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For an electronic version of this ATTACHMENT AND YOUR CHILD’S FEELINGS tipsheet, please contact: DCA.public.inquiries@phac-aspc.gc.ca.
Pour recevoir une version électronique de la fiche de renseignements L’ATTACHEMENT ET LES SENTIMENTS DE VOTRE ENFANT, veuillez s’il vous plaît contacter : 

DEA. renseignements.publiques@phac-aspc.gc.ca.

التعلّق ومشاعر طفلك

إن تعلّق طفلك بك يُحدث فرًقا. يؤثر  •

تعلّق األطفال بوالديهم عىل منوهم العقيل، 

فعندما يشعرون باألمان يصبحون جاهزين 

للتعلّم.

انتبه جيًدا عىل طفلك. الحظ ما يريد أن  •

يخربك به، ما يحب وما ال يحب. تجاوب 

معه، ابتسم عندما يبتسم لك وتكلّم معه 

عندما يصدر أصواتًا بسيطة.

 تدوم رابطة التعلّق القوي التي 

تبنيها مع طفلك عندما يكون 

صغريًا مدى الحياة.

علّم طفلك املشاعر. يبيك طفلك ليُعلمك  •

أنه بحاجة ألن تعتني به، ومن األفضل أن 

تذهب إىل طفلك عندما يبيك. عندما يصبح 

أكرب، تكلّم معه عن املشاعر واستخدم 

الكلامت التي تصف املشاعر كالفرح 

والحزن والغضب والعصبية.

تواصل مع طفلك. تبدأ قدرة الطفل عىل  •

الحب والثقة واإلحساس والتعلّم عرب 

الرابطة العاطفية القوية التي يكّونها مع 

األشخاص الذين يعتنون به، ويبدأ هذا 

االتصال العاطفي قبل والدته، ويسمى 

التعلّق.

استجب الحتياجات طفلك. ينشأ التعلّق  •

اآلمن عندما تستجيب الحتياجات طفلك. 

فهو بحاجة إىل حنانك وحبك وإىل أن 

يتعلّق بك. حاول تهدئة طفلك عندما 

يكون منزعًجا أو خائًفا أو مريًضا، أو إذا 

أصيب بأذى. عانقه واحضنه كثريًا. تحّدث 

إليه وغّن له بصوت ناعم. 
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أنشطة مسلية وبسيطة 

املشاعر يف صور
ميكنك صنع كتاب منزيل حول املشاعر. قّص صوًرا ألطفال من  •

املجالت والصحف عىل أن تعرّب هذه الصور عن مشاعر مختلفة. 

ألصق الصور عىل لوحات كرتونية صغرية باستخدام الصمغ أو 

الرشيط الالصق. أحدث ثقبني يف أحد جوانب اللوحات ثم أجمعها 

مًعا عىل شكل كتاب بتمرير رشيط أو حبل قصري من خالل الثقبني.

إذا كنت متتلك آلة تصوير )كامريا(، ميكنك استخدام صور طفلك  •

لصنع الكتاب. التقط صوًرا له وهو يتظاهر بالحزن والفرح 

واإلحباط والغضب وامللل وهكذا، سوف يستمتع طفلك بالنظر إىل 

صوره، دعه يقلّب الصفحات ويخربك مبا يشعر. 

لعبة بيكابوو ولعبة الغّميضة
يخاف الرّضع وصغار األطفال أحيانًا عندما يبتعد عنهم أهلهم.  •

ميكنك لعب ألعاٍب يتعلّم طفلك من خاللها أنك ستعود دوًما حتى 

لو ابتعدت. 

ميكنك أن تبدأ مع طفلك يف عمر صغري كالشهر الرابع أو الخامس  •

فقط. ضع طفلك عىل مقعد لألطفال واجلس مواجًها له. اجعل 

وجهك قريبًا جًدا من وجهه. عندما ينظر إليك قم بإخفاء وجهك 

خلف قطعة قامش قائاًل: “أين أنا؟”. عندما يبدأ يف تحريك قدميه 

ويديه أبعد قطعة القامش وقل بلطف “بيكابوو” وابتسم له. انتظر 

حتى يبتسم لك ثم أخِف وجهك من جديد. العبه برفق، وتوقّف 

عندما يبدو أنه مل يعد مهتاًم باللعب.

