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أعامل لطيفة بسيطة

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

تعليم األطفال أن يكونوا لطيفني يخلق بيئة إيجابية وداعمة ،ويجعلهم يشعرون بسعادة تجاه أنفسهم
واآلخرين .اللطف هو السبيل للشعور بالرضا عن النفس واآلخرين والعامل من حولك .عندما نعلم طفالً
القيام بعمل لطيف ،فإننا مننحه أداة قوية للصحة النفسية وإلحداث تأثري ملموس عىل األشخاص من
حوله .يف هذه النرشة ،ستجد أنشطة من شأنها توسيع فهم طفلك للقيام بأعامل لطيفة بسيطة.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )

كن لطيفاً حبيبي

املواد:

ألعاب أو حيوانات محشوة

التعليامت:

إضغط هنا لقراءة “ ”Be Kind Babyبقلم جني كوين فليترش.
بعد قراءة القصة ،ضع األلعاب عىل األرض وأدعو طفلك إلستكشافها.

شجع طفلك عىل حمل األلعاب والتناوب عىل اللعب بهم.
الحظ تعبريات طفلك إذا تبسم ،إبتسم.
إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية “”Being Kind To Each Other

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

تحضري أكياس للتربع

املواد:

أكياس ورق أو أكياس التسوق

التعليامت:

إرشح لطفلك بأنكام ستختاران معاً بعض الكتب واأللعاب التي مل تعد تستخدم .أخرب طفلك بأن هذه
الكتب واأللعاب املختارة ستُعطى لطفل آخر ميكنه إستخدامها.
تفحص األلعاب والكتب القدمية مع طفلك وقرر أي منها ميكن التربع بها.
إمأل األكياس باأللعاب والكتب املختارة.
شجع طفلك عىل رسم صورة أو ميكنك كتابة مالحظة ووضعها داخل األكياس.
إضغط هنا لقراءة “.”Helping the Wild Dog

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)
سلسلة لطف ورقية

املواد:

أوراق ملونة
أقالم تلوين
مقص
رشيط الصق أو صمغ

التعليامت:

قص الورق املقوى امللون إىل رشائط.
شجع طفلك عىل التفكري يف األوقات التي كان فيها شخص ما لطيفاً معه.
ساعد طفلك عىل كتابة فعل اللطف عىل رشيط من الورق.

إثنِ رشيط الورق عىل شكل دائرة وألصقه.
كرر هذه العملية عىل رشائط الورق املتبقية.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

عمل لطيف – عناق من مسافة بعيدة

املواد:

ورق
أقالم تلوين
خيط غزل أو خيط عادي
صمغ
مقص
ظرف رسائل
طابع بريدي
قلم حرب

التعليامت:

أطلب من طفلك رسم يديه عىل ورقة ثم إستخدم املقص لقصهام.
إقطع خيطاً وألصق أحد طرفيه بكل قطعة يد.
أكتب رسالة عىل كل يد ،أو زين اليدين.
أضف بطاقة صغرية تخرب صاحبها أنه سيتلقى عناقاً من مسافة بعيدة.
أرسل العناق بالربيد إىل صديق أو أحد أفراد األرسة.
إضغط هنا لقراءة  ”?How Full Is Your Bucketبقلم توم راث وماري ريكامير.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

لعبة التقدير الصامتة

املواد:

ورق
قلم رصاص أو أقالم تلوين
مقص
وعاء

التعليامت:

قص مربعات من الورق ،كبرية مبا يكفي للكتابة عليها.
أكتب أسامء أفراد العائلة عىل كل مربع.
قم بطيهم ووضعهم يف وعاء وأخلطهم معاً.
أطلب من الجميع إختيار ورقة واحدة من الوعاء.
أكتب مجاملة عن الشخص الذي إخرتته .عىل سبيل املثال:
يشء واحد تعلمته منك هو...
أنا معجب بشخصيتك إلن...
أنا ممنت جدا ً إلنك...
لدي ثقة فيك عندما...
بعض األشياء الرائعة عنك...
أعتقد أنه أمر رائع الطريقة التي...
أنا أستمتع بقضاء الوقت معك ألن...
إط ِو الورقة مرة أخرى وضعها يف الوعاء.
إستمر يف لعب اللعبة حتى يكتب الجميع مجاملة عىل ورقة كل شخص.
ِ
ٍ
بصوت عا ٍل ومشاركته مع الجميع.
أعط كل فرد من أفراد العائلة املربع لقراءته
إضغط هنا للعثور عىل املزيد من األفكار اللطيفة العشوائية.
إضغط هنا لقراءة “ ”Each Kindnessبقلم جاكلني وودسون.

خذ رشيطاً آخر من الورق وأدخله يف الدائرة األوىل وألصقه .واصل هذه العملية لعمل السلسلة.
ذكّر طفلك أنه ميكن إضافة األعامل اللطيفة التي يقوم بها إىل السلسلة.
إجعل من هذا تحدياً ملعرفة كم سيكون طول السلسلة.
إضغط هنا للعثور عىل املزيد من األعامل اللطيفة لطفلك.
إضغط هنا لقراءة “ ”?Have You Filled a Bucket Todayبقلم كارول مكالود

نصيحة اليوم:
التحدث إىل طفلك عن اللطف يبدأ باإلستامع إىل ما سيقوله.
إسأل طفلك كيف يُعرف اللطف وما هو اليشء الذي يعتربه لطفاً.
إخرت شخصاً ملفاجأته مبالحظة لطيفة.
ساعد طفلك عىل كتابة مالحظة لطيفة.
تذكر ،اللطف ٍ
معد ،كلام فكرنا فيه وتحدثنا عنه إزداد اللطف يف العامل.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

