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يّس لطفلك ُحسن الترصّف

امدح طفلك وشّجعه. دع طفلك يعرف  •

أنك الحظت أنه أحسن الترّصف. يؤيت 

املديح والتشجيع بثامرهام عندما تخرب 

طفلك بوضوح ملاذا حازت ترصفاته عىل 

رضاك، فهذا سوف يساعده ليفهم ما 

الذي تنتظره منه.

كن قدوة حسنة. يتعلّم طفلك تقريبًا كل  •

يشء من خالل مراقبة ما يفعله اآلخرون، 

أحسن الترّصف حتى يعلم طفلك ما الذي 

تنتظره منه. إذا أردت أن يكون طفلك 

مؤدبًا، احرص عىل أن يسمعك تقول 

“فضالً” و “شكرًا”.

اجعل محيط طفلك آمًنا وممتًعا. يحب  •

األطفال كرثة الحركة، لذلك اجعل منزلك 

مكانًا آمًنا للّعب، كام أن جعل منزلك 

مكانًا آمًنا للتعلّم واالستكشاف أفضل من 

أن تقول “ال” يف كّل مرة. إذا شعر طفلك 

بامللل، غّي محيطه حتى يبقى مهتاًم 

باألشياء من حوله. عندما تخرجان من 

املنزل، خذ وجبة خفيفة ولعبًة أو كتابًا 

معك لتسلية طفلك. 

ضع روتيًنا ثابًتا لألرسة. يشعر األطفال  •

بأنهم أكرث أمانًا عندما تتكرر األمور 

ذاتها بالرتتيب نفسه كل يوم، فيكون من 

األسهل عىل الطفل إتّباع التعليامت عندما 

يتحول نشاط ما إىل عادة، كقواعد التقاط 

األلعاب عن األرض مثالً. ضع نظاًما 

روتينيًا يوميًا حتى يحصل طفلك عىل 

وجبات منتظمة ويحصل عىل كفايته من 

النوم. ادخل العديد من األنشطة البدنية 

داخل املنزل وخارجه يف النظام اليومي. 

كام سيخلد طفلك إىل النوم بسهولة أكرب 

إذا اتّبعت روتني النوم نفسه كل ليلة.

عندما يكون تعلّق طفلك بك 

قويًا، فعىل األرجح أنه سيتبع 

تعليامتك. 
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اتبع القائد

يتعلّم األطفال الصغار كل يشء تقريبًا من خالل مراقبة ما يفعله  •

اآلخرون من حولهم وتقليدهم، لذا ستعجبهم لعبة اتبع القائد. 

هناك عدة طرق للعب، ميكنك ابتكار لعبة تتطلب الحركة من خالل 

اللعب خارج املنزل أو يف الرواق.

يقلّد الطفل ما تفعله بينام تتحرك أنت بطرق مختلفة، ميكنك السي  •

حول شجرة يف املنتزه مع أرجحة ذراعيك، ثم اجعل القيادة لطفلك 

يف الدوران حول الشجرة. تحرّك كيفام يشاء طفلك واتبع حركاته.

ميكنك لعب اللعبة ذاتها بهدوء أيًضا، جرّب عندما تكون يف الحافلة  •

أو جالًسا يف غرفة االنتظار أن تحرّك يديك بنمط معني وطفلك يقلد 

حركاتك، ثم يبتكر هو منطًا آخرًا وعليك أن تقلّده.

ميكن أن تكون اللعبة غاية يف البساطة لصغار األطفال. إذا كان عمر  •

الطفل 5 سنوات، ميكنك عمل أمناط أكرث تعقيًدا. إن استمتاعكام 

مًعا هي طريقة مضمونة لبناء أوارص التعلّق بينكام.

