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اليوني�سف

وحدة النمو يف مرحلة الطفولة املبكرة

اأيلول/�سبتمرب 2009

كلمة �سكر وتقدير

اأعدت منوذج هذه الوثيقة وحدة اليوني�شف للنمو يف مرحلة الطفولة املبكرة مب�شاعدة من كا�شي الندرز، ا�شت�شارية 

اليوني�شف.

ال�سور الإي�ساحية

قامت جوان اأوكليـــر بعمل ال�شور االإي�شاحية.

اإبراء من امل�سوؤوليــة

االآراء واالأقوال الواردة يف هذه الوثيقة هي بكاملها الأ�شحابها وال ينبغي اأن تن�شب على اأي نحو اإىل منظمة االأمم 

املتحدة للطفولة )اليوني�شف(، اأو املنظمات التابعة لها، اأو االأع�شاء يف جمل�س مديريها التنفيذيني، اأو  البلدان 

التي ميثلونها.

ومل يجر حترير الن�س وفقاً ملعايري الن�رش الر�شمية، وال تتحمل اليوني�شف اأي م�شوؤولية عما يرد فيه من اأخطاء.

واالأو�شاف الواردة يف هذا املن�شور ال تنطوي على راأي ما ب�شاأن الو�شع القانوين الأي بلد اأو اإقليم، اأو ل�شلطاته، اأو 

لرت�شيم حدوده.

للح�شول على مزيد من املعلومات، يرجى االت�شال بـ:

وحدة النمو يف مرحلة الطفولة املبكرة/مكتب مدير الربامج

يوني�شف هاو�س

3 يونايتد ني�شنز بالزا

نيويورك، نيويورك 10017 الواليات املتحدة االأمريكية

aconchon@unicef.org بريد اإلكرتوين:  اأرنو كون�شون

)1+ هاتف: 6554-824 )212 – 

Early Childhood Development Unit/Programme Director’s Office

UNICEF House

3 UN Plaza

New York, NY 10017 USA
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جمموعة مواد خا�سة بالنمو يف مرحلة الطفولة املبكرة: دليل للن�ساط

مرحباً بك!

اإىل اأي مدى يتاأثر االأطفال ال�شغار باالأحداث التي تقع 

من حولهم؟

يتاأثرون كثرياً. �شغار االأطفال هم من الن�شطاء الفاعلني 

يف العامل. ورغم اأن االأطفال قد ال يدركون معنى ما 

يرونه اأو ي�شمعونه، فهم ي�شتوعبون ال�شور املحيطة 

بهم ويتاأثرون تاأثراً عميقا بانفعاالت االأ�شخا�س الذين 

يعتمدون عليهم يف احل�شول على احلب واالأمان.

ويوؤدي االآباء واالأمهات ومقدمو الرعاية دوراً بالغ االأهمية 

يف م�شاعدة االأطفال ال�شغار على مواجهة التجارب 

املت�شمة بال�شدمات واملحفوفة بالتوتر وعلى التعايف 

منها. وي�شتنفد تزويد االأطفال ال�شغار بالرعاية 

املت�شمة بالوعي والتجاوب قدراً كبرياً من الطاقة 

االنفعالية والبدنية. ولكن اللحظات اليومية التي 

يتقا�شمها الطفل والكبار الذين يهتمون باأمره ميكن 

اأن ت�شاعد على التخل�س من ال�شيق. وخالل االأوقات 

ال�شعبة واملت�شمة بانعدام اليقني، ميثل جمرد ارتياح كل 

منهم لوجود االآخر اأول خطوة نحو م�شاعدة االأطفال 

ال�شغار على ال�شمود والتعايف.

قـوة اللعـب

يت�شم االأطفال بالف�شول منذ حلظة ميالدهم. فهم 

يريدون اأن يعلموا عن العامل املحيط بهم واأن يفهموه. 

وخالل ال�شنوات اخلم�س االأوىل من احلياة تنمو اأدمغة 

االأطفال اأ�رشع من اأي وقت اآخر. وت�شكل التجارب 

التي يتعر�س لها االأطفال يف �شن مبكرة كيفية منو 

اأدمغتهم. وميهد تعلم االأطفال يف املرحلة املبكرة 

امل�رشح لنجاحهم يف املدر�شة.

والتجارب املبكرة اجليدة ت�شاعد دماغ الطفل على النمو 

ب�شكل جيد. وكلما ازداد العمل الذي يوؤديه املخ، كلما 

زادت قدرته على االأداء. وعندما يلعب االأطفال، تعمل 

اأدمغتهم ب�شدة.

جمموعة مواد خا�صة بالنمو يف مرحلة الطفولة املبكرة:

�صندوق حافل بكنوز الأن�صطة

دليل الن�ساط
واللعب هو الكيفية التي يتعلم بها االأطفال. وملكة 

اللعب طبيعية لديهم. فهم يلعبون خالل االأعمال 

اليومية الرتيبة، ويلعبون خالل جتارب التعلم التي 

تزودهم بها. فكر يف طفلة �شغرية تبداأ يف لعبة 

االختفاء واملفاجاأة معك حني جتذب قمي�شها فوق 

راأ�شها. اأو فكر يف الطفلة التي تبداأ يف تعلم امل�شي اأو 

ابنة العامني التي تقلد عند القراءة لدميتها طريقتك 

يف القراءة لها، اأو فكر يف الطفل ابن الثالثة اأو اأربعة 

اأعوام الذي ير�شم ويلون يف �شحيفة كبرية من الورق 

تب�شطها اأمامه على الطاولة، ثم ي�شيح بفخر: »كتبت 

ا�شمي«.

قد يبدو اأحياناً اأنه ال يحدث الكثري. وقد يبدو ملء علبة 

من ال�شفيح باالأ�شياء ثم تفريغها منها ممالً بالن�شبة 

لك. كما اأن اللعب باملكعبات يبدو جمرد تكدي�س لها 

فوق بع�شها ثم هدمها.

ولكن اللعب مليء بالفر�س التي يتعلم منها االأطفال 

ويكت�شبون مهارات جديدة. وعندما يلعب االأطفال، 

ي�شتخدمون جميع حوا�شهم، ال�شمع والب�رش والتذوق 

واللم�س وال�شم واحلركة، جلمع املعلومات عن العامل 

الذي يعي�شون فيه. وفيما بعد �شيجمعون املعلومات 

عن طريق اللغة. وهم ينظمون هذه املعلومات ويعيدون 

تنظيمها يف ال�شور االأوىل التي ير�شمونها الأنف�شهم 

ولالآخرين ولعاملهم.

ومن خالل االألعاب ال�شيقة يف �شندوق الكنوز الذي 

بني يديك، �شتتكون لدى االأطفال، الكبار وال�شغار 
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على ال�شواء، مهارات جديدة للتكلم والتفكري، للتحرك 

والفعل، لفهم م�شاعرهم، وتعلم اأ�شياء عن اأنف�شهم، 

والتجاوب مع االآخرين.

التكلم والتفكري

قد يتعلمون ما يلي:

امل�ساركة يف املحادثات ب�شاأن ما يفعلون.

ربط الكلمات بالأفعال وهم يتحدثون معاً عما يفعلونه.

فهم املفردات اخلا�شة باالأو�شاع وهم ي�شريون على ممر من املكعبات بجوار الطاولة.

اإدراك بع�ض املفاهيم مثل الطري، واجلامد، والكبري، وال�شغري، والثقيل، واخلفيف، واخل�شن، والناعم.

ا�ستخدام خميلتهم وهم يحكون ق�شة عن االأ�شياء التي �شنعوها.

و�سع خطة حني يقررون ما ي�شيدونه معاً.

اإكمال املهام وهم ي�شنعون طريقاً من املكعبات.

التحرك والفعل

وقد يتعلمون اأن:

يتكون لديهم الوعي باملكان الذي يتوجهون اإليه وهم مي�شون على ممر من املكعبات.

يتكون لديهم التوازن حني يتحركون وهم حاملني املكعبات عرب الغرفة.

ي�ستخدموا ع�سالت اليدين والر�سغني لأداء املهام الدقيقة وهم يكد�شون كومة من املكعبات ال�شغرية.

الأحا�سي�ض والتعلم عن الذات

قد يتعلمون اأن:

وا عن م�ساعرهم حني يقومون  يعربرِّ

باالكت�شاف: »اأحب اأن اأبني«.

ي�سعروا بالإح�سا�ض: »ميكنني اأن اأعمله!« وهم 

يكملون برجاً من املكعبات، اأو يهدمون 

الربج.

التجاوب مع الآخرين

قد يتعلمون اأن:

يلعبوا مع غريهم من الأطفال.

يتعاونوا مع الآخرين حني يناول طفل اأحد املكعبات لطفل اآخر.

يتبعوا قاعدة ب�سيطة حتافظ على �شالمة اجلميع، مثل »ال ترموا املكعبات«.

التعلم من خالل اللعب

انظر اإىل حجم ما يتعلمه االأطفال وهم يلعبون معاً باملكعبات:
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ملاذا تُعد جمموعة مواد عن النمو يف 

مرحلة الطفولة املبكرة؟

اإن تخ�شي�س الوقت لالأطفال وم�شاعدتهم على اللعب 

خالل اأوقات التوتر هو من اأهم االأ�شياء التي ميكن اأن 

تفعلها. وقد و�شعت هذه املجموعة من االأن�شطة 

املتعلقة بالنمو يف مرحلة الطفولة املبكرة مل�شاعدتك 

على اأن ت�شاعد االأطفال ال�شغار يف تكوين مهاراتهم 

املتعلقة بالتفكري والتكلم والتفاعل مع االأ�شخا�س 

واالأ�شياء حتى يف االأوقات الع�شيبة. ونرجو اأن ت�شاعد 

هذه املجموعة من اأن�شطة التعلم ال�شيقة على حفز 

عقول االأطفال املتعط�شة، وطماأنة قلوبهم، واإعطائهم 

االأمل. وحني ت�شاعد االأطفال ال�شغار على ال�شعور 

باالأمان واالأمن، ميكنهم اأن يجدوا احلرية ليتعلموا يف 

احلا�رش ويف امل�شتقبل.

ماذا بداخل جمموعة مواد النمو يف 

مرحلة الطفولة املبكرة؟

�شندوق الكنوز املتعلقة بالنمو يف مرحلة 

الطفولة املبكرة الذي بني يديك مليء باملواد 

واالأفكار املفيدة للتعلم واملتعة. وقد اختري كل بند 

فيه بعناية لدعم العمل الهام الذي تقوم به يف 

كل يوم. وميكن ا�شتخدام كل منها بطرق خمتلفة 

تبعاً لعمر الطفل واهتمامه. وفيما يلي قائمة 

بكنوز االأطفال التي �شتجدها فيه. وترد باجلدول 

على ال�شفحة التالية قائمة ببع�س االأن�شطة 

االإ�شافية التي ال حتتاج اإىل اأي مواد من املجموعة.

اأن�ســـــطة ت�ستخدم فيها املواد

الأطفال الر�سع             1 – 3 �سنوات             4 – 6 �سنوات

1- لغز اللوحة

2- اللغز امل�شل�شل

3- الكتاب املقوى

4- الكرات االإ�شفنجية

5- فرازة االأ�شكال

6- الورق واالأقالم امللونة

7- ت�شفيف اخلرز باخليط

8- الدمى املتحركة

9- جمموعة مواد التكدي�س والفرز

10- قطع الدومينو

11- مكعبات الت�شييد

12- �شل�شال الت�شكيل

13- مكعبات االألغاز

14- لعبة الذاكرة

15- دائرة العّد

16- اأحجية تركيب القطع
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اأن�ســـــطة ل ت�ستخدم فيها املواد

الأطفال الر�سع             1 – 3 �سنوات             4 – 6 �سنوات

1- �شوف نعمل ...

