السلوك
ٌ
طرق لتوجيه سلوك طفلك
•

•

•ضع عمر طفلك يف االعتبار .يصعب عىل
األطفال الصغار ج ًدا التحكّم يف أنفسهم،
حتى عندما يعرفون القواعد .كلّام كرب
األطفال ،أصبح بإمكانهم فهم القواعد
وتذكّرها بشكل أفضل .عندما تختار
الطريقة التي تو ّجه بها سلوك طفلك،
فكّر فيام يستطيع فعله يف املرحلة
العمرية التي مي ّر بها.
•اجذب انتباهه إىل نشاط آخر .عندما
يريد طفلك الرضيع الحصول عىل يشء
خطري حاول أن تريه لعبة أخرى ،بحيث
تشتّت انتباهه عن اليشء الخطري .هل
يريد طفلك حديث امليش أن يفعل شيئًا
مخالفًا للقواعد؟ ميكنك أن تشغله بنشاط
آخر ،أمسك يده وقل“ :أريد أن أريك
شيئًا ما هنا”.

•

•قدّ م له خيارات .إذا كان عمر طفلك
سنة ونصف أو سنتني ونصف فاألرجح
أنه يحب اإلكثار من قول “ال” .حاول أال
تسأله أسئلة تتطلب اإلجابة بـ “نعم”
أو “ال” .عىل سبيل املثال ،إذا كان عليك
الذهاب إىل أحد املتاجر ،ال تقل“ :هل
تريد الذهاب إىل املتجر اآلن؟” .ج ّرب
بدلً عن ذلك أن تقول “نحن ذاهبان إىل
املتجر اآلن” ،ثم أعطه يف الحال خيارين
مثل“ :هل تريد
ميكنك القبول بهامً ،
ارتداء السرتة أم الكنزة الصوفية؟”

•

•تابع بفرض العواقب .يستطيع األطفال
يف عمر  3سنوات فام فوق أن يفهموا
الرابط بني أفعالهم وعاقبة أفعالهم.
ميكنك فرض عواقب عىل سلوكهم
ملساعدتهم يف التعلّم من أخطائهم .فإذا
رمى طفلك الطعام عىل األرض مثالً ،يجب
أن يساعدك عىل تنظيفها .احرص عىل
أن تكون العواقب عادلة وواقعية وآمنة
ومناسبة لعمر طفلك .كن لطيفاً وحاز ًما
م ًعا عندما يفعل طفلك شيئًا مل يكن من
املفرتض أن يفعله .يجب عليك تنفيذ
العواقب التي تح ّدثت عنها.

ال ميكن أن يحسن الطفل
رصف كام يريد الوالدان طوال
الت ّ
الوقت ،بغض النظر عن مدى
حسن تربيته.
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Pour recevoir une version électronique de la fiche de renseignements DES FAÇONS DE GUIDER LE COMPORTEMENT DE VOTRE ENFANT, veuillez s’il vous plaît
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أنشطة مسلية وبسيطة
دمية اليد يف الجيب

ماذا لو...
•

•

•العب لعبة “ماذا لو” مع طفلك إذا
كان عمره دون السن املدرسية .ميكنك
مثالً سؤاله“ :ماذا لو نسينا حقيبتك؟”،
ف ّكرا سويًا يف جميع عواقب نسيان
حقيبة الظهر .عندما يحني دور طفلك،
قد يسألك“ :ماذا لو قابلنا ديناصو ًرا يف
الشارع التايل؟” .أطلق العنان ملخيلتك
واستمتع .األجوبة السخيفة مقبولة.
•تجعل تلك اللعبة طفلك ميارس التفكري يف
عواقب أفعاله.

•

•غال ًبا ما يسوء سلوك األطفال عندما
يشعرون بالضجر ،فيحتاجون أحيانًا إىل
فعل يشء مسلٍ  .ج ّرب استخدام دمية اليد
املتحركة لتشتيت انتباه طفلك .عندما
سيتحسن سلوكه.
يتغي مزاج طفلك
ّ
ّ

•

•ميكنك صنع دمية متحركة من جوارب
حجمها يناسب حجم كفك .افتح أصابع
يديك مع وضع اإلبهام مواج ًها لألصابع
األربعة األخرى ،ثم أدخل كفّك داخل
الجورب .ق ّرب إبهامك إىل األعىل باتجاه
أصابعك األخرى لعمل فم الدمية ،أما
لعمل األنف ،ادفع اإلصبع األوسط إىل
األمام .اسأل طفلك أين يريد أن تكون
العينان .ميكنك رسمهام بقلم ،أو دع طفلك
يرسمهام إذا كان عمره مناس ًبا.

•

•ميكن أن تكون دميتك املتحركة بسيطة
ج ًدا فلألطفال خيال واسع .ميكنك خياطة
بعض الصوف املل ّون للعينني والشعر إن
أردت.

•

•ابدأ يف تحريك فم الدمية املتحركة والتكلّم
بصوت مختلف .كم سيستغرق طفلك ليبدأ
بالتح ّدث إىل الدمية بدالً من التح ّدث
إليك؟ ميكنك حمل دمية اليد يف جيبك
وإخراجها يف الوقت املناسب .هل يشعر
طفلك بامللل من الوقوف يف الصف يف
متجر البقالة؟ عندما تبدأ دميتك يف رسد
القصص املضحكة سيتحول ذلك إىل وقت
املرح.
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