مجموعة من األفكار المتعلقة
بتربٌة األطفال الرضع

وهً مجموعة من األفكار المخصصة للكبار الذٌن
ٌرتبطون باألطفال دون الثالثة و أٌضا ً فً سن الثالثة).
أرجو أن تلعبوا كثٌراً مع األطفال و أن تقضوا معهم
وقتا ً ممتعا ً.

الفهرس
األلعاب واللعب المناسبة لمراحل نمو الطفل.
・األطفال قبل نمو الرقبة – ظهور قوام صلب لها (سن  3-0شهور)
・الطفل فً الفترة التً ٌستطٌع فٌها النوم مع تؽٌٌر اتجاه جسمه ( من  6 -4شهور)
・الطفل خالل مرحلة النمو التً ٌستطٌع خاللها السٌر زاحفا ً ( من  9 -7شهور)
・األطفال خالل الفترة العمرٌة التً ٌستطٌعون خاللها الوقوؾ و السٌر (مع المساعدة أو االستناد) (سن 00أشهر-عام كامل).

・المرحلة العمرٌة التً ٌستطٌع خاللها الطفل السٌر منفرداً (السن:عام واحد – عام ونصؾ)
・األطفال خالل المرحلة العمرٌة التً تتزاٌد فٌها حصٌلتهم من الكلمات (سن عام ونصؾ –عامٌن)

・األطفال خالل المرحلة العمرٌة التً ٌؤكدون خاللها علً آرائهم الشخصٌة (سن العامٌن)
الرٌاضة البدنٌة الموجهة لألطفال الرضع.
نقاط هامة متعلقة بتربٌة األطفال الرضع.

السن الموضح بالشهور هو مجرد
معاٌٌر معروفة علمٌا ً.
ٌختلؾ نمو األطفال من طفل آلخر.
بدء الطفل لمراحل النمو أهم من
السن المعٌاري.
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األلعاب و اللعب المناسبة لمراحل نمو الطفل

األطفال قبل نمو الرقبة – ظهور قوام صلب لها
سن  3-0شهور
・ ال ٌرى طفل هذه المرحلة األشٌاء الواقعة على بعد  30سم تقرٌبا ً من عٌنٌه بوضوح.

أوضاع األطفال فً
هذه المرحلة العمرٌة.

・ تسمع األذنان بشكل جٌد.
☆ العبوا كثٌراً مع األطفال.
・صوت طٌب ٌصل إلى مسمع الطفل.
・ٌالحظ األطفال بأعٌنهم مشاعر الكبار و كذلك أشكال و ألوان اللعب.
・حاسة اللمسٌ-شعر بها الطفل عن طرٌق جلده.
هذه كلها تحفز مخ الطفل و ترتبط أٌضا ً بنمو المخ.

األلعاب
الحدٌث
بمجرد بلوغ الطفل الشهرٌن تقرٌبا ً ٌبدأ فً إصدار أصوات آآآآ،أوووو.
لنتحدث مع الطفل قائلٌن (أ-أوووو)ٌ( ،الك من طفل جمٌل)ٌ( ،الك من بارع) ،الخ...
ً
قائلة:
و عالو ًة على ذلك فلتتحدث األم لطفلها أثناء الرضاعة ببطء ناظر ًة فً وجهه
(انه لذٌذ ،ألٌس كذلك؟) (انك فً مزاج جٌد) الخ....

لعبة تقلٌد الوجوه
ٌ - 0مكن مالحظة مشاعر الوجه العادٌة لألطفال من على بعد  30-00سم.
 - 0و بعد فترة قلٌلة نقوم بإخراج اللسان.
 - 3اذا قمتم بتكرار 0و  0لمرات عدة فسوؾ ٌقوم الطفل بتقلٌدكم و إخراج لسانه.
☆لنجرب اللعب مع األطفال بتعبٌرات أخرى أٌضا ً كفتح الفم و جعله رفٌعا ً حاد الحافة و ؼٌر ذلك من التعبٌرات.

التصفٌق
لٌجرب الكبار ضم أصابع الٌد معا ً (بإحكام دون ترك فراؼات بالٌد  -كل ٌد على حدة) ثم ضرب الٌدٌن معاً،و كذلك
وضع الٌدٌن إلى جوار بعضهما و من ثم ضرب كل ٌد باألخرى..إلى ؼٌر ذلك من الحركات المشابهة...
و بالتأكٌد سٌكون من الجٌد القٌام_ فً نفس الوقت_ بالتحدث مع الطفل بأسلوب لطٌؾ و انشاد األؼانً.

تتبع اللعب بالعٌنٌن
نجعل اللعب شبه الفارؼة من الداخل و عرائس الحٌوانات على بعد  30سم من وجه الطفل و تحرٌكهما رأسٌا ً و أفقٌا ً
بسرعة بطٌئة مناسبة بحٌث ٌتتبعها الطفل بعٌنٌه.
☆لنحرص على أن تكون اللعب واضحة األلوان (كاللون األحمر على سبٌل المثال).
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اللعب
لعبة الصٌد

المواد الالزمة لصنع اللعبة
 - 0خرطوم ( 03سم تقرٌبا ً).
 - 0مكرونة ،ذرة ،الخ.....
 - 3شرٌط الصق.
 - 4قطعة من النحاس
( ذات لون واضح كاللون األحمر وؼٌره من األلوان الواضحة  -مقاس  7 07سم تقرٌبا ً ).
 - 5حبل.
األدوات
إبرة ／.خٌط ／.مقص.

