العقل
أحط طفلك بالفرص ليتعلّم
•

•ميكنك املساعدة يف منو عقل طفلك من
خالل الحديث معه .تكلّم مع رضيعك
منذ والدته ،كلّمه عام تفعله وما يفعله
هوِ ،
وصف له األشياء التي يراها ويسمعها
من حوله .عندما يبدأ طفلك يف الكالم
استمع ملا يقوله ،وش ّجعه عىل الحديث عن
األشياء التي تحدث معه .تبادال األدوار بني
الحديث واالستامع.

•

•وفّر 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 املق ّوى
والصناديق الفارغة.

•

•اقرأ القصص واحكها له يوم ًيا .ميكنك
مطالعة الكتب املصورة مع طفلك الرضيع
والتح ّدث إليه عام تراه .ميكن لألطفال
تعلّم األشياء التي ال يرونها يف حياتهم
قص عىل طفلك
اليومية من خالل الكتبّ .
قصصا حول األحداث التي
حديث امليش ً
م ّرت بك خالل اليوم.

•

•ميكنك عمل ألوان مختلفة من معجون
اللعب ليلعب بها طفلك أو إدخال بعض
الثلج إىل املنزل يف وعاء خالل فصل الشتاء.
تفقّد كل يشء تعطيه لطفلك للتأكد من
أنه نظيف وآمن.

•

•

•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،
وتراشّ ا 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.

•شاركه القصص واألغاين واألناشيد .ح ّدثه
عن ثقافتك ومعتقداتك وتقاليدك وقيمك.
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أنشطة مسلية وبسيطة
معجون اللعب
يش ّجع 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 التحكّم يف أصابعهم وعضالت يديهم.
عندما يكربون ،ميكنهم عمل أشكال عىل
هيئة أشخاص وحيوانات للعب بها .كام يرى
بعض األطفال أن اللعب باملعجون يساعد
عىل تهدئتهم.
ميكنك إعطاء معجون اللعب لطفلك حاملا
يتوقّف عن الرغبة يف أكله ،ويكون هذا نحو
الشهر  12لدى بعض األطفال .أما بالنسبة
لألطفال اآلخرين ،قد ال يكون ذلك ممك ًنا
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.

الرسم عىل األرصفة

 .1اخلط في وعاء:
• 1كوب من الدقيق ( 250ملم)
•¼ كوب من الملح
• 2ملعقة كبيرة من زُبد الطرطير ( 30ملم)

 .2أضف إىل املكونات املخلوطة يف الوعاء:
• 1كوب من الماء ( 250ملم)
•بضع قطرات من صبغة الطعام
• 1ملعقة كبيرة من الزيت ( 15ملم)

 .3قلّب كل املكونات م ًعا واطبخها عىل
درجة حرارة متوسطة لبضع دقائق.

إن طباشري الرسم عىل األرصفة ليست
باهظة الثمن ،وميكن لطفلك أن يستمتع بها
لساعات .ميكن لصغار األطفال كمن هم يف
عامهم األول مسك الطباشري والخ ّط بها ،إال
أن معظم األطفال يف هذه السن الصغرية
يريدون فقط وضع الطباشري يف فمهم.
تحس ًبا لذلك ،ابحث عن طباشري غري سامة.
ّ
عندما يبلغ األطفال عامهم الثاين ،يكون
معظمهم قاد ًرا عىل الرسم بالطباشري عىل
األرصفة ،حيث ميكنهم عمل الكثري من
الرسومات دون أن تنفذ املساحة املخصصة
للرسم.

 .4عندما يصبح الخليط دافئًا ويتك ّور يف
الوعاء ،افرده عىل سطح املطبخ املغطّى
بالدقيق واعجنه بيديك حتى يصبح طريًّا.
 .5خ ّزن املعجون يف وعاء بالستييك يف
الثالجة.
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