2- ميكننا اأن نتحرك

3- االأ�شوات املاألوفـــة

4- هل ت�شتطيع اأن تقلدين؟

5- ميكننا اأن نعزف املو�شيقى

6- اأنا هنا. من الذي هنا؟

ً 7- اإين اأرى �شيئا

8- وقت للكالم الهادئ

9- ن�شتطيع احلركة/لعبة »اال�شتغماية«

10- اتبعوا القائد

ً 11- اأ�شدقــــاء معـــا

12- لعبــــة واحدة، وطفالن

13- م�شاعدة ال�رشكاء
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كنوز ملقدمي الرعاية

حتتوي جمموعة املواد املتعلقة بالنمو يف مرحلة 

الطفولة املبكرة على مواد مل�شاعدتك يف اإيجاد 

حيز ماأمون لتعلم االأطفال ال�شغار. ويلزمك �رشيط 

ال�شق، وقلم حرب، واأقالم ر�شا�س، وورق، وعالمات 

لل�شفحات، وحامل للعر�س. وميكن اأن ي�شاعدك 

وعاء من املاء وال�شابون يف املحافظة على نظافة 

املواد واالأطفال.

بطاقات الأن�سطة

عدت بطاقات االأن�شطة هذه مل�شاعدتك على 
ُ
وقد اأ

ا�شتخدام املواد التي تت�شمنها جمموعة االأن�شطة 

اخلا�شة بالتعلم يف مرحلة الطفولة املبكرة. وتوجد 

ورقة ن�شاط واحدة لكل بند. واالأن�شطة مرتبة من 

االأ�شهل اإىل االأ�شعب. وميكن ا�شتخدام كل بند 

بطرق خمتلفة مع االأطفال الر�شع، ومع االأطفال 

الذين ترتاوح اأعمارهم بني �شنة وثالث �شنوات، 

واالأطفال من �شن الرابعة اإىل ال�شاد�شة.

ويتعلم االأطفال منك ومن بع�شهم البع�س طوال 

الوقت. وهناك الكثري من الطرق التي ميكنك بها 

اأن ت�شاعد االأطفال على النمو بدون ا�شتخدام اأي 

مواد. وعلى �شبيل املثال، االأطفال يحبون اال�شتماع 

اإىل ق�ش�شك واإبالغك بق�ش�شهم، وتاأليف 

املقطوعات امل�شحكة، والتكلم عن م�شاعرهم.

وثمة نوعان خمتلفان من االأن�شطة: االأن�شطة التي 

ت�شتعني مبحتويات جمموعة االأدوات واالأن�شطة 

التي ال حتتاج اإىل اأي مواد. ابحث عن ورقات الن�شاط 

التي متنحك بع�س اأفكار اإ�شافية عما تفعله، حتى 

دون ا�شتخدام اأي مواد. انظر املربع اأدناه لالطالع 

على مر�شد تف�شيلي للرموز امل�شتخدمة يف 

بطاقات االأن�شطة.

ولي�شت هذه �شوى بداية. فنحن نعرف اأن لديك 

الكثري من االأفكار عن مواد واألعاب �شيقة 

ت�شيفها. فلت�شتخدم هذه املواد مع االأطفال. 

ولتقم بتعديلها. ولت�شتمد منها اأفكاراً ل�شنع 

دمى واألعاب جديدة واللعب بها. وثمة اإغراء اأحياناً 

يف اإبعاد املواد اجلديدة عن االأطفال حفاظاً على 

�شالمتها ونظافتها. واملرجو اأال تفعل ذلك. فهذه 

املواد م�شنوعة لكي يلم�شها االأطفال ويهزوها 

ويكد�شوها ويقذفوها ويتظاهروا بها ويقفزوا 

فيها ويخرجوا منها، لكي يقوموا برتكيبها ولكي 

يفككوها. والطريقة الوحيدة لكي ي�شتفيد 

االأطفال من الكنوز التي يف هذا ال�شندوق، وغريها 

من التي ت�شيفها اأنت، هي باأن تتاح لهم فر�شة 

اللعب بها.

�ستعينك الرموز التالية يف العثور على الن�ساط املنا�سب للعمر املنا�سب.

4 – 6 �سنوات الأطفال الر�سع         1 – 3 �سنوات   

وت�ستمل كل ورقة اأن�سطة اأي�ساً على ما يلي:

ما ميكنك عمله

 اأفكار لكيفية ا�شتعمال املادة املعنية مل�شاعدة 

االأطفال على اكت�شاب املهارات للتكلم والتفكري، 

واحلركة والعمل، والتعلم عن الذات، والتجاوب مع 

االآخرين.

اأ�سياء ترتقبها

 االأ�شياء التي تراقبها يف االأطفال خالل لعبهم.

طرق ممكنة للتو�سع

مقرتحات الأ�شياء اأخرى ميكنك عملها.

حتذير

ن�شائح هامة مل�شاعدتك يف املحافظة 

على �شالمة االأطفال اأثناء لعبهم.

االأ�رشطة الزرقاء يف اأعلى الورقة 

واأ�شفلها تدل على االأن�شطة التي 

ت�شتخدم فيها مواد من املجموعة.

االأ�رشطة الوردية يف اأعلى الورقة 

واأ�شفلها تدل على االأن�شطة التي ال 

يتطلب القيام بها اأي مواد

V



جمموعة مواد خا�سة بالنمو يف مرحلة الطفولة املبكرة: دليل للن�ساط

كيف ميكنك ا�ستخدام جمموعة املواد 

اخلا�سة بالنمو يف مرحلة الطفولة املبكرة؟

اجمع االأطفال حول الكنوز التي يف جمموعة املواد 

اخلا�شة بالنمو يف مرحلة الطفولة املبكرة يف حيز 

ماأمون وودي. وميكن اأن ي�شارك عدد من االأطفال 

ي�شل اإىل 50 طفالً يف اأي وقت معني. وهذا عدد 

كبري من االأطفال. حاول اأن تكّون جمموعات �شغرية 

واأن ت�شند اإليها اأن�شطة خمتلفة. واأحياناً قد يحتاج 

اأحد االأطفال اإىل �شيء من االهتمام االإ�شايف  واإىل 

ق�شاء وقت متميز معك وحدك. فتاأكد من اأن 

لديك من ي�شاعدك. ادع االأطفال االأكرب �شناً، واالآباء 

واالأمهات، وغريهم من الكبار مل�شاعدتك على 

التخطيط الأن�شطتك وتنظيمها.

واإليك بع�س الن�شائح املفيدة التي ميكنك التفكري 

فيها:

كّون جمموعات �سغرية من الأطفال. z وميكنك اأن حتاول 

جتميع االأطفال ح�شب اأعمارهم، االأطفال الر�شع، 

واالأطفال من عمر �شنة اإىل ثالث �شنوات، واالأطفال 

من �شن الرابعة اإىل ال�شاد�شة. وهناك اأن�شطة اأخرى 

تعمل ب�شكل اأف�شل حني يتعلم جميع االأطفال 

معاً. و�شوف ت�شاعدك بطاقات االأن�شطة على 

تخطيط برناجمك.

ادُع الأطفال الأكرب �سناً والأ�سقاء وال�سقيقات  z 

مل�ساعدتك. و�شجعهم على تنظيم وتخطيط 

االأن�شطة. كما ميكن اجلمع بينهم وبني الطفل الذي 

يحتاج اإىل رعاية واهتمام اإ�شافيني. وهذه طريقة 

رائعة ليتعلم االأطفال االأكرب واالأ�شغر �شناً معاً.

اأحت للوالدين الفر�سة لكي يدعما لعب طفلهما  z 

ولكي يتعلما كل من الآخر ومنك. وادع جمموعات 

من االآباء واالأمهات اإىل م�شاركتك هذه املتعة. 

واالإمكانيات ال حد لها. تعاونوا يف التفكري ب�شاأن 

بع�س االأن�شطة التي ميكن لالأطفال القيام بها 

واالأمور التي قد يتعلمونها. ويف اأثناء عملكم، �شجع 

االأ�رش على اأن تطرح ما لديها من ق�ش�س واأ�شئلة 

وتتبادلها مع بع�شها البع�س ومعك.

اجعل ال�سالمة من اأولوياتك. z وتاأكد من اأن املكان 

ماأمون من االأ�شياء التي قد توؤذي �شغار االأطفال. 

وحافظ على نظافة جميع املواد. والزم احلر�س يف 

تخزينها.

 z .لأداء الأعمال بطريقة متكررة اأهمية خا�سة

فاالأطفال بحاجة اإىل االهتمام املنتظم، خا�شة 

يف اأوقات توترهم. حاول اأن تنظم اأن�شطتك بحيث 

جتري يف نف�س الوقت من كل يوم. ذلك اأن االأطفال 

ي�شعرون باالأمان حني يعلمون اأنهم �شيق�شون بع�س 

الوقت معك ومع �شندوق الكنوز يف كل يوم.

حاول اأن تبتكر. z �شت�شاعدك املواد التي ت�شتمل 

عليها هذه املجموعة على ال�رشوع يف ذلك. ابتكر 

األعاباً واأن�شطة خا�شة بك. قم بغناء االأغاين املاألوفة، 

وق�س احلكايات، والعب االألعاب التقليدية، و�شارك يف 

الرق�س والغناء.

عليك بالإن�سات. z اإن رعايتك واهتمامك هما اأهم 

هدية ميكنك اأن تقدمها ل�شغار االأطفال. �شاعدهم 

على اأن يجدوا الكلمات التي تعرب عن م�شاعرهم. 

و�شجعهم على اأن ير�شموا، ويحكوا ق�ش�شهم، 

ويلعبوا األعاب املحاكاة.

قم بالإعداد والتخطيط. z القليل من التخطيط 

ي�شاعد يف جعل الوقت الذي تق�شيه مع االأطفال 

اأكرث جدوى. حاول اأن ت�شع جدوالً زمنياً ب�شيطاً. وفيما 

يلي منوذج لذلك:

وت�شبح املواد التي يف هذا ال�شندوق كنوزاً حقيقية بني 

يديك حني تتقا�شمها مع االأطفال ومع اأ�رشهم. ف�شكراً 

لك على تكري�شك الوقت، والطاقة، وااللتزام مل�شاعدة 

اأطفالك على النمو، وتطوير قدراتهم، والتخل�س مما 

ينتابهم من �شيق.

ال�ستمتاع ب�سندوق الكنوز: خطة للن�ساط اليومي

10:00 �سباحاً

10:15 �سباحاً

10:45 �سباحاً

10:30 �سباحاً

11:30 �سباحاً

ً 12:00 ظهرا

ا�شتقبل االأطفال واأ�رشهم

وقت احللقة: اخرت مو�شوعاً �شيقاً. اأطلب من 

االأطفال اأن يتكلموا عما يعرفون.

جمموعات �شغرية: ق�شم االأطفال اإىل 

جمموعات ح�شب االأعمار. دع االأطفال 

ي�شتك�شفون ويلعبون باالأن�شطة وحدهم.

اأزواج: يق�شي االأطفال االأكرب �شناً بع�س 

الوقت يف العمل يف ن�شاط معني مع 

االأطفال االأ�شغر �شناً.

وقت احللقة: رواية الق�ش�س. حاول اأن ترتك 

االأطفال يوؤلفون نهاية جديدة!

اأغنية ختامية.

VI





اأن�سطة ت�ستخدم فيها املواد





لغز اللوحة

1



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

األطفال الرضع

اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

1

لغز اللوحة

ما ميكنك عمله

ا�شتخراج قطع االألغاز �شيكون اأوىل املهارات التي يجيدها الر�شيع ب�شهولة كبرية. كما اأن �رشب قطع  z 

اللغز ببع�شها اأو اإلقاءها على االأر�س ي�شبب له متعة كبرية الأنه يحدث قدراً كبرياً من ال�شو�شاء، وهو 

�شيء يحبه االأطفال الر�شع.

اجعل الر�شيع ي�شتك�شف كيف مييز ويتفح�س قطعة اللغز و�شكل الفتحة التي يجب اأن تو�شع فيها. z 

الحظ كيف يوفق الر�شيع بني قطع اللغز والفتحات التي تخ�س كالً منها. z 

�شجع االأطفال بالتحدث اإليهم واالإ�شارة اإىل األوان اللغز واأ�شكاله. z 

اأ�صياء ترتقبها

يبداأ الر�شع يف تعلم كيفية ا�شتخدام اأعينهم لت�شاعدهم يف الو�شول اإىل االأ�شياء واالإم�شاك بها، ولذا  z 

فاإن قطع االألغاز املختلفة االأ�شكال وامللم�س واحلجم منا�شبة ب�شفة خا�شة لتح�شني هذه القدرة.



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواداأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

1-3 سنوات

1

لغز اللوحة

ما ميكنك عمله

ي�رشح مقدم الرعاية اأن قطع االألغاز تتفاوت يف اأ�شكالها واأحجامها. وبع�س القطع بها نتوءات ذات زوايا  z 

م�شتديرة، وبع�شها له حواف م�شتقيمة.

