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جميع األطفال مميزين

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

جميع األطفال هم أفراد لهم شخصياتهم وهوياتهم وقدراتهم ومواهبهم وصفاتهم ألفريدة .يتطور
األطفال من خالل دعم و حب عائالتهم ومعلميهم  ،ويتشكلون من خالل ثقافاتهم وخلفياتهم
وتفاعالتهم االجتامعية .نحن ندرك أملساهامت ألفريدة لكل طفل يف أملجتمع ونقدر أختالفاتهم .يزدهر
األطفال يف ألبيئات التي تدعم الجميع بغض ألنظر عن قدراتهم  ،حيث يشعرون بالرتحيب واإلحرتام
 ،وحيث ميكنهم األنخراط يف أنشطة عملية لإلستكشاف وألتعلم حتى يتمكنوا من تحقيق إمكانياتهم
ألكاملة .يف هذه ألنرشة  ،ستجد أنشطة مختلفة لجميع األطفال التي ستساعد يف دعم وتسهيل تعلمهم
ومنوهم.

أنشطة لجميع األطفال:
صندوق أللمس

اللعب بالباراشوت

أملواد:
أشياء ذات ملمس مختلف حول أملنزل
صندوق كرتون كبري

أملواد:
مالءة رسير أو بطانية (باراشوت)
ألعاب مختلفة

ألتعليامت:
مع طفلك  ،اذهب يف مغامرة بحث يف جميع أنحاء أملنزل  ،و إجمع ألعنارص ذات أمللمس أملختلف مثل
األقمشة أملختلفة ورق األملنيوم  ،إلخ
ضع جميع األشياء التي وجدتها داخل ألصندوق.
دع طفلك يستكشف األشياء أملختلفة التي وضعتها يف ألصندوق.

ألتعليامت:
دع أطفالك ميسكون بكل جانب من جوانب ألبطانية أو مالءة ألرسير.
أرمي ألعديد من األلعاب فوق ألبطانية أثناء حمل األطفال لها.
إبدأ يف تحريك ألبطانية يف إتجاهات مختلفة سواء كانت حركة لألعىل أو لألسفل رسيعة أو بطيئة.
هذا ألنشاط مهم جدا للمهارات اإلجتامعية وألتعاونية.

إضغط هنا لقراءة قصة بعنوان "صورة لويس".
إضغط هنا ملزيد من األنشطة ألحسية ألطفالك.

أللعب باملاء
أملواد:
وعاء كبري
أكواب بالستيكية صغرية  ،مالعق  ،وعاء عميق و صغري  ،أغطية  ،إلخ.
ألتعليامت:
أمأل ألوعاء ألكبري باملاء.
أضف أكواب صغرية  ،مالعق  ،وعاء صغري  ،إلخ.
دع طفلك يستكشف أملاء عن طريق سكب أملاء و تفريغ االكواب  ,أملالعق ,الخ.
لجعل ألنشاط أكرث متعة اضف صابون إىل املاء لصنع ألفقاعات.
للمزيد من األنشطة ألطفالك إضغط هنا.

هيا لرنقص
أملواد:
موسيقى عىل ألكمبيوتر أو الهاتف أو ألراديو
أوشحة أو رشائط للرقص
ألتعليامت:
ضع أملوسيقى التي يحبها طفلك.
إعطي طفلك أوشحة أو رشائط للرقص عىل أنغام أملوسيقى بحرية.
ميكنك أيضً ا تشغيل أملوسيقى بحركات خاصة حتى يتمكن طفلك من فعل هذه ألحركات.
ميكن أن يساعد هذا ألنشاط األطفال عىل تحسني مهاراتهم يف األستامع وإتباع ألتعليامت.
إضغط هنا لقراءة قصة بعنوان"ألحامل ألسعيد".
للمزيد من األنشطة إضغط هنا.

نَو ُد أن نسمع منك! من فضلك  ،أرسل لنا مالحظاتك أو
تعليقاتك أو اقرتاحاتك إىل عنوان الربيد االلكرتوين أدناه
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للمزيد من األنشطة ألحركية إضغط هنا.

ألرسم باإلسفنج
أملواد:
أوراق
اإلسفنج
طالء بألوان مختلفة
رشيط الصق
وعاء أو طبق ورقي
مقص
ألتعليامت:
قص اإلسفنج إىل قطع صغرية بحجم أليد.
ضع بعض ألطالء يف وعاء أو طبق من الورق.
ثبت ألورق عىل ألطاولة باستخدام ألرشيط ألالصق حتى ال يتحرك.
ميكن األن لألطفال البدء بالرسم عىل ألورق باستخدام اإلسفنج.
إستمتع بوقتك.
للمزيد من األنشطة إضغط هنا.
إضغط هنا لقراءة قصة بعنوان "النقطة".

نصيحة اليوم:
ألبيئة :قم بإنشاء مكان يف أملنزل مخصص لطفلك .أضف ألعابًا يحبها طفلك وتأكد من أنها يف
متناول يده.
ألتفاعالت :يحتاج جميع األطفال  ،بغض ألنظر عن قدراتهم أللغوية  ،إىل ألتفاعل مع األشخاص
من أجل تطوير املهارات اإلجتامعية .وفر فرص للتواصل طوال اليوم ؛ أستمع و استجب ملحاوالت
طفلك أللفظية وغري أللفظية يف ألتواصل.
أملالحظه :راقب طفلك وحاول فهم ألرسائل التي يحاول توصيلها إليك .ستساعدك عىل تحديد
نقاط ألقوة وأحتياجات طفلك.
إحساسا
اإلستمرارية بالروتني :إن ألروتني أليومي أملتناسق والذي ميكن ألتنبؤ به مينح األطفال
ً
باألمان وألتحكم .عندما يعرفون ما ميكن توقعه  ،يتعلمون كيفية إدارة سلوكهم وعواطفهم بشكل
أفضل.
اإلشارات ألبرصية :توضح اإلشارات البرصية ألتوقعات وتساعد األطفال عىل ألتنبؤ مبا سيحدث
بعد ذلك .يشعر األطفال بالراحة عندما يعرفون ما سوف يأيت بعد ذلك.
أتباع ما يريد األطفال فعله :الحظ ما يهتم به طفلك  ،وأظهر أنك مهتم به أيضً ا  ،و إنظم ملشاركة
تجربته.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

