
األطفال من ) ٤-٦سنوات(

شجرة الشكر

 املواد:

 ورق ملون

 خيط

 غصن أو فرع شجرة صغري

 مقص

 مزهرية

 آلة لصنع الثقوب

 حىص

أقالم تلوين

 التعليامت:

 إرسم أوراق شجرة  كبرية عىل الورق امللون وقصها.

 إعمل ثقب يف أعىل الورقة ثم أدخل قطعة من الخيط يف الثقب وأربطها.

 ضع الحىص يف املزهرية لتثبيتها ثم أغرز فرع الشجرة فيها.

 دع طفلك يرسم أو يكتب عن يشء واحد يشعر باإلمتنان له عىل ورقة واحدة ثم يعلقها عىل الفرع.

 دع أفراد األرسة اآلخرين يصنعون أوراقهم أيضاً.

إستمر يف إضافة ورق الشكر للفرع كل يوم حتى تصبح شجرة كبرية.

إضغط هنا لقراءة “Have You Filled a Bucket Today” بقلم كارول ماك.

األطفال من ) ٦-١٢سنوات(

قوة الكلامت

 املواد:

 ورق

 أقالم رصاص أو أقالم تلوين

مجالت قدمية

 التعليامت:

قم بعمل قامئة لشخصية بسامت مختلفة تعتقد أنها مهمة. عىل سبيل املثال: لطيف، صادق، محرتم، 

 متعاطف، رحيم، واثق من نفسه، متعاون، وما إىل ذلك.

 إخرت كلمة واحدة يف كل مرة، وإكتشف معناها، وفكر يف موقف تكون فيه سمة هذه الشخصية مهمة.

إرسم صورة توضح ما تعنيه الكلمة أو كيف تبدو يف الواقع )ميكنك إستعامل الصور من املجالت وإنشاء 

 مجموعة من الصور لتوضيح معنى الكلمة(.

عندما تجمع السامت مع الرسوم التوضيحية، أكتب قصة لوصف السلوكيات اإليجابية. 

إضغط هنا للمزيد من اإلنشطة لبناء الشخصية.

مرحباً أيها األباء واألُمهات:
بناء الشخصية هو استثامر متعمد يف تعزيز الصفات االيجابية واملفيدة يف اإلنسان. تهدف إىل تطوير 

النزاهة واألخالق التي ال تفيد الفرد فحسب بل املجتمع. يف هذه النرشة، سنقدم بعض األنشطة لبناء 

الشخصية املثرية لإلهتامم املتعلقة بقيم الحياة املهمة، والتي ستساعد األطفال عىل تطوير شعور قوي 

بالذات وتقوية ذكائهم العاطفي.  

األنشطة:
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨ شهراً(

كن لطفياً

 املواد:

حيوانات محشوة

 التعليامت:

 دع طفلك يلعب مع حيوان محشو.

علم طفلك أن يكون لطيفاً، من خالل عمل هذه السلوك. عىل سبيل املثال، إملس الحيوان املحشو برفق 

 بينام تقول "بلطف".

ساعد طفلك عىل إدراك أن حركاته ونربة صوته ال تقل أهمية عن اللمسة اللطيفة.

."Sharing is Caring" إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية

األطفال من  ) ١٩ شهراً  - ٢.٥سنة(

حفلة شاي من فضلك وشكراً

 املواد:

مجموعة من ) الفناجني، والصحون، واملالعق، و االطعمة البالستكية، وما إىل ذلك.(

 التعليامت:

 قم بإعداد حفلة شاي مع طفلك.

 تظاهر مبشاركة الطعام والرشاب مع طفلك، وكن قدوة لألخالق الحميدة.

شجعهم عىل قول "من فضلك" عندما يطلبون الطعام والرشاب، وأضف "شكراً لك" و "مرحباً بك"عندما 

 يشاركون طعامهم أو رشابهم.

إنتهز الفرص أثناء أوقات الوجبات والروتني اليومي ملامرسة األخالق الحميدة مع طفلك.

.”kindness song“ إضغط هنا لإلستامع وتعلم خطوات الرقص إىل 

إضغط هنا للمزيد من األنشطة. 

األطفال من ) ٢.٥-٥ سنوات(

دمية حل املشاكل

 املواد:

دميتان

 التعليامت:

فكر مع طفلك يف مواقف ميكن أن تؤدي إىل الجدال. عىل سبيل املثال، الجدل حول لعبة )ميكنك 

 إستخدام سيناريوهات حقيقية مر بها طفلك(.

 إستخدم دميتني، واحدة لك واألخرى لطفلك، لتمثيل السيناريو املختار.

أخرب طفلك، "هذه دمى حل املشاكل. كل واحدة تعتقد أنه قد حان دورها للحصول عىل اللعبة. دعنا 

 نساعدهم يف حل املشكلة".

أوقف لعب دور الدمى يف مرحلة حرجة من الجدال وأطلب من طفلك تقديم إقرتاحات حول طرق حل 

 النزاع.

 إدمج هذه اإلقرتاحات وأكمل املرسحية.

 ناقش مع طفلك اإلقرتاح الذي يعتقد أنه يعمل بشكل أفضل.

إستخدام الدمى لتمثيل الجدل يساعد األطفال عىل تجربة السلوكيات والكلامت املستخدمة يف تنفيذ 

الحلول.

إضغط هنا لقراءة “What Does It Mean to Be Kind” بقلم رنا ديوريو .
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بناء شخصية األطفال 

كن قدوة للسلوكيات اإليجابية يف املنزل من خالل األعامل واإلختيارات اليومية.

إستخدم اللحظات القابلة للتعليم إلثارة نقاشات عائلية حول املسؤولية، والتعاطف، واللطف والرحمة.

أخرب قصصاً من األدب والحياة الواقعية، وشجع طفلك عىل مشاركة أفكاره ومعتقداته وإهتامماته.

خذ لحظات قليلة كل يوم أو كل أسبوع للتحدث مع عائلتك عن األشخاص أو األحداث التي تشعر 

باإلمتنان لها.

https://www.youtube.com/watch?v=3EuemNAo6XE
https://icebreakerideas.com/character-building-activities/
https://www.youtube.com/watch?v=96fq4YmYjzQ
https://www.youtube.com/watch?v=I4H1W55uZ2E
http://www.momentsaday.com/character-building-activities-for-toddlers/
https://www.youtube.com/watch?v=D2P-vuO6qYU

