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تشجيع التعاطف عند األطفال

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

تشجيع الشعور بالتعاطف لدى طفلك يضمن أنه مدرك عاطفياً ،وكثري اإلهتامم .التعاطف هو مهارة
لتخيل شعور اآلخرين يف موقف معني ،واإلستجابة وفقاً لذلك .غالباً ما يكون التعاطف أساس للعالقات
القوية .قد تبدو هذه مهارة معقدة لتطويرها ،ولكن بالتأكيد من املمكن أن تؤجج التعاطف لدى طفلك.
بالنسبة لألطفال ،فإن تعلم التعاطف يحدث بشكل تدريجي .سوف يفهم طفلك يف نهاية املطاف أن
اآلخرين قد يشعرون بشعور مختلف عام يشعر ،وسوف يتعلم اإلستجابة لهذه املشاعر بالرحمة والراحة.
يف هذه النرشة ،سيتم تزويدك باألنشطة التي تغذي التعاطف.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )

تقليد التعبريات
التعليامت:

ضع طفلك عىل األرض وإجلس أمامه.
إبدأ يف عمل تعابري وجه مختلفة.
تحدث إىل طفلك أثناء قيامك بهذه التعبريات .عىل سبيل املثال ،عند عمل وجه حزين ،قل" :أنا حزين"
وعند عمل وجه سعيد ،قل" :أنا سعيد"

إضغط هنا لإلستامع إىل “. ”Nice to Meet You

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

وجوه و مشاعر
املواد:

ورق أبيض
أقالم تلوين

التعليامت:

أحرض ورقة بيضاء ،قم بقصها إىل دوائر مختلفة الحجم ،ساعد طفلك عىل رسم شعور عىل كل واحدة.
عىل سبيل املثال ،أرسم وجهاً سعيدا ً عىل دائرة ،ووجهاً غاضباً عىل أخرى.
عندما تنتهي من رسمهم ،أعرض عىل طفلك كل دائرة .إعمل التعبري عىل وجهك كام يقول كل تعبري .
عىل سبيل املثال ،إذا كنت تنظر إىل دائرة الوجه الحزين ،فإجعل وجهاً حزيناً وقل" :هذا وجه حزين ،أنا
حزين" شجع طفلك عىل فهم التعاطف من خالل مناقشة مشاعرك معاً.

إضغط هنا لقراءة "."How to Help Your Child Develop Empathy

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)
شجرة العطاء

إضغط هنا لقراءة “ ”The Giving Treeبقلم شيل سيلفرشتاين.

املواد:

قطعة من الورق
قلم رصاص
فرشاة تلوين
قلم رصاص بني
طالء أخرض وبني
طبق

التعليامت:

ضع قليالً من الطالء األخرض يف الطبق.
أرسم جذع شجرة عىل قطعة من الورق.
دع طفلك يغمس كف يده يف الطالء األخرض.
بعد طالء اليد ،أخرب طفلك أن يطبع يده بالقرب من جذع الشجرة الذي رسمه .أترك الطالء ليجف.
مبجرد أن يجف الطالء ،ناقش مع طفلك ما هو عليه أن يكون لطيفاً ،وما الذي ميكن أن يقدمه لآلخرين.
فكر يف كتاب "شجرة العطاء" وتحدث عام أعطته الشجرة للصبي ليشعر بالراحة والعكس صحيح.
شجع طفلك عىل رسم صور ملا ميكن أن يقدمه لآلخرين عىل طبعة اليد التي صنعها .ناقش كيف ميكن
لآلخرين أن يشعروا بالراحة من خالل ما رسم.
إضغط هنا للمزيد من أنشطة بناء التعاطف.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
مكعب التعاطف
املواد:

طبعة لشكل مكعب
مقص
ورق
أقالم رصاص ،أقالم تلوين
رشيط الصق

التعليامت:

ساعد طفلك عىل رسم أو طبع شكل ملكعب.
عىل كل جنب من جوانب املكعب ،أكتب سيناريوهات ملشاعر بسيطة عن صديق مع طفلك ،بينام تكتب
هذه السيناريوهات ،إقرأها لطفلك .بعض هذه األمثلة:
صديقه ال يريد اللعب معه.
وقع اآليس كريم من الكوز.
يواجه صعوبة مع سحابه.
حصل عىل هدية من صديق.
إلتقى بصديق جديد.
جرح رجله.
دع طفلك يزين املربعات املوجودة عىل شكل املكعب.
ساعد طفلك عىل قص شكل املكعب .إط ِو الشكل لعمل مكعب وألصقه.
لقد صنعت مكعب للتعاطف ،دع طفلك يرمي املكعب وناقش سيناريوهات التعاطف مع طفلك.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة لتشجيع التعاطف عند األطفال.
إضغط هنا ملعرفة كيفية رسم شبكة لشكل مكعب.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

إمش ميالً يف حذايئ
ِ
املواد:

ورق أو ورق مقوى
مقص
قلم رصاص
أقالم تلوين

التعليامت:

عىل قطعة من الورق أو ورق مقوى ،أُرسم حذا ًء كبريا ً.
إستخدم املقص لقص شكل الحذاء وزينه بإستعامل أقالم التلوين.
فكر يف عرش حقائق مثرية لإلهتامم عن نفسك وأكتبها عىل حذائك.
مبجرد اإلنتهاء ،شارك مع صديق أو شقيق أو أبوين الحقائق العرش الخاصة بك ،وتحدث عام يجعل كل
شخص مختلف .ناقش ماذا تعني كلمة التعاطف .تخيل أن تكون مكان الشخص اآلخر  .أن تكون مكان
الشخص اآلخر يساعدنا عىل التعاطف.
إضغط هنا ملشاهدة “ ”All About Empathyلفهم املزيد عن التعاطف.

نصيحة اليوم:
كن قدوة ،وتعاطف مع طفلك .عىل سبيل املثال ،تحقق من شعوره وقل" :هل تشعر بالخوف
من هذا الكلب؟ إنه كلب لطيف ولكنه ينبح بصوت عالٍ .قد يكون ذلك مخيفاً .سوف أمسك
بك حتى مييش".
تحدث عن شعور اآلخرين .عىل سبيل املثال" ،سوزان تشعر بالحزن ألنك أخذت سيارتها .رمبا
تستطيع أنت وسوزان اللعب بالسيارة معاً"
إقرتح كيف ميكن لطفلك إظهار التعاطف.عىل سبيل املثال ،ميكنك القول" :لنحرض بعض اآليس
كريم لجيمس ملساعدته عىل الشعور بالتحسن".
إقرأ القصص عن املشاعر والتعاطف.
إستخدم مرسحية خيالية لتمثيل السيناريوهات التي تشجع عىل التعاطف.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

