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"كيف يحدث التعلم؟"
اإلنتامء

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

كيف يحدث التعلم؟ هو دليل موارد التعلم املهني الذي يعزز فهم كيفية تطور األطفال وتعلمهم ،وكيفية
دعم نقاط القوة والقدرات الطبيعية لديهم من خالل العالقات .يتحدث املورد عن أربعة أسس للتعلم:
اإلنتامء ،الصحة الجسدية ،املشاركة ،والتعبري .تنطبق هذه األسس األربعة عىل جميع األطفال بغض النظر
عن أعامرهم ،قدراتهم ،ثقفاتهم ،لغاتهم ،جغرافيتهم أو مكانهم .إنها الرؤية لجميع إمكانيات األطفال يف
املستقبل ورؤية ملا يجب أن يختربوه كل يوم .سنبدأ سلسلة من النرشات التي سرتكز عىل كيفية حدوث
التعلم يف املنزل من خالل عدسة هذه األسس األربعة .سنبدأ باإلنتامء .اإلنتامء هو وجود عالقة آمنة أو
إتصال مع مجموعة معينة من الناس .تطوير الشعور باإلنتامء منذ الصغر يتيح لألطفال الشعور بالثقة يف
إستكشاف األفكار الجديدة ،املشاركة يف التعلم والتعبري عن أنفسهم .يف هذه النرشة ،سنوفر لكم أنشطة
ملساعدة األطفال عىل الشعور باإلنتامء يف املنزل ويف املجتمع.

األنشطة:

األطفال من (  ٣أشهر ١٨-شهراً)

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

التعليامت:
شجع طفلك عىل اللعب بيديه وقدميه.
سمِ أجزاء الجسم التي يلمسها أو يحركها أو ينظر إليها.
شجع طفلك عىل ملس يديك وقدميك.
سمِ أجزاء جسمك التي يلمسها أو ينظر إليها.
بالتدريج ،سيتعرف طفلك عىل جسده ويقارن أحاسيسه بلمس شخص آخر.

املواد:
ملصق
أقالم تلوين
مقص
صمغ
مجالت وصحف قدمية
كامريا

أنا نفيس

إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية “”This is Me

األطفال من (  ١٩شهراً ٢.٥ -سنة)

إنها تخصني

املواد:
مجموعة من األشياء املختلفة التي تخص أفراد األرسة  .عىل سبيل املثال ،ألعاب ،أوشحة ،أحذية ،وما إىل
ذلك.
التعليامت:
إجلس مع طفلك وأخرج األشياء املختلفة.
إخرت شيئاُ واحدا ً يف كل مرة وأره لطفلك.
دع طفلك يسمي صاحب هذا اليشء ويعطيه له.

صنع قصاصات (كل يشء عني)

التعليامت:
إجلس مع طفلك وناقش معه كيف يرغب يف إنشاء ملصقه الشخيص.
ميكنك إستخدام هذه األسئلة ملساعدة طفلك عىل تبادل األفكار.
ما هو طعامك املفضل؟
ما هي لعبتك املفضلة؟
من هو صديقك املفضل؟
ما هي املوسيقى التي تحبها؟
ما هي أعيادك املفضلة؟
شجع طفلك عىل رسم نفسه يف منتصف امللصق وكتابة إسمه تحت الصورة.
إخرت صورا ً من املجالت والصحف تعكس ما يعجبه أو يهتم به .قصهم وألصقهم عىل امللصق.
ميكنك عمل فيديو أو إلتقاط صورة لطفلك أثناء تقدميه للملصق ومشاركته مع األصدقاء والعائلة.
إضغط هنا لقراءة “ ”Me and My Family Treeبقلم جوان سويني.

إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية “”Finger Family Song

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

األطفال من (  ٥-٢.٥سنوات)

سلتي الشخصية
املواد:
سلة
صور لطفلك
رشيط الصق
مقص
أقالم تلوين
ورق

التعليامت:
شجع طفلك عىل قص صورته ولصقها عىل السلة.
دع طفلك يكتب أسمه (بطريقته الخاصة) عىل قطعة صغرية من الورق.
ألصق األسم بجانب الصورة عىل السلة.
إرشح لطفلك أن هذه السلة تخصه وميكنه وضع أغراضه الشخصية فيها .مثل ،اللعب ،أشغال يدوية ،وما
اىل ذلك.
شجع طفلك عىل جمع أغراضه الخاصة يف سلته.

مرشوع مقارنة البلدان

املواد:
قطعة كبرية من الورق
الوصول إىل اإلنرتنت أو املكتبة
أقالم تلوين
التعليامت:
إجلس مع عائلتك وشارك قصصاً عن تراثك ،بلدك وتقاليدك وما إىل ذلك.
إستخدم موارد اإلنرتنت أو املكتبة للبحث عن معلومات حول الدولة التي تنتمي إليها أنت وعائلتك يف
األصل.
إبحث عن معلومات حول العلم ،اللغة ،الطعام ،املوسيقى ،التعليم ،واألعياد وما إىل ذلك.
إبحث يف املعلومات املجمعة عن أوجه الشبه واإلختالف بني البلدين.
قم بإنشاء رسم منظم أو إستخدم ورقة عمل مقارنة البلدان ملساعدتك عىل إكامل مرشوعك.
قدم مرشوعك ألصدقائك وعائلتك.
إضغط هنا لقراءة “ ”Leila In Saffronبقلم روكسانا غودروز.

إضغط هنا لقراءة “ ”Little Elliot Big Familyبقلم مايك كوراتو

نصيحة اليوم:
إخلق الفرص التي متكن طفلك من اإلستكشاف ،التساؤل ،العناية واإلتصال ببيئته الطبيعية.
تواصل مع طفلك وتعرف وقدّر روحه الفريدة وتفرده وحضوره.
علّم طفلك أن يظهر اإلهتامم والتعاطف ،وأن يتخذ إجراءات ملساعدة اآلخرين.
ساعد طفلك عىل بناء عالقات إيجابية مع اآلخرين.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