اأطلب من اأحد االأطفال اأو جمموعة منهم اإكمال اللغز. ثم اطلب منهم اأن يتذكروا مكان تركيب كل  z 

جزء.

كّون جمموعة من االأطفال وحتداهم اأن يكملوا اللغز باأ�رشع ما ميكن. وينبغي اأن ي�شارك اجلميع يف اإكمال  z 

اللغز.

اأ�صياء ترتقبها

رغم تركيز االأطفال وهدوئهم، فاإن عقولهم تت�شع. واالألغاز تتيح لالأطفال فر�شاً للتفكري واإعمال العقل. z 





اللغز امل�سل�سل

2



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

األطفال الرضع

اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

2

اللغز امل�صل�صل

ما ميكنك عمله

�شع فرادى القطع اأمام الطفل. واتركه يحاول الو�شول اإىل قطع اللغز واالإم�شاك بها. هل ميكنه اأن  z 

مي�شك بقطعة يف كل يد؟ ا�رشبها ببع�شها. واأن�شت لل�شوت الذي حتدثه.

حتدث اإىل الطفل عن االألوان املختلفة يف اللغز. z 

خبئ اإحدى قطع اللغز حتت قطعة قما�س. وتكلم عما تفعله. ثم اطلب من الطفل اأن يجدها. �شي�شعر  z 

مبتعة يف اأن يرفع قطعة القما�س ويبني لك مدى معرفته باالأ�شياء!

قم بتجميع اللغز بينما يرقبك الطفل. z 

األّف ق�شة عن اللغز. هل يبدو �شكله مثل قارب؟ اأو طائر؟ اإىل اأين هو ذاهب؟ z 

اأ�صياء ترتقبها

االأطفال الر�شع ميكنهم حماولة االإم�شاك باالأ�شياء. z 

االأطفال الر�شع ميكنهم اكت�شاف �شيء خمباأ حتت قطعة قما�س. z 

االأطفال الر�شع ميكنهم االإم�شاك بج�شمني �شغريين يف وقت واحد. z 

االأطفال الر�شع ميكنهم االإن�شات لق�شة ب�شيطة. z 

طريقة ممكنة للتو�صع

فكك اللغز. �شع جميع القطع يف �شندوق فارغ. دع  z 

الطفل يفرغ ال�شندوق. واطلب منه اأن يعيد جميع 

القطع اإىل ال�شندوق مرة ثانية.



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواداأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

1-3 سنوات

2

اللغز امل�صل�صل

ما ميكنك عمله

دع االطفال يلعبون بحرية، ويفككون اللغز ثم يعيدون تركيبه. z 

هل ميكنكم العثور على القطعة احلمراء؟ هيا ن�شيف  z “ .حتدث اإىل االأطفال عن االألوان يف كل قطعة

اخل�رشاء اإىل امل�شل�شل”. حتدث عن خمتلف االألوان يف مالب�شك. ما لون الرداء الذي يرتديه الطفل؟

قم بعّد كل قطعة اأثناء قيام الطفل باإكمال اللغز امل�شل�شل. z 

كّون �شل�شلة من ثالث قطع. قم باالإ�شارة اإىل كل قطعة واذكر رقمها يف اأثناء لعبك. كرر هذا العمل  z 

مرات كثرية، مكوناً �شال�شل من اأحجام خمتلفة.

حاول اأن ت�شنع ق�شة عن العّد اأو توؤلف نظماً عن األوان اللغز. z 

اأ�صياء ترتقبها

ي�شتطيع االأطفال تفكيك االأ�شياء وجتميعها. z 

ي�شتطيع االأطفال اأن يغنوا اأجزاء من اأغنية واأن يقولوا اأجزاء من مقطوعة. z 

ي�شتطيع االأطفال اأن يتبعوا تعليمات ب�شيطة. z 

z يفهم االأطفال الرقمني واحد واثنني

�شيحاول االأطفال اأن يعّدوا االأ�شياء. z 

ي�شتطيع االأطفال االإ�شارة اإىل االأ�شياء عند ت�شميتها. z 





الكتاب املقوى

3



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

األطفال الرضع

اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

3

الكتاب املقوى

ما ميكنك عمله

حتدث اإىل االأطفال الر�شع قدر االإمكان. z 

ا�شتمع اإىل جميع االأ�شوات التي ي�شدرها الر�شع وقم بالرد عليهم. z 

حتدث عن ال�شور التي يرونها يف الكتاب، و�شاعدهم على تقليب ال�شفحات. ويف اأثناء نظرك اإىل ال�شور،  z 

تكلم عما تراه. “ماذا تظن �شياأتي بعد ذلك؟ هل ت�شتطيع اأن تقلب ال�شفحة وترى؟” قم كثرياً بتغيري 

ال�شور.

الر�شع الذين ترتاوح اأعمارهم بني �شهر وثالثة اأ�شهر يرون االأ�شياء على اأف�شل وجه حني تبعد عنهم  z 

م�شافة من 8 اإىل 12 بو�شة. ويت�شع جمال الروؤية عندما يبلغ الر�شيع �شن ثالثة اأ�شهر.

اأ�صياء ترتقبها

ي�شرتخي االأطفال الر�شع انفعالياً وبدنياً وعقلياً. z 

ي�شجع الن�شاط االأطفال الر�شع على التفاعل مع �شخ�س كبري، مما ينمي لديهم ملكة حب اال�شتطالع. z 



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواداأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

1-3 سنوات

3

الكتاب املقوى

ما ميكنك عمله

انظر اإىل كتب ال�شور مع طفل اأو عدة اأطفال معاً. z 

وجه اأ�شئلة ب�شيطة عن ال�شور مل�شاعدة االأطفال يف ا�شتخدام الكلمات اأو اإظهار فهمهم لها. قم  z 

باالإ�شارة اإىل ال�شورة والنطق بالكلمة باال�شرتاك مع االأطفال.

اذكر ا�شم اأحد االأ�شياء التي تراها على ال�شفحة وحاول اأن تثري ف�شول االأطفال. z 

حتدث عن االألوان؛ وقم بعّد االأ�شياء امل�شورة يف الكتاب، واالأ�شياء التي يف�شلونها. z 

اأ�صياء ترتقبها

االأطفال ميرون مبرحلة تنمية حب اال�شتطالع وتعلم اجلديد من االأ�شياء. z 

ي�شتطيع االأطفال تقليب بع�س �شفحات الكتاب. z 



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

4-6 سنوات

3

الكتاب املقوى

ما ميكنك عمله

اجل�س مع جمموعة واعر�س الكتب املقواة اأمام االأطفال. z 

ا�شاأل االأطفال عما ي�شاهدونه وما ميكنهم العثور عليه يف �شور هذه الكتب. z 

اطلب من االأطفال اأن يحكوا ق�شة عن ال�شور اأو اأن يقولوا راأيهم فيها. z 

اطلب من االأطفال اأن يبحثوا عن اأ�شياء م�شابهة ملا يف ال�شور يف البيئة املحيطة بهم ويذكروا اأ�شماءها. z 

اأ�صياء ترتقبها

يتفاهم االأطفال مع مقدمي الرعاية ومع غريهم من االأطفال. z 

ي�شعر االأطفال باالإثارة واملتعة حني يتكلمون عما يرونه يف الكتاب. z 



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

الكرات الإ�سفنجية

4



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

األطفال الرضع

اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

4

الكرات الإ�صفنجية

ما ميكنك عمله

دحرج كرة اإىل الر�شيع. دعه يالحظ كيف تتدحرج الكرة على االأر�س. z 

دع الر�شيع يلم�س الكرة ومي�شكها. فاللم�س هو الطريقة التي يتعلم بها الر�شع اأ�شياء عن العامل. z 

ي�شتمتع االأطفال الر�شع باالإم�شاك باأ�شياء خمتلفة امللم�س وحت�ش�شها. دعم يتح�ش�شون الكرة الطرية.  z 

فهذا �شي�شاعدهم على الرغبة يف التحرك، مما يقوي ع�شالتهم.

اأ�صياء ترتقبها

يزيد حتكم االأطفال الر�شع يف التعامل مع الكرة. z 

ينمو لدى الر�شع اإح�شا�شهم بحب اال�شتطالع. z 

يتفاعل الر�شع مع مقدمي الرعاية. z 



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواداأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

1-3 سنوات

4

الكرات الإ�صفنجية

ما ميكنك عمله

خبئ الكرة جزئياً على مقربة من الطفل. �شجع الطفل على اأن يجد الكرة. كلما تعود الطفل على  z 

اللعبة، العبها من جديد، مع تخبئة الكرة متاماً هذه املرة.

دحرج الكرة اإىل الطفل. اطلب من الطفل اأن يعيد اإر�شال الكرة اإليك. ا�شحكا معاً وقم باحت�شان  z 

الطفل حني يفعل ذلك.

دع االأطفال يركلون الكرات ويقذفونها ويلتقطونها. z 

اأ�صياء ترتقبها

يزيد حتكم االأطفال احلركي مبعاجلتهم الكرة. z 

ينحني االأطفال ويلتقطون الكرة. z 

يتعلم االأطفال �شيئاً عن الرتكيز والدقة. z 

يلعب االأطفال معاً ويتفاعلون مع مقدمي الرعاية. z 



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

4-6 سنوات

4

الكرات الإ�صفنجية

ما ميكنك عمله

دع االأطفال يركلون الكرات اأو يدحرجونها اأو يقذفونها اأو يقومون بتنطيطها من طفل الآخر. z 

�شع �شلة كبرية يف و�شط اأر�س الغرفة. بنينِّ لالأطفال كيف ي�شقطون الكرة اأو يقذفونها اإىل داخل ال�شلة. z 

نظم األعاباً خمتلفة ميكن فيها لالأطفال اأن يلعبوا معاً يف فرق با�شتخدام الكرة. z 

اأ�صياء ترتقبها

يزيد حتكم االأطفال يف التعامل مع الكرة. z 

ي�شرتك االأطفال يف التفاهم مع مقدمي الرعاية ومع االأطفال االآخرين. z 

ميكن لالأطفال اأن يوجهوا اأنف�شهم يف االأن�شطة البدنية ويجدون متعة يف اللعب بالكرات. z 



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

فّرازة الأ�سكال

5



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

األطفال الرضع

اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

5

فرّازة الأ�صكال

ما ميكنك عمله

اعر�س فرازة االأ�شكال واالأ�شكال املختلفة االألوان اأمام االأطفال الر�شع ودعهم يلعبون بها يف حرية. z 

تكلم مع اأحد الر�شع عما يفعله بينما ترتكه يتناول االأ�شياء. z 

دع الر�شيع يكت�شف كيف يفتح ال�شندوق. اأفرغ ال�شندوق من فرازة االأ�شكال واطلب اإىل ر�شيع اأكرب �شناً  z 

اأن يعيد مالأه.

اأ�صياء ترتقبها

يتح�شن التن�شيق بني اليدين والعينني لدى االأطفال الر�شع. z 

يزيد حتكم الر�شيع يف معاجلة االأ�شياء. z 



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواداأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

1-3 سنوات

5

فرّازة الأ�صكال

ما ميكنك عمله

بينما يلعب االأطفال باالأ�شكال ويقومون باإلقائها خارج ال�شندوق، دعهم ي�شتك�شفون كيف تدخل كل  z 

قطعة يف الفتحة اخلا�شة بها.

اذكر ا�شم �شكل القطعة التي يتناولها الطفل واطلب منه اأن يجد الفتحة املقابلة لها يف ال�شندوق. z 

دع االأطفال يتعلمون كيف يديرون اأيديهم ور�شغهم لدى حماولتهم تركيب اإحدى القطع يف ال�شندوق. z 

اأ�صياء ترتقبها

يتعلم االأطفال االألوان واالأ�شكال املختلفة. z 

يعزز االأطفال اإدراكهم للتكوين الفراغي، ولعالقة ال�شبب والنتيجة. z 



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

4-6 سنوات

5

فرّازة الأ�صكال

ما ميكنك عمله

دع االأطفال يتمرنون ويتمتعون بفرازة االأ�شكال دون تدخل. z 

نظم فريقني واطلب من االأطفال اإدخال االأ�شكال يف فتحاتها بال�شندوق الواحد تلو االآخر باأ�رشع ما ميكن. z 

�شع كل االأ�شكال على االأر�س، وقم بت�شمية االأ�شكال، واطلب من االأطفال اأن يبينوا لك اأين توجد  z 

النجوم، واأين توجد امل�شتطيالت، اأو املثلثات اأو الدوائر. واإذا مل ي�شتطيعوا العثور عليها، بينها لهم واطلب 

منهم مرة ثانية اأن يجدوها.

