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راقبني أمنو

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

غالباً ما نقول أن األطفال ينمون برسعة .نالحظ منو األطفال عندما مالبسهم وأحذيتهم مل تعد مناسبة
لهم .مع مرور الوقت ،يستمر األطفال يف النمو الجسدي والعقيل .من دواعي الرسور أن ترى طفلك يكرب
من رضيع إىل طفل صغري ،ثم طفل أكرب يحمل حقيبة مدرسية عىل ظهره .يف هذه النرشة ،ستجد أنشطة
من شأنها توسيع فهمنا لكيفية منو األطفال.

األنشطة:

األطفال من (  ٣أشهر ١٨-شهراً)
كبري جداً!
يستمر األطفال يف النمو وتطوير املهارات الجسدية وزيادة قدرتهم عىل التفاعل مع العامل .العديد من
هذه املهارات الجديدة التي يتعلمونها ستكون مفيدة عندما يبدأون بتناول الطعام العادي.
التعليامت:
دع طفلك يعتمد عىل نفسه قدر اإلمكان.
قطّع الطعام إىل قطع صغرية ليستطيع الطفل التعامل معها .عىل سبيل املثالِ :قطع من املوز الناضج،
معكرونة مطبوخة جيدا ً ،وما إىل ذلك.
شجع طفلك عىل إستعامل أصابعه لتناول طعامه وعلّق عىل ذلك .ميكنك القول" :أنت كبري اآلن،
وتستطيع األكل مبفردك".
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.
إضغط هنا للمزيد من املعلومات.

األطفال من (  ١٩شهراً ٢.٥ -سنة)
الطريق إىل الحامم
املواد:
ورق مقوى
أقالم رصاص
مقص
التعليامت:
أرسم وقص شكل لألقدام عىل ورق مقوى.
صمم ممرا ً ممتعاً يأخذ طفلك من غرفته إىل الحامم.
حاول أن تجعل الطريق من األلوان الزاهية حتى يتمكن أيضاً من متابعته يف الليل.
يف كل مرة يشعر فيها طفلك برغبة يف التبول ،سريى املمر ويتذكر الذهاب إىل الحامم.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
أنا كطفل رضيع
املواد:
أشياء عندما كان طفلك رضيعاً.عىل سبيل املثال :بطاقات ،صور ،مالبس ،أحذية أو قصص من الوالدين أو
األجداد.
صندوق
أقالم تلوين
التعليامت:
دع طفلك يزين الصندوق.
إمأل الصندوق باألشياء التي جمعتها.
تحدث عن أهمية بعض األشياء وما تعنيه لك ولطفلك.
شجع طفلك عىل التحقيق يف منوه وتطوره املبكر من خالل طرح أسئله مثل:
أين ولدت؟
يف أي يوم من أيام األسبوع كان ذلك؟
كم كان وزين عندما ولدت؟
ماذا قال الطبيب /املمرضة عندما ولدت؟
ماذا أكلت ورشبت عندما كنت طفالً؟
ما هو طعامي املفضل حينها هل تغري؟
ما هي لعبتي املفضلة هل تغريت؟
أخريا ً إسأل طفلك األسئلة التالية:
هل تود أن تكون طفالً؟
ملاذا؟ وملا ال؟
ما هو اليشء اإليجايب يف أنك كربت؟
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

إضغط هنا لقراءة “ ”!A Potty for Meبقلم كارين كاتز

يلمع ويكرب

األطفال من (  ٥-٢.٥سنوات)

املواد:
سلتان صغريتان
ورق
قلم حرب ناشف

كم تغريت؟
املواد:
إضغط هنا لقراءة “ ”How Kids Growبقلم جني مارزولو.
ورق وأقالم تلوين
صورتان لطفلك (صورة وهو صغري وصورة حالية)
التعليامت:
بعد قراءة الكتاب “ ”How Kids Growبقلم جني مارزولو ،أرشك طفلك يف مناقشة حول كيفية منوه منذ
أن كان طفالً.
دع طفلك يصف كيف ميكنه معرفة أنه قد كرب.
سجل تعليقات طفلك عىل الورقة لبدء نرشة حول منوه وتطوره.

التعليامت:
قص قصاصات من الورق وأكتب هذه األسئلة" :ما هو اليشء الوحيد الذي أنجزته اليوم؟ كيف أشعر
حيال ذلك وملاذا؟"
ضعهم يف سلة واحدة.
إمأل قطعة أو قطعتني من الورق كل يوم وضعها يف سلة أخرى.
يف نهاية كل أسبوع ،أخرج قطع الورق من السلة وراجع إنجازاتك .إحتفل مبدى منوك وما تعلمته.
إضغط هنا للمزيد من املعلومات حول الرسم البياين للنمو.

إضغط هنا لقراءة “ ”I Like Myselfبقلم كارين بومونت.

نصيحة اليوم:
وثق منو طفلك ،إبدأ منذ الوالدة بإلتقاط صور له كل بضعة أشهر.
إعمل دفرت قصاصات للذكرى مع طفلك.
قم بقياس طفلك بإستعامل الرسم البياين للنمو.
تحدث مع طفلك عن طفولتك.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

