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توّقع احرتام اآلخرين لك. يتعلّم الطفل  •

كيفية الترّصف من خالل مراقبة كيف 

يعامل والداه بعضهام، فإذا كان الوالدان 

يحرتمان بعضهام، سيتعلّم الطفل احرتام 

 اآلخرين. 

ابق عىل ارتباط بتقاليدك الثقافية. تكلّم  •

مع طفلك حول األمور التي تهتم بها كثريًا 

يف ثقافتك، كالقيم واملعتقدات والتقاليد 

واملامرسات.

ليس عليك التخيل عن معتقداتك الثقافية  •

ملجرد أنها تختلف عن معتقدات من 

حولك. فضاًل عن أن طفلك بحاجة إىل 

معرفة أصله كام هو بحاجة إىل معرفة 

املكان الذي يعيش فيه حارضه.

ثق يف حدسك. سيكون هناك دامئًا من  •

يشكك يف صحة طريقة تربيتك لطفلك. ما 

يهم هو رأيك أنت. اطلب املشورة ممن 

تحبهم وتثق بهم، وتجاهل اآلخرين.

بناء تقدير الذات. االعتزاز بالنفس هو  •

الشعور الداخيل الذي تنظر فيه لنفسك 

عىل أنك شخص جيد. وجزء من وظيفتك 

كأب أو أم أن تبني تقدير طفلك لذاته، 

وتساعده عىل الشعور باألمن واألمان 

والحب، وبأن هناك من يفهمه.

ولكن ماذا عنك أنت؟ ما الذي ميكن أن  •

يساعدك عىل الشعور باألمن واألمان 

والحب وبوجود من يفهمك أنت أيًضا؟

اعنِت بنفسك جيًدا. عندما تعتني بنفسك  •

فأنت تبّي لطفلك بأنك جدير باالحرتام، 

وسيتعلّم طفلك أن يحرتم ذاته أيًضا. 

حاول أن تقوم بيشء لطيف لنفسك كل 

يوم، فأنت تستحق ذلك. 

الوالدان

الشعور بالرضا عن النفس

ال تهتم بأن تكون كاماًل، بل اشعر 

بالرضا ألنك تفعل كل ما بوسعك.



أنشطة مسلية وبسيطة

قصاصات أجمل األوقات

عندما تجّهز طفلك للنوم اطلب منه أن يفكر 

يف ثالثة أشياء جميلة حدثت له خالل اليوم. 

شّجعه عىل التفكري يف التفاصيل الصغرية، هل 

أحّب طعام الغداء؟ هل استمتع باللعب مع 

أحد األصدقاء؟ هل كان صنع رجل الثلج معك 

مسليًا؟ ميكنك إضافة أوقاتك الجميلة أنت 

أيًضا.

ميكنك إذا أردت كتابة بضع كلامت حول كل 

من األوقات الجميلة عىل قصاصة ورقية، 

ثم اثنها وضعها يف صندوق. ميكنك زخرفة 

الصندوق باألرشطة واألوراق امللونة مع طفلك. 

فإذا قال طفلك يوًما “ال يشء جيد يحدث يل 

أبًدا”، أخرج بعض القصاصات من الصندوق 

وأقرأ له قصاصات األوقات الجميلة. 

لن يطول الوقت حتى تعتاد أنت وطفلك عىل 

اإليجايب.  التفكري 

طهي وصفة عائلية

هل تتذكر أطعمة مميزة أكلتها عندما كنت صغريًا؟ هل كنت تأكل أطباقًا معيّنة يف مناسبات 

محّددة كّل عام؟ شارك طفلك ذكرياتك واطبخا األطباق املميزة مًعا، فحتى األطفال الصغار ميكنهم 

املساعدة يف إعداد الطعام. إذا أعددت املقادير بنفسك ميكن لطفلك أن يضعها يف الوعاء. أما 

األطفال األكرب سًنا فبإمكانهم تحريك الطعام.

حّدث طفلك عن ذكريات الطفولة بينام تعّدان الطعام سويًا. استمتعا بتناول طبقكام املميز مًعا.

تأكّد من تأمي سالمة طفلك يف أثناء إعداد الطعام، فقد يكون جلوسه يف كريس الطفل املرتفع أكرث 

أمانًا، كام أنه سيكون عىل نفس ارتفاعك. ابق الطفل بعيًدا عن أدوات املطبخ الحادة واألسطح 

الساخنة.

شّجع  نفسك

بعد أن يخلد طفلك إىل النوم، خّصص لنفسك لحظة تفّكر فيها بيشء جيد فعلته مع طفلك خالل 

اليوم.

سّجل بضع كلامت حول نجاحك هذا يف مفّكرة، وارجع إليها عندما تريد الشعور بالرضا حول دورك 

كأب أو أم. ستذكرك كلامتك بجميع األشياء التي تحسن فعلها.
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