
 

األطفال من )٤ – ٦ سنوات(
الحظ الفرق

املواد:

العبان

إكسسوارات إلرتدائها ) أقراط، قالدة، أساور، وما إىل ذلك.(

ورق، قلم رصاص وممحاة

التعليامت:

أطلب من طفلك الرتكيز عىل ما ترتديه وتذكره.

غادر الغرفة وقم بتغيري أو خلع يشء واحد. عىل سبيل املثال، ميكنك خلع قرط أو ربط شعرك للخلف أو 
تغيري قميصك.

إرجع وأطلب من طفلك أن يكتشف ما قمت بتغيريه.

ميكنك لعب هذه اللعبة بطريقة مختلفة بإستخدام الورق والقلم واملمحاة. أرسم شخصاً أو مشهداً 
وأمسح شيئاً واحداً أثناء عدم نظر طفلك إليك. هل يستطيع طفلك إكتشاف اإلختالف؟ 

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

 

األطفال من )٦ – ١٢ سنة(
لعبة رسد القصة

التعليامت:

يبدأ شخص واحد برسد القصة مثل: "ذهبت اىل املحل وإشرتيت طامطم".

الشخص التايل يكرر القصة ويضيف شيئاً آخر: "ذهبت اىل املحل وأشرتيت طامطم وصحيفة".

سيستمر هذا حتى ينىس شخص ما شيئاً! ميكنك تغيري هذه اللعبة لتكون صعبة أو بسيطة كام ترغب. 

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
مدى اإلنتباه أو الرتكيز هو قدرة الطفل عىل إعطاء إهتامم كامل ملهمة معينة يف متناول يده، حيث 

يتطلب حجب جميع املحفزات األخرى، مثل الصوت )صوت التلفزيون(، املرئيات )مشاهدة ما يحدث 
خارج النافذة( أو املعلومات غري الرضورية )تحدث الوالدين أو أفراد األرسة(. متوسط مدى الرتكيز ملرحلة 

ما قبل املدرسة هو عادة أقل من 15 دقيقة، يعني 15 دقيقة تركيز فقط عىل مهمة واحدة. أما األطفال 
األصغر فهي 5 دقائق. عندما يكرب األطفال، ميكنهم الرتكيز لفرتات أطول، عادة نصف ساعة يف الصفوف 

اإلبتدائية. يف هذه النرشة، ستجد أنشطة تساعد يف زيادة إنتباه طفلك وتركيزه.

األنشطة:                                                              
األطفال من ) ٣ أشهر – ١٨شهراً (

خمن ما لدي؟

املواد:

بطانية

حيوانات محشوة أو لعبة أخرى

التعليامت:

لف لعبة يف بطانية وشجع طفلك عىل إستكشافها.

بينام يستكشف طفلك اللعبة املغلفة، إعمل تعليقات مثل: "ماذا ميكن أن تكون؟ إنها ناعمة".

بينام يراقب طفلك، أكشف عن اليشء املخفي.

سيعلم هذا النشاط طفلك جمع بعض الحواس معاً، بينام يطور إهتاممه املشرتك بشكل أكرب. 

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

األطفال من )١٩ شهراً – ٢.٥ سنة(
لعبة أي كوب؟

املواد:

ثالثة أكواب

كرة أو أي يشء صغري

التعليامت:

ضع األكواب الثالثة رأساً عىل عقب، ضع كرة داخل أحد األكواب ودع طفلك يرى الكرة.

حرك األكواب هنا وهناك والحظ ما إذا كان بإستطاعة طفلك أن يتذكر يف أي كوب كانت الكرة.

عندما يعرث طفلك عىل الكرة، بّدل األدوار وأتركه يحرك األكواب. اآلن دورك للعثور عىل الكرة داخل 
الكوب.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

األطفال من )٢.٥ – ٥ سنوات(
التدرب عىل القص باملقص

املواد:

مقص

ورق

ماركرز

التعليامت:

شجع طفلك عىل رسم بعض الخطوط واألشكال عىل قطعة من الورق.

تحت إرشافك إعِط املقص لطفلك ودعه يقص األشكال والخطوط التي رسمها عىل قطعة الورق.

يتطلب هذا النشاط السهل تركيزاً  كبرياً للقص عىل طول الخطوط بشكل صحيح.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.
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تحسني إنتباه وتركيز طفلك                

خصص قدراً معقوالً من الوقت لطفلك ملامرسة الرتكيز عىل مهمة محددة.
إفعل شيئاً واحداً يف كل مرة. بالنسبة لألطفال الصغار، ميكنك ببساطة غناء األبجدية معاً أثناء 
النظر إىل الحروف. بالنسبة لألطفال األكرب سناً، ميكنك إكامل عملية قسمة طويلة واحدة معاً.

قسم املهام الكبرية إىل أجزاء إصغر ليسهل التعامل معها.

https://www.theschoolrun.com/concentration-exercises-primary-school-children
https://siouxfallscounseling.com/blog/improving-kids-attention-span-with-fun-simple-activities/
https://www.scholastic.com/parents/family-life/creativity-and-critical-thinking/learning-skills-for-kids/20-ways-to-boost-your-babys-brain-power.html
https://regalo-baby.com/blogs/news/3-activities-to-increase-attention-span
https://picklebums.com/20-fun-ways-to-practice-scissor-skills/