يومي يف صور

تساعد املخططات املرفقة بالصور طفلك عىل تعلّم روتني األرسة.  •

ميكنك صنع تلك املخططات مع طفلك. استخدم صوًرا ترشح 

كل خطوة مع صغار األطفال، أما مع األطفال األكرب سًنا فيمكنك 

كتابة الكلامت أيًضا. ميكنكام مثالً وضع صور لروتني ارتداء املالبس 

مًعا. الشتوية 

أوالً، أعّد قامئة بجميع املالبس التي يجب أن يرتديها طفلك خارج  •

املنزل يف الربد والثلج، ستحتاج إىل صورة لكل قطعة، ميكنك رسمها 

بنفسك أو قص الصور من إعالنات الصحف أو التقاط صور ملالبس 

طفلك. إذا كان طفلك أكرب سًنا بإمكانه رسم املالبس أو قصها 

بنفسه.

جّهز جميع الصور ثّم ساعد طفلك يف وضعها بالرتتيب الصحيح.  •

دعه يساعدك يف لصقها أو يف وضع الرشيط الالصق عىل ورقة كبية. 

ميكنك تعليق هذا املخطط عىل الحائط قرب املكان الذي يرتدي 

فيه مالبسه عند الخروج.

سيستمتع طفلك بالنظر إىل قامئة الصور ملعرفة ما القطعة التالية  •

التي سيتديها. ميكنك عمل مخطط كهذا ألي من األمور الروتينية 

اليومية، فهذا سيذكر طفلك مبا تنتظره منه.

أنشطة  مسلية  و بسيطة

Space for local health care centre or practitioners’ contact information:
Espace réservé pour inscrire les coordonnées de votre centre de soins de santé local ou d’un professionnel de la santé : 
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طرٌق لتوجيه سلوك طفلك

قّدم له خيارات. إذا كان عمر طفلك  •

سنة ونصف أو سنتني ونصف فاألرجح 

أنه يحب اإلكثار من قول “ال”. حاول أال 

تسأله أسئلة تتطلب اإلجابة بـ “نعم” 

أو “ال”. عىل سبيل املثال، إذا كان عليك 

الذهاب إىل أحد املتاجر، ال تقل: “هل 

تريد الذهاب إىل املتجر اآلن؟”. جرّب 

بداًل عن ذلك أن تقول “نحن ذاهبان إىل 

املتجر اآلن”، ثم أعطه يف الحال خيارين 

ميكنك القبول بهام، مثًل: “هل تريد 

ارتداء السرتة أم الكنزة الصوفية؟”

تابع بفرض العواقب. يستطيع األطفال  •

يف عمر 3 سنوات فام فوق أن يفهموا 

الرابط بني أفعالهم وعاقبة أفعالهم. 

ميكنك فرض عواقب عىل سلوكهم 

ملساعدتهم يف التعلّم من أخطائهم. فإذا 

رمى طفلك الطعام عىل األرض مثًل، يجب 

أن يساعدك عىل تنظيفها. احرص عىل 

أن تكون العواقب عادلة وواقعية وآمنة 

ومناسبة لعمر طفلك. كن لطيفاً وحازًما 

مًعا عندما يفعل طفلك شيئًا مل يكن من 

املفرتض أن يفعله. يجب عليك تنفيذ 

العواقب التي تحّدثت عنها.

ضع عمر طفلك يف االعتبار. يصعب عىل  •

األطفال الصغار جًدا التحّكم يف أنفسهم، 

حتى عندما يعرفون القواعد. كلاّم كرب 

األطفال، أصبح بإمكانهم فهم القواعد 

وتذكّرها بشكل أفضل. عندما تختار 

الطريقة التي توّجه بها سلوك طفلك، 

فّكر فيام يستطيع فعله يف املرحلة 

العمرية التي ميّر بها.

اجذب انتباهه إىل نشاط آخر. عندما  •

يريد طفلك الرضيع الحصول عىل يشء 

خطري حاول أن تريه لعبة أخرى، بحيث 

تشتّت انتباهه عن اليشء الخطري. هل 

يريد طفلك حديث امليش أن يفعل شيئًا 

مخالًفا للقواعد؟ ميكنك أن تشغله بنشاط 

آخر، أمسك يده وقل: “أريد أن أريك 

شيئًا ما هنا”.