عندما يكرب طفلك سيكون بإمكانه وضع قطعة القامش أمام وجهه  •

اللعبة. ليلعب 

أّما يف لعبة الغّميضة، فعليك تبادل األدوار مع طفلك وقد كرب قلياًل.  •

سيختبئ أحيانًا حيث ميكنك أن تراه. تظاهر بأنك ال تراه قائاًل: “أين 

أنت؟”، فهذا يشعره باإلثارة. ابحث يف عدة أماكن قبل أن تقول 

أخريًا: “وجدتك!”، ثم اختبئ وانتظر حتى يجدك.



العقل 

أحط طفلك بالفرص ليتعلّم

العب خارج املنزل. ففي الخارج، يستطيع  •

األطفال القيام بأمور ال يستطيعون القيام 

بها داخل املنزل. سيستمتع طفلك باللعب 

خارج املنزل يف أي طقس كان. العبا يف 

املنتزه يف حوض الرمل، والعبا يف الثلج، 

وتراّشا مبياه الربك يف املطر. اصطحب 

طفلك إىل برك السباحة الضحلة أو 

الشاطئ.

إن عقل طفلك يف طور 
النمو، وميكنك مساعدته 

من خالل الحديث إليه واللعب معه 
والقراءة له.

وّفر لطفلك مواد متنوعة ليلعب بها. ليس  •

من الرضوري أن تكون ألعاب األطفال 

باهظة الثمن، فلديك يف املنزل العديد من 

األشياء املمتعة التي ميكن اللعب بها. فيام 

ييل بعض األفكار: العبوات البالستيكية 

الفارغة والقوارير وأكواب القياس واألواين 

واألنابيب املصنوعة من الكرتون املقّوى 

والصناديق الفارغة.

ميكنك عمل ألوان مختلفة من معجون  •

اللعب ليلعب بها طفلك أو إدخال بعض 

الثلج إىل املنزل يف وعاء خالل فصل الشتاء. 

تفّقد كل يشء تعطيه لطفلك للتأكد من 

أنه نظيف وآمن.

ميكنك املساعدة يف منو عقل طفلك من  •

خالل الحديث معه. تكلّم مع رضيعك 

منذ والدته، كلّمه عام تفعله وما يفعله 

هو، وِصف له األشياء التي يراها ويسمعها 

من حوله. عندما يبدأ طفلك يف الكالم 

استمع ملا يقوله، وشّجعه عىل الحديث عن 

األشياء التي تحدث معه. تبادال األدوار بني 

الحديث واالستامع.

اقرأ القصص واحكها له يومًيا. ميكنك  •

مطالعة الكتب املصورة مع طفلك الرضيع 

والتحّدث إليه عام تراه. ميكن لألطفال 

تعلّم األشياء التي ال يرونها يف حياتهم 

اليومية من خالل الكتب. قّص عىل طفلك 

حديث امليش قصًصا حول األحداث التي 

مرّت بك خالل اليوم. 

شاركه القصص واألغاين واألناشيد. حّدثه  •

عن ثقافتك ومعتقداتك وتقاليدك وقيمك.
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أنشطة مسلية وبسيطة

الرسم عىل األرصفة

إن طباشري الرسم عىل األرصفة ليست 

باهظة الثمن، وميكن لطفلك أن يستمتع بها 

لساعات. ميكن لصغار األطفال كمن هم يف 

عامهم األول مسك الطباشري والخّط بها، إال 

أن معظم األطفال يف هذه السن الصغرية 

يريدون فقط وضع الطباشري يف فمهم. 

تحّسبًا لذلك، ابحث عن طباشري غري سامة.