←

←

・قلب قطعة القماش إلى الجانب السفلى.

・ندخل الجانب الخارجً من قطعة
القماش للداخل (بحٌث ٌصٌر هو الجزء

・إمرار الخرطوم داخل ذلك المكان.

الداخلً و لٌس الخارجً ثم نقوم بثنً السدادة

・إدخال جرس إلى داخل الخرطوم وتثبٌته_ أي الجرس_
باستخدام شرٌط الصق.

الناتجة عن ترتٌب الخٌوط إلى النصؾ).
・خٌاطة طرؾ السدادة.

لنحرص على أن ٌكون لونها واضحا ً

←

(كاألحمروؼٌره) ولنقم بتعلٌقها بحٌث تتدلى
من السقؾ لٌراها الطفل حٌنما ٌنام.
( سٌكون من السهل للطفل رؤٌتها إذا علقت

خٌاطة طرفً قطعة القماش.

نقوم بإمرار الحبل لنكون بذلك
قد انتهٌنا.

طرق لعب أخرى
حٌنما نتمكن من اإلمساك باألشٌاء نقوم بنزع الحبل وتقدٌمه للطفل.
(ونظراً لوجود ذرة بداخلها فسوؾ ٌصدر عنها صوت خلخلة).
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على مسافة  30سم من وجهه).

الطفل فً الفترة التً ٌستطٌع
فٌها النوم مع تغٌٌر اتجاه جسمه

من  6 -4شهور

・ٌقوم كثٌراً بتحرٌك ٌدٌه وقدمٌه.
أوضاع األطفال فً
هذه المرحلة العمرٌة.

・ٌصٌر الطفل ٌضحك حال مداعبته.
・ٌبحلق الطفل بشدة فً ٌدٌه واللعب وؼٌرها وٌدخلها إلىفمه لٌتأكد من ماهٌتها وتكوٌنها.
・ٌمٌز الطفل بٌن فترتى الظهٌرة والمساء وٌستقر لدٌه اإلحساس بتلقً الرضاعة.

األلعاب

اللعب بالقماش
ٌقوم أحد الكبار بإخفاءوجهه مستخدما ً قطعة قماش صؽٌرة متسائالً( :أٌن ٌا ترى؟؟) ثم ٌظهر وجه قائالً ( :بخ!!).
وبالتأكٌد فمن الممتع أٌضا ً ممارسة نفس اللعبة مع تبادل األدوار لٌقوم الطفل بإخفاء وجهه.
وقد لوحظ أنه فً عدد من المرات صار األطفال ٌمسكون بمنادٌل قماشٌة وٌلعبون اللعبة؛ وذلك بعد أن اعتادوا اللعبة المذكورة
للتو.
لنستمتع أٌضا ً باللعب بتوجٌه النداء للطفل قائلٌن( :أٌن  +اسم الطفل؟) وؼٌر ذلك من أسالٌب النداء.
تحفز الحركة المذكورة (من اخفاء الراشد لوجه واظهاره اٌاه من جدٌد) ذاكرة الطفل.

لعبة تعتمد على التواصل (التالمس والتحرك)
・ٌقوم أحد الكبار باإلمساك بالطفل من إبطٌه و إجالسه على ركبتٌه ثم ٌلعب معه بهزه ألعلى و أسفل كما لو كان الطفل ٌركب
حصانا ً.
※لتكن هذه الحركة برفق وبشكل الٌمثل ضؽطا ً على الطفل.
･ٌقوم الراشد بفرد ركبتٌه على هٌئة تل وٌجعل منها لعبة تزحلق ٌتزحلق علٌها الطفل.
･ٌرقد الراشد ورأسه ألعلى واضعا ً الطفل على بطنه لٌلعب معه بهزه ٌمٌنا ً و ٌساراً.
لنستمتع بألعاب التواصل والتالمس مع الطفل بٌنما نتحدث إلٌه بلطؾ فً الوقت نفسه
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اللعب
مندٌل قماش ٌصدر صوتا.

المواد الالزمة لصنع اللعبة
・قطعة من القماش
(لكم مطلق الحرٌة فً اختٌار الحجم والشكل).
・كٌس فٌنٌل تم قطعة بنفس الحجم المختار لقطعة القماش.
األدوات
إبرة ／.خٌط ／.مقص.

・ٌحب األطفال بشدة أكٌاس الفٌنٌل
وؼٌرها مما ٌصدر صوت خلخلة.
・لنجرب صنع لعبة قماشٌة تصدر
صوتا ً_و التً ٌحبها األطفال بشدة.

←

←

نقوم بإدخال الجانب الخارجً للداخل ثم

نقوم بوضع كٌس الفٌنٌل أعالها

نقوم بقلبها إلى الجهة األخرى

نقوم بوضع قطعة قماش أخرى ثم نقوم

وخٌاطة أطرافها األربعة

حتى ٌتسنى لنا إدخال كٌس

بخٌاطة األجزاء المحٌطة.

( أركانها) بالخٌط.

الفٌنٌل للداخل ثم نقوم بخٌاطة
األجزاء المتبقٌة.

(سنترك بضعة سنتٌمترات بال خٌاطة
نظراً ألننا سنقوم الحقا ً بالقلب إلى الجهة
األخرى).

