
األطفال من )٤-٦ سنوات(
دعونا نصور

املواد:

كامريا

التعليامت:

إذهب يف نزهة مع طفلك وأحرض معك كامريا.

دع طفلك يلتقط صوراً ألشياء مختلفة. ميكنه أيضاً إختيار فكرة، مثل املباين والزهور واألشجار واألشياء 
املفضلة، وما إىل ذلك.

شجع طفلك إلختبار منظور مختلف، الحصول عىل صور عن قرب، أو تصوير نفس اليشء من زوايا 
مختلفة.

قم مبراجعة الصور معاً وشجع طفلك عىل التحدث عام أعجبه يف صوره وما الذي يود تحسينه أو القيام 
به بشكل مختلف يف املرة القادمة.

ساعد طفلك عىل تقييم صوره من خالل مالحظة األلوان والرتكيبة والخطوط وما إىل ذلك.

أعِط طفلك مالحظات إيجابية - ستلهمه ملواصلة هذه الهواية.

ميكنك معاً إنشاء ألبوم صور من كل نزهة أو تجميع الصور حسب الفكرة.

إضغط هنا للحصول عىل نصائح التصوير األساسية لألطفال.

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
الطبخ معاً

املواد:

دفرت مالحظات

قلم حرب

التعليامت:

أدُع والديك إلعداد وجبة طعام معاً كل يوم سبت.

أعدوا معاً قامئة باألطباق التي تودون تحضريها.

إخرت طبقاً واحداً وإبحث عن الوصفة يف اإلنرتنت أو يف كتب الطبخ.

يف دفرت املالحظات، أكتب إسم الطبق وأكتب املكونات.

إذهب للتسوق مع والديك.

عند تحضري الطبق، وزع املهام بينكم، مثل الفرم والقياس واملزج وما إىل ذلك.

إدُع أفراد العائلة اآلخرين لتجربة الطبق الذي صنعته أنت ووالديك.

إجمع وصفات أطباقك املفضلة وأضفها إىل كتاب الوصفات الخاص بك.

من املمكن أنت ووالداك إنشاء وصفات أصلية وتجربتها مع جميع أفراد األرسة.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
اإلرتباط بني الوالدين والطفل هي عالقة عاطفية فريدة تبدأ عند الوالدة وتستمر طوال الحياة. تزداد قوًة 

عندما متر العائلة بتجارب مشرتكة وقضاء أوقاتاً ممتعة معاً. يشعر األطفال الذين تربطهم عالقة صحية 
بوالديهم باألمان، والقدرة عىل تنظيم عواطفهم، وأكرث ثقة بأنفسهم ومتفائلون. وهم أيضاً مجهزون 

بشكل أفضل لتكوين عالقات صحية مع اآلخرين يف حياتهم. يف هذه النرشة، نوفر لك األنشطة التي ميكن 
أن تقوي العالقة مع طفلك.

األنشطة:                                                           
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

رعاية الكنغر

املواد:

بطانية

التعليامت:

إبحث عن مكان هادىء ومريح.

ضع طفلك عىل صدرك وقم بتغطيته ببطانية، إستغل اللحظة وإسرتخيا معاً.

يساعد وقت الرتابط هذا الوالدين والطفل عىل التواصل، ويقلل من مستويات التوتر، ويوفر مشاعر 
الدفء والراحة.

خالل هذا الوقت، ميكنك التحدث لطفلك بصوت هادىء أو الغناء أو الهمهمة.

إنتقل إىل أنشطة أخرى عندما يعطيك طفلك إشارات بأنه منزعج وال يريد البقاء عىل صدرك.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.                     

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
اإلرتباط مع الكتب

املواد:

كتاب طفلك املفضل 

التعليامت:

خصص وقتاً للقراءة مع طفلك كل يوم.

دعهم يختارون الكتاب. قد يفضل طفلك قراءة نفس الكتاب كل يوم لبعض الوقت.

دع طفلك ينظر إىل الغالف وتحدث عام تراه.

تساءل معاً عن موضوع الكتاب.

شجع طفلك عىل قلب الصفحات.

إقرأ ببطء حتى يتمكن طفلك من إستيعاب ما يسمعه.

إستجب لردود فعل طفلك، مثل اإلشارة إىل الصور، وإبداء التعليقات أو األصوات، وما إىل ذلك.

توقف قليالً عند النقاط الرئيسية يف القصة، لتشجيع طفلك عىل اإلدالء بتعليقات أو طرح األسئلة.

أرش إىل األشياء املوجودة يف الكتاب التي ميكن لطفلك أن يرتبط بها.

إضغط هنا ملزيد من الطرق للتواصل مع طفلك.

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
إنها...مفاجأة!

التعليامت:

إبدأ اللعبة بعمل قبضتني مغلقتني وأطلب من طفلك بإختيار واحدة.

عندما يلمس طفلك إحدى قبضتيك، أقلبها حتى يتمكن من فتحها، عندما يفتحها قل: "عناق" ثم عانق 
طفلك بشكل مفاجىء.

قد تكون املفاجآت األخرى لهذه اللعبة: قبلة، أو دغدغة، أو يشء آخر يستمتع به طفلك.

أعِط طفلك دوراً ليفاجئك.

إلعب هذه اللعبة غالباً، وقدم لطفلك الكثري من املفاجآت عىل مدار اليوم.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.
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اإلرتباط مع طفلك 

إدعم طفلك وطأمنه عند التفاعل معه.
كن حارضاً جسدياً وعاطفياً عندما يحتاج طفلك إليك.

تناول وجبة واحدة عىل األقل مع عائلتك كل يوم.
إذهب يف نزهات عائلية، مارس األلعاب أو إبحث عن طرق ممتعة لقضاء الوقت معاً كعائلة.

أخرب طفلك كل يوم أنك تحبه.
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