عندما يبلغ األطفال عامهم الثاين، يكون 

معظمهم قادًرا عىل الرسم بالطباشري عىل 

األرصفة، حيث ميكنهم عمل الكثري من 

الرسومات دون أن تنفذ املساحة املخصصة 

للرسم. 

1 كوب من الدقيق )250 ملم(	 

¼ كوب من الملح	 

2 ملعقة كبيرة من ُزبد الطرطير )30 ملم(	 

2. أضف إىل املكونات املخلوطة يف الوعاء:

1 كوب من الماء )250 ملم(	 

بضع قطرات من صبغة الطعام	 

1 ملعقة كبيرة من الزيت )15 ملم(	 

3. قلّب كل املكونات مًعا واطبخها عىل 

درجة حرارة متوسطة لبضع دقائق.

4. عندما يصبح الخليط دافئًا ويتكّور يف 

الوعاء، افرده عىل سطح املطبخ املغطّى 

بالدقيق واعجنه بيديك حتى يصبح طريًّا. 

5. خزّن املعجون يف وعاء بالستييك يف 

الثالجة.

معجون اللعب 

يشّجع معجون اللعب األطفال عىل اإلبداع، 

حيث ميكنهم تشكيل أي شكل يرغبون به، 

كام ميكنهم الضغط عليه بأدوات مختلفة 

لعمل قوام وأمناط مختلفة. وبهذا يكتسبون 

مهارة التحّكم يف أصابعهم وعضالت يديهم. 

عندما يكربون، ميكنهم عمل أشكال عىل 

هيئة أشخاص وحيوانات للعب بها. كام يرى 

بعض األطفال أن اللعب باملعجون يساعد 

تهدئتهم. عىل 

ميكنك إعطاء معجون اللعب لطفلك حاملا 

يتوقّف عن الرغبة يف أكله، ويكون هذا نحو 

الشهر 12 لدى بعض األطفال. أما بالنسبة 

لألطفال اآلخرين، قد ال يكون ذلك ممكًنا 

قبل أن يبلغوا عامني ونصف. سيستمتع 

طفلك باللعب مبعجون األطفال لعدة 

سنوات.

فيام ييل وصفة لعمل معجون لعب منزيل، 

ابحث عن زبد الطرطري يف قسم البهارات يف 

متجر البقالة أو متاجر األغذية التي تبيع 

بالجملة.

1. اخلط في وعاء:

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 :  

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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اللعب هو الطريقة التي يتعلّم طفلك من خاللها 

امنح طفلك خربات جديدة. حّفز تعليم  •

طفلك من خالل إضافة أشياء جديدة يلعب 

بها. عرّف طفلك عىل أشخاص آخرين 

ومواقف جديدة، وخّصص وقتًا يوميًا للعب 

داخل املنزل وخارجه. اصطحب طفلك إىل 

املنتزهات ومالعب األطفال.

 اللعب هو الطريقة التي يتعلّم 

طفلك من خاللها. تتغري طرق 

اللعب كلاّم كرب طفلك، وهو بحاجة إىل 

اللعب منذ والدته.

حّد من وقت جلوس الطفل أمام  •

الشاشات. يتعلّم األطفال أكرث عندما 

يلعبون ويتحرّكون بنشاط مع اآلخرين 

ومع أشياء حقيقية. ال يتعلّم طفلك 

باملقدار ذاته عندما يجلس أمام الشاشة، 

ويشمل ذلك أنشطة كمشاهدة التلفاز 

واستخدام الحاسوب )الكمبيوتر( واللعب 

بأجهزة الهواتف الخلوية املحمولة ولعب 

ألعاب الفيديو. ال يُنصح بتلك األنشطة 

التي تعتمد عىل الشاشات لألطفال تحت 

سن السنتني.   

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

يتعلّم األطفال وهم يلعبون. عندما يلعب  •

طفلك، فهو يتّعلم عن العامل ومكانه فيه. 