اأ�صياء ترتقبها

يخترب االأطفال اأنف�شهم من حيث القدرة على التوفيق بني اأ�شكال القطع وبني الفتحات املوجودة يف  z 

ال�شندوق.



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

الورق والأقالم امللونة

6



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

األطفال الرضع

اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

6

الورق والأقالم امللونة

ما ميكنك عمله

اقطع بع�س اأ�شكال، دوائر ومثلثات ومربعات، خمتلفة االأحجام من الورق امللون. ا�شنع ثقباً يف كل �شكل  z 

ومرر �رشيطاً زاهي اللون من خالل الثقب. علق هذه االأ�شكال لكي يراها الر�شيع وهي تتحرك.

تكلم عن االألوان واالأ�شكال بينما يراقبها الر�شيع وهي تتحرك. z 

اأ�صياء ترتقبها

ينمو لدى االأطفال الر�شع ال�شعور بحب اال�شتطالع. z 

يحاول الر�شع اأن يلم�شوا واأن يلتقطوا اأو يجذبوا االأ�شياء املتدلية من فوقهم. z 

يبت�شم الر�شع وي�شدرون بع�س االأ�شوات. z 



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواداأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

1-3 سنوات

6

الورق والأقالم امللونة

ما ميكنك عمله

زود االأطفال باأقالم �شخمة وورق. دعهم ي�شتك�شفون كيف مي�شكون باالأقالم على نحو مريح لهم وهم  z 

ير�شمون بها على الورق.

دع االأطفال ير�شمون كل ما يريدون. z 

اإذا اأمكن، قم بل�شق الفن الذي ينتجه االأطفال على جدار اأو على لوحة اإعالنات. z 

اأ�صياء ترتقبها

يعرب االأطفال عن اأنف�شهم من خالل الر�شم. z 

ينمي االأطفال قدرتهم على االبتكار وحذقهم يف حتريك اليدين مبعاجلة االأقالم امللونة والورق. z 

يتعلم االأطفال عن االألوان واالأ�شكال. z 



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

4-6 سنوات

6

الورق والأقالم امللونة

ما ميكنك عمله

دع االأطفال ير�شمون اأو يكتبون ما يريدون على الورق. z 

دع االأطفال يعر�شون ر�شومهم وي�شفونها و�شاعدهم على االإن�شات عندما يقوم اأحدهم بالعر�س. z 

دع االأطفال ي�شتك�شفون كيفية طي الورق لعمل اأ�شكال ورقية )قارب، �شندوق، قبعة، �شلة، بيت، حيوان،  z 

الخ.(. بنّي لهم كيف يقطعون الورق على هيئة اأ�رشطة وكيف يقومون بتل�شيق ق�شا�شات الورق يف 

اأ�شكال.

دع االأطفال ين�شخون االأحرف اأو االأعداد عندما جتد ذلك منا�شباً. z 

اأ�صياء ترتقبها

ينمي االأطفال قدرتهم على االبتكار. z 

يعرب االأطفال عن اأنف�شهم من خالل فن الر�شم.  z 

ينمي االأطفال حذقهم يف حتريك اليدين مبعاجلة االأقالم امللونة والورق. ويتعلمون كيف ي�شتخدمون اأكرث  z 

من مادة معا.



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

ت�سفيف اخلرز باخليط

7
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7

ت�صفيف اخلرز 

باخليط

ما ميكنك عمله

�شع خرزات خمتلفة االأحجام واالألوان على اأطراف عدة خيوط. اربط اخليوط باإحكام لكي ال ي�شقط منها  z 

اخلرز.

�شع اأحد اخليوط يف مو�شع اأمام مكان جلو�س الر�شيع. بني له كيف يجذبه لكي تتحرك هذه اللعبة  z 

نحوه.

اأعطه اخليط لكي يجذبه وتكلم مع الر�شيع عما يفعله. z 

اأ�صياء ترتقبها

ينمي االأطفال �شعورهم بحب اال�شتطالع. z 

يحاول الر�شع اأن يلم�شوا اأو يلتقطوا اأو يجذبوا االأ�شياء حني حترك اخليوط على اأر�س الغرفة اأو تقوم بهزها  z 

برفق. 

يعرب الر�شع عن �شعادتهم، ويبت�شمون، وي�شدرون االأ�شوات. z 

حتذيــر

االإ�رشاف من ِقبل اأحد الكبار هام عند ا�شتخدام اخلرز واخليوط خالل اللعب. z 



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواداأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

1-3 سنوات

7

ت�صفيف اخلرز 

باخليط

ما ميكنك عمله

�شع جمموعة من اخلرز زاهي االألوان يف مكان ميكن فيه لالأطفال اأن يلعبوا به يف حرية. z 

�شجع كل طفل على و�شع اخلرز يف اخليط ح�شب االألوان اأو ال�شكل. z 

قم مع الطفل بعّد اخلرزات التي ي�شففها يف اخليط. z 

هنئ الطفل على العقد اأو ال�شوار الذي �شنعه. z 

اأ�صياء ترتقبها

يتعلم االأطفال عن اختالف االألوان. z 

يزيد االأطفال حتكمهم يف معاجلة االأ�شياء وينمو لديهم احلذق يف حتريك اليدين. z 

حتذيــر

االإ�رشاف من ِقبل اأحد الكبار هام عند ا�شتخدام اخلرز واخليوط والعقود خالل اللعب. z 



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

4-6 سنوات

ما ميكنك عمله

ق�شم االأطفال اإىل فريقني واطلب منهم اأن يكملوا عمل عقد من لون واحد باأ�رشع ما ميكن. z 

هنئ امل�شاركني واطلب من االآخرين اأن ي�شاركوا كذلك. z 

دع االأطفال ي�شففون اأنواع خمتلفة من االأ�شياء باخليوط كل بالطريقة التي يريدها. وحتدث مع االأطفال  z 

عن االأ�شياء التي يختارون ت�شفيفها.

اأ�صياء ترتقبها

ينمي االأطفال مهاراتهم احلركية الدقيقة ب�شنع العقود واالأ�شاور وما اإليها. z 

حتذيــر

االإ�رشاف من ِقبل اأحد الكبار هام عند ا�شتخدام اخلرز واخليوط والعقود خالل اللعب. z 

7

ت�صفيف اخلرز 

باخليط



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

الدمى املتحركة
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اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

8

الدمى املتحركة

ما ميكنك عمله

يتيح اللعب بالدمى املتحركة لدى ا�شتخدامها بوا�شطة �شخ�س بالغ خالق و�رشيع اال�شتجابة فر�شة  z 

مثالية لتقدمي مو�شوعات وق�شايا �شعبة.

�شع دمية متحركة فوق يدك واجعلها تخاطب الر�شيع. ا�شتخدم �شوتاً خمتلفاً حني جتعل الدمية  z 

تتكلم. واجعل الدمية تخرب الر�شيع عن نف�شها.

دع الر�شيع يلم�س الدمية وهي تتكلم. ا�شحكا وا�شتمتعا باملوقف. دع الر�شيع يلعب بالدمية. z 

اأ�صياء ترتقبها

ي�شعر االأطفال الر�شع باالأمان يف �شحبة دمية لطيفة ميكنهم التعامل معها باأنف�شهم. z 

قد يحاول الر�شيع الذي يخاف من اخلطر اأن يتحكم يف خوفه من خالل اللعب بدمية اأو عرو�شة ميثل به  z 

م�شاهد فيها تهدئة ورعاية.

يف اأثناء اللعب بالدمى اأو العرائ�س كثرياً ما يرى الر�شيع يف الدمية نف�شه اأو من يرعاه. z 



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواداأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

1-3 سنوات

8

الدمى املتحركة

ما ميكنك عمله

يتيح اللعب بالدمى املتحركة لدى ا�شتخدامها بوا�شطة �شخ�س بالغ خالق و�رشيع اال�شتجابة فر�شة  z 

مثالية لتقدمي مو�شوعات وق�شايا �شعبة.

ا�شتخدم الدمى التي متثل حيوانات للكالم والغناء مع االأطفال. تكلم عن احليوان، وا�شمه، وال�شوت الذي  z 

ي�شدره. حاول تاأليف اأغاٍن من قبيل “اأين القط؟ ها هو. ماذا يقول؟ مياو، مياو”.

اجعل الدمية توجه اأ�شئلة للطفل عندما تعتقد اأنه �شيكون قادراً على االإجابة. العب الدمية وافعل  z 

اأ�شياء م�شلية معها وهي ت�شاأل عن ا�شم الطفل، ومالب�شه، واأجزاء ج�شمه، الخ.

دع االأطفال يلعبون بالدمى فيما بينهم وي�شنعون حكاياتهم واأغانيهم اخلا�شة. z 

اأ�صياء ترتقبها

يتبادل االأطفال ومقدمو الرعاية الق�ش�س وينمون خيالهم يف �شحبة ما معهم من دُمى. z 

يتحدث االأطفال اإىل الدمي التي معهم ويتعلمون كيف يعتنون بها ك�شديق. z 

تتيح الدمى لالأطفال منفذاً الإح�شا�شات العجز، وتزودهم يف نف�س الوقت بطريقة الإيجاد حلول  z 

للم�شكالت.



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

4-6 سنوات

ما ميكنك عمله

يتيح اللعب بالدمى املتحركة لدى ا�شتخدامها بوا�شطة �شخ�س بالغ خالق و�رشيع اال�شتجابة فر�شة  z 

مثالية لتقدمي مو�شوعات وق�شايا �شعبة.

اجعل عدداً من االأطفال ي�شتخدمون الدمى التي تتحرك باليد لي�شاعدوك يف اأن تروي ق�شة ماألوفة  z 

لهم. �شع دمية على يدك واأعط كل طفل دمية مي�شكها. اأخرب كل طفل مبن �شتكون دميته يف الق�شة. 

اطلب من االأطفال اأن ين�شتوا جيداً لكي يعرفوا متى يجعلون الدمى التي معهم تتكلم. ابداأ يف رواية 

الق�شة. وعندما يحني الوقت لكي تقول دمية اأحد االأطفال �شيئاً، �شاعده يف ذلك اإذا لزم االأمر.

قد ي�شتخدم االأطفال الدمى لتمثيل االأحداث التي تقع، �شواء ال�شعيد منها واحلزين، وقد يرغبون يف  z 

مناق�شة تلك االأحداث مع مقدم الرعاية.

اأ�صياء ترتقبها

يتفاعل االأطفال ويتبادلون الق�ش�س، وينمون خيالهم، ويعربون عن م�شاعرهم. z 

ي�شتطيع االأطفال  التحدث اإىل الدمي التي معهم ويتعلمون كيف يعتنون بها. z 

يعرب االأطفال عن �شعادتهم باحلركة وال�شوت. z 

8

الدمى املتحركة
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جمموعة مواد 

التكدي�س والفرز

ما ميكنك عمله

�شع اإحدى القطع اأمام الر�شيع وكد�س قطعة اأخرى فوقها بينما ي�شاهدك. اأعطالطفل قطعة ي�شعها  z 

فوقهما.

تكلم عما يفعله. z 

اأعطه الوقت لي�شتك�شف هذه املواد بحرية. z 

اأ�صياء ترتقبها

ي�شتطيع االأطفال الر�شع اأن ي�شعوا �شيئا فوق اآخر. z 

يظهر الرُ�شع اهتمامهم باالأ�شياء اجلديدة. z 



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواداأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

1-3 سنوات

9

جمموعة مواد 

التكدي�س والفرز

ما ميكنك عمله

�شع جمموعة مواد التكدي�س والفرز يف الو�شط. دع االأطفال يلعبون يف حرية بالقطع. راقب كيفية  z 

ا�شتك�شافهم لالأ�شياء اجلديدة. دعهم يكد�شون االأ�شياء فوق بع�شها. �شجع االأطفال على تكدي�شها كل 

بطريقته اخلا�شة. وال باأ�س اإذا مل يكد�شها بالرتتيب ال�شحيح. فهذه املهارة �شتكت�شب فيما بعد.

