إنشاء جدول يومي مبا يف ذلك األستيقاظ وألوجبات ألخفيفة ووقت ألنوم وما إىل ذلك.
تأكد من أن جدولك أليومي ال يشمل فقط ألعمل أملدريس (إذا كانت أملدرسة مستمرة) ولكن أيضً ا ألهوايات
واألنشطة اإلبداعية األخرى مثل ألرسم وألطبخ وألبناء وألرياضة وما إىل ذلك.
تحديد موعد للتواصل مع األقارب أو األصدقاء عرب ألتكنولوجيا ملواصلة بناء ألعالقات.
بألنسبة لألطفال األصغر س ًنا  ،أضف صو ًرا بجانب كل روتني.
ضع ألجدول ألزمني حيث ميكنك رؤيته بسهولة.
إن إنشاء روتني يومي لألطفال ميكن أن يعزز إحساسهم باألستقرار واألستقاللية.

مغامرات شخصيات كارتونية
أملواد:
ناس ألعاب صغار
ألحيوانات ألبالستيكية
سيارات صغرية
ألتعليامت:
بدل من مشاهدة ألرسوم أملتحركة  ،أجعل طفلك يرسم بنفسه.
ً
أخرت ألشخصيات ألكرتونية أملفضلة لطفلك ودعهم يخرجون مغامرات جديدة بأستخدام أملواد.
أطلب من طفلك أن يخربك بألقصة التي توصل إليها.
يحتوي هذا الرابط عىل املزيد من األنشطة التي ميكنك أستخدامها مع طفلك.

نَو ُد أن نسمع منك! من فضلك  ،أرسل لنا مالحظاتك أو
تعليقاتك أو اقرتاحاتك إىل عنوان الربيد االلكرتوين أدناه
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إضغط هنا للحصول عىل بعض االقرتاحات حول إنشاء روتني يومي لعائلتك.
ميكنك العثور عىل أفكار تصميم ملخططات مختلفة يف هذا الرابط.

نصيحة اليوم:
وضع حدود زمنية ألستخدام ألشاشات.
أخرج ألشاشات من غرفة طفلك.
تعرف عىل ما يشاهده طفلك.
دمج أستخدام ألشاشات أملحدود يف ألجدول أليومي لعائلتك.
أخرت أنشطة ألكرتونية غري تجارية وغري عنيفة.
أستخدم ألشاشة للدردشة مع أفراد األرسة واألصدقاء.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

