
 

األطفال من )٤-٦ سنوات(
سالمة ركوب الحافلة املدرسية

املواد:

كرايس

طبق ورقي

التعليامت:

صف الكرايس مع طفلك إلنشاء حافلة مدرسية.

إرشح الطريقة الصحيحة لدخول الحافلة بأمان والجلوس عىل املقعد بشكل صحيح.

أدُع طفلك للصعود إىل الحافلة وناقش معه السلوكيات املناسبة والغري مناسبة يف الحافلة.

أعِط طفلك طبقاً ورقياً إلستخدامه كعجلة قيادة وقم بغناء "العجالت عىل الحافلة" بينام متثل األغنية 
لجعل التجربة أكرث متعة وراحة.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
طبق معكرونة صحي

املواد:

علبة معكرونة

4 مالعق طعام زيت زيتون

1 فص ثوم مفروم 

3/4 كوب كوسا مقطعة

2/3 أونصة سبانخ

ملح وبهار أسود حسب الرغبة

1/2 كوب جبنة البارميزان

التعليامت:

ضع وعاًء كبرياً من املاء عىل النار حتى يغيل لسلق املعكرونة، أضف امللح إىل املاء )إختياري(.

سخن زيت الزيتون يف مقالة ثم اضف الثوم وحرك حتى يصبح لونه أصفر قليالً.

أضف الكوىس والسبانخ إىل املقالة، رش امللح والفلفل األسود حسب الرغبة، أطبخ عىل نار متوسطة.

أخلط املعكرونة املسلوقة مع الكوىس والسبانخ، ضع جبنة البارميزان عىل الوجه.

إستمتع بطبق املعكرونة.

إضغط هنا للمزيد من األفكار. 

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
السالمة هي أولوية قصوى لكل منزل وطفل. يحتاج األطفال إىل مكان آمن ومريح أثناء التعلم عن 

محيطهم. يعتمد األطفال عىل البالغني لتلبية إحتياجاتهم األساسية من الغذاء واملاء واملأوى وامللبس 
والحامية من األذى. الشعور باألمان يسمح لألطفال ببناء العالقات، والثقة بالنفس، وتحقيق اإلمكانيات. 

ال ميكننا توقع تعلم األطفال إذا مل يشعروا باألمان. يف هذه النرشة، ستجد أنشطة تساعد طفلك عىل 
إستكشاف عامله بأمان.

األنشطة:                                             
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

لعبة الطائرة

التعليامت:

ضع ذراعك عىل بطن طفلك ويدك عىل صدره.

إستخدم يدك األخرى لحامية الرأس والرقبة.

طمنئ طفلك وقل له: "سأساعدك عىل الطريان، أنت بأمان ولن تقع".

هز طفلك برفق ذهاباً وإياباً.

تجول بطفلك يف أرجاء الغرفة وأصدر أصوات الطائرة.

علّق عىل ما يفعله طفلك، والحظ ردة فعله، إضبط رسعة الحركة حسب رغبته. 

إضغط هنا للمزيد من األفكار.      

       

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
      والغسل

املواد:

سيارات بالستيكية، دمى، أو حيوانات صغرية

إسفنجة

صابون )إختياري( 

التعليامت:

إمأل الحوض باملاء. ميكنك إضافة الصابون.

تحدث مع طفلك عن مقدار املاء الذي ستضعه يف الحوض.

شجع طفلك عىل غسل ألعابه.

عند اإلنتهاء، تحدث معه عن كيفية ترصيف املياه.

قد يرغب طفلك يف إعادة ملء الحوض باملاء ثم ترصيفها. 

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

  

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
إتباع إشارات املرور

املواد:

3 أطباق ورقية

أقالم تلوين )أحمر، أصفر وأخرض(

التعليامت:

دع طفلك يلون األطباق الورقية الثالثة باللون األحمر واألصفر واألخرض.

ناقش مع طفلك إشارات املرور وقدم ثالثة تعليامت تتعلق بألوان إشارات املرور.

إبدأ اللعبة: قل التعليامت وتظاهر بتوجيه حركة املرور.

أثناء اإلمساك بالطبق األحمر، شجع طفلك عىل الوقوف بدون حراك عند قول "أحمر"، أثناء اإلمساك 
بالطبق األخرض، شجع طفلك عىل التحرك برسعة عند قول "أخرض"، أثناء اإلمساك بالطبق األصفر شجع 

طفلك عىل  التحرك  ببطء عند قول "أصفر".

تناوبا عىل توجيه حركة املرور وقول التعليامت.

عندما تسنح لكام فرصة لعبور الطريق، أطلب من طفلك مراقبة إشارات املرور الحقيقية وتعلُم قواعد 
السالمة األساسية.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.
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 األطفال كمكتشفني      

أزل جميع املخاطر من مكان اللعب وعلم طفلك كيفية اإلستكشاف واملشاركة يف األنشطة بأمان.
وجود إجراءات روتينية ثابتة وتوقعات واضحة تساعد عىل تقليل مخاطر السلوكيات الصعبة.

راقب سلوك طفلك ونظم املكان لجعل اللعب آمناً.
أخلق تحديات آمنة لطفلك وحافظ عىل التوازن بني تقليل املخاطر وزيادة اإلستكشاف.

https://www.takethemoutside.com/adventurous-play-to-conquer-fear/
https://kidsactivitiesblog.com/category/elementary-activities/
https://www.candokiddo.com/news/2014/11/26/flashlight-games-to-play-with-your-baby
https://teachingmama.org/20-more-ways-to-keep-toddlers-busy/
https://kidshealth.org/en/parents/preschool-explore.html