تكلم عن مظهر االأ�شياء. وتكلم عن لون كل قطعة وحجمها و�شكلها، وكيف اأن بع�شها �شغري  z 

وبع�شها كبري. بني لالأطفال كيف يكد�شون االأ�شياء. انظر لرتى ما اإذا كانوا �شيقلدونك.

اخرت اأحد البنود لرتى هل ي�شتطيع االأطفال اأن يجدوا واحداً مثله متاماً. اطلب من االأطفال اأن يجدوا  z 

جميع البنود التي من نف�س اللون.

اأ�صياء ترتقبها

�شيحاول االأطفال اأن يقلدوك. z 

�شيالحظ االأطفال اختالف االأ�شكال. z 

�شيقارن االأطفال بني االأ�شياء االأكرب حجماً واالأ�شغر. z 

�شيقوم االأطفال مبهام الفرز الب�شيطة. z 



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

4-6 سنوات

ما ميكنك عمله

�شجع االأطفال على فرز القطع بطرقهم االبتكارية اخلا�شة. z 

با�شتخدام بنود التكدي�س والفرز هذه، اطلب اإىل االأطفال اأن يقوموا برتتيب االأ�شياء وفقاً للون اأو احلجم اأو  z 

ال�شكل.

ابحث عن جميع البنود التي لها نف�س احلجم. ß 

ابحث عن جميع البنود التي لها نف�س ال�شكل. ß 

رتب البنود يف �شف من االأ�شغر اإىل االأكرب. ß 

ا�شنع كومة كلها من لون واحد. ß 

كم بنداً يوجد يف كل من املجموعات املختلفة؟ ما هي اأكرب جمموعة؟ وما هي اأ�شغر جمموعة؟  z 

دع االأطفال يكد�شون قطع تكلموا معاً عما فعلوه. ثم حاول توجيه االأ�شئلة التالية:

ماهو اأكرب �شندوق؟ z 

ما اأ�شغر �شندوق؟ z 

كيف عرفت طريقة اإدخالها جميعاً يف اأكرب �شندوق؟ z 

اطلب من االأطفال اأن يعّدوا البنود يف كل جمموعة.

اأ�صياء ترتقبها

يظهر االأطفال اهتماماً باالأعداد واالأ�شكال واالأحجام. z 

ميكن لالأطفال اأن يعدوا z 10 اأ�شياء اأو اأكرث.

ميكن لالأطفال اأن يفرزوا االأ�شياء وفقاً ل�شماتها املختلفة، بحيث ت�شرتك جميع البنود يف املجموعة الواحدة  z 

يف �شمة واحدة.

. z يفهم االأطفال الكلمات واحد، و كثري, واأقل، و اأكرث

ي�شتطيع االأطفال املقارنة بني االأحجام. z 

طرق ممكنة للتو�صع

اأعط �شتة قطع الأزواج من االأطفال. كم جمموعة موؤلفة من قطعتني ميكن عملها بهذه القطع ال�شتة؟  z 

)3 جمموعات( كم جمموعة موؤلفة من ثالث قطع؟ )جمموعتان( ومن اأربع قطع؟ )جمموعة واحدة ويتبقى 

قطعتان( وخم�شة قطع؟ )جمموعة واحدة وتتبقى قطعة واحدة( و�شتة قطع؟ )جمموعة واحدة(

اطلب اإىل االأطفال اأن ي�شنعوا جمموعات اأخرى با�شتخدام بنود خمتلفة. واطلب منهم اأن يتكلموا عن  z 

ال�شبب يف تكوينهم هذه املجموعات.

9

جمموعة مواد 

التكدي�س والفرز



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

قطع الدومينـــو

10



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد
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اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

10

قطع الدومينـــو

ما ميكنك عمله

دع االأطفال يلعبون يف حرية بقطع الدومينو. وجه اإليهم اأ�شئلة عما يفعلون. قد يحاولون تكدي�شها يف  z 

اأكوام، اأو اأن يجعلوا منها عامودا، اأو اأن يكّونوا منها زخرفاً.

ا�شنع ت�شميمات واأ�شكاالً مثرية لالهتمام با�شتخدام عدة قطع دومينو. اطلب من االأطفال اأن يحاولوا  z 

م�شاهاتك يف الت�شميمات.

قم بعّد النقط على قطعة الدومينو. واطلب من االأطفال اأن يجدوا قطعة دومينو اأخرى حتمل نف�س  z 

العدد من النقط يف اأحد جوانبها.

اأ�صياء ترتقبها

ي�شتطيع االأطفال اأن يحاكوا الت�شميمات z 

ي�شتطيع االأطفال عّد النقاط وامل�شاهاة بينها z 

يعرف االأطفال اأ�شماء االأعداد. z 



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواداأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

4-6 سنوات

10

قطع الدومينـــو

ما ميكنك عمله

ت�شاعد االألعاب االأطفال على التعلم فيما يتعلق باالأعداد. واإليك لعبة جتربها:

اجل�س يف حلقة واأعط كل العب خم�س قطع دومينو. �شع باقي القطع يف كومة يف و�شط احللقة. z 

ي�شع اأول العب اإحدى قطع الدومينو التي بحوزته. z 

يجب على الالعب الذي يليه اأن يربط قطعة دومينو بالقطعة التي حتمل نف�س عدد النقط يف و�شط  z 

احللقة. ويف حالة عدم ا�شتطاعته التوفيق، يح�شل على قطعة من الكومة.

على الالعب التايل اإما اأن يلعب اإحدى قطعه اأو اأن ياأخذ قطعة دومينو من الكومة اإذا مل يتواجد معه  z 

قطعة بها نف�س العدد.

ا�شتمر يف اللعب حتى تنفد جميع قطع الدومينو مع اأحد الالعبني. z 

اأ�صياء ترتقبها

ي�شتطيع االأطفال اأن يفهموا قواعد اللعب واأن يتبعوها. z 

ي�شتطيع االأطفال عّد النقاط وامل�شاهاة بينها واإ�شافتها. z 

يبدي االأطفال اهتماماً باالأعداد والعّد. z 

. z 20 يعّد االأطفال من 1 اإىل

طرق ممكنة للتو�صع

اأ�شف عدد النقط على اجلانبني  z 

املتقابلني لقطعة الدومينو. فمثالً، 

القطعة التي حتمل خم�س نقاط من 

ناحية ونقطتني من الناحية املقابلة 

جمموع نقطها �شبع نقط.

اطلب من االأطفال اأن ي�شاهوا اأحد  z 

جانبي قطعة دومينو بجانب قطعة 

دومينو اأخرى لها نف�س العدد من 

النقط. عّد النقط.

اطلب اإىل االأطفال االأكرب �شناً اأن  z 

ي�شاعدوا يف تاأليف األعاب عددية اأخرى 

لتعليمها لالأطفال.





مكعبات الت�سييد
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11

مكعبات الت�صييد

ما ميكنك عمله

�شع جمموعة من املكعبات امللونة حيث ميكن لالأطفال اأن يلعبوا بها يف حرية. دع االأطفال يفرغون جميع  z 

املكعبات يف كومة ويلعبوا بها كيفما ي�شاوؤون.

عندما يلتقط طفل اأحد املكعبات، تكلم معه عن لون املكعب و�شكله. اطلب من الطفل اأن يلتقط  z 

مكعباً اآخر له نف�س اللون اأو ال�شكل. ويف حالة التقاط الطفل لوناً اأو �شكالً خمالفاً، اذكر له ا�شم اللون 

اأو ال�شكل اجلديد الذي التقطه.

اأ�صياء ترتقبها

يتعلم االأطفال االألوان املختلفة ويعززون قدرتهم على التن�شيق بني اليدين والعينني. z 

يزيد حتكم االأطفال يف تناول االأ�شياء وينمو لديهم احلذق يف ا�شتعمال اليدين. z 



اأن�شطة ت�شتخدم فيها املواداأن�شطة ت�شتخدم فيها املواد

4-6 سنوات

11

مكعبات الت�صييد

ما ميكنك عمله

�شع جمموعة من املكعبات امللونة حيث ميكن لالأطفال جتميع املكعبات معاً على هيئة بيت، اأو ج�رش، اأو  z 

اأي بناء اآخر.

ت�شجيعاً للتعاون، اأعطكل طفل مكعباً لكي ي�شرتكوا معاً يف ت�شييد بناء. واجعل كل طفل ي�شع  z 

مكعباته واحداً واحداً حتى يكتمل البناء.

اأ�صياء ترتقبها

يحاول االأطفال اأن يبنوا مزيداً من االأ�شكال واالأ�شياء املعقدة. z 

يزداد فهم االأطفال فيما يتعلق باالأحجام واالأ�شكال ــ وما يحدث عندما ي�شيفون عدداً من املكعبات  z 

اأكرث من الالزم!





�سل�سال الت�سكيل
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�صل�صال الت�صكيل

ما ميكنك عمله

اأخرج لالأطفال �شندوقاً مليئاً ب�شل�شال الت�شكيل امللون. ودع االأطفال يلعبون بحرية ويكت�شفون كيف  z 

ي�شّكلون ال�شل�شال.

اأ�صياء ترتقبها

يتعلم االأطفال االألوان املختلفة ويعززون قدرتهم على التن�شيق بني اليدين والعينني. z 

ينمو لدى االأطفال احلذق يف ا�شتعمال اليدين والقدرة على االبتكار، ويزيد حتكمهم يف التعامل مع  z 

االأ�شياء .
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�صل�صال الت�صكيل

ما ميكنك عمله

اأخرج لالأطفال �شندوقاً مليئاً ب�شل�شال الت�شكيل امللون. ودع االأطفال ي�شنعون منه اأ�شكاالً وجم�شمات.  z 

�شجع االأطفال على جتربة اجلمع بني ال�شل�شال واأ�شناف طبيعية مثل االأ�شداف واأوراق ال�شجر واالأغ�شان  z 

الدقيقة.

دع االأطفال ي�شنعون تكوينات فردية بال�شل�شال وي�شرتكون يف عمل املج�شمات من ال�شل�شال. ركز  z 

على العملية، ولي�س على النواجت.

اأ�صياء ترتقبها

ينمي االأطفال اإدراكهم للتكوين الفراغي، وال�شبب والنتيجة. z 

يوجه االأطفال ن�شاطهم باأنف�شهم ويقومون بتجميع وبناء املج�شمات باملكعبات. z 

ي�شتك�شف االأطفال وينمون قدرتهم على االبتكار. z 
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مكعبات الألغاز

ما ميكنك عمله

يو�شح مقدم الرعاية لالأطفال اأن مكعبات االألغاز املذكورة منقو�س عليها �شور، واأن خمتلف جوانب كل  z 

مكعب ميكن �شمها اإىل بع�س ل�شنع �شورة كاملة خمتلفة.

دع طفالً اأو جمموعة من االأطفال يكملون اللغز z 

كّون جمموعة من االأطفال وحتداهم اأن يكملوا اللغز باأ�رشع ما ميكن. ويدعى جميع امل�شاركني اإىل  z 

امل�شاهمة يف اإكمال اللغز.

اأ�صياء ترتقبها

يركز االأطفال ويلتزمون بالهدوء، ولكن عقولهم اآخذة يف التو�شع. وتتيح االألغاز لالأطفال الفر�س للتفكري  z 

واإعمال العقل. يركز االأطفال ويت�رشفون بطريقة طبيعية.
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مكعبات الألغاز

ما ميكنك عمله

اطلب من طفل اأو جمموعة من االأطفال اإكمال اللغز وتذّكر املكان الذي يفرت�س اأن تكون فيه كل  z 

قطعة.

كّون جمموعة من االأطفال وحتداهم اأن يكملوا اللغز باأ�رشع ما ميكن. ويدعى جميع امل�شاركني اإىل  z 

امل�شاهمة يف اإكمال اللغز

اأ�صياء ترتقبها

يركز االأطفال ويلتزمون بالهدوء، ولكن عقولهم اآخذة يف التو�شع. وتتيح االألغاز لالأطفال الفر�س للتفكري  z 

واإعمال العقل. يركز االأطفال ويت�رشفون بطريقة طبيعية كاأطفال.





