السلوك
وتواصل مع طفلك
ابق هادئًا
َ
•

•ساعد عىل تهدئة طفلك .يختار األطفال
أن يترصفوا بشكل أفضل عندما يكونوا
هادئني ،ولكنهم أحيانًا يحتاجون إىل
مساعدتك عىل تهدئتهم .يهدأ األطفال
الرضّ ع عادة من خالل املعانقة واله ّز
والغناء لهم .تحتاج أحيانًا إىل أخذ الطفل
بعي ًدا عن املواقف الصعبة ،وقد تجد أنه
من املفيد أخذ نفس عميق لعدة مرات
مع طفلك يك ترتخي عضالتك.

•

•استمع إىل املشاعر .التعاطف يعني
أن يكون املرء قاد ًرا عىل فهم ما يشعر
به اآلخرون .عندما تحاول فهم مشاعر
طفلك ،تبني له أنك مهتم مبشاعره،
وسيعرف أنك تحرتمها .ستتمكن من
بناء الروابط بينك وبني طفلك من خالل
فهمٍ أفضل لألسباب الكامنة وراء سلوكه،
وبذلك يشعر الطفل باهتاممك.

•

•ساعد طفلك عىل التعبري عن مشاعره
باستخدام الكلامت .ح ّدثه عن املشاعر
الشائعة كالسعادة والحزن والخوف
والغضب .صف مشاعر طفلك بأسامئها،
كأن تقول“ :أرى أنك حزين” أو “أنا
مرسور ألنك سعيد اليوم! هل حدث
فعل؟” .يتعلّم األطفال كيف
يشء سا ّر ً
يشعر اآلخرون من خالل الحديث عن
مشاعرهم ،ويتعلّمون التعاطف معهم
عندما ت ُحرتم مشاعرهم وتُفهم.

•

•تق ّبل مشاعر طفلك .أعلم طفلك أنه ال
بأس من أن يشعر باالنزعاج والغضب،
فجميع الناس يشعرون بذلك أيضً ا .ميكنك
تقبّل مشاعره السلبية دون تقبّل السلوك
السلبي .ال بأس من الغضب ،ولكن رضب
اآلخرين ليس مقبوالً.

•

•ابق هادئًا .عندما يخرق طفلك القواعد،
فإن فقدان أعصابك لن يفيد .يفكر
األطفال بوضوح أكرث عندما تتح ّدث
إليهم بهدوء .أحيانًا يكون من الصعب
ج ًدا عىل األب أو األم أن يحافظا عىل
هدوئهام ويف ّكرا بعقالنية .كن قدو ًة
حسنة .إذا غضبت وأحسست بأنك قد
تقول أو تفعل شيئًا ستندم عليه الحقًا،
اختل بنفسك لبعض الوقت بعد أن تتأكد
من أن طفلك يف مكان آمن .ابق مبفردك
لبضع دقائق حتى تشعر أنك أهدأ حاالً.
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Pour reçevoir une version électronique de la fiche de renseignements RESTEZ CALME ET EN CONNEXION, veuillez s’il vous plaît contacter :
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أنشطة مسلية وبسيطة
الرقصعىل املوسيقى
•

•يحتاج طفلك أحيانًا إىل الحركة حتى
يهدأ .شغّل املوسيقى وارقصا يف
غي املوسيقى لتناسب
أنحاء املطبخّ .
مزاجك .هل تحتاج إىل موسيقى رسيعة
اإليقاع لتفريغ كل الطاقة؟ أم أنك
بحاجة إىل موسيقى هادئة لتهدأ؟
ِ
أعط طفلك منشفة األطباق أو رشيطًا
عريضً ا ليمسكه ويلوح به عىل نغامت
املوسيقى .انضم إىل طفلك ،قد تكون
أنت أيضً ا بحاجة إىل الحركة.

نفخ الفقاعات
•

•إن أخذ نفس عميق ببطء هو إحدى أفضل الطرق للتهدئة ،وتنجح تلك الطريقة مع الكبار
والصغار عىل ح ّد سواء .لجعل التنفس بعمق ممت ًعا حاول أن تنفخ الفقاعات .فيام ييل
وصفة منزلية لعمل خلطة للفقاعات:
1.1ضع مقدار ½ بوصة ( 1سم) من املاء يف قدر أو وعاء.
2.2أضف نحو  3أو  4رشّ ات من سائل الجيل (غسيل األطباق).
3.3اخلط برفق حتى ال يتك ّون الكثري من الرغوة.

4.4أضف ملعقة صغرية ( 5ملم) من الجليرسين إذا كان متوف ًرا لديك ،وميكن رشاؤه من
حجم.
الصيدليات ،لجعل الفقاعات أكرب ً

•

•ميكن نفخ الفقاعات من خالل أي يشء له فتحة ،كام ميكنك رشاء عصا نفخ الفقاعات
البالستيكية ،أو استعامل قمع صغري أو قطّاعة البسكويت البالستيكية ،أو حتى عمل فتحة يف
غطاء علبة الزبدة.

•

•يتطلّب نفخ الفقاعات بعض املامرسة .يستطيع أغلب األطفال التحكّم يف تنفّسهم بدرجة
كافية لنفخ الفقاعات يف سن عامني تقري ًبا ،ولكن األمر يختلف من طفل إىل آخر .قد يه ّون
إمساكك لعصا الفقاعات األم َر عىل طفلك.
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