☆ٌحب األطفال األظرؾ بشدة  ،ولذلك فسوؾ تزداد حدة اللعب إذا
قمنا بربط ظرؾ بشرٌط (شرٌطة) و أمسكنا به بطرؾ األصبع.
وهناك أٌضا ً أفكار متنوعة أخرى  ،كاستخدام األقمشة المزخرفة بدالً
من الظرؾ(،وؼٌر ذلك من األفكار) .فلنجرب العمل بها لنصنع
مندٌالً قماشٌا ً أصلٌا ً.

☆وحٌنما ٌكون لرقبة الطفل كٌانها الصلب الطفل فلنجعله ٌلعب زاحفا ً على بطنه منذ ذلك الحٌن فصاعداً.
تتٌح وضعٌة الزحؾ على البطن تدرٌب عضالت الظهر والبطن.
※تجنبا ً الختناق الطفل خالل لعبه زحفا ً على بطنه فلٌكن ذلك اللعب مقتصراً على الوقت الذى ٌمكن خالله ألحد
الكبار رؤٌته ومتابعته (على أن ٌكون الطفل مستٌقظا ً).
على الكبار أال ٌصرفوا أعٌنهم للحظة عن األطفال الذٌن صارت رقبتهم صلبة الكٌان على وجه الخصوص؛و إعادتهم
إلى وضعٌة النظر ألعلى (الوجه مقابالً للسماء)إذا ما الحظوا شعور الطفل بالتعب.
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الطفل خالل مرحلة النمو التً
ٌستطٌع خاللها السٌر زاحفا

من  9 -7شهور

・اإلمساك باألشٌاء بالٌدٌن وضربها ببعضها كنوع من اللعب.
・ٌصٌرلدى الطفل فً هذه المرحلة القدرة على تمٌٌز الوجوه وٌصٌر متخوفا ً و خجوالً تجاه
أوضاع األطفال فً
هذه المرحلة العمرٌة.

من ال ٌعرفهم.
・وٌتتبع دائما ً خطوات الكبار الذٌن ٌطمئن إلٌهم وٌزحؾ على بطنه إلى األماكن التً
ٌحبها.....الخ.
・وهى الفترة الزمنٌة التً ٌبدأ خاللها الطفل فً االهتمام بأشٌاء متنوعة؛ وٌشعر خاللها
أٌضا ً بعدم االطمئنان أثناء عدم وجود أحد الكبار على مقربة منه.
☆ٌراقب الكبار األطفال عن كثب بلطؾ؛ لنجعلهم ٌلعبون فً طمأنٌنة

األلعاب
اللعب زحفا علً البطن.
لنجعلهم ٌلعبون بالزحؾ علً البطن فً أماكن متعددة.
・لنكون عوائق ٌمر عبرها الطفل (كساق أحد الكبار أو البطانٌة الخ)..
・إذا دعوتم أطفالكم من الخلؾ للمجًء إلٌكم بارزٌن إٌاهم لعبة فسوؾ ٌأتون زاحفٌن فً فرحة.
・ٌتٌح الزحؾ أسفل المنضدة والكراسً وؼٌرها للطفل إدراك االرتفاعات والوعً بها.
・ وحٌنما ٌصٌر األطفال ماهرٌن فً الزحؾ ٌمكن للكبار أٌضا ً التمتع بالزحؾ مع األطفال ومطاردتهم زاحفٌن ..فلنجرب
تلك المتعة !
لنلعب معهم عن طرٌق الزحؾ بجوارهم تماما ً.
・تدرب عملٌة الزحؾ هذه عضالت األٌدي واألرجل والبطن والظهر.
・تشكل عملٌة الزحؾ إلً جوار الطفل تماما ً أساس المرحلة التالٌة (الجلوس،الوقوؾ،المشً )
لعبة (هات وخد)
عندما نكون أمام األطفال ونسلمهم اللعب ٌتلقونها فً سعادة.
☆لٌستمتع الكبار آنذاك بذكر كلمات مثل (شكراً،تفضل)...،خالل تلقً و تسلٌم اللعب مع األطفال.
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اللعب
صندوق ٌصلح إلدخال و إخراج المواد
المواد الالزمة لصنع اللعبة
صندوق.
األدوات
قاطع／.شرٌط الصق.

←

نقوم بعمل ثقب علً احدي الجوانب

نقوم بتزٌٌن الصندوق بالطرٌقة المفضلة

الصندوق بقطر 00-8سم تقرٌبا ً.

لدٌنا لننتهً بذلك من صنع الصندوق.

☆لنقم بوضع شرط الصق علً الفتحة
المثقوبة لحماٌة أٌدي األطفال من الجروح.

نلعب بإدخال الٌد إلى داخل الصندوق و جذب ما بداخله إلى
الخارج و معاودة العملٌة إلخراج كل ما بداخل الصندوق.
و هً لعبة مناسبة لألطفال الذٌن صار بإمكانهم الجلوس.

و سٌكون من الشٌق اذا جربتم ادخال
قطعة قماشٌة عبارة عن عدة قطع ربطت
على هٌئة قطعة واحدة طوٌلة.
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األطفال خالل الفترة العمرٌة التً ٌستطٌعون خاللها
الوقوف و السٌر (مع المساعدة أو االستناد)
سن 00أشهر-عام كامل
・ٌقوم الطفل بتحرٌك جسمه بالتناؼم مع الموسٌقى.
・ٌشٌر الطفل إلى األشٌاء التً ٌهتم بها و ٌصدر صوتاً؛ و ذلك حٌنما ٌراها.

أوضاع األطفال فً
هذه المرحلة العمرٌة.

