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تعليم طفلك مهارات حياتية

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

تعليم طفلك مهارات الحياة األساسية تبدأ يف سن مبكرة ويستفيد منها طوال حياته .تعترب املهارات
البسيطة مثل إعداد وجبة طعام ،غسل الغسيل ،ربط أربطة األحذية رضورية لنجاح الحياة اليومية.
عندما يتقن طفلك مهارات حياتية بسيطة ،فهو يبني ثقتة بنفسه إلكامل مهام أكرب .يف هذه النرشة،
سوف يتم تزويدك بأنشطة تفاعلية من شأنها تعليم طفلك املهارات الحياتية ،بينام يستمتع.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )

ربط أربطة الحذاء

املواد:

أحذية مع أربطة

وقت اإلستحامم!
منشفة صغرية

التعليامت:

املواد:

التعليامت:

إضغط هنا لإلستامع إىل “ ”Tying Shoe Laces Songلتعلم كيفية ربط أربطة األحذية.

حرض الحامم لطفلك.

أطلب من طفلك إحضار حذاء مع رباط.

ضع طفلك يف الحامم وإبدأ يف غسله.

إتبع الخطوات املوجودة يف الفيديو ،ودع طفلك يتدرب عىل ربط األربطة حتى يتقن هذه املهارة
الحياتية.

علّق عىل ما تفعله ،عىل سبيل املثال ،ميكنك القول" :أنا أغسل شعرك بالشامبو".
ِ
أعط طفلك منشفة ،ضع يدك فوق يده أثناء غسل جسمه .الحظ طفلك وهو يقوم بتقليدك ويغسل
نفسه.
إضغط هنا لإلستامع إىل “.”Bath Song

إضغط هنا لتعلم مهارة الزراعة.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

يوم الغسيل

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

املواد:

املواد:

مسحوق الغسيل

إرتداء املالبس
مالبس طفلك

التعليامت:

مالبس للغسيل
سلة الغسيل

التعليامت:

يف الصباح أطلب من طفلك أن يختار مالبسه لهذا اليوم.

يوم الغسيل! أحرض سالل الغسيل املتسخ إىل غرفة الغسيل.

إخرت بعض املالبس وإسأل طفلك عام يود إرتداؤه .قد يتمكن طفلك من إخبارك ،أو قد يشري إىل املالبس.

إبدأ بفرز الغسيل إىل ثالثة أكوام :أبيض ،داكن ،ملون .تأكد من قراءة كل ملصق ملعرفة كيفية غسله
وتجفيفه.

ميكنك مساعدة طفلك عىل إرتداء مالبسه أو إجراء بعض التعديالت إذا لزم األمر.

إقسمها إىل قسمني حتى ال تضع الكثري من املالبس داخل
إذا كانت الكومة التي قمت بفرزها كبريةّ ،
الغسالة يف وقت واحد.

بعد أن يختار طفلك مالبسه ،ساعده عىل خلع مالبس النوم.
إضغط هنا لإلستامع إىل “.”This is The Way I Get Dressed By Myself

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)

لعبة إعداد الطاولة

املواد:

ورق

ماركرز
قلم رصاص

لنبدأ يف غسل كل كومة ،ضع الغسيل يف الغسالة .مبساعدة والديك ،قم بقياس الكمية املطلوبة من
مسحوق الغسيل الذي ستحتاجه الكومة.
بعد اإلنتهاء من غسلهم ،ضعهم يف النشافة.
مبجرد اإلنتهاء من غسل وتجفيف جميع املالبس ،قم بطيها ووضعها وفقاً ألفراد األرسة ،عىل سبيل املثال،
مالبس األم ،مالبس األب ،مالبس األخت ،وما إىل ذلك.
عند اإلنتهاء من طي املالبس ،قم بإجراء سباق مع أفراد عائلتك ملعرفة من الذي سيضع املالبس يف املكان
املخصص لها بوقت أرسع.
إضغط هنا لتعلم كيفية طي املالبس بإستخدام تقنيات ماري كوندو.

مقص
صحون ،أكواب ،شوك سكاكني مالعق

التعليامت:

إضغط هنا وهنا لرؤية القرص واملفرش الذي يوضع تحت الطبق ،ميكنك طباعتهم أو رسمهم.
ضع املفارش عىل الطاولة حيث سيجلس الالعبون.
ضع كل األطباق واألكواب والشوك واملالعق والسكاكني يف منتصف الطاولة.
تناوبوا يف برم القرص لتحديد اليشء الذي سيضعه الالعب عىل املفرش.
من ميأل املفرش باألطباق واألكواب واملالعق والشوك والسكاكني أوالً ،يفوز باللعبة.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

نصيحة اليوم:
علم طفلك كيفية إدارة الوقت .عىل سبيل املثال ،ميكنك تزويده مبنبه ليستخدمه بشكل يومي.
أخذ القرار مهارة مهمة وأساسية للتعلم ،ميكنك تعليم طفلك هذا من خالل مطالبته باإلختيار
بني لعبتني أو قطعتني مختلفتني من املالبس.
علم طفلك إدارة أموالهِ ،
أعط طفلك مبلغاً معيناً من املال كل أسبوع ،إذا كان يرغب يف رشاء
يشء ما ،أطلب منه توفري أمواله لرشائه .ميكنك تحفيز طفلك عىل القيام بذلك بإستخدام
الحصالة أو جرة التوفري.
شجع طفلك عىل مساعدتك يف إعداد وجبات بسيطة ،ميكن الطهي معاً ،أو إعداد املائدة لتناول
وجبة عائلية.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