لعبة الذاكرة
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لعبة الذاكرة

ما ميكنك عمله

دع االأطفال يفرغون جميع البطاقات يف كومة ويلعبوا بها. z 

دع االأطفال يفرزون الكومة بحثاً عن البطاقات املتماثلة. z 

ا�شاأل االأطفال عن البطاقة التي يف�شلونها على غريها، وعن ال�شبب يف ذلك. و�شجع االأطفال على  z 

التكلم عن ال�شور املوجودة يف البطاقات وا�شمح لهم باللعب بالبطاقات يف حرية.

اأ�صياء ترتقبها

ينخرط االأطفال يف اللعبة، فهم يريدون اأن يعلموا املزيد عن البطاقات. z 

يتعلم االأطفال اأ�شياء عن البيئة املحيطة، وينمون ملكة اخليال، ويتعلمون املزيد عن العامل املحيط بهم  z 

من خالل ال�شور التي يرونها اأمامهم.
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لعبة الذاكرة

ما ميكنك عمله

�شع جميع البطاقات مقلوبة على وجهها. ثم يلتقط كل العب بطاقتني ويقلبهما لكي يرى الالعبون  z 

االآخرون وجه البطاقة واملكان املو�شوعة فيه على الطاولة. ويف حال عدم التوافق، تو�شع البطاقات 

مقلوبة ثانية يف نف�س املو�شع ويكون الدور على الالعب التايل. ويف حال عدم التوافق، يحتفظ الالعب 

بالورقتني. والطريقة التي تلعب بها هذه اللعبة هي اأن يرى اجلميع ال�شور املوجودة على لكل بطاقة 

ومكانها، وميكن لالعبني اأن يبداأوا يف تذكر املكان الذي توجد فيه البطاقات املقابلة على الطاولة. 

وميكنهم عندئذ اأن يختاروا اأزواجاً متماثلة من البطاقات من الذاكرة واأن يحتفظوا باالأزواج املتفقة مع 

بع�شها. ويكون الفوز من ن�شيب الالعب الذي يحقق اأكرب عدد من البطاقات املتماثلة.

�شع جمموعة من البطاقات الزاهية االألوان يف مكان ميكن لالأطفال اأن يلعبوا فيه بها يف حرية. وعندما  z 

يلتقط اأحد االأطفال بطاقة، تكلم اإىل الطفل عن البطاقة التي التقطها.

اطلب من الطفل اأن يلتقط بطاقة اأخرى بها نف�س ال�شورة. ويف حالة التقاط الطفل بطاقة ال ت�شاهي  z 

�شابقتها، اأخربه عن ماهية البطاقة اجلديدة التي التقطها. اطلب اإىل الطفل اأن يوفق بني البطاقات جنباً 

اإىل جنب تبعاً للمو�شوع اأو املحتوى.

اأ�صياء ترتقبها

يدير االأطفال ن�شاطهم باأنف�شهم. وينمون القدرة على متييز اأوجه ال�شبه واالختالفات، والفئات، وتو�شيع  z 

قدرتهم على التفكري ب�شكل منطقي.

ينمي االأطفال قدراتهم اخلالقة بتجميع البطاقات دون م�شاعدة. ويتعلمون املزيد عن العامل املحيط بهم  z 

من خالل ال�شور املعرو�شة اأمامهم.





دائرة العّد
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دائرة العّد

ما ميكنك عمله

اطلب اإىل االأطفال اأن يقوموا بتجميع اللغز الدائري. وتكلم عن عدد القطع يف هذا  اللغز. و�شاعدهم  z 

على تعلم االأعداد باالإ�شارة اإىل عدد النقط اخلا�شة بكل قطعة وعّدها.

اأعِط قطعة من اللغز لكل طفل. واطلب من كل طفل اأن يجد القطعة املقابلة )على �شبيل املثال،  z 

القطعة ذات النقط اخلم�س يكون مكانها مع القطعة التي حتمل العدد 5(. اطلب اإىل االأطفال اأن 

يقفوا بالرتتيب ح�شب توافقاتهم بني النقط واالأعداد. ثم اطلب منهم اإكمال لغز الدائرة، باإ�شافة كل 

زوج من القطع، النقط واالأعداد، بالرتتيب ال�شحيح.

اأعِط االأطفال كثرياً من التدريب على عّد كل �شيء. كم طفالً �شغرياً؟ وكم طفالً اأكرب �شناً؟ وكم  z 

مقدماً للرعاية؟ وما هي اأكرب املجموعات؟

اكتب االأعداد من z 10-1 على بطاقات، بحيث تخ�ش�س لكل رقم بطاقة. واأعِط كل طفل بطاقة. واطلب 

اإليهم اأن يجدوا قطعة اللغز التي بها نف�س العدد من النقط.

ا�شتعمل البطاقات، وقطع االألغاز، بل وحتى االأطفال مل�شاعدة االأطفال على تعلم اجلمع والطرح  z 

الب�شيط. وعلى �شبيل املثال: اجل�س يف حلقة. واطلب اإىل خم�شة اأطفال اأن يقفوا. ثم اطلب من طفل 

واحد اجللو�س. كم طفالً ما زالوا واقفني؟

اطلب من اأحد االأطفال اأن يعرث على قطعة اللغز التي حتمل ثالث نقط. اطلب من طفل اآخر اأن يجد  z 

القطعة التي حتمل نقطتني. قم بعّد عدد النقط. “كم عندك االآن؟” )5( “هل ت�شتطيع اأن جتد قطعة 

اللغز ذات الرقم 5؟” وكرر هذا مرات كثرية.

األّف بع�س االأغاين واالأهازيج امل�شلية با�شتخدام االأعداد  z 

من 1-10. واإليك منوذجاً لي�شاعدك على ال�رشوع يف 

ذلك: “اأنا عدد اإذا ق�شمتني اإىل كومتني من االأ�شياء 

وكل كومة بها العدد  2، فاأي عدد اأكون؟” )4(

اأ�صياء ترتقبها

يُظهر االأطفال اهتماماً بالعّد. z 

ي�شتطيع االأطفال العّد اإىل العدد z 10 وميكنهم القيام 

بعّد ما ي�شل اإىل 20 بنداً.

ي�شتطيع االأطفال اأن يذكروا اأ�شماء االأعداد املكتوبة من  z 

.5-1

ي�شتطيع االأطفال اأن يذكروا اأ�شماء االأعداد املكتوبة من  z 

.10-6

. z يفهم االأطفال الكلمات واحد و كثري، و اأقل و اأكرث

يبداأ االأطفال يف فهم اأن اجلمع اأو الطرح يغريان االأعداد. z 
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اأحجية تركيب 

القطع

ما ميكنك عمله

دع جمموعة �شغرية من االأطفال تقوم بتفكيك االأحجية واإعادة جتميعها. �شاعد االأطفال اإذا كانت  z 

�شديدة ال�شعوبة.

ميكنك اأن ت�شتخدم الكلمات مل�شاعدة االأطفال على اأن يروا اخلطوة التالية. حرك اإحدى القطع قليالً جداً  z 

حتى يرى كل طفل االإجابة.

اأ�صياء ترتقبها

يُظهر االأطفال اهتماماً بالعّد. z 

. z 20 ي�شتطيع االأطفال العّد اإىل العدد 10 وميكنهم القيام بعّد اأ�شياء ي�شل عددها اإىل

. z 5-1 ي�شتطيع االأطفال اأن يذكروا اأ�شماء االأعداد املكتوبة من

. z 10-6 ي�شتطيع االأطفال اأن يذكروا اأ�شماء االأعداد املكتوبة من

يفهم االطفال الكلمات واحد وكثري، واأقل واأكرث. z 

يبداأ االأطفال يف فهم اأن اجلمع اأو الطرح يغريان االأعداد. z 

طرق ممكنة للتو�صع

ي�شتطيع االأطفال اأن يتحكموا يف حركات اليدين واالأ�شابع ب�شكل جيد جداً. z 

ي�شتطيع االأطفال اأن يلعبوا ب�شكل تعاوين مع االأ�شدقاء يف جمموعة �شغرية. z 

ي�شتطيع االأطفال ا�شتخدام الكلمات واخليال يف التكلم عن االأحجية. z 
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�صوف نعمل ...

يف اأثناء تقدمي الرعاية للرُ�شع و�شغار االأطفال، يتعني التحدث اإليهم اأو الغناء لهم. دع الر�شع واالأطفال 

ال�شغار يعلمون ما �شيحدث يف اخلطوة التالية.

ما ميكنك عمله

�شوف نخرج اإىل اخلارج، �شوف نخرج، �شوف نلعب، ون�شحك،  z “ :اخرت نغمة ماألوفة وقم بغناء ما يلي

ونق�شي وقتاً لطيفاً، و�شنخرج اإىل اخلارج”.

قم بحمل طفلك الر�شيع واالأطفال ال�شغار واحت�شانهم عدة مرات خالل اليوم. z 

اأ�صياء ترتقبها

تزيد املهارات االجتماعية لدى الر�شع واالأطفال ال�شغار، وي�شبحون اأكرث ف�شوالً وثقة بالنف�س. z 

ي�شعر الر�شع واالأطفال ال�شغار باالأمن. z 

يتفاعل الر�شع واالأطفال ال�شغار مع االآخرين ومقدمي الرعاية، مما ي�شاعدهم على اأن ي�شبحوا اأكرث حباً  z 

لالختالط باالآخرين، واأن يتعلموا ب�شهولة اأكرب، واأن يتمتعوا بقدر اأكرب من تقدير الذات والثقة بالنف�س.

طرق ممكنة للتو�صع

اأعط ر�شيعك اأو طفلك ال�شغري منوذجاً لل�شلوك االإيجابي وا�رشحه له. فالر�شع واالأطفال ال�شغار  z 

يتعلمون من خالل التفاعل معك وحماكاة �شلوكك.

�شجع الر�شع االأكرب �شناً واالأطفال ال�شغار على اللعب والتفاعل اإيجابياً مع غريهم من االأطفال. z 

اختلق بع�س االأغاين عن اأ�شماء الر�شع  z 

واالأطفال، بحيث تقول �شيئاً ح�شناً عن كل 

طفل.

حتذيـــــــر

ينبغي دائماً اأن يكون الر�شع واالأطفال حتت  z 

اإ�رشاف مقدمي رعاية يت�شفون بامل�شوؤولية 

واأكرب �شناً.

تاأكد من اأن الر�شع واالأطفال ال ينخرطون  z 

يف اأن�شطة خطرة وتاأكد من عدم تركهم 

مبفردهم.

ال ت�شتخدم العقاب البدين اأو اللفظي  z 

مطلقاً يف ت�شويب �شلوك الر�شع واالأطفال.
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ميكننا اأن نتحرك

ما ميكنك عمله

اجعل طفلني مي�شكان كل منهما بيد االآخر لتكوين نفق.  z 

و�شجع الر�شع واالأطفال ال�شغار على الزحف من خالل هذا 

النفق. وميكن اأي�شاً اأن يكونا �شجرة، اأو جبالً، اأو ج�رشاً ...

للم�شاعدة على التفاهم، �شع نف�شك على نف�س امل�شتوى  z 

البدين الأطفالك الر�شع وال�شغار. قم باالنحناء املنخف�س، 

عند ال�رشورة، بحيث تكون مواجهاً لهم.

ابت�شم دائماً واأظهر اهتماماً حقيقياً برعاية الر�شع  z 

واالأطفال ال�شغار.

اأ�صياء ترتقبها

يزيد الر�شع واالأطفال ال�شغار قدرتهم على التعرف على املواقف واالأ�شياء وحتليلها. z 

تتح�شن قدرة الر�شع واالأطفال ال�شغار على التوازن. ويتعلمون كيفية اجللو�س، والركوع، والزحف  z 

با�شتخدام خمتلف اأجزاء اجل�شم.

يجد الر�شع واالأطفال ال�شغار فر�شة لق�شاء وقت ممتع مع مقدمي الرعاية لهم، وبذلك يبنون الثقة  z 

بالنف�س والثقة االأ�شا�شية باالآخرين.

حتذيـــــــر

ينبغي دائماً اأن يكون الر�شع واالأطفال حتت  z 

اإ�رشاف مقدمي رعاية يت�شفون بامل�شوؤولية 

واأكرب �شناً.