و ٌبلػ الكبار بذلك.
・ٌقصد الطفل أماكن عدة و ٌلعب ببحثه عن األشٌاء و جذبه إٌاها إلخراجها من موضعها.

األلعاب
لعبة المٌزان (أرجوحة)
ٌواجه البالػ والطفل كل منهما اآلخر وٌمسك كل طرؾ بأٌدي اآلخر و ٌجذبها لرفعه من موضعه و لٌرقد الخ كنوع من اللعب.
و ستزٌد متعة اللعب بدرجة كبٌرة إذا وجهنا إلٌهم حدٌثنا أثناء اللعب بعبارات مثل (أؾ !) وؼٌرها.
☆هناك خطورة و ثمة احتمال النفصال ذراع الطفل عند الجذب بقوة  ،ولذلك فلننتظر ذلك الوقت الذي تكون فٌه األطفال
قوتهم.
لعبة التقلٌد
وهى تقلٌد األطفال لحركات الكبار من ضرب الٌدٌن واإلشارة بالٌد وتحرٌك الوجه الخ ( ....كنوع من اللعب).
☆ من الجٌد أٌضا ً القٌام بالؽناء أثناء ممارسة ألعاب الٌد...ألٌس كذلك؟

اللعب
لعبة مكعبات البناء(لٌجو)

المواد الالزمة لصنع اللعبة
・علب عصٌر فارؼة ( عدد ) 0

ٌحب أطفال هذه المرحلة

・الذرة و المكرونة الخ..

العمرٌة بشدة إسقاط ما تم بنائه.
و بعدما ٌكبر األطفال قلٌالً

・شرٌط الصق.
األدوات

سوؾ ٌكونون بارعٌن حتى فً

・مقص

عملٌة البناء نفسها.

←

←
قطع الجزء العلوي

إدخال الذرة والمكرونة وؼٌر ذلك مما ٌصدر صوت خلخلة إلى

تزٌٌن ما حول قطع اللٌجو

لعلبتً العصٌر.

داخل العلبتٌن وادخال إحدى العلبتٌن داخل األخرى حتى ٌصٌر جزء
القاع جزءاً خارجٌا ً (مع ما قمنا به من جعل العلبتٌن فً كٌان واحد

بالقماش وؼٌره ( ونكون

ٌصعب تحطم العلبة).
☆لنضع عدد كبٌر من قطع اللٌجو ونلعب بها مع األطفال.
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بذلك قد انتهٌنا).

المرحلة العمرٌة التً ٌستطٌع خاللها
الطفل السٌر منفردا
السن:عام واحد – عام ونصف

・ٌصٌر بإمكان الطفل التلفظ بكلمات ذات معنى مثل  :ماما،بابا الخ...
أوضاع األطفال فً
هذه المرحلة العمرٌة.

・ٌتسع نطاق تصرفاته وٌتحرك هنا وهناك فً أعلى درجات حب االطالع.
・ٌصٌر الطفل مؤكداً على رأٌه الخاص  ،وكثٌراً ما ٌؤكد على كراهٌته ألمور معٌنة.

األلعاب
لعبة األستغماٌة.
إذا اختبأ أحد الكبار خلؾ ستارة أو مكتب الخ فسوؾ ٌستمتع الطفل هنا بالبحث عنه
(و ربما ٌكون من الجٌد تسهٌل األمر على الطفل بتعمد اظهار جزء بسٌط من الجسم).
ٌفرح األطفال بشدة لكلمات ومشاعر الكبار لدى عثورهم علٌهم.
لنقم أٌضا ً بالنداء ( :ترى أٌن  +اسم الطفل) بٌنما نبحث عنه فً نفس الوقت (وذلك حٌنما ٌقوم بتقلٌد الكبار باختبائه هذه
المرة).
لنقم بمجرد العثور على الطفل بقول( :وجدتك !!) فً سعادة مع احتضان الطفل بقوة.
رسم الصور.
فً نفس الفترة التً ٌصٌر خاللها الطفل قادراًعلى الوقوؾ والسٌر منفرداً نجده قد صار بارعا ً فً الرسم أٌضا ً.
تكون البداٌة نقاط وخطوط قصٌرة ٌ -ستمتع األطفال باألوراق الملونة.
لٌس من المهم أن ٌرسم األطفال بشكل جمٌل.
علٌنا أن نهتم بأن ٌعبر الطفل عن رأٌه بحرٌة وأن نمدحه بشدة لما قام برسمه.
لعملٌة الرسم تـأثٌر ٌتمثل فً تسرٌع عملٌة نمو الوظائؾ الحركٌة للجسم  -والمتمثلة فً األكتاؾ والكوعٌن والرسؽٌن
ومفاصل األصابع.
※ٌهوى أطفال هذه المرحلة العمرٌة إدخال أي شًء كان داخل أفواههم ..ولذلك فلٌكن إلى جواره أحد الكبار حتى ٌراه لئال
ٌأكل أقالم الرسم أو أشٌاء أخري.
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اللعب
أوتوبٌس مصنوع من ورق الكرتون المقوى

المواد الالزمة لصنع اللعبة
・أوتوبٌس من ورق الكرتون ٌسع طفالً كامالً داخله.
・حبل.
・ شرٌط الصق.
األدوات
・مقص

←

←
إدخال جزء ؼطاء األوتوبٌس

لنا حرٌة استخدام القماش أو

ثقب فتحتٌن بالجانب األمامً و

الكرتونً إلً الداخل وتثبٌته فً

الورق أو ؼٌر ذلك لتزٌٌن

إمرار حبل...انتهٌنا!!

