
رياض أألطفال )من ٤-٦سنوات(

كتاب املشاعر 

 أملواد:

 ورق مقوى أو ورق عادي

 صور خاصة بك أو صور من مجالت ذات وجوه أشخاص

أقالم رصاص ، أقالم تحديد ، مقص ، رشيط الصق أو كابسة

 ألتعليامت: 

 أجمع صور مختلفة أو قص الصور من املجالت القدمية.

قم بلصقها عىل ورق املقوى.

حدد املشاعر عىل وجوه األشخاص ثم أضف تعليًقا تحت كل صورة.

ميكن لألطفال األكرب سًنا رسم بعض الصور وإعداد كتاب قصصهم الخاص. ميكن ان يستخدمون كلامت 

لوصف العاطفة يف كل صفحة من كتاب القصة.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة واأللعاب حول املشاعر.

أطفال عمر املدرسة )من ٦-١٢سنوات(

أي عاطفة أنا؟ 

 أملواد:

 ورق

 الوان و قلم رصاص

عصابة رأسه لكل رأس العب

 ألتعليامت: 

 قص الورق بأشكال مربعة.

 اكتب مشاعر مختلفة عىل كل ورقة )سعيد ، غاضب ، حزين ، خائف ، إلخ.(.

 يف كل ورقة ، أضف رساًم لوجه ميثل العاطفة.

 أخلط األوراق وضعها عىل الطاولة بشكل مقلوب.

 يختار كل العب ورقة ويدخلها يف عصابة رأسه )مواجهة للخارج( دون النظر إليها.

 ميكن للجميع رؤية الورقة التي ميتلكها كل العب ، باستثناء الورقة الخاصة به.

تناوبوا عىل طرح األسئلة حول ورقة العاطفة عىل رأسك أثناء محاولتك معرفة العاطفة التي لديك.

.Emotions Jenga إضغط هنا ملعرفة كيفية لعب لعبة

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

ميلك االطفال مشاعر معقدة مثل البالغني متاًما ، لكنهم ال ميلكون املهارات اللغوية لوصف ما يشعرون 

به. يتعلم األطفال الصغار كيفية التحكم يف عواطفهم ويحتاجون إىل دعم من الكبار لتحديد وفهم 

والتعبري وإدارة مجموعة كبرية من املشاعر بطريقة إيجابية. يف هذه النرشة ، سنقدم بعض األنشطة 

الرائعة التي ستساعد طفلك عىل تعلم طرق صحية للتعبري عن مشاعره وكيفية التعامل معها.

نشاطات:
أالطفال الرضع )من ٣-١٨ شهراً(

لعبة وجه املرآة

 أملواد:
مرآة

  ألتعليامت:
 أصطحب طفلك حول املنزل وشارك انعكاسات شكلك يف كل مرآة.

 أرش إىل انعكاسكام يف املراَة واسأل "من هو هذا يف املرآة؟ هل هذا أنت؟".
 أرش إىل أنفك وفمك وما إىل ذلك.

يساعد هذا النشاط  عىل التعرف االطفال عىل أنفسهم وتعزيز منوهم العاطفي.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة التي تعزز النمو العاطفي للطفل.

أالطفال الصغار )من ١٩ شهراً  - ٢.٥سنوات(

تعبري عن مشاعري من خالل الغناء

  ألتعليامت:
غني اغنية “If you’re happy and you know it” مع وضع كلمة مثل سعيداً, متحمساً, حزيناً, نامئاً, 

 خائفاً, الخ. يف كل
 مقطع من االغنية.

 مثل كل عاطفة أثناء الغناء.
اسمح لطفلك بتسمية مشاعره والقيام بالتعبري عنها يف وجهه مثل ؛ 

 If you’re sad and you know it, rub your eyes; if you’re scared and you know it, shiver  
and shake; if you’re sleepy and you know it close your eyes, etc.c

إضغط هنا للمزيد من أفكار اللعب لتطوير عواطف األطفال.

أطفال عمر ماقبل املدرسة )من  ٢.٥-٥ سنوات(

لعبة التصوير شخيص

  أملواد:
 صحن ورق أو ورق عىل شكل دائرة

 أقالم تلوين
مرآة يد

 ألتعليامت:
 دع طفلك ينظر يف املرآة ويجعل وجهه سعيداً.

 اطلب منهم أن يرسموا أنفسهم عىل جانب واحد من الدائرة.
 دع طفلك ينظر إىل املرآة مرة أخرى ويصنع وجًها حزيًنا.

 اطلب منهم أن يرسموا أنفسهم عىل الجانب اآلخر بوجه حزين.
 استخدم هذه الدائرة خالل النهار ملساعدتهم عىل تسمية مشاعرهم.

قم بعمل "وجوه" مختلفة لتمثيل املشاعر والعواطف املختلفة.

إضغط هنا لقراءة كتاب "وجه سعيد ، وجه حزين".

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076
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نَوُد أن نسمع منك! من فضلك ، أرسل لنا مالحظاتك أو 
تعليقاتك أو اقرتاحاتك إىل عنوان الربيد االلكرتوين أدناه
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نصيحة اليوم:

أستمع لطفلك يتحدث عن مشاعره.

اقرأ  كتب مع طفلك عن املشاعر.

ناقش كيف تشعر الشخصيات يف القصة.

قم بتسمية املشاعر التي يشعر بها طفلك.

قدم لطفلك امثلة و طرق مناسبة للتعبري عن مشاعره.
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https://www.kidssoup.com/activity/emotions-and-feelings-preschool-activities-games-and-lessons
https://childhood101.com/exploring-emotions-jenga-game/
https://www.parents.com/baby/development/social/activities-to-encourage-emotional-development-6-9-months/
https://raisingchildren.net.au/toddlers/play-learning/play-toddler-development/emotions-play-toddlers
https://www.youtube.com/watch?v=iyCH5PfWImA
mailto:childcaremain@ncce1.org

