
األطفال من )٤-٦ سنوات(
نشاط يومي، يجمعنا معاً  كل يوم!  

املواد:

سلة أو وعاء

ورق

قلم رصاص

التعليامت:

إسأل طفلك عن األنشطة التي يستمتع مبامرستها، أو أي نشاط جديد يرغب يف تجربته. أكتب هذه 
اإلقرتاحات عىل قطعة ورق.

قم بقص اإلقرتاحات إىل رشائح وأطِو كل إقرتاح إىل النصف.

ضع اإلقرتاحات يف سلة أو وعاء.

كل يوم، إسحب نشاطاً واحداً من السلة وإستمتع به مع طفلك.

مبجرد اإلنتهاء من جميع األنشطة املوجودة يف السلة، شجع طفلك عىل التفكري يف املزيد من األنشطة 
ووضعها يف السلة.

إضغط هنا لتتعلم كيف تصنع منزل اوريغامي.

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
رسائل إيجابية مؤكدة

املواد:

ورق

قلم رصاص 

التعليامت:

أكتب أسامء أفراد عائلتك عىل قطعة من الورق.

فكر يف أشياء إيجابية مؤكدة تعتقد أن كل فرد من أفراد عائلتك ميتلكها، وأكتبها تحت أسامئهم.

إبدأ يف كتابة رسالة تأكيد إيجابية لكل فرد من أفراد عائلتك.

مبجرد اإلنتهاء، قم بطي الرسائل، ميكنك إعطائهم الرسائل عىل الفور أو اإلنتظار ملناسبة خاصة. مثل، عيد 
ميالدهم.

إضغط هنا لوصفات سهلة للطبخ.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
بناء عالقات صحية مع طفلك أمر رضوري لنموه وتطوره. عندما يكون األطفال آمنني يف عالقاتهم مع 

الكبار واألقران الذين يثقون بهم، فسوف يكتسبون الثقة ملواصلة النجاح. هذه العالقات تكفل بأن يشعر 
األطفال بالدعم والرعاية والتغذية. خالل هذه النرشة، سيتم تزويدك باألنشطة التي من شأنها تشجيع 

الرتابط، بينام تبني أُسس العالقات الصحية مع أطفالك.

األنشطة:                                                                
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

قضاء وقت ممتع
املواد:

لعبة طفلك املفضلة

التعليامت:
إقِض أوقاتاً فردية مع طفلك.

إجلس مع طفلك ولعبته املفضلة عىل األرض يف مواجهته وإلعبا معاً.

أثناء اللعب مع طفلك، تحدث معه. علق عىل اللعبة التي معه، او الصوت الذي أصدره، أو العمل الذي 
قام به.

إضغط هنا ملعرفة كيفية قضاء وقت ممتع مع طفلك.

                  

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
دعونا نلّون معاً

املواد:
ورق

عدة ألوان من الطالء

فُرش الرسم

أطباق

غطاء طاولة

كوب من املاء

إختياري: رشيط الصق، يت شريت قديم

التعليامت:
ضع الغطاء عىل الطاولة.

ضع القليل من كل طالء عىل طبق لتسهيل األمر عىل طفلك.

ميكنك وضع يت شريت قدمية عىل طفلك حتى ال تتلطخ مالبسه.

ضع الورق وفرش الرسم وكوباً من املاء والطالء عىل الطاولة. إرشح لطفلك بعد إستخدام الطالء بأن يضع 
الفرشاة يف الكوب لتنظيفها.

إجلس مع طفلك إىل الطاولة وإستمتع بالرسم معاً.

علّق عىل عمل طفلك. عىل سبيل املثال، قد تقول: "أنت تستخدم الطالء األحمر واألزرق! أنا أستخدم 
األصفر واألخرض!"

إختياري: قبل الرسم أعِط طفلك قطعة طويلة من الرشيط الالصق، وشجعه عىل وضعها عىل الورقة.

مبجرد اإلنتهاء، دع اللوحة تجف.

بعد أن تجف، إنزع  الرشيط الالصق عن الورقة، وأنظر إىل التصميامت التي قمت بها.

إضغط هنا لإلستمتاع باللعب بالثلج مع طفلك. 

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
رنني التليفون!

املواد:
هاتف قديم

التعليامت:
أعِط طفلك هاتفاً قدمياً مل تعد تستخدمه وشجعه عىل اإلتصال بك.

إستخدم هاتفك، قل: "رنغ، رنغ، رنغ!"، رد عىل مكاملة طفلك. إبدأ بالتحدث مع طفلك عىل الهاتف.

راقب طفلك عندما يبدأ يف التواصل بعدة طرق. قد يتحدث أو يقف أو يستخدم لغة الجسد بنفس 
الطريقة التي تفعل بها.

إضغط هنا لتجربة التخييم مع طفلك يف الداخل.
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بناء عالقات صحية مع األطفال

خصص وقتاً غري منتظم ومتواصل مع طفلك كل يوم.
دع طفلك يعلم بأنك مهتم بأنشطته.
شجع طفلك عىل التعبري عن مشاعره.

إحرتم مشاعر طفلك.
مارس األلعاب التي تستكشف املشاعر.

قلل من مشاهدة التلفزيون والشاشات األخرى.
تواصل وإستمع إىل طفلك دون الحكم عليه.
ذكر طفلك وعائلتك بأنك تحبهم وتقدرهم.

https://www.notimeforflashcards.com/2017/11/learning-families-origami-house-activity.html
https://www.thekitchn.com/dinner-recipes-kids-can-help-with-254233
https://www.whattoexpect.com/first-year/baby-care/balancing-work-and-new-baby/
https://teachingmama.org/ice-sensory-play/
https://mybackyardlife.com/indoor-camping-activities/
https://mybackyardlife.com/indoor-camping-activities/