موضعه الجدٌد باستخدام شرٌط

االجزاء المحٌطة.

الصق.

طرٌقة اللعب
・ٌدخل طفل إلً الداخل وٌأخذه أحد فً جولة بجذبه.
・ٌقوم األطفال بتقلٌد الكبار بإدخال عرائس الحٌوانات وؼٌرها داخل األوتوبٌس الكرتونً وجذبه بالحبل والسٌر به وكذلك
جذبه من الخلؾ(..كنوع من اللعب).
・فً هذه المرحلة العمرٌة ٌحب األطفال بشدة إدخال و إخراج األشٌاء.
ٌستمتع األطفال بإدخال و إخراج اللعب وؼٌرها فً ذلك األوتوبٌس الكرتونً.
وبالتأكٌد تلعب هذه اللعبة دوراً
آخر ٌتمثل فً التدرٌب علً
تنظٌم اللعب.
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األطفال خالل المرحلة العمرٌة التً
تتزاٌد فٌها حصٌلتهم من الكلمات

・ٌستقر الطفل فً مكان واحد وٌلعب لمدة طوٌلة جداً.
・تنمو لدي الطفل قدراته التخٌلٌة وٌصٌر قادراً علً ممارسات ألعاب التقلٌد.

أوضاع األطفال فً
هذه المرحلة العمرٌة.

سن عام ونصف –عامٌن

・وهً المرحلة العمرٌة التً تتزاٌد فٌها لدي الطفل حصٌلته اللؽوٌة من الكلمات التً
ٌستطٌع نطقها.

األلعاب
لعبة التفحص (من العاب أداء األدوار)
ٌتخٌل األطفال فً هذه المرحلة العمرٌة األشٌاء ولو لم تكن موجودة أمامهم فً الواقع..وفٌما ٌلً بعض األمثلة:
・ٌتفحص األطفال قطع اللٌجو السابق اإلشارة إلٌها وؼٌرها من األشٌاء المربعة علً أنها جهاز تلٌفون وٌصنعونها علً
آذانهمٌ .الحظ األطفال جٌداً ما ٌفعله الكبار بشكل ٌومً وٌقومون بتقلٌدهم.
←لٌلعب الكبار مع األطفال قائلٌن ( :آلو؟هل معً +اسم الطفل؟)؛ وهناك أٌضا ً أمثلة عدٌدة آخري.
・ٌضع الطفل كوبا ً فارؼا ً عند فمه وٌتصرؾ كما لو كان ٌشرب منه  ،وحٌنما ٌري صور ورسومات األطعمة نجده كما لو
ٌلتقطها بٌدٌه و ٌأكلها.
←لنجرب أن نشاركه اللعبة قائلٌن (انه لذٌذ....ألٌس كذلك؟)،و كذلك الهمهمة و الدمتمة معه وؼٌر ذلك.
・اذا كان هناك حقٌبة ٌد صؽٌرة فسوؾ نجد الطفل ٌضع األلعاب بها وٌسٌر بها مسروراً.
←لٌشارك الكبار األطفال فً اللعبة قائلٌن (:إلً اللقاء)(،سأراك مرة آخري )،الخ مع اإلٌماء بالٌد باإلشارة المناسبة
اللعب بالكرة
ٌستطٌع الطفل القٌام باألنشطة المتعلقة من تدوٌر الكرة وقذفها بالقدم (ركلها)و صدها عن المرمى الخ( ..ال نقصد حٌنما ٌلعب
منفرداً و إنما حٌنما مع ؼٌره من الالعبٌن أٌضا ً).
وهً المرحلة العمرٌة التً ٌصٌر خاللها الطفل بارعا ً فً المشً و الجلوس سواء جلسة القرفصاء أو الجلسة العادٌة الخ....
لنلعب مع الكثٌر من تحرٌك الجسم !!
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اللعب
المواد الالزمة لصنع اللعبة

لعب تربط بها لنلعب بها

قطعة من القماش (عدد05×4 -0سم تقرٌبا ً).
شرٌط سحري (عدد 0×0 -0سم تقرٌبا ً).
األدوات
إبرة ／.خٌط ／.مقص.

ٌري الطفل بعٌنٌه وٌلمس بٌدٌه..
بمقدور الطفل التعرؾ علً تكوٌن المادة (طبٌعة األشٌاء).
وهً لعبة تنمً مهارات استخدام األصابع.
مع االستؽراق فً اللعب لمدة طوٌلة تنمو قدرات الطفل المتعلقة بالتركٌز.

←
・ادخال الجانب الخارجً لقطعتً
القماش إلً الداخل مع مراعاة
وضع إحداهما فوق األخرى.
・خٌاطة األجزاء المحٌطة.

←
نقلبها بحٌث ٌظهر الجزء

خٌاطة الشرٌط السحري بطرؾ القماش.

الخارجً ثم نقوم بخٌاطة

خٌاطة الشرٌط السحري بطرؾ القماش

األجزاء المتبقٌة.

المقابل.

(سنترك بعض األجزاء المحٌطة
القلٌلة نظراً لقٌامنا بالقلب الحقا ً).

☆عمل كمٌات كبٌرة باستخدام الطرٌقة المذكورة أعاله.