ال ميكن أن يحسن الطفل 

الترصّف كام يريد الوالدان طوال 

الوقت، بغض النظر عن مدى 

حسن تربيته. 
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دمية اليد يف الجيب

غالبًا ما يسوء سلوك األطفال عندما  •

يشعرون بالضجر، فيحتاجون أحيانًا إىل 

فعل يشء مسٍل. جرّب استخدام دمية اليد 

املتحركة لتشتيت انتباه طفلك. عندما 

يتغرّي مزاج طفلك سيتحّسن سلوكه.

ميكنك صنع دمية متحركة من جوارب  •

حجمها يناسب حجم كفك. افتح أصابع 

يديك مع وضع اإلبهام مواجًها لألصابع 

األربعة األخرى، ثم أدخل كّفك داخل 

الجورب. قرّب إبهامك إىل األعىل باتجاه 

أصابعك األخرى لعمل فم الدمية، أما 

لعمل األنف، ادفع اإلصبع األوسط إىل 

األمام. اسأل طفلك أين يريد أن تكون 

العينان. ميكنك رسمهام بقلم، أو دع طفلك 

يرسمهام إذا كان عمره مناسبًا.

ميكن أن تكون دميتك املتحركة بسيطة  •

جًدا فلألطفال خيال واسع. ميكنك خياطة 

بعض الصوف امللّون للعينني والشعر إن 

أردت.

ابدأ يف تحريك فم الدمية املتحركة والتكلّم  •

بصوت مختلف. كم سيستغرق طفلك ليبدأ 

بالتحّدث إىل الدمية بدالً من التحّدث 

إليك؟ ميكنك حمل دمية اليد يف جيبك 

وإخراجها يف الوقت املناسب. هل يشعر 

طفلك بامللل من الوقوف يف الصف يف 

متجر البقالة؟ عندما تبدأ دميتك يف رسد 

القصص املضحكة سيتحول ذلك إىل وقت 

املرح. 

ماذا لو... 

العب لعبة “ماذا لو” مع طفلك إذا  •

كان عمره دون السن املدرسية. ميكنك 

مثلً سؤاله: “ماذا لو نسينا حقيبتك؟”، 

فّكرا سويًا يف جميع عواقب نسيان 

حقيبة الظهر. عندما يحني دور طفلك، 

قد يسألك: “ماذا لو قابلنا ديناصورًا يف 

الشارع التايل؟”. أطلق العنان ملخيلتك 

واستمتع. األجوبة السخيفة مقبولة.

تجعل تلك اللعبة طفلك ميارس التفكري يف  •

عواقب أفعاله.

أنشطة  مسلية  و بسيطة

Space for local health care centre or practitioners’ contact information:
Espace réservé pour inscrire les coordonnées de votre centre de soins de santé local ou d’un professionnel de la santé : 
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ضع قواعد معقولة

تكرب الحدود مع طفلك. تتغري القواعد  •

كلام كرب طفلك. عىل سبيل املثال، قد 

ينام يف وقت متأخر أكرث كلاّم أصبح 

أكرب. عندما يكرب طفلك، أرشكه يف تحديد 

الحدود التي ستفرض عليه.

أكِث من التذكري. قد ال يفّكر صغار األطفال  •

دامئًا يف القواعد عندما تريد منهم ذلك، 

فيكرثون من األخطاء. كن صبورًا وحازًما 

بلطف. 

ضع قواعد وحدود واضحة. سيتمّكن الطفل  •

من فهم ما الذي تنتظره منه عندما تكون 

قواعدك واضحة، أذكر له األسباب الكامنة 

وراء تلك القواعد. يجب أن تبقى القواعد  

كام هي كل يوم.

