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 الصغار ألطفالهم األمهات و لآلباء إقطراحات
 

ي ل حياتك بي  ي الرابط كن و محيطك إفهم :حولك بالمحيط و بالذات الوع   .بالمجتمع حياتك و بالمن  

 .مألوفة انشطة و وناس مألوفة اشياء عن الحديثطفلك  شجع

 .االطفال مع للعب الفرصة إبنتك و ولدك أعط  

ونهم و اآلخرينب يفكرو أن األطفال شجع  .يحسون و يفكرون بما و يعتبر

ح ك إشر  لنمنع االسنان ننضف' و 'دافئة اليدين لتبقا القفاز نلبس' مثال  بها، نقوم كما بحاجات نقوم لماذا لصغبر

 . ' التجاويف

ح المزل من الخروج قبل ك إشر اء للبقالةسنذهب  اليوم :مثال .المقصود المكان و الخروج سبب لصغبر  . حليب و خبر   إلشبر

 

 المشاكل حل مهارات و القراءة و األساسية الرياضيات :المعرفية المهارات

،  تقاطع سكة القطاع ، : قفعىل سبيل المثال. ها معاني عنوتحدث مع طفلك  حولكو اشارات المرور أشر إىل عالمات 

  ، مغلق
 ، إلخ. امشر

، بجانبعمل  است ة / أكبر  / أقل، أكبر / أصغر، كببر
 / فوق / تحت عند اللعب مع طفلك.  كلمات مثل أكبر

 . اتالدرجط أو هبو صعود  عد مع طفلك عند 

  الشارع إىل أرقام أشر 
 
لك أو رقم الشقةرقم أو موجودة ف  عىل الهاتف أو الكمبيوتر.  ارقام و  مب  

  كتابحروف  أشر إىل 
 
  اسم الطفل أو أحد أفراد أشته أو الحروف الموجودة ف

 
أو عىل  ةبجدياأل  الحروف مثل الحرف األول ف

 ألعاب. 

"يبدو أنك تشعر باإلحباط. ماذا إذا  : عىل سبيل المثال . كلا طرق جديدة لحل المشب هعندما يشعر طفلك باإلحباط شجع

 قطعة اللغز وحاولت مرة أخرى؟ " مكان قمت بتحويل

 

يعنياألفكاريوالمشاعر.يي-ياللغةيواالتصال يفهمياللغةيالمنطوقةيوالقدرةيعىليالتعبن 

  أو القصص.  و  والغناء الحديثالمهم من 
  األغان 

 
يقراءة الكتب مع طفلك. تحدث عن كلمات جديدة قد تكون ف

  الكتاب أو مجرد الحديث عن الصور  معا  كلماتقراءة   ممكنكتب مع طفلك كل ليلة قبل النوم.   أ قر ا
 
يمعا.  ف

اض كتب و   . صالقصقراءة المكتبة مثل وقت بحضور أحداث لقم بزيارة المكتبة القبر

ة، عىل سبيل المثال احك  عن    "عندما كنت : القصص الثقافية أو التاريخية أو العائلية مع طفلك، حتر القصص القصبر
 
 ف

  قديم الزمان "  وعمرك ..." 
 
 أيضا.  و الحكايات شجع طفلك عىل تبادل القصص. ... "كان يا مكان ف

واستخدم الكلمات الوصفية لتشجيع طفلك عىل التفكبر بعمق طرح أسئلة او  طفلكمع  احك  . باهتمام طفلكاىل استمع 

 . أكبر 

 

يمنيالحركةيي-يلألطفاليالتنميةيالبدنية ةينوعي   ةوال:يالكبن  يصغن 

ةالحركة ال   تحتاج إىل التنسيق بير  اليد - صغبر
ة التر  . ير  والعين يناستخدام العضالت والحركات الصغبر

 شجع طفلك عىل: 

. بالرمل واللعب أو مثل الثلج شياء ضغط وسحب اال  و  سحقاستعمال اليدين ل  الطير  أو الخبر  العجير 

ة مثل التوت، والقطع النقدية، والخرز أو لعب مثلاشياء التقاط   . المصطنعةالسيارات والحيوانات  صغبر

ة مثلادوا استخدام طباشبر الرصيف. الرمل أو ب اللعب وأقالم الرصاص وفرشاة الطالء وأدوات والشوك المالعق ت صغبر

اف الكبار.   يمكن لطفلك استخدام أدوات مثل المفكات أو مقص مع إشر

 

ة الحركة    -يالكببر
 
  تتحكم ف

ة التر  والساقير  والجسم.  يناليداستخدام العضالت الكببر

 . تهسالم و  تهقدر اإلمکان مع مراعاة صح محيطهالسماح لطفلك باستکشاف 
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  الطبيعة و  شجع طفلك عىل
 
  الهبوط التالل واللعب  صعود و  اللعب ف

 
بةف  .والعشب والرمال والصخور الخ بر

 . أو المجارف الخ بأخرى مثل مضار  باشياء اللعب و  رم  وقبض وركل الكراتبالكرة و  اللعب عىل طفلكشجع 

هات والمالعب حيث هناك  اللعب.  تسلق و ال و ة للجري بر بك  اتمساح خذ طفلك إىل المتب  

إنشاء أشياء ومساحات  للخيال اعط  اوالدك الفرصة. اةببطانيات ووسائد  بناء حصون اللعب بالبيت و  سمح لطفلكا

  تتماشر مع المكان، عىل سشجع  و  وهمية مثل القالع أو المركبات أو ساحات المزارع
  مثل  : المثال بيلالحركة التر

المشر

ات    مو  جماعاتالحيوانات المختلفة، مسبر
 
 مثل القطار، الخ.  ةحركالكب، ا ف


