
األطفال من )٤-٦ سنوات(
املساعدة يف املنزل

املواد:

ورق

ماركرز )أقالم تلوين(

التعليامت:

فكر مع طفلك يف جدول أسبوعي ألعامل تتضمن التنظيم والفرز والتصنيف.

أكتب أيام األسبوع عامودياً عىل ورقة، مع عمل أو مهمة بجانب كل يوم.

عىل سبيل املثال:

اإلثنني: إفراغ غسالة الصحون ووضع األواين واألطباق يف مكانها.

الثالثاء: فرز املواد القابلة إلعادة التدوير. وما إىل ذلك.

بإمكان طفلك رسم صورة بجانب كل مهمة.

علّق الجدول يف مكان بإستطاعة طفلك رؤيته والرجوع إليه.

يعد وضع جدول زمني يتضمن مهاماً وأعامالً محددة بوضوح طريقة رائعة ملساعدة طفلك عىل تعلم 
املهارات التنظيمية.

.”Keep Things Tidy“ إضغط هنا لإلستامع إىل قصة

األطفال من )٦-١٢ سنة(
خطط لواجباتك املدرسية

املواد:

ورق

قلم رصاص أو  ماركرز )أقالم تلوين(

التعليامت:

قم بعمل قامئة "مهام" تتضمن واجبات مدرسية مستحقة وتذكريات حول املواد التي يجب إحضارها إىل 
املدرسة.

إستمر يف اإلضافة إىل القامئة عند الحصول عىل مهام وواجبات مدرسية جديدة كل يوم.

أشطب األشياء املكتملة من القامئة ملعرفة ما أنجزته حتى اآلن.

حاول تقسيم الواجبات املدرسية الكبرية إىل أجزاء أصغر، فهذا سيجعل املشاريع أقل صعوبة.

حدد وقتاً معيناً للدراسة كل يوم. عىل سبيل املثال، خصص ساعة واحدة بعد عودتك من املدرسة، ثم 
تناول وجبة خفيفة.

إخرت دامئاً العمل عىل املهام الصعبة أوالً.

حتى إذا مل يكن لديك واجب مدريس، قم مبراجعة دروس اليوم أو إعمل عىل مرشوع قادم.

قم برتتيب مكتبك وحقيبتك املدرسية أسبوعياً.

إضغط هنا للمزيد من األفكار حول كيف تكون منظامً.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
تلعب املهارات التنظيمية الجيدة دوراً مهامً يف تحقيق النجاح يف املدرسة ويف الحياة. تنظيم األفكار 

وإدراة الوقت والتخطيط وتحديد األولويات ومعرفة كيفية إنجاز األشياء سيساعد األطفال عىل تنفيذ 
املهام املتعلقة بأعاملهم الروتينية ومسوؤلياتهم بشكل فعال. التشجيع اإليجايب والصرب هام مفتاح 

مساعدتهم عىل تعلم املهارات التنظيمية. توفر هذه النرشة بعض النصائح واألنشطة حول كيفية مساعدة 
طفلك عىل التنظيم.  

األنشطة:                                                                 
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

وضع روتيناً للنوم

التعليامت:

إتبع منط نوم طفلك الطبيعي.

وقت النوم إجعل الغرفة هادئة وساكنة بتخفيف اإلضاءة وإزالة أشياء اللهو.

إحتضن طفلك وإقرأ كتاباً أو أنظر إىل بعض الصور العائلية معاً.

غِن تهليلة هادئة لطفلك أو إعمل له تدليكاً مريحاً.

ضع طفلك يف مكان نومه ودعه ينام من تلقاء نفسه.

الروتني يطمنئ األطفال، ويعزز اإليقاعات الطبيعية، ويساعد األطفال عىل النوم من تلقاء أنفسهم طوال 
الليل.

إضغط هنا لسامع 20 تهليلة ملساعدة طفلك عىل النوم.

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
كتاب قوس قزح

املواد:

كتب طفلك

التعليامت:

إجمع معاً كتب طفلك.

عرّف طفلك عىل أن كل كتاب له لون مختلف، وساعده عىل فرز الكتب حسب اللون.

شجع طفلك عىل ترتيب الكتب عىل الرف حسب ألوانها.

يف كل مرة بعد قراءة الكتاب، ساعد طفلك عىل إعادة وضعه عىل الرف حسب اللون.

بعد فرتة، سيتمكن طفلك من فرز الكتب لوحده.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

  

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
متعة يوم الغسيل

املواد:

سلة الغسيل املتسخ

التعليامت:

يف يوم الغسيل، دع طفلك يجمع الغسيل ويفرز املالبس حسب األلوان الداكنة والفاتحة.

ضع معاً الغسيل يف الغسالة ثم النشافة )أو قم بتعليق الغسيل عىل الحبل(.

عندما تجف املالبس، دع طفلك يُخرج املالبس من النشافة أو عن حبل الغسيل وطيها.

شجع طفلك عىل وضع مالبسه يف األدراج والخزائن املناسبة.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.
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ساعد طفلك ليكون منظامً

قّسم املهام الكبرية إىل مهام أصغر.
قم بإعداد أنشطة للعب املستقل.

وفر أماكن مناسبة لتخزين األلعاب ولوزام املدرسة واألشغال اليدوية.
قم بإنشاء روتيناً يومياً.

كن صبوراً عندما يتشتت إنتباه طفلك، ساعده عىل العودة إىل املسار الصحيح.

https://www.youtube.com/watch?v=UVSfBCovcT8
https://www.scholastic.com/parents/family-life/social-emotional-learning/social-skills-for-kids/12-ways-to-develop-your-childs-organizational-skills.html
https://www.whattoexpect.com/first-year/sleep/baby-lullaby/
https://www.housemixblog.com/2017/02/28/how-i-organize-my-house-with-kids/
https://wehavekids.com/parenting/How-to-Teach-Kids-to-be-Organized