أعط تعليامت واضحة. قل لطفلك ما ميكنه  •

فعله، ال ما ال ميكنه فعله. عىل سبيل املثال، 

بدالً من أن تقول لطفلك “ال تركض”، قل 

له “امش”، أو بدالً من قول “ال ترضب 

الرضيع”، قل له “املس الرضيع برفق”. 

سيشعر كالكام بسعادة أكرب إذا مل تقل له 

“ال” يف كّل مرة.

اعرف ما املتوقع من الطفل يف أعامره  •

املختلفة. يترّصف األطفال ويفكرون 

بطرق مختلفة وهم يف طور النمو. اعرف 

ما الذي ميكن أن تتوقعه من الطفل يف 

أعامره املختلفة. سيعطيك ذلك فكرة 

واقعية عام يستطيع طفلك فعله، ألنه 

سيكون من املحبط لك ولطفلك أن تتوقع 

منه أكرث مام يستطيع فعله قبل بلوغه 

املناسب.  العمر 

يحتاج طفلك إىل توجيهك، كام 

يحتاج إىل أن تكون ثابتًا عىل 

مبدأ وصبوًرا.
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يقول ساميون...

تساعد هذه اللعبة األطفال عىل مامرسة اإلصغاء الجيد واتّباع  •

التعليامت، وتنجح بشكل أفضل مع األطفال البالغني من العمر 

4 سنوات أو أكرث. قد يستمتع باللعبة أيًضا األطفال البالغني من 

العمر 3 سنوات. ميكن لشخصني فقط أن يلعبا اللعبة، كام ميكن 

أن يلعبها مجموعة كبرية من األشخاص.

يقف الشخص الذي ميثّل دور “ساميون” مواجًها اآلخرين، وعندما  •

يقول “يقول ساميون املس خّدك” عىل اآلخرين ملس خّدهم. 

ويستمر ساميون يف إعطاء األوامر لعمل حركات مختلفة. كلاّم 

بدأ األمر بقول “يقول ساميون” عىل اآلخرين إطاعته، أما إذا قال 

ساميون “املس أصابع قدمك” فقط، عىل سبيل املثال، ال ينبغي أن 

يتحرّك أحد.

مع صغار األطفال، من األفضل اللعب دون تحديد الفائز أو  •

الخارس، فإذا اتّبع أحدهم أمرًا مل يكن من املفرتض أن يتبعه، اكتف 

بالضحك ومواصلة اللعب. تبادلوا دور القائد فيام بينكم. 

األغاين  لألمور  الروتينية

إن األغاين وسيلة سهلة لتذكري األطفال بالسلوك الذي تنتظره منهم.  •

فاألطفال يفضلون فعل ما تدعوهم األغنية لفعله عىل أن يأخذوا 

أوامرهم من الوالدين. ميكنك تأليف كلامت جديدة عىل نغمة 

مألوفة. حاول مثاًل أن تدعوهم لتناول الغداء بغناء “إن كنت جائًعا 

وتعرف ذلك تعال كُل” عىل نغمة أغنية

 .”If you’re happy and you know it“ 

قد يجد بعض األطفال االنتقال من نشاط إىل آخر مجهًدا جًدا،  •

ميكن ألغنية مؤلفة أن تفيد يف تلك الحالة، فهي تغري املزاج وتعطي 

إشارات حول ما سيحدث بعد ذلك. سيتعلّم طفلك رسيًعا متييز 

األغنية. ستكون أول نغمتني كافيتان ليعرف ما الذي تريده، حتى أنه 

قد يبدأ يف الغناء معك، ثم سيكون لديه ما تبّقى من األغنية ليقرر 

فعل ما تريده منه.

Space for local health care centre or practitioners’ contact 
information:
Espace réservé pour inscrire les coordonnées de votre 
centre de soins de santé local ou d’un professionnel de la 
santé : 

أنشطة  مسلية  و بسيطة

Space for local health care centre or practitioners’ contact information:
Espace réservé pour inscrire les coordonnées de votre centre de soins de santé local ou d’un professionnel de la santé : 
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