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عندما تكرب – ماذا تحب أن تكون؟

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

خربات طفلك وإهتامماته الناشئة تشكل الشخص الذي سيصبح عليه .كل يوم ،يكتشف طفلك املزيد عن
عامله ،مبا يف ذلك ما يحب ،وما ال يحب ،مشاعره ،وعواطفه .فهو يطور إحساسه بالذات ويؤسس ألدواره
املهمة جدا ً يف الحياة .سيتعلم طفلك عن أي نوع من األشخاص يود أن يكون ،وحتى املهنة التي سيامرسها
ذات يوم .يف هذه النرشة ،سيتم تزويدك بأنشطة تتعلق بطفلك عندما "يكرب" ويطرح سؤاالً "ماذا يريد
أن يكون؟".

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )
ماذا أحب؟

املواد:
بطانية

مواد ميكن إستعاملها بطرق مختلفة مثل :مكعبات ،دمى ،كرات وما إىل ذلك

التعليامت:

ضع بطانية عىل األرض وقم برتتيب املواد عليها.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
عندما أكرب أريد أن أكون...

املواد:

ورق
أقالم رصاص
أقالم تلوين أو ماركرز

التعليامت:

إضغط هنا لقراءة “ ”When I Grow Upبقلم جوليا شان.

إجلس مع طفلك عىل البطانية ودعه يستكشف املواد.

مبجرد أن تنتهي أنت وطفلك من قراءة الكتاب ،شجعه عىل رسم صورة ملا يريد أن يكون عندما يكرب ،عىل
سبيل املثال :خباز ،ممرضة ،مدرس ،وما إىل ذلك.

تفاعل مع طفلك لرتى املواد التي ينجذب إليها.

شجعه عىل رسم األشياء التي قد تحتاجها املهنة ،عىل سبيل املثال ،مئزرة الخباز.

إضغط هنا ملعرفة املزيد عن املواد التي ميكن إستعاملها بطرق مختلفة.

إضغط هنا لإلستامع إىل معلامت برنامج رعاية األطفال يقرأن “ ! ”Be Youبقلم بيرت رينولدز.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

التعليامت:

املواد:

سأكون لطيفاً

u

البحث عن وظيفة

إضغط هنا ملعرفة املزيد عن اللطف وسبل متثيل هذا األمر لطفلك.

ورق

قدم منوذج السلوك اللطيف واألفعال اإليجابية لطفلك عىل سبيل املثال ،ميكنك تشجيعه عىل مشاركة
ألعابه مع اآلخرين.

قلم رصاص

شجع طفلك عىل التواصل مع اآلخرين بإستخدام اإلمياءات اللطيفة .عىل سبيل املثال ،أن يلمس طفلك
اآلخرين بلطف وما إىل ذلك.

إبحث عن مهنة أنت مهتم بها ،وتريد أن تكون عندما تكرب.

إضغط هنا لقراءة “ ”Kindness Mattersبقلم كيم ميتزو طومسون وكارين ميتزو هيلدرباند.

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)

قبعات املستقبل

املواد:

ورق مقوى

التعليامت:
إىل أي مدرسة يجب عليك الذهاب؟
ما هو الدخل السنوي للمهنة؟
ما هي ساعات العمل؟
أين تريد أن تعمل؟ يف أي مدينة أو أي رشكة؟
بعد البحث الشامل عن املهنة التي تختارها ،إستخدم منظم الرسم لعرض معلوماتك برصياً.
إضغط هنا لتعلم  35فعالً لطيفاً للقيام به أثناء التباعد اإلجتامعي.

ماركرز
مواد للزينة

التعليامت:
تحدث مع طفلك عن مهن مختلفة .عىل سبيل املثال ،رجل اإلطفاء ،ضابط الرشطة ،ساعي الربيد ،وما إىل
ذلك.
إسأل طفلك عن املهنة التي يحبها ،وأصنع قبعة بإستخدام املواد لتزينها.
عىل سبيل املثال ،إذا كان طفلك يحب رجال اإلطفاء ،إضغط هنا ملعرفة كيفية صنع قبعة رجل اإلطفاء.
إضغط هنا لقراءة “ ”All Grown Upبقلم أبيغيل برلنغتون.

نصيحة اليوم:
شجع طفلك عىل اإلستكشاف والتفاعالت اإلجتامعية.
إتبع إهتاممات طفلك وضع له أهدافاً قابلة للتحقيق.
متتع بعقلية إيجابية وأعمل بإستمرار عىل إحتضان مخيلة طفلك وتنمية إحساسه بذاته.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

