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"كيف يحدث التعلم؟" الصحة
الجسدية

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

نواصل سلسلة النرشات التي تركز عىل كيفية حدوث التعلم يف املنزل من خالل عدسة األسس األربعة.
الصحة الجسدية ،األساس الثاين لكيفية حدوث التعلم ،يعالج أهمية الصحة البدنية والعقلية .ينطوي عىل
تشجيع كل طفل عىل تطوير مهارات الرعاية الذاتية والتحكم بالنفس ،باإلضافة إىل صورة ذاتية إيجابية.
تسمح الصحة العقلية والعاطفية والجسدية الجيدة لألطفال بالتفكري بوضوح ،وإتخاذ خيارات جيدة،
وتطور إجتامعي ،وتعلم مهارات جديدة ،وبناء الثقة بالنفس لتحقيق الهدف .يف هذه النرشة سنقدم
أنشطة من شأنها أن تدعم شعور طفلك املتنامي بذاته وتغذي منوه الصحي.

األنشطة:

األطفال من (  ٣أشهر ١٨-شهراً)
لعبة إخفاء الوجه باليدين
التعليامت:
إجلس مع طفلك وألعب اللعبة بإخفاء وجهك خلف يديك.
شجع طفلك عىل إستخدام يديه وقيادة اللعبة مبجرد معرفتها.
إختبأ خلف األثاث (بالداخل) أو خلف شجرة أو شجرية (بالخارج) وتحرك داخل وخارج املخبأ وقل:
“”!Peek-a-boo
إذا كان طفلك مييش بثقة ،ميكنك التناوب عىل تغطية عينيك بينام يختبئ اآلخر.
عندما تختبئ إعمل أصوات صغرية ،حتى يتمكن طفلك من إيجادك بدون صعوبة.
إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية “.”Peek-a-boo

األطفال من (  ١٩شهراً ٢.٥ -سنة)
دغدغة الوحش
املواد:
كتاب  Tickle monsterبقلم أدوارد مانسو.
التعليامت:
إقرأ كتاب "دغدغة الوحش" وإلعب اللعبة مع طفلك.
تظاهر بأنك وحش الدغدغة.
شجع طفلك عىل الجري وأنت تطارده يف املنزل.
دغدع جسم طفلك عندما تُ سك به.
تناوبا يف األدوار دع طفلك يكون وحش الدغدغة ويقوم مبطاردتك.
إضغط هنا لإلستامع إىل أغاين عن العادات الصحية.

األطفال من (  ٥-٢.٥سنوات)
قوس قزح الغذاء الصحي
املواد:
ورق أبيض
مقص
أقالم تلوين
صمغ
نرشات البقالة أو مجالت
التعليامت:
إجلس مع طفلك وتحدث معه حول أهمية تناول الفواكه والخرضوات واألطمعة الصحية يومياُ.
دع طفلك يختار صورا ً إلطعمة مختلفة من النرشات ويقصها.
قم بفرز الصور يف مجموعات حسب األلوان.
إرشح لطفلك أنه سيصنع قوس قزح من األطعمة الصحية.
أطلب من طفلك إستخدام أقالم التلوين لرسم قوس قزح كبري عىل الورق ولصق الصور عليه وفقاً لأللوان.
ميكن لطفلك اإلستمرار يف إضافة صور جديدة لألطعمة الصحية بعد تناولها ملتابعة عادات األكل الصحية.
إضغط هنا أللعاب وأنشطة األكل الصحي لتحسني الصحة.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
املهارات الذاتية يف املطبخ
املواد:
خبز رشائح
األشياء التي تحب وضعها يف السندويش ،مثل اللحوم ،والجنب ،وزبدة الفستق وما إىل ذلك.
علب السرييل
حليب
التعليامت:
إد ُع طفلك للحضور إىل املطبخ وإعداد وجبة بسيطة معك.
خذ وقتك ملساعدة طفلك للتعرف عىل املطبخ من خالل مهام بسيطة مثل فتح أوعية الطعام وسكب
املاء.
لألطفال الصغار ،إبدأ بإعداد السندويشات ،أضف اللحم والجنب أو زبدة الفستق إىل الخبز.
بالنسبة لألطفال األكرب سناً ،أترك علب السرييل بالخارج والحليب عىل رف يف الثالجة ميكن الوصول إليه
حتى يتمكنوا من تقدميه ألنفسهم.
دع طفلك يتدرب عىل صب املاء بنفسه .إندالق املاء جزء من عملية التعلم .ذكّر طفلك بحدوثه ونظفه
معاً.
إضغط هنا للحصول عىل بعض النصائح إلنشاء خطة للرعاية الذاتية للعائلة.
إضغط هنا ملعرفة املزيد عن الرعاية الذاتية لألطفال.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)
أنا فخور بنفيس
املواد:
كتاب I’m Proud of Myself :قلم لوري رايت
ورق
أقالم تلوين
التعليامت:
إقرأ الكتاب وناقشه مع أصدقائك أو عائلتك.
فكر يف يشء تفتخر بإنجازه.
صف بعض املواقف الصعبة التي مررت بها ،لكنك واصلت العمل عليها دون أن تستسلم.
ضع قامئة بكل األشياء التي تجعلك تشعر بالفخر وأكتبها عىل قطعة من الورق.
إستخدم أقالم التلوين لتصميم شهادة اإلنجاز الخاصة بك ،أو إصنع رشيط الجائزة الخاص بك .إضغط هنا
للحصول عىل أفكار جائزة الرشيط.
إضغط هنا لقراءة “ ”Stand Tall Molly Lou Melonبقلم بايت لوفيل .

نصيحة اليوم:
شجع طفلك عىل مالحظة وتقدير نقاط قوته ونقاط القوة لدى اآلخرين أيضا.
أدمج الفرص والوقت ملامرسة مهارات املساعدة الذاتية والرعاية الذاتية.
شجع طفلك للتعبري عن مشاعره وتسميتها.
وفر الفرص اليومية لطفلك ليكون نشيطاً ويكتشف العامل من حوله بجسده وعقله وحواسه.
إبق عىل إتصال مع العائلة واألصدقاء وشارك يف املناسبات اإلجتامعية عرب تطبيقات الفيديو.
أقم روتيناً ثابتاً يف املنزل.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

