
األطفال من ) ٤-٦سنوات(

صنع إعالن عن التنظيفات

 املواد:

تليفون أو كامريا

 التعليامت:

 أخرب طفلك أنك تقوم بتصوير إعالن عن تقنيات مختلفة للحفاظ عىل نظافة املنزل.

 دع طفلك يتظاهر بأنه ممثل وإخرت تقنيات التنظيف التي ستقوم بتصويرها.

 ميكنك أن تكون املدير والعامل.

 صور طفلك أثناء تنظيفه للمنزل.

 بّدل األدوار ودع طفلك يصورك أثناء التنظيف.

شاهد اإلعالن مع طفلك أو عائلتك وقم بالتعليق عليه.

إضغط هنا لقراءة "Just a Mess" بقلم مريرس  ماير

األطفال من ) ٦-١٢سنوات(

لعبة األعامل املنزلية

 املواد:

 ورق مقوى

 بيادق

 أقالم تحديد

نرد )زهر(

التعليامت:

 إستخدم الورق املقوى وأقالم التحديد لصنع لعبة مشابهة ألي لعبة الواح. مثل، املنابويل.

 كل مربع سيشري إىل عمل يجب القيام به. عىل سبيل املثال، تنظيف الغرفة، الكنس، الخ.

 إبدأ من املربع األول وإرم الرند.

 عد الرقم عىل الرند وحرك بيدقك بعدد األماكن التي تشري إىل الرند.

 أينام يحل البيدق، فإن العمل املنزيل هو الذي يجب إكامله.

ميكن القيام ببعض املهام يف مجموعات إذا حل البيدق يف نفس املكان من قبل أفراد اّخرين من العائلة. 

إضغط هنا ملزيد من  األنشطة لجعل األعامل املنزلية ممتعة.

مرحباً أيها األباء واألُمهات:
كل عائلة هي كالفريق وميكن لكل فرد من أفراد األرسة املساهمة مبهاراتهم، وشخصياتهم ومواهبهم 

لجعل الفريق يعمل بشكل جيد. عندما يشارك األطفال عىل قدم املساواة يف األعامل املنزلية، أو إعداد 

وجبات الطعام، أو تنظيم غرفهم أو اإلعتناء بالحديقة، فإنهم يتعلمون املهارات الحياتية التي ميكن 

إستخدامها يف مرحلة البلوغ،  وأيضاً يشعرون بالكفاءة واملسؤولية. املساعدة يف األعامل املنزلية تساعد 

األطفال عىل تقدير العمل الذي يؤدي إىل إدارة املنزل بسالسة. األطفال الذين يقومون باألعامل املنزلية 

يف سنواتهم األوىل يتمتعون مبهارات تواصل وعمل جامعي أفضل عندما يكربون. يف هذه الرسالة ستجد 

أنشطة من شأنها أن تشجع طفلك عىل املساهمة بجهوده يف بناء متاسك أرسي قوي. 

األنشطة:
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨ شهراً(

تنظيف الفضالت

 املواد:

 منشفة

فرشاة صغرية

التعليامت:

 أعِط طفلك منشفة أو فرشاة صغرية بعد وجبة الطعام.

 نظف الفضالت من عىل الكريس املرتفع مع طفلك بإستخدام الفرشاة أو املنشفة.

قم بغناء أغنية Clean up لتشجعه عىل تنظيف الفضالت.

"Tidy up" إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية

األطفال من  ) ١٩ شهراً  - ٢.٥سنوات(

أنا أرى!

 املواد:

ألعاب مختلفة

 التعليامت:

 عندما يحني وقت الرتتيب، إلعب مع طفلك لعبة "أنا أرى" للبحث عن األشياء التي يجب وضعها يف مكانها.

عىل سبيل املثال، قل: "أنا أرى كرة خرضاء" إجعل طفلك ينظر حوله بحثاً عن الكرة الخرضاء ويعيدها إليك.

 إسأل طفلك أين يجب أن تكون الكرة وساعده عىل وضعها يف مكانها.

إحتفلوا معاً عندما تكون الغرفة نظيفة متاماً.

إضغط هنا للحصول عىل نصائح لوضع األلعاب يف مكانها.

األطفال  من ) ٢.٥-٥ سنوات(

هيا نتسابق

 املواد:

 أكياس

عداد

 التعليامت:

 عندما ينتهي طفلك من اللعب، أعطه كيس البقالة وأضبط العداد ملدة دقيقة واحدة.

 دع طفلك يركض يف جميع أنحاء الغرفة ويجمع كل األشياء املنترشة يف الغرفة.

عندما ينتهي الوقت، شجع طفلك عىل وضع األشياء يف املكان الصحيح.

إضغط هنا لقراءة "حان وقت التنظيف" بقلم أليسا ليانغ
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جعل األعامل املنزلية ممتعة لألطفال 

تحدث مع طفلك عن أهمية تحمل مسؤولية األعامل املنزلية.

قم بإنشاء قامئة باألعامل املنزلية مع عائلتك، وعند إكتامل املهمة، قم بوضع ملصق بجانبها.

ضع صور قابلة لإلزالة عىل األدراج أو الصناديق ملساعدة األطفال عىل تذكر مكان األشياء.

إضبط العداد لطفلك عندما يقوم بتنظيف الغرفة.كافأه عند اإلنتهاء من املهمة قبل نفاذ الوقت.

إحتفلوا معاً عند إكتامل مهمة كبرية أو عمل منزيل.

https://www.youtube.com/watch?v=Jfsmu-8WIZI
https://www.scholastic.com/parents/family-life/parent-child/9-ways-to-make-household-chores-fun.html
https://www.youtube.com/watch?v=Or8iYWRg2w8
https://www.whattoexpect.com/playroom/ask-heidi/clean-up.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=zJ7CqZ1gooU

