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موقف لإلمتنان :التقدير وطفلك

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

اإلمتنان هو سمة مهمة سيستمر طفلك يف تبنيها طوال حياته .عندما يكون طفلك شاكرا ً ،فهو عىل دراية
بالوفرة الكثرية التي يتمتع بها يف حياته .عندما يكرب طفلك ،سيتعلم التعبري عن تقديره لعالقاته وخرباته
القيمة .مامرسة اإلمتنان يتيح لنا تقدير ما لدينا ،مع الرتحيب بالتطور الجديد .يف هذه النرشة ،سيتم
تزويدك باألنشطة التي من شأنها تعزيز موقف اإلمتنان لدى طفلك ،حيث يتعلم التقدير والتعبري عن
الشكر.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر – ١٨شهراً )

تأكيدات يومية

التعليامت:

تساعد التأكيدات اإليجابية اليومية طفلك عىل بناء الثقة بالنفس والتقدير .ميكنك بدء هذه املامرسة يف
وقت مبكر منذ الطفولة.
عىل مدار اليوم ،تحدث عن تأكيدات إيجابية لطفلك .عىل سبيل املثال" ،ميكنك فعل ذلك ،أنت قوي
وقادر ،أو فعلت ذلك بنفسك!"
ستشجع هذه التأكيدات عىل تقدير طفلك لنفسه ومهاراته.
إضغط هنا لإلستامع إىل“!.”Thank You Song
g

األطفال من ( ١٩شهراً
عصا الشكر السحرية

–

 ٢.٥سنة)

املواد:

عصا خشبية أو قلم رصاص
مواد للزينة :رشائط ،ملصقات املجوهرات ،وما إىل ذلك
ماركرز أو طالء
رشيط الصق

التعليامت:

ميكن لطفلك أن يلون قلمه أو عصاه الخشبية.
مبجرد أن يجف ،بإمكان طفلك تزيني القلم أو العصا باملواد التي جمعتها ،كالرشائط وملصقات
املجوهرات ولصقها عىل القلم.
مبجرد أن ينتهي طفلك من التزيني ،أخربه أنه صنع "عصا الشكر" عندما يريد طفلك التعبري عن تقديره،
عليه أن يلوح بالعصا السحرية ويقول الكلمة السحرية" :شكرا ً لك!"
إضغط هنا لقراءة “ ”The Thank-You Bookبقلم مو ويليمز.

األطفال من ( ٥ – ٢.٥سنوات)
بطاقة شكر

املواد:

ورق
قلم رصاص أو أقالم تلوين أو ماركرز

التعليامت:

ناقش اإلمتنان مع طفلك وسمي األشخاص الذين يقدرهم .عىل سبيل املثال" ،أنا ممنت ألصدقايئ الذين
ألعب معهم".
أد ُع طفلك لعمل بطاقة شكر من خالل رسم صور ملا هو ممنت له ،وإعطائها لألشخاص الذين يقدرهم.
عىل سبيل املثال ،بإمكان طفلك رسم صورة لنفسه وهو يلعب مع صديقه ،ثم يعطيه البطاقة.
إستمر يف عمل بطاقات لجميع األشخاص الذين يقدرهم طفلك.

التعليامت:

أكتب عىل قطعة من الورق عنوان" :لعبة اإلمتنان".
دع طفلك يختار خمسة أقالم ملونة .بعد اإلختيار ،دع طفلك يعرث عىل أقالم ملونة أخرى أو ألعاب صغرية
من نفس األلوان.
بإستخدام األقالم امللونة التي إختارها طفلك ،دعه يلون دوائر ،واحدة تحت األخرى ،تحت العنوان.
كل لون ميثل شيئاً مختلفاً أنت ممنت له .أكتب ما ييل بجانب كل دائرة ملونة:
" سمِ الشخص الذي أنت ممنت له"
"سمِ املكان الذي أنت ممنت له"
"سمِ الطعام الذي أنت ممنت له"
"سمِ اليشء الذي أنت ممنت له"
" سمِ أي يشء أنت ممنت له"
حان الوقت لبدء اللعبة! أجلس يف دائرة مع أصدقائك أو عائلتك.
ضع ورقة "لعبة اإلمتنان" واألقالم امللونة واأللعاب يف منتصف الدائرة.
سيغمض كل طفل أو أحد أفراد األرسة عينيه ويختار قلامً ملوناً او لعبة.
مبجرد أن يختار الجميع أغراضهم ،إفتح عينيك وشاهد لون اللعبة أو القلم الذي إخرتته.
أنظر إىل ورقة "لعبة اإلمتنان" ملعرفة العبارة التي يرتبط بها لون القلم أو اللعبة وسمِ ما أنت ممنت له.
إضغط هنا لتعلم كيفية صنع جرة اإلمتنان.

األطفال من ( ١٢ – ٦سنة)
اإلمتنان يف ثالث دقائق

املواد:

دفرت مالحظات فارغ أو قطع من الورق
قلم رصاص
ساعة

التعليامت:

أحرض دفرت مالحظات فارغ أو عدة قطع من الورق .سيكون هذا "دفرت اإلمتنان" .إذا مل يكن لديك دفرت،
ميكنك إستخدام الورق.
يف دفرت اإلمتنان ،أكتب ثالثة أشياء تشعر باإلمتنان لها .عىل سبيل املثال " :أنا ممنت لوالدي ،ألصدقايئ
وتعليمي" .ميكنك أيضاً كتابة أهدافك أو أي يشء يجلب لك السعادة.
تحدى نفسك للتفكري أو التأمل فيام أنت ممنت له ،ملدة ثالث دقائق! ميكنك إستخدام ساعتك لتوقيت
نفسك.
واصل هذا التمرين كل يوم.
يف نهاية الشهر ،ميكنك مشاركة دفرت يومياتك مع صديق أو شقيق أو أحد الوالدين ،ناقش ما كتبته يف
دفرت اإلمتنان.
إضغط هنا لتعلم كيفية صنع كبسولة اإلمتنان الزمنية.

إضغط هنا لتعلم كيفية صنع شجرة اإلمتنان.

األطفال من ( ٦ – ٤سنوات)
لعبة اإلمتنان

املواد:

ورق
قلم رصاص
أقالم تلوين
قصبة الرشب ملونة
مواد ملونة مختلفة

كيف تعلم طفلك اإلمتنان:
علم طفلك أن يكون شاكرا ً بقول "شكرا ً" لآلخرين.
كن منوذجاً للطف .إمدح ،شارك ،ساعد شخصاً محتاجاً ،تربع أو تطوع.
شجع طفلك عىل البحث عن ما هو إستثنايئ يف املعتاد .حثه عىل تقدير اللحظات الخاصة .عىل
عب عن ذلك لطفلك .ميكنك قول" :نحن
سبيل املثال ،إذا كنت تعتقد أن غروب الشمس جميلّ ،
محظوظون جدا ً لرؤية مثل هذا الغروب الجميل!"
إجعل التعبري عن اإلمتنان شعرية يومية .عىل سبيل املثال ،كل يوم ميكنك مشاركة حدث رائع
حصل ،أو التحدث عن صفات بعضكام البعض التي تقدرها.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