طرق لعب
وضع و إزالة الشرٌط السحري.
نقوم بربط عدة قطع ببعضها بؽرض االطالة ثم نجعلها بشكل دائري و نلعب بها.
نقوم بربط قطع القماش من نفس اللون و نلعب بالقطعة الجدٌدة (الناتجة).
نقوم بلفها حول الرسػ فٌتخٌل الطفل أنها ساعة وٌلعب بها.
أما القطعة التً تم بشأنها ربط عدة قطع مع جعلها بشكل دائري فٌلعب بها الطفل مستخدما ً ذراعٌه ورجلٌه.
كما ذكر أعاله ٌمكن أداء عدة طرق للعب ٌستخدم معها الطفل أصابعه وتحفز قدراته التركٌزٌة.
لنراقب الطفل عن كثب بحب بٌنما هو منؽمس فً اللعب.
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األطفال خالل المرحلة العمرٌة التً ٌؤكدون
خاللها علً آرائهم الشخصٌة

。・何個かつなげて円状にしたものを、腕や足に通して遊ぶ

سن العامٌن

・تزداد عالقات الطفل بأصدقائه ؼٌر أنه كثٌراً ما تنشأ الشجارات بٌنهم (بسبب االستٌالء علً
األشٌاء الخاصة الخ)...
أوضاع األطفال فً
هذه المرحلة العمرٌة.

☆لنساعد مشرفة الحضانة علً التدخل كوسٌطة تحقق الوئام بٌن األطفال.
・كثٌراً ما ٌظهر طفل هذه المرحلة اهتمامه بما حوله متسائالً(:ما هذا؟/لماذا؟/الخ.)....
・ٌسعد طفل هذه المرحلة عندما نطلب منه طلبات (مثل:أحضر/...الخ )
・ٌصٌر الطفل قادراً علً ارتداء وخلع المالبس البسٌطة.
☆وبخالؾ ذلك أٌضا ً فلنكلؾ الطفل بأداء ما ٌستطٌع القٌام به بنفسه.
تنمو لدى الطفل روح الثقة بالنفس مع إطرائنا الشدٌد له حٌنما ٌتمكن من أداء شًء ما
((ولو استؽرق ذلك منه وقتا ً طوٌالً)).

األلعاب
لعبة التعبٌرات
ٌمثل الطفل دور احدي الحٌوانات وٌستخدم جسمه ألداء التعبٌرات/الحركات المختلفة.
لنجعل الكبار ٌشاركون األطفال لعبتهم وٌنضمون إلٌهم بأداء حركات األرنب والقط والزرافة واألسد الخ....
األرنب القفز بالقدمٌن／ .الزرافة فرد الظهر.
ولهذه الحركات دور آخر أٌضا ً ٌتمثل فً تنمٌة الوظائؾ الحركٌة للجسم.
لعبة قطعة القماش الكبٌرة
فقوم بتخضٌر قطع قماش كبٌرة (مثل مالءة السرٌر الخ)....
طرٌقة اللعب.0
ٌمسك أحد الكبار بطرفً القماش وٌقوم بتلبٌسه للطفل وكذلك نزعه عنه (خلعه).
حٌنما ٌتم نزع (خلع) القماش ٌهب الهواء؛ وهو ما ٌجعل الطفل ٌشعر بسعادة كبٌرة.
☆وعالوة علً ذلك؛ فنالحظ خالل هذه المرحلة العمرٌة أن األطفال قد بدئوا فً تكوٌن صداقات (مع األصدقاء).
وربما ٌتشاركون اللعب والفرحة والدهشة فً نفس المكان.
طرٌقة اللعب .0
ٌمسك األطفال بأطراؾ قطعة القماش وٌضعون علٌها الكرات وؼٌرها من اللعب.
ٌقوم األطفال بهز قطعة القماش ألعلً و أسفل؛ وهو ما سٌترتب علٌه تحرٌك الكرات فً اتجاهات مختلفة (هذا بخالؾ ما
ٌصدر عن ذلك من أصوات).
بالتأكٌد سٌكون من الشٌق إذا جربنا وضع البالونات وقطع صؽٌرة متنوعة األلوان من القماش....وهناك أٌضا ً أشٌاء آخري
عدٌدة ٌمكن وضعها علٌها.
سٌتطور األمر لٌتم استخدام قطعة القماش الواحدة فً ألعاب عدٌدة.
لنجرب مع األطفال طرق لعب آخري نقوم نحن بابتكارها.
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اللعب
المواد الالزمة لصنع اللعبة

البازل

・أوتوبٌس مصنوع من ورق الكرتون المقوى.
شرٌط من الفٌنٌل.

・ورقة بٌضاء・ ／ .
األدوات
・قاطع و مقص／ .

・صمػ.

・أقالم رصاص ملونة و أدوات الرسم.

←

←
قطع األوتوبٌس الكرتونً بحٌث

نقوم بلصق ورقة بٌضاء علً قطعة

رسم أشكال هندسٌة علً الورقة

ٌكون بنفس مقاس لعبة البازل

واحدة من األوتوبٌس الكرتونً.

(مثل□△○ و ؼٌرها).

التً نرٌد صنعها.

(نضع الصمػ علً كافة الجوانب

ثم قطعها لتكون منفصلة عن

(سنقوم بعمل قطعتٌن)

ونلصق الورقة بقوة)

الورقة.

・نقوم بتقوٌة البازل باستخدام

←

شرٌط الفٌنٌل إلطالة عمره.
・لنقم بصنع قطع مختلفة األشكال

تلوٌن األشكال المنفصلة.

نقوم بلصق األوتوبٌس الكرتونً
(الذي تم قطع األشكال منها)علً
آخر جدٌد.

