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 ذكريات الطفولة  -اللحظات التيتعتز بها مع طفلك

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

غالباً ما تكون ذكريات الطفولة لحظات مثينة يف الحياة يتم اإلعتزاز بها .هذه الذكريات هي األساس الذي
يصوغ أفكار طفلك ووجهات نظره طوال حياته .تعزز ذكريات الطفولة اإليجابية األمان والسعادة لدى
األطفال ليستمروا يف النمو والنجاح .خالل هذه النرشة ،سيتم تزويدك باألنشطة التي ستخلق ذكريات
تتذكرها وتقدرها أنت وطفلك.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )
اإلحتضان

التعليامت:

ِ
إقض بعضاً من الوقت مع طفلك .عىل سبيل املثال :قراءة القصص ،غناء األغاين ،لعب لعبة الغميضة،
حمل طفلك وإحتضانه.
ق ّرب طفلك منك وإستمتع بلمس مالمحه الصغرية .راقب ردة فعل طفلك واإلشارات الغري لفظية .ميكنك
القول " :أنا أحب أن أقيض الوقت معك عن قرب!"

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

كتاب الصور

املواد:

صور ذكريات عائلية
دفرت القصاصات أو دفرت املالحظات
ماركرز
صمغ أو رشيط الصق

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

كباسة ورق

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

إخرت مع طفلك عدة صور للذكريات املهمة.

صندوق الكنز

املواد:

صندوق
صمغ
ملصقات
ورق مقوى

التعليامت:

دع طفلك يقوم بلصق الصور عىل دفرت القصاصات أو دفرت املالحظات.
زين صفحات دفرت القصاصات بطريقة إبداعية لعرض الذكريات يف الصور.
ساعد طفلك عىل جمع الصفحات .ميكنك القيام بذلك عن طريق تدبيسها معاً.
لقد صنعت دفرت قصاصات من الذكريات الثمينة لتعتز بها.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األلعاب املفضلة

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

التعليامت:

املواد:

صور قدمية

إبحث عن بعض األشياء الخاصة التي تخص طفلك ،عىل سبيل املثال :صور طفلك عندما كان أصغر،
األلعاب التي إعتاد اللعب بها ،األحذية واملالبس التي مل تعد تناسبه ،وما إىل ذلك.
زين الصندوق مع طفلك بإستخدام الصمغ وامللصقات والورق املقوى.
ضع كل األغراض الخاصة بطفلك يف الصندوق.
من ح ٍني آلخر ،أخرج الصندوق وأعرض لطفلك جميع األغراض املوجودة يف الصندوق.
ميكنك مشاركة قصص وذكريات هذه األغراض معاً.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)

بصامت اليد الثمينة

املواد:

يوميايت

دفرت املالحظات

قلم حرب
ماركرز

التعليامت:

قم بعمل يوميات خاصة ،حيث ميكنك تسجيل بعض أنشطتك املفضلة ،أو أيامك ،أو لحظاتك الخاصة.

ميكنك كتابة وإضافة الصور والرسومات.
فكر يف سبب خصوصية كل لحظة بالنسبة لك :من كان جزءا ً منها؟ ماذا حدث؟ أين دارت؟ متى كانت
اللحظة الخاصة؟ ملاذا هي مهمة بالنسبة لك؟ وما إىل ذلك.
كل عام ،ميكنك عمل يوميات جديدة .عىل مر السنني ،ميكنك التفكري يف اللحظات الرائعة التي صنعتها.
إضغط هنا للمزيد من األفكار.

ورق

قلم رصاص
ماركرز
صندوق

التعليامت:

يف كل عام يف عيد ميالد طفلك ،دع طفلك يصنع بصمة ليده ويكتب إسمه وعمره تحتها .ضع بصمة اليد
يف صندوق التذكار.
سنة بعد سنة ،ميكنك رؤية أيديهم تكرب وكيف تحسنت مهاراتهم يف الكتابة.
شجعهم عىل الكتابة بألوانهم املفضلة وأطلب منهم رسم يشء خاص بهم.
أنظر كيف يتغري هذا مع مرور الوقت.
ميكنك قص بصامت األيدي وتدبيسها وتحويلها إىل كتاب كتذكار جميل لنموهم.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

نصيحة اليوم:
خصص لكل طفل من أطفالك وقتاً إنفرادياً وأعترب هذه "األوقات" مهمة مثل إي إلتزام يف جدول
مواعيدك.
إبحث عن طرق إبداعية إلخبار أطفالك مبدى أهميتهم لك.
إجعل العطالت فريدة من نوعها ،ميكنك القيام بتقاليد جديدة أو إعادة إنشاء تقاليد قدمية.
إبحث عن طريقة لتسجيل اللحظات املميزة.
إعتز بكل لحظة مع طفلك.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

