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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.
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