وٌمكن أٌضا ً نزع قطع البازل عن الكرتون لتجمٌع
األشكال المختلفة كنوع آخر من اللعب.
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واأللوان واألحجام.

األطفال خالل المرحلة العمرٌة التً ٌؤكدون خاللها علً آرائهم الشخصٌة (سن العامٌن)
ٌالحظ علً أطفال هذه المرحلة العمرٌة كلماتهم المعترضة علً الكبار وكذلك طلباتهم من نوع ( :أكره)!!....
و(أرٌد.)!!...
ربما ٌنتابكم شعور (لماذا ٌقول ذلك بتلك األنانٌة ؟!)ؼٌر أن تصرفاتهم هذه هً دلٌل علً تكون شخصٌته بشكل سلٌم_
والتً ٌؤكد فٌها علً آرائه الشخصٌة.
☆أي أن هذا الوضع للطفل هو دلٌل علً نموه السلٌم والرائع.
والمهم خالل هذه الفترة هو تلقً شعور الطفل مع إٌقافه عند حده ولٌس الزجر فٌه بعبارة (ال تقل ذلك!) أو (عٌب!).
حٌنما ٌتلقى الطفل رد البالػ علً شعوره بقوله(:فهمت+اسم الدلع الخاص به ٌرٌد فعل......؟ألٌس كذلك؟!) فسوؾ ٌستقر
نفسٌا ً.
وعالوة علً ذلك فمع استقرار مشاعر الطفل سوؾ تتكون عنده الراحة النفسٌة الالزمة الستكشاؾ األوضاع المحٌطة به.

الرٌاضة البدنٌة الموجهة لألطفال الرضع.

・للرٌاضة البدنٌة لألطفال الرضع فوئد عدٌدة؛ و من بٌن هذه الفوائد_ علً سبٌل المثال ال الحصر_ ما ٌلً:
أ  -الراحة الروحانٌة للطفل( .استرخائه الروحانً)
ب  -تسرٌع نمو العقل.
ج -رفع قوة المناعة.
・وعالوة علً ذلك فٌحقق التالمس الجسدي استقرار المشاعر للطفل واألم علً حد سواء.
・لنجعل النقطة الرئٌسٌة هً تقدٌم مساج ناعم للطفل فً وضع ال ٌعٌق حركته.
・لنتحدث إلً األطفال بشكل طٌب وننشد األؼانً لهم فً جو هادئ.
・فً حالة خلع مالبس الطفل أثناء تؽٌٌر الحفاضة الخ نقوم بتحرٌك جسم الطفل بقوة (لننتبه إلً درجة حرارة الحجرة
حتً ال ٌبرد الطفل).

لنتوقف فً مثل هذه األوقات عن أداء تدرٌبات الرٌاضة البدنٌة للطفل.
・حٌنما تكون حالة الطفل الصحٌة سٌئة.
・بعد التطعٌم مباشر ًة.
・لنتجنبها أٌضا ً بعد شرب الطفل للبن مباشرة وكذلك (علً
النقٌض)حٌنما تكون معدته خاوٌة.
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طرٌقة العمل
مساج للقدم.
ً
－ １نبدأ أوال بالمنطقة البعٌدة عن القلب وهً القدم.
－ ２نقوم بالتدلٌك الرقٌق بدءاً بالمنطقة األربٌة (أصل الفخذ) وصوالً إلً العرقوب (الكاحل /
رسػ القدم).
－ ３وبعدها نمسك بكعب قدم الطفل (عقبه)ونقوم بعمل المساج للجانبٌن الباطنً والسطحً للقدم.
(وذلك لكل قدم علً حدة )
－ ４نمسك بأصابع قدم الطفل ونجرى لها المساج من أعلً ألسفل (وذلك لكل أصبع علً حدة).
－ ５وندلك باطن القدم أٌضا ً برفق.
－ ６ثنً ومد ساق الطفل برفق.
－ ７رفع ساق الطفل بعد عملٌة الثنً والمد إلً أقرب نقطة ممكنة من البطن دون أن ٌشكل ذلك
له أي ألم أو ضؽط .ونقوم بإجراء المساج الرقٌق للمنطقة الواقعة إلً األسفل من األرداؾ.
－ ８وهً النهاٌة نعاود المساج الناعم بدءاً من المنطقة األربٌة (أصل الفخذ)و حتً الكاحل.
مساج الٌد.
－ １التدلٌك برفق من الكتؾ حتً أطراؾ األصابع.
－ ２عمل مساج ناعم لراحة ٌد الطفل باستخدام أصبع االبهام.
－ ３توجٌه ذراع الطفل للخلؾ وتحرٌكها ألعلً وأسفل وكذلك بشكل دائري (وكل ذلك بما ال
ٌشكل ضؽطا ً علٌه وال ٌسبب له ألما ً).
مساج الصدر.
－ １التدلٌك برفق من الصدر حتً البطن.
－ ２التدلٌك برفق حول السرة بشكل دائري.
مساج الظهر
－ １التدلٌك برفق من الكتؾ حتً القدم وكذلك من الكتؾ حتً أطراؾ األصابع منكبا ً أو منبطحا ً
على بطنه.