تاأكد من اأن الر�شع واالأطفال ال ينخرطون  z 

يف اأن�شطة خطرة وتاأكد من عدم تركهم 

مبفردهم.

ال ت�شتخدم العقاب البدين اأو اللفظي  z 

مطلقاً يف ت�شويب �شلوك الر�شع واالأطفال.
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الأ�صوات املاألوفـــة

حتدث اإىل الر�شع واالأطفال ال�شغار لكي ي�شمعوا كلماتك ويحاكوها. اأن�شت ملا يخربونك به وكرره. ويزيد ما 

يتعلمه الر�شع واالأطفال ال�شغار عندما يلتقي ب�رش ال�شخ�س البالغ بب�رشهم وهو يتكلم.

ما ميكنك عمله

حتدث اإىل الر�شع واالأطفال ال�شغار قدر االإمكان. فهذا ي�شاعدهم على اأن يتعلموا الكالم ب�شهولة اأكرث  z 

عندما يتكون لديهم اال�شتعداد لذلك.

تذكر �شوتاً يحب اأحد الر�شع اأن ي�شدره، مثل، با، با، اأو ما، ما. وعندما يكون هادئاً، انطق بهذا ال�شوت  z 

للر�شيع. وانظر لرتى ما اإذا كان �شيجيبك بنف�س ال�شوت.

غرّي ال�شوت قليالً باأن تخف�شه اأو ترفعه، اأو جتعله اأ�رشع اأو اأبطاأ، اأو اأعلى اأو اأخف�س. z 

راقب وجه الر�شيع لرتى راأيه يف هذه التغيريات. z 

اأ�صياء ترتقبها

تتغري وجوه الر�شع واالأطفال ال�شغار تبعاً الختالف االأ�شوات التي ت�شدرها. z 

يتمتم الر�شع واالأطفال ال�شغار ب�شل�شلة من االأ�شوات. z 

يحاكي الر�شع واالأطفال ال�شغار ال�شوت الذي حتدثه. z 

يُظهر الر�شع واالأطفال ال�شغار اغتباطهم بال�شحك اأو ال�شياح املرتفع. z 

طرق ممكنة للتو�صع

يف اأثناء جلو�شك مع جمموعة �شغرية من الر�شع واالأطفال ال�شغار، تخري ا�شم واحد منهم وردد نغمة  z 

ب�شيطة با�شتخدام اأ�شماء بقية االأطفال على التوايل: “اأين كاماال؟” )مع االإ�شارة اإىل الطفلة املعنية(.  

“ها هي! هذه كاماال”.

�شع الر�شيع على بطنه. واجل�س بقرب الر�شيع زاحفاً  z 

باأ�شابعك ببطء جتاهه. “ها هي اأ�شابعي قادمة. ها هي 

قادمة. تقرتب ثم تقرتب. واأخرياً مل�شتك!”

لتغيري اللعبة، اجعل اأ�شابعك تزحف ببطء، ثم ب�رشعة، اأو  z 

انتظر فرتات خمتلفة من الوقت قبل دغدغة الر�شيع.

z .علم االأطفال ال�شغار االأغنيات التي ت�شتمل على ا�شم اأ�رشتهم، وقريتهم، ومعلومات االت�شال

حتذيـــــــر

ينبغي اأال تنطق باأ�شوات اأو بغناء ب�شوت مرتفع للغاية؛ فذلك قد يخيف االأطفال. z 

ابت�شم قدر االإمكان وامنح الر�شع واالأطفال ال�شغار االطمئنان والثقة. z 
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هل ت�صتطيع اأن تقلدين؟

اإن االأطفال الر�شع، حتى اأ�شغرهم، ين�شتون عندما يخاطبهم 

اأحد ويردون بطرقهم اخلا�شة. وهم يراقبون فم ال�شخ�س البالغ وهو 

يتحرك، ويلوحون باأرجلهم واأذرعهم اأو يردون عليه بالهديل والقرقرة.

ما ميكنك عمله

يف اأثناء جلو�س الر�شع واالأطفال ال�شغار، العب معهم لعبة  z 

�شغرية هي “قلدين”. قم باأعمال ب�شيطة اأمامهم وحاول اأن 

جتعلهم يقلدونك. على �شبيل املثال، �شفق بيديك، اأو اربت 

على راأ�شك، واأِمل راأ�شك من جانب جلانب. و�شجعهم باأن تقول: 

“�شفق بيديك. نعم هكذا”.

اأ�صياء ترتقبها

ين�شت الر�شع واالأطفال ال�شغار للكلمات املاألوفة. z 

يقلد الر�شع واالأطفال ال�شغار اإمياءاتك ويتعلمون كيف يحركون اأج�شامهم. z 

طرق ممكنة للتو�صع

اأ�رش اإىل عينيك، واأنفك، وفمك، وافعل نف�س ال�شيء بالن�شبة للر�شيع اأو الطفل ال�شغري. ام�شك بيد  z 

الر�شيع اأو الطفل واجعله يلم�س عينيه، واأنفه، وفمه.  “هل ترى اأنفي؟ وها هو اأنفك اأنت”.

اطلب من االأطفال ال�شغار اأن يقوموا  z 

مبهام مثل “اعمل �شكالً م�شحكاً”؛ اأو 

“امل�س راأ�شك”؛ اأو “اربت على قدمك”؛ اأو 
“اقفز اإىل اأعلى”؛ اأو “ار�شم دوائر على 

بطنك”.

اطلب من االأطفال ال�شغار اأن يحاكوا  z 

و�شعك، كما يف “قفوا طواالً مثل 

ال�شجرة”؛ اأو “كرّب )اأو �شّغر( نف�شك قدر 

االإمكان”.

حتذيـــــــر

ينبغي اأال تنطق باأ�شوات اأو بغناء ب�شوت  z 

مرتفع للغاية؛ فذلك قد يخيف االأطفال.

ابت�شم قدر االإمكان وامنح الر�شع  z 

واالأطفال ال�شغار االطمئنان والثقة.
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 ميكننا اأن نعزف املو�صيقى

حاول اأن تهبط اإىل م�شتوى ب�رش الر�شع واالأطفال؛ فهذا ميكن اأن يفتح باب التوا�شل والتفاعل مع االأطفال 

اأو يزيده ات�شاعاً. واأبلغهم مبا �شيحدث بعد ذلك.

ما ميكنك عمله

قل لالأطفال ال�شغار اإنهم �شيعزفون اأدوات ج�شمهم املو�شيقية:  z 

االأذرع واالأيدي.

اعر�س لهم بع�س الطرق املمكنة الإحداث اأ�شوات باأج�شامهم:  z 

الت�شفيق باأيديهم، طرقعة اأ�شابعهم، الت�شفيق باأيديهم على 

اأفخاذهم، النقر على املن�شدة اأو على االأر�س بقب�شة اأيديهم.

اأ�صياء ترتقبها

مبقدور الر�شع واالأطفال ال�شغار اأن يفكروا يف طرق الإحداث  z 

�شوت باأج�شامهم.

يكرر الر�شع واالأطفال ال�شغار احلركات واللغة. z 

طرق ممكنة للتو�صع

ينبغي اأن يجل�س مقدموا الرعاية يف و�شع مريح وماأمون يف  z 

مواجهة الر�شيع اأو الطفل. ابداأ يف الت�شفيق اأو قل: “�شفق، �شفق، �شفق، بيديك”. وانظم ايقاعاً 

م�شلياً من �شنعك اأو تتبع فيه قيادة الر�شيع اأو الطفل. اطلب من الر�شيع اأو الطفل : “�شفق بيديك 

االآن. حرك يديك، �شفق...�شفق...�شفق”.

األّف اأغنيات من عندك وكررها لي�شمعها  z 

الر�شيع اأو الطفل ال�شغري املرة تلو املرة.

احمل الر�شيع اأو الطفل ال�شغري بني  z 

ذراعيك وارق�س اأو متايل اأثناء غنائك اأغاين 

االأطفال املاألوفة.

حتذيـــــــر

ينبغي اأال تنطق باأ�شوات اأو بغناء ب�شوت  z 

مرتفع للغاية؛ فذلك قد يخيف االأطفال.

ابت�شم قدر االإمكان وامنح الر�شع  z 

واالأطفال ال�شغار االطمئنان والثقة.
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اأنا هنا. من الذي هنا؟

حاول اأن تهبط اإىل م�شتوى ب�رش الر�شع واالطفال؛ فهذا ميكن اأن يفتح باب التوا�شل والتفاعل مع االأطفال 

اأو يزيده ات�شاعاً. واأبلغهم مبا �شيحدث بعد ذلك.

ما ميكنك عمله

نادي اأو تغّنى با�شم الر�شيع اأو الطفل. الحظ الر�شيع  z 

اأو  الطفل لرتى ما اإذا كان يركز على ال�شوت.

اأنا  z “ ترمن بالنظم “اأنا هنا. من الذي هنا؟” ثم غنه ثانية

هنا. من الذي هنا؟” ولكن يف هذه املرة، اأ�شف ا�شم 

الر�شيع اأو الطفل وا�شم مقدم الرعاية.

كرر ذلك عدة مرات مع االبت�شام. z 

اأ�صياء ترتقبها

يتفاعل الر�شع واالأطفال ال�شغار مع بع�شهم البع�س  z 

ومع مقدمي الرعاية، مما ينمي ويعززمهاراتهم االجتماعية، وتعلمهم املبكر، وتقديرهم لذواتهم، وثقتهم 

باأنف�شهم.

تزيد قدرة الر�شع واالأطفال ال�شغار على االإدراك والتحليل. z 

طرق ممكنة للتو�صع

اأهالً، )ا�شم الطفل( هنا،  z “ كلما دخل طفل الغرفة، غّن اأو اهتف قائالً “انظر )ا�شم الطفل( هنا”، ثم قل

ونحب اأن نلوح الأ�شدقائنا”. كرر هذا العمل عدة مرات بينما ين�شم اإليك اأطفال اآخرون. وميكن تكرار هذا 

اأي�شاً بالن�شبة لالأطفال الذين 

يغادرون منطقة اللعب.

حتذيـــــــر

ينبغي اأال تنطق باأ�شوات اأو بغناء  z 

ب�شوت مرتفع للغاية؛ فذلك قد 

يخيف االأطفال.

ابت�شم قدر االإمكان وامنح الر�شع  z 

واالأطفال ال�شغار االطمئنان 

والثقة.
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ً اإين اأرى �صيئا

حاول اأن تهبط اإىل م�شتوى ب�رش الر�شع واالأطفال؛ فهذا ميكن اأن يفتح باب التوا�شل والتفاعل مع االأطفال 

اأو يزيده ات�شاعاً. واأبلغهم مبا �شيحدث بعد ذلك.

ما ميكنك عمله

قم بالتقاط اأ�شياء خمتلفة من املوجودة حولك اأو االإ�شارة اإليها.  z 

وا�شاأل “ماذا اأرى؟ “

قم بالتم�شية مع الر�شيع اأو الطفل ال�شغري يف اأرجاء الغرفة. �شجع  z 

الر�شيع اأو الطفل ال�شغري على مل�س اأ�شياء خمتلفة امللم�س. وتكلم 

عن ملم�س االأ�شياء بينما يلم�شها الر�شيع اأو الطفل.

اأ�صياء ترتقبها

يدرك االأطفال الر�شع وال�شغار االأ�شياء املاألوفة ويحاولون النطق  z 

باأ�شمائها.

يتفاعل الر�شع واالأطفال ال�شغار مع بع�شهم البع�س ومع مقدمي  z 

الرعاية، مما ينمي ويعززمهاراتهم االجتماعية، وتعلمهم املبكر، 

وتقديرهم لذواتهم، وثقتهم باأنف�شهم.

تزيد قدرة الر�شع واالأطفال ال�شغار على االإدراك والتحليل. z 

طرق ممكنة للتو�صع

انظر يف اأرجاء الغرفة وا�شاأل اأين توجد بع�س االأ�شياء املاألوفة. �شجع الر�شيع االأكرب �شناً اأو الطفل  z 

ال�شغري على النظر اإىل ال�شيء الذي تنادي با�شمه.

�رش اإىل حيث يوجد ال�شيء املعني واجعل الطفل  z 

ال�شغري يلم�شه مع ت�شجيعه على اأن ينطق 

با�شمه.

حتذيـــــــر

ينبغي اأال تنطق باأ�شوات اأو بغناء ب�شوت مرتفع  z 

للغاية؛ فذلك قد يخيف االأطفال.