يتعلّم عمل أشياء جديدة، ويكتشف كيفية 

االنسجام مع األشخاص اآلخرين. كام 

يساعد اللعب الطفل عىل إظهار مشاعره 

ويزيد من ثقته بنفسه.

يحتاج األطفال إىل االستكشاف. دع طفلك  •

يجرّب األشياء الجديدة بنفسه، سيتعلّم من 

فعل اليشء أكرث مام سيتعلّمه من سامعك 

ترشحه له. امنحه الوقت ليستكشف 

ويكتشف بنفسه، ولكن تأكد من أن 

محيطه آمن لالستكشاف. أبعده عن الخطر 

سواء داخل املنزل أو خارجه.
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أنشطة مسلية وبسيطة 

أكياس االستكشاف 
ميكنك لعب ألعاب التخمني مع طفلك باستخدام كيس وبعض األشياء   

املوجودة يف أرجاء املنزل. اطلب من طفلك أن يغلق عينيه أو يغطيهام 

بوشاح عند كل لعبة، وعليه أن يستخدم أذنيه أو أنفه أو أصابعه لتخمني 

ما هي األشياء املوجودة يف الكيس. تبادال األدوار.

االستامع– ضع أشياء يف الكيس ميكنك استخدامها إلصدار ضجة  •

كخشخشة املفاتيح وكرمشة الورق وطقطقة القلم. أخرج شيئًا من 

الكيس وأصدر الصوت، هل يستطيع طفلك تخمني ما هو اليشء 

الذي يصدر الصوت؟

الشّم– اجمع بعض القناين الصغرية الفارغة، كعبوات حبوب األدوية  •

مثاًل، وضع شيئًا له رائحة قوية يف كل عبوة. إذا استخدمت سائالً 

ضع بعًضا منه عىل قطعة قطن وضعها يف العبوة. فيام ييل بعض 

األفكار: زبدة الفول السوداين واملوز والخل والبصل والقرفة. عندما 

يخرج طفلك إحدى العبوات من الكيس، افتحها ودعه يشم ما 

بداخلها دون أن ينظر. هل ميكن لطفلك تخمني ما هو اليشء الذي 

يصدر هذه الرائحة؟

اللمس– ضع يف الكيس أشياء مختلفة امللمس، مثل ليف تنظيف  •

األواين وقطعة اسفنج ومحارم ورقية. سّم أحد األشياء لطفلك 

واطلب منه إخراجها من الكيس دون النظر داخله، واصًفا امللمس: 

خشن، ناعم، غري مستٍو، قاس. ميكنك كذلك وصف امللمس أوالً. هل 

يستطيع طفلك إيجاد يشء ناعم يف الكيس؟

    البحث عن الكنز
قبل الذهاب يف نزهة عىل األقدام يف الحي الذي تسكن فيه، اعمل 

قامئة باألشياء التي قد تجداها يف طريقكام. إذا كان طفلك ال يزال 

صغريًا جًدا، ستكون ثالثة أو أربعة أشياء كافية. ميكنك مثالً البحث 

عن ورقة شجر ووردة بيضاء وغصني صغري وحجر رمادي اللون.

إذا كان طفلك أكرب سًنا أضف املزيد من األشياء إىل القامئة واجعلها 

أكرث تحديًدا. تحّدث عن األشياء املدرجة عىل القامئة قبل الذهاب، 

واحرص عىل أن تكون هذه األشياء متوفرة يف ذلك املوسم ويف ذلك 

الحي.

خذ كيًسا معك قبل أن تذهب، لتضع فيه األشياء عندما تجدها 

وتشطبها من القامئة. عندما تعود إىل املنزل، ضع الكنوز التي عرثتم 

عليها عىل صينية وتحّدث إىل طفلك عن املكان الذي عرثمتا فيه 

عليها وعن األشياء األخرى التي رأيتامها خالل نزهتكام. سيكون 

الطفل األكرب سًنا قادًرا عىل رسد قصة حول مغامرة البحث عن 

الكنز يف الحي.
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