أرجو أن تقوموا بعد االنتهاء من المساج
باحتضان الطفل برفق واالحتكاك به جسدٌا ً بكثرة
☆أرجو منكم إمداد الطفل بالسوائل بعد
االنتهاء من اجراء التمرٌنات البدنٌة له.
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نقاط هامة تتعلق بتربٌة األطفال الرضع

العالقة مع أولٌاء األمور.
من الضروري فٌما ٌتعلق بتربٌة األطفال الرضع االرتباط الوثٌق بأولٌاء األمور علً وجه الخصوص.
لٌكن هناك إعالما ً(تواصالً) متبادالً بٌن أولٌاء األمور و المرتبطٌن بمجال تربٌة األطفال بخصوص األوضاع الٌومٌة لألطفال
الذٌن تتطور مراحل نموهم بشكل الفت للنظر.
لنعمل علً أن نشارك معا ً كل ما ٌتعلق بمسار حٌاة الطفل علً مدار الٌوم بما فً ذلك أوضاعه و حالته الصحٌة وؼٌر ذلك
خالل ذلك الٌوم (وكل ٌوم)وصوالً إلً تربٌة المرتبطٌن بمجال تربٌة األطفال وأولٌاء األمور لألطفال بنفس النظرة واألسلوب
الجانب المتعلق بالصحة العامة.
・لٌقم كل من الطفل و المشرفة بؽسٌل أٌدٌهما معا ً بعد تؽٌٌر الحفاضة أو استخدام المبولة.
・لنفرق بٌن المندٌل المخصص لتنظٌؾ االرداؾ من جهة وذلك المخصص لتنظٌؾ الٌدٌن من جهة أخري.
・لنعمل فً حجرات التربٌة بكل نشاط و همة كالنحل حتً تكون نظٌفة دائما ً.
・ ٌمكن ألي مادة الدخول داخل فم الرضٌع.....لنعمل بكل همة و نشاط علً تعقٌمه ونظافته.
الجانب المتعلق بالصحة العامة
لنتوقف عن جعل الطفل ٌنام مستلقٌا علً بطنه.
ولذلك لمخاطر تعرضه لالختناق وؼٌره.
ولنعمل أٌضا ً علً أن نتابع الطفل لحظة بلحظة أثناء نومه وأن نتأكد من وجود أمر ؼٌر عادي من عدمه.
لنتوقف عن تدخٌن السجائر بالبٌئة التً ٌتواجد فٌها الطفل.
حتً النفس الذي ٌخرجه مدخن السجائر ٌحوي مواداً ضارة.
لنضع دائما نصب أعٌننا أن ٌحصل الطفل علً نظام غذائً متوازن ٌحوي الخضروات واللحوم واألرز الخ....
لنضع فً االعتبار مدي صالحٌة وحجم ومقدار ما ٌمكن للطفل_ خصوصا ً الرضٌع_ تناوله بسهولة.
※لنراعً االعتدال فً مقدار كل من السكر والملح بالطعام.
خلع مفصل الورك (الفخذ).
حال عدم االتجاه إلً خلع مفصل الفخذ واستمراره علً ذلك الحال ٌحدث أن تظهر أعراض مرضٌة مثل الحركة السٌئة
لمفصل الفخذ،وجود ألم بالمفصل،صعوبة السٌر ،عدم القدرة على الجلوس على العقبٌن(أو جلوس القرفصاء)،وتظهر كلها_
حال ظهورها_ حٌنما ٌكبر الطفل وٌصٌر بالؽا ً.
طرٌقة الوقاٌة.
☆عدم جذب ورفع الساقٌن حٌن تؽٌٌر الحفاضة.
ٌكمن األسلوب الصحٌح لتؽٌٌر الحفاضة فً وضع باطن كل قدم لٌصٌرا متقابلٌن والضؽط الخفٌؾ فً اتجاه البطن أوالً.
☆لنعمل علً أال نعٌق الحركة الحرة لمفصل الفخذ؛وذلك بثنً ومد ساقً الطفل.
・ولتجنب البلل نقوم بوضع الحفاضة بلفها حول مفاصل الفخذٌن وتلبٌس الطفل مالبس إضافٌة....إن لؾ البطانٌة ٌعٌق
حرٌة الحركة لمفاصل الفخذٌن.
・ولنعمل علً أن نقوم بتؽٌٌر الحفاضة كثٌراً؛ ولذلك لمنع الربط الذي ال ٌتحمله الطفل.
☆لنتوقؾ عن استخدام المشاٌة.
حال استخدام المشاٌة ٌقوم الطفل بحمل جسمه بنفسه فال تنمً قدرته علً التوازن.
※لنجعله ٌكثر من الزحؾ.
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الصانع
مدٌرٌة التضامن األجتماعً فرع السوٌس  ,ادارة األسرة و الطفولة
و المتطوع الٌابان  ,مٌرٌكا مانابٌه ／هناء

المرحلة العمرٌة للطفل حتى سن  3سنوات هً تلك المرحلة التً تتكون خاللها أساسٌات شخصٌة
الفرد.
و هو ما ٌعنى أن المرتبطٌن بأطفال هذه الفئة العمرٌة من الكبار ٌرتبطون بأهم فترة ضمن مراحل
ً
كاملة.
نمو االنسان على مدار حٌاته
األطفال هما حملة راٌة المستقبل؛ و هم كنوزنا.
تعطى األعمال التً تتعلق بأطفال هذه المرحلة العمرٌة لصاحبها الفخر بها...فلنشعر بالفخر
لمزاولتنا اٌاها و لنعمل من أجل األطفال على تحسٌن التربٌة و التعلٌم.
و عالو ًة على ذلك فلنقض_ فً متعة_ مع األطفال أٌامهم التً تشهد نموهم ٌوما ً بٌوم.
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