ابت�شم قدر االإمكان وامنح الر�شع واالأطفال ال�شغار  z 

االطمئنان والثقة.
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وقت للكالم الهادئ

حاول اأن توجد نوعاً من التقاء العينني اأو التال�شق البدين بالر�شع واالأطفال؛ فهذا ميكن اأن يفتح باب 

التوا�شل والتفاعل مع االأطفال اأو يزيده ات�شاعاً. واأبلغهم مبا �شيحدث بعد ذلك.

ما ميكنك عمله

خ�ش�س قليالً من الوقت للتكلم مع ر�شيعك اأو طفلك ال�شغري. z 

اأجل�شه على حجرك، ورمبا مع متا�شك اأيديكما. z 

حتدث اإىل الر�شيع اأو الطفل ال�شغري برفق عن اأي �شيء قد تراه �شيقاً. z 

اأ�صياء ترتقبها

ينطق االأطفال ال�شغار بب�شع كلمات قالئل وي�شعرون باأهميتهم. z 

طرق ممكنة للتو�صع

انظر كيف ين�شت الر�شيع اأو الطفل ال�شغري لك. z 

اأ�شف اإىل اأي كلمة يقولها. z 

حتذيـــــــر

ينبغي اأال تنطق باأ�شوات اأو بغناء ب�شوت مرتفع  z 

للغاية؛ فذلك قد يخيف االأطفال.

ابت�شم قدر االإمكان وامنح الر�شع واالأطفال  z 

ال�شغار االطمئنان والثقة.
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ن�صتطيع احلركة/

لعبة “ال�صتغماية”

حاول اأن تهبط اإىل م�شتوى ب�رش الر�شع واالأطفال؛ فهذا ميكن اأن يفتح باب التوا�شل والتفاعل مع االأطفال 

اأو يزيده ات�شاعاً. واأبلغ االأطفال مبا �شيحدث بعد ذلك.

ما ميكنك عمله

اجعل طفلني مي�شكان كل منهما بيد االآخر لتكوين  z 

نفق. و�شجع الر�شع واالأطفال ال�شغار على الزحف من 

خالل هذا النفق. وميكن اأي�شا اأن يكونا �شجرة، اأو جبالً...

قم باالنحناء املنخف�س  بحيث تكون مواجهاً لالأطفال؛  z 

فهذا ي�شجع على التوا�شل املنفتح اأو على زيادته.

ابت�شم دائماً واأظهر اهتماماً حقيقياً برعاية الر�شع  z 

واالأطفال ال�شغار.

اأ�صياء ترتقبها

زيادة القدرة على االإدراك والتحليل. z 

حت�شن االإح�شا�س بالتوازن؛ يتعلم االأطفال كيف يجل�شون، ويركعون، ويزحفون با�شتخدام خمتلف اأجزاء  z 

اجل�شم.

تتاح لالأطفال فر�شة لق�شاء وقت ممتع مع مقدمي الرعاية لهم؛ ويكت�شبون الثقتة بالنف�س والثقة  z 

االأ�شا�شية باالآخرين.

حتذيـــــــر

ينبغي اأن يكون االأطفال ال�شغار دائماً حتت اإ�رشاف مقدمي رعاية يت�شفون بامل�شوؤولية واأكرب �شناً. z 

تاأكد من اأن االأطفال ال ينخرطون يف اأن�شطة خطرة وتاأكد من عدم تركهم مبفردهم. z 

ال ت�شتخدم العقاب البدين اأو اللفظي مطلقاً يف ت�شويب �شلوك الطفل. z 
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اتبعوا القائد

يحتاج االأطفال اإىل ال�شعور باالنتماء لفريق. واإ�شناد االأدوار هو من طرق زيادة ال�شعور بامل�شوؤولية، وبناء الثقة، 

وتنظيم التفاعل مع االأطفال. واأبلغ االأطفال مبا �شيحدث بعد ذلك.

ما ميكنك عمله

اخرت طفالً ليكون القائد. ينه�س القائد ويتبعه باقي االأطفال، مقلدين اإياه وهو يتحرك يف اأرجاء الغرفة،  z 

ممار�شاً النط، والت�شفيق باالأيدي، واالإمياء بالراأ�س، والتلويح، والقفز، الخ.

قم باختيار قائد جديد ثم ت�شتمر اللعبة. z 

مار�س هذه اللعبة على مدى عدة اأيام حتى ي�شيب كل طفل دوره يف القيادة. z 

اأ�صياء ترتقبها

تتاح لالأطفال فر�شة للتعبري عن اأنف�شهم. z 

تتاح لالأطفال فر�شة لقيادة االأطفال االآخرين يف اأحد االأن�شطة. z 

ت�شند اإىل االأطفال اأدوار حمددة يف الفريق ويكونون �شعوراً باأهميتهم. z 

حتذيـــــــر

ينبغي اأن يكون االأطفال ال�شغار  z 

دائماً حتت اإ�رشاف مقدمي رعاية 

يت�شفون بامل�شوؤولية واأكرب �شناً.

تاأكد من اأن االأطفال ال  z 

ينخرطون يف اأن�شطة خطرة 

وتاأكد من عدم تركهم مبفردهم.

ال ت�شتخدم العقاب البدين اأو  z 

اللفظي مطلقاً يف ت�شويب 

�شلوك الطفل.
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ً اأ�صدقــــاء معـــا

يحتاج االأطفال اإىل اأن يروا اأن لهم اأ�شدقاء حتى ال ي�شعروا بالعزلة. وتتاح الفر�س للبنات واالأوالد لال�شرتاك 

معاً يف نف�س االأن�شطة. عّرف االأطفال مبا �شيحدث بعد ذلك.

ما ميكنك عمله

اطلب من االأطفال اأن يختاروا �شديقاً ك�رشيك لهم. اإذا �شمحت الثقافة بذلك، �شجع على االختالط )اأوالد  z 

وبنات معاً(.

اقرتح اأن مي�شك االأطفال باأيدي بع�شهم البع�س ويختاروا عندما ياأتي دورهم، ثم يقومون بن�شاط بدين معاً،  z 

على �شبيل املثال، اجلري، اأو القفز، اأو النط، اأو امل�شي اإىل الوراء.

مار�س هذه اللعبة على مدى عدة اأيام حتى ي�شيب كل طفل دوره يف القيادة. z 

اأ�صياء ترتقبها

ي�شعر االأطفال باالأمن مع االأطفال االآخرين. z 

يتمتع كل من البنات واالأوالد بتفاعالت ودية مع االآخرين. z 

تتاح لالأطفال فر�شة لتكوين �شداقات جديدة. z 

طرق ممكنة للتو�صع

اطلب اإىل االأطفال اأن يجل�شوا متقاربني يف دائرة بحيث تتالم�س اأكتافهم. z 

ابداأ يف التمايل اأماماً وخلفاً يف متابعة الأغنية. z 

تكلم عن مدى املتعة التي يف اللعب معاً. z 

حتذيـــــــر

ينبغي اأن يكون االأطفال ال�شغار  z 

دائماً حتت اإ�رشاف مقدمي رعاية 

يت�شفون بامل�شوؤولية واأكرب �شناً.

تاأكد من اأن االأطفال ال ينخرطون  z 

يف اأن�شطة خطرة وتاأكد من عدم 

تركهم مبفردهم.

ال ت�شتخدم العقاب البدين اأو  z 

اللفظي مطلقاً يف ت�شويب 

�شلوك الطفل.
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لعبــــة واحدة، وطفالن

يحتاج االأطفال اإىل اأن يروا اأن لهم اأ�شدقاء حتى ال ي�شعروا بالعزلة. وتتاح الفر�س للبنات واالأوالد لال�شرتاك 

معاً يف نف�س االأن�شطة. عّرف االأطفال مبا �شيحدث بعد ذلك.

ما ميكنك عمله

اروِ لالأطفال ق�شة عن �شجار بني طفلني ت�شاربا الأن كليهما كانا يريدان  z 

نف�س اللعبة. واطلب من االأطفال اأن ي�شاعدوا يف حل م�شكلة الت�شاجر. 

وجه اأ�شئلة مثل: “ماذا تفعل لو كنت اأحد هذين الطفلني؟”

يُختار طفالن لتمثيل موقف الطفلني املت�شاجرين. z 

�شجعهما اأنت واالأطفال االآخرون على اأن يحاوال حل امل�شكلة عن طريق  z 

املناق�شة للتو�شل اإىل اتفاق متبادل.

�شجع االأطفال على الت�شفيق للحل االإيجابي للم�شاجرة. z 

اأ�صياء ترتقبها

يعرف االأطفال كيف ي�شرتكون ويتفاعلون مع االآخرين. z 

ي�شعر االأطفال باأهميتهم. z 

تتاح لالأطفال فر�شة للتعبري عن اأنف�شهم مع اآخرين يف اأحد االأن�شطة. z 

طرق ممكنة للتو�صع

كن يقظاً للخالفات التي تن�شاأ بني االأطفال يف املجموعة و�شجعهم  z 

على اال�شتعانة مبهارات حل امل�شكالت. جتنب حل م�شاكلهم بالنيابة 

عنهم.

افر�س ح�شرية ميكنهم اأن يذهبوا اإليها للتكلم واللعب من اأجل حل نزاعاتهم بالطرق ال�شلمية. z 

�شاعد االأطفال على خماطبة بع�شهم البع�س الأول مرة، ثم ميكنهم اأن يفعلوا ذلك وحدهم بعد ذلك.  z 

وبدالً من تدخل اأحد البالغني يف كل مرة ين�شاأ فيها نزاع بني االأطفال، ميكن لالأفراد املعنيني اأن يتوجهوا 

اإىل “ح�شرية ال�شالم” حللها فيما بينهم.

z .ميكن توفري الدمى املتحركة اأو الورق واالأقالم امللونة مل�شاعدة االأطفال يف التعبري عن م�شاعرهم

حتذيـــــــر

ينبغي اأن يكون االأطفال ال�شغار دائماً حتت اإ�رشاف مقدمي رعاية يت�شفون بامل�شوؤولية واأكرب �شناً. z 

تاأكد من اأن االأطفال ال ينخرطون يف اأن�شطة خطرة وتاأكد من عدم تركهم مبفردهم. z 

ال ت�شتخدم العقاب البدين اأو اللفظي مطلقاً يف ت�شويب �شلوك الطفل. z 
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 م�صاعدة ال�رشكاء

يحتاج االأطفال اإىل اأن يروا اأن لهم اأ�شدقاء حتى يكّونوا روابط وال ي�شعروا بالعزلة. وتتاح الفر�س للبنات 

واالأوالد لال�شرتاك معاً يف نف�س االأن�شطة. عّرف االأطفال مبا �شيحدث بعد ذلك.

ما ميكنك عمله

ي�شكل االأطفال جمموعات من طفلني يجل�س كل منهما ظهرا لظهر ومت�شابك الذراعني مع �رشيكه.  z 

ويف هذا الو�شع يعمالن بالت�شافر معاً من اأجل الوقوف. ثم اطلب من االأطفال اأن يواجهوا بع�شاً مع 

ثني االأرجل قليالً وتالم�س االأقدام. وتتما�شك اأيدي ال�رشكاء ويعملون معاً على الوقوف من هذا الو�شع.

اأ�صياء ترتقبها

تتاح لالأطفال فر�شة للتعبري عن اأنف�شهم. z 

ي�شعر االأطفال باأهميتهم. z 

تتاح لالأطفال فر�شة لقيادة االأطفال االآخرين يف اأحد االأن�شطة. z 

طرق ممكنة للتو�صع

ينجح نف�س هذا النوع من الن�شاط اأحياناً مع املجموعات املوؤلفة من ثالثة اأو اأربعة اأطفال. z 

z .ًتكلم مع االأطفال عن اأهمية العمل معا

حتذيـــــــر

ينبغي اأن يكون االأطفال ال�شغار دائماً حتت اإ�رشاف مقدمي رعاية يت�شفون بامل�شوؤولية واأكرب �شناً. z 

تاأكد من اأن االأطفال ال ينخرطون يف اأن�شطة خطرة وتاأكد من عدم تركهم مبفردهم. z 

ال ت�شتخدم العقاب البدين اأو اللفظي مطلقاً يف  z 

ت�شويب �شلوك الطفل.




