
 

األطفال من )٤-٦ سنوات(
الرتكيز أثناء التذوق

املواد:

الفاكهة املفضلة لطفلك

التعليامت:

قدم الفاكهة عىل طبق.

أغمضا أعينكم وشام رائحة الفاكهة معاً.

أطلب من طفلك أن يصف الرائحة.

إفتحا أعينكم وصفا لون وشكل الفاكهة.

ضع بعضاً من الفاكهة يف فمك وتحدث عن امللمس والطعم.

سيساعد هذا النشاط طفلك عىل الحفاظ عىل تركيزه ومالحظة كل جزء من التجربة.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.  

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
أرسم أنفاسك

املواد:

ورق

قلم رصاص أو حرب ناشف 

التعليامت:

ضع ورقة وقلامً عىل الطاولة، أغمض عينيك، وإنتبه عىل أنفاسك.

إسمح ألنفاسك أن ُتيل أين يذهب قلمك عىل الورقة.

إتبع أنفاسك املتواصلة، واملتقطعة، وأرسمها طاملا إحتجت إىل ذلك.

إفتح عينيك، وأنظر إىل ورقتك، والحظ الخطوط.

أغمض عينيك مرة أخرى، خذ نفسني عميقني، ركز عىل الشهيق، ثم أترك هذا النفس يخرج ببطء.

إستمر مع هذا التنفس العميق وأحرض قلمك إىل الورقة، وأسمح للنفس بتوجيه املسار.

إفتح عينيك، وأنظر إىل ورقتك، والحظ الخطوط.

يساعدك رسم أنفاسك عىل إدارة إستجاباتك للتوتر واملساعدة يف تقليل القلق، والخوف، وتسابق األفكار، 
ورسعة رضبات القلب، والتنفس الرسيع. 

إضغط هنا ملشاهدة فيديو وصور إرشادية.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
اإلنبتاه يعني الحفاظ عىل الوعي لحظة بلحظة بأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا الجسدية والبيئة املحيطة 

بنا. إنها القدرة عىل إعطاء إنتباهك الكامل للحظة الحالية بطريقة منفتحة وبدون حكم مسبق. مامرسة 
اإلنتباه الذهني مفيد لطفلك فهو يقوي ضبط النفس، ويقلل من القلق والتوتر، ويزيد من اإلحساس 
بالصحة والسعادة. يف هذه النرشة، سنقدم أنشطة حول كيفية مامرسة اإلنتباه الذهني يف كل األعامر.

األنشطة:                                             
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

تدليك الطفل 

املواد:

موسيقى هادئة

زيت أطفال 

التعليامت:

ضع طفلك عىل السجادة أو عىل الرسير يف مكان هادىء.

قم بتشغيل موسيقى اإلسرتخاء.

ضع قطرة من زيت األطفال يف يديك وأفركها، ثم إضغط بلطف لتدليك طفلك. إبدأ بأقدامه، ثم إنتقل إىل 
أرجله، وإضغط برفق عىل ساقيه وفخذيه، صعوداً إىل كامل جسمه.

أمِض نصف دقيقة عىل كل جزء من أجزاء جسمه ببطء وهدوء.

إنتبه كيف يستجيب طفلك لنظراتك وملساتك.

تحدث إىل طفلك بهدوء، وكرر إسمه وأخربه مبدى حبك له، كام ميكنك غناء لحنه املفضل.

ملستك املهدئة ستجعل طفلك يشعر بأنه محبوب ومعتنى به.

إضغط هنا لقراءة املزيد عن اإلنتباه عند األطفال.

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
تنفس معي 

التعليامت:

أخلق جواً هادئاً يف الغرفة وأوقف كل مصادر التشتيت.

إستلِق مع طفلك عىل األرض.

ضع يدك عىل بطن طفلك ويده عىل بطنك.

شجع طفلك عىل التنفس بعمق والزفري ببطء، إفعل اليشء نفسه والحظ كيف تتحرك أيديكام ألعىل 
وألسفل مع أنفاسكام.

صف لطفلك ماذا يحدث: عندما تستنشق الهواء، معدتك تتمدد ويدك ترتفع معها، وعند الزفري تنقبض 
معدتك وتنخفض يدك أيضاً.

تساعد مامرسة التنفس مع طفلك عىل الرتكيز والتهدئه.

إضغط هنا للمزيد من املعلومات حول اإلنتباه. 

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
نشاط رضبات القلب 

التعليامت:

شجع طفلك عىل القفز يف مكانه ألعىل وألسفل ملدة دقيقة واحدة.

عندما ينتهي دعه يجلس ويضع يده عىل قلبه.

أطلب منه إغالق عينيه واإلنتباه فقط إىل نبضات قلبه وأنفاسه.

يساعد هذا النشاط األطفال عىل مالحظة نبضات قلبهم وإستخدامها كأداة ملساعدتهم عىل الرتكيز.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.
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اإلنتباه عند األطفال

إستمع لطفلك بإهتامم كامل.
كن منوذجاً يحتذى به بإدارة مشاعرك وردود أفعالك.

إستكشف ملمس األشياء واألصوات يف الطبيعة.
إستكشف املشاعر من خالل حث طفلك عىل فحص جسده عند اإلحساس بشعور ما، ووصف 

املكان الذي يشعر فيه.
إستمع إىل بعض املوسيقى وتعرف عىل عدد اآلالت املختلفة التي ميكنك سامعها.

أجلس مع طفلك "ولّون مشاعرك" بإستخدام لون مختلف لكل إحساس.

https://www.verywellfamily.com/ways-to-teach-mindfulness-to-kids-4134344
https://www.bing.com/videos/search?q=guided+imagery+video+for+kids&docid=608020189548578828&mid=20CB7775DECC7F7A108D20CB7775DECC7F7A108D&view=detail&FORM=VIRE
http://www.momentsaday.com/how-to-practice-mindfulness-with-a-baby/
https://www.healthline.com/health/childrens-health/mindfulness-for-kids
https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/10-mindfulness-exercises-kids

