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ضع قواعد معقولة

تكرب الحدود مع طفلك. تتغري القواعد  •

كلام كرب طفلك. عىل سبيل املثال، قد 

ينام يف وقت متأخر أكرث كلاّم أصبح 

أكرب. عندما يكرب طفلك، أرشكه يف تحديد 

الحدود التي ستفرض عليه.

أكِث من التذكري. قد ال يفّكر صغار األطفال  •

دامئًا يف القواعد عندما تريد منهم ذلك، 

فيكرثون من األخطاء. كن صبورًا وحازًما 

بلطف. 

ضع قواعد وحدود واضحة. سيتمّكن الطفل  •

من فهم ما الذي تنتظره منه عندما تكون 

قواعدك واضحة، أذكر له األسباب الكامنة 

وراء تلك القواعد. يجب أن تبقى القواعد  

كام هي كل يوم.

أعط تعليامت واضحة. قل لطفلك ما ميكنه  •

فعله، ال ما ال ميكنه فعله. عىل سبيل املثال، 

بدالً من أن تقول لطفلك “ال تركض”، قل 

له “امش”، أو بدالً من قول “ال ترضب 

الرضيع”، قل له “املس الرضيع برفق”. 

سيشعر كالكام بسعادة أكرب إذا مل تقل له 

“ال” يف كّل مرة.

اعرف ما املتوقع من الطفل يف أعامره  •

املختلفة. يترّصف األطفال ويفكرون 

بطرق مختلفة وهم يف طور النمو. اعرف 

ما الذي ميكن أن تتوقعه من الطفل يف 

أعامره املختلفة. سيعطيك ذلك فكرة 

واقعية عام يستطيع طفلك فعله، ألنه 

سيكون من املحبط لك ولطفلك أن تتوقع 

منه أكرث مام يستطيع فعله قبل بلوغه 

املناسب.  العمر 

يحتاج طفلك إىل توجيهك، كام 

يحتاج إىل أن تكون ثابتًا عىل 

مبدأ وصبوًرا.
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يقول ساميون...

تساعد هذه اللعبة األطفال عىل مامرسة اإلصغاء الجيد واتّباع  •

التعليامت، وتنجح بشكل أفضل مع األطفال البالغني من العمر 

4 سنوات أو أكرث. قد يستمتع باللعبة أيًضا األطفال البالغني من 

العمر 3 سنوات. ميكن لشخصني فقط أن يلعبا اللعبة، كام ميكن 

أن يلعبها مجموعة كبرية من األشخاص.

يقف الشخص الذي ميثّل دور “ساميون” مواجًها اآلخرين، وعندما  •

يقول “يقول ساميون املس خّدك” عىل اآلخرين ملس خّدهم. 

ويستمر ساميون يف إعطاء األوامر لعمل حركات مختلفة. كلاّم 

بدأ األمر بقول “يقول ساميون” عىل اآلخرين إطاعته، أما إذا قال 

ساميون “املس أصابع قدمك” فقط، عىل سبيل املثال، ال ينبغي أن 

يتحرّك أحد.

مع صغار األطفال، من األفضل اللعب دون تحديد الفائز أو  •

الخارس، فإذا اتّبع أحدهم أمرًا مل يكن من املفرتض أن يتبعه، اكتف 

بالضحك ومواصلة اللعب. تبادلوا دور القائد فيام بينكم. 

األغاين  لألمور  الروتينية

إن األغاين وسيلة سهلة لتذكري األطفال بالسلوك الذي تنتظره منهم.  •

فاألطفال يفضلون فعل ما تدعوهم األغنية لفعله عىل أن يأخذوا 

أوامرهم من الوالدين. ميكنك تأليف كلامت جديدة عىل نغمة 

مألوفة. حاول مثاًل أن تدعوهم لتناول الغداء بغناء “إن كنت جائًعا 

وتعرف ذلك تعال كُل” عىل نغمة أغنية

 .”If you’re happy and you know it“ 

قد يجد بعض األطفال االنتقال من نشاط إىل آخر مجهًدا جًدا،  •

ميكن ألغنية مؤلفة أن تفيد يف تلك الحالة، فهي تغري املزاج وتعطي 

إشارات حول ما سيحدث بعد ذلك. سيتعلّم طفلك رسيًعا متييز 

األغنية. ستكون أول نغمتني كافيتان ليعرف ما الذي تريده، حتى أنه 

قد يبدأ يف الغناء معك، ثم سيكون لديه ما تبّقى من األغنية ليقرر 

فعل ما تريده منه.

Space for local health care centre or practitioners’ contact 
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