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جميعنا متشابهون ،جميعنا مختلفون!

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

لدينا فرصة لإلحتفال ببعضنا البعض كل يوم .كل واحد منا جزء من إنسانية متنوعة .لدينا العديد من
أوجه التشابه واإلختالف التي تجعلنا متفردين ومميزين .من املهم غرس شعور اإلحرتام والتقدير لجميع
هذه الصفات يف أطفالنا .يف هذه النرشة ،سيتم تزويدك بأنشطة تسلط الضوء عىل تشابهنا املذهل وثراء
اإلختالفات التي تخلق الرتابط بيننا جميعاً.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )

نحن صور رائعة

التعليامت:

ورق مقوى

تفكري إيجايب

التفكري اإليجايب هو أداة متكني لتعليم طفلك .فهو يخلق مشاعر متفاءلة بتقدير وإحرتام الذات.
ليس من السابق ألوانه أبدا ً تقديم التفكري اإليجايب لطفلك ،ميكنك البدء مبكرا ً يف سن الرضاعة.
فيام ييل أمثلة عىل األفكار اإليجابية التي قد تقولها لطفلك:
"أنا أحب عينيك! فهي زرقاء مثل عيني! ولدي شعر أيضاً!"
نشجعك عىل اإلشارة إىل عيونه وشعره وملسهم أيضاّ.
إضغط هنا لإلستامع “T ."The More We Get Together

املواد:

أقالم تلوين
صمغ أو رشيط الصق
مقص
ورق كرتون
خيطان الغزل

التعليامت:

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

قبل أن تبدأ النشاط ،ناقش مع طفلك أن كل شخص مختلف .عىل سبيل املثال ،لدينا جميعاً شعر وعينان
ولون برشة مختلف ،وما إىل ذلك.

املواد:

أخرب طفلك أنه سريسم صورتني إحداهام لنفسه واألخرى لصديقه.
ِ
أعط طفلك قطعتني من الورق املقوى وأطلب منه أن يبدأ يف الرسم.

بصمة يدي مختلفة
ورق أبيض أو ملون
طالء
صينيتان
طبقان

التعليامت:

ضع قليالَ من الطالء عىل الطبق.
ضع الصواين أمامك وأمام طفلك.
ضع ورقة بيضاء أو ملونة عىل صينية طفلك وأخرى عىل صينيتك.
إغمس راحة يدك يف الطالء ،ثم ضعها عىل الورقة لعمل بصمة يد.
شاهد طفلك يفعل اليشء نفسه.
عند اإلنتهاء من عمل البصامت ،ميكنك أن تقول" ،أنظر! بصامت أيدينا مختلفة!" بصمتك أصغر ،بصمتي
أكرب...ولكن كالنا لديه أيدي".
ميكنك توضيح أن كل شخص لديه بصمة فريدة.
إضغط هنا لقراءة “.”Sesame Street: We’re Different, We’re the Same

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)

وصفة الجيل
ّ

املواد:

ورق أبيض أو ملون
قلم رصاص
أقالم تلوين

التعليامت:

إرشح لطفلك أن كل شخص فريد من نوعه .قد يكون للبعض نفس إهتامماتك ،لكن سيكون لآلخرين
إهتاممات مختلفة.
عىل قطعة من الورق ،أطلب من طفلك أن يرسم اليشء الذي يجعله سعيدا ً .عىل سبيل املثال :اإلستمتاع،
العائلة ،ألعاب ،وما إىل ذلك.
بينام يرسم طفلك "وصفة الجيل " ميكنك صنع واحدة لنفسك.
عندما ينتهي طفلك ،أكتب بجوار كل رسم رشوط الوصفة .عىل سبيل املثال" :الكثري من" ،"..رشة من،"..
وما إىل ذلك.
مبجرد اإلنتهاء ،قارن وناقش مع طفلك "وصفة الجيل " التي أعدها كالكام.

إضغط هنا لتعلم كيفية صنع إكليل من بصمة اليد.

أرسم دائرة كبرية للوجه.
أرسم الفم ،األذنان ،األنف ،والعينان .شجعه عىل تلوين لون العني الصحيح لصورته وصورة صديقه.
قص القليل من خيوط الغزل .سيكون هذا الشعر .قم بلصق الخيوط عىل الرؤوس.
مبجرد اإلنتهاء ،قارن بني الصور ،ما الذي يجعلك أنت وصديقك متشابهني ،وما الذي يجعلك مختلفاً.
إضغط هنا لقراءة “ ”Whoever You Areبقلم ميم فوكس.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

سرييت الذاتية

املواد:

ورق

قلم رصاص

التعليامت:

السرية الذاتية هي قصة حياة الشخص ،كتبها بنفسه.

إبحث عن سرية ذاتية تهمك ،إقرأها .عىل سبيل املثال :السرية الذاتية ملارتن لوثر كينغ جونيور.
عند اإلنتهاء ،أكتب مالحظات حول معلوماتك الشخصية ،وتاريخ عائلتك ،واألحداث املهمة يف حياتك التي
شكلت شخصيتك ،وما تأمل تحقيقه يف املستقبل.
بعد اإلنتهاء من مالحظاتك ،إبدأ يف كتابة سريتك الذاتية عىل ورقة أو أكتبها عىل الكمبيوتر.
ال تنىس مراجعة سريتك الذاتية ،مبجرد إكتاملها ميكنك مشاركتها مع عائلتك وأصدقائك.
إضغط هنا لتعلم كيفية صنع أطعمة متنوعة.

نصيحة اليوم:
وفر لطفلك أمثلة حية عن املساواة واإلقتداء بها.
قم بأعامل متعددة الثقافات كعائلة ،عىل سبيل املثال :ع ّرف أطفالك عىل أنواع مختلفة من
املوسيقى والطعام واألفالم وما إىل ذلك.
رد عىل أسئلة طفلك وتعليقاته حول اإلختالفات بردود منفتحة ومراعية للشعور.
أخلق فرصاً لطفلك للتفاعل وتكوين صداقات مع أشخاص مختلفني عنهم.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

