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اللعب هو الطريقة التي يتعلّم طفلك من خاللها 

امنح طفلك خربات جديدة. حّفز تعليم  •

طفلك من خالل إضافة أشياء جديدة يلعب 

بها. عرّف طفلك عىل أشخاص آخرين 

ومواقف جديدة، وخّصص وقتًا يوميًا للعب 

داخل املنزل وخارجه. اصطحب طفلك إىل 

املنتزهات ومالعب األطفال.

 اللعب هو الطريقة التي يتعلّم 

طفلك من خاللها. تتغري طرق 

اللعب كلاّم كرب طفلك، وهو بحاجة إىل 

اللعب منذ والدته.

حّد من وقت جلوس الطفل أمام  •

الشاشات. يتعلّم األطفال أكرث عندما 

يلعبون ويتحرّكون بنشاط مع اآلخرين 

ومع أشياء حقيقية. ال يتعلّم طفلك 

باملقدار ذاته عندما يجلس أمام الشاشة، 

ويشمل ذلك أنشطة كمشاهدة التلفاز 

واستخدام الحاسوب )الكمبيوتر( واللعب 

بأجهزة الهواتف الخلوية املحمولة ولعب 

ألعاب الفيديو. ال يُنصح بتلك األنشطة 

التي تعتمد عىل الشاشات لألطفال تحت 

سن السنتني.   
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يتعلّم األطفال وهم يلعبون. عندما يلعب  •

طفلك، فهو يتّعلم عن العامل ومكانه فيه. 

يتعلّم عمل أشياء جديدة، ويكتشف كيفية 

االنسجام مع األشخاص اآلخرين. كام 

يساعد اللعب الطفل عىل إظهار مشاعره 

ويزيد من ثقته بنفسه.

يحتاج األطفال إىل االستكشاف. دع طفلك  •

يجرّب األشياء الجديدة بنفسه، سيتعلّم من 

فعل اليشء أكرث مام سيتعلّمه من سامعك 

ترشحه له. امنحه الوقت ليستكشف 

ويكتشف بنفسه، ولكن تأكد من أن 

محيطه آمن لالستكشاف. أبعده عن الخطر 

سواء داخل املنزل أو خارجه.
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أنشطة مسلية وبسيطة 

أكياس االستكشاف 
ميكنك لعب ألعاب التخمني مع طفلك باستخدام كيس وبعض األشياء   

املوجودة يف أرجاء املنزل. اطلب من طفلك أن يغلق عينيه أو يغطيهام 

بوشاح عند كل لعبة، وعليه أن يستخدم أذنيه أو أنفه أو أصابعه لتخمني 

ما هي األشياء املوجودة يف الكيس. تبادال األدوار.

االستامع– ضع أشياء يف الكيس ميكنك استخدامها إلصدار ضجة  •

كخشخشة املفاتيح وكرمشة الورق وطقطقة القلم. أخرج شيئًا من 

الكيس وأصدر الصوت، هل يستطيع طفلك تخمني ما هو اليشء 

الذي يصدر الصوت؟

الشّم– اجمع بعض القناين الصغرية الفارغة، كعبوات حبوب األدوية  •

مثاًل، وضع شيئًا له رائحة قوية يف كل عبوة. إذا استخدمت سائالً 

ضع بعًضا منه عىل قطعة قطن وضعها يف العبوة. فيام ييل بعض 

األفكار: زبدة الفول السوداين واملوز والخل والبصل والقرفة. عندما 

يخرج طفلك إحدى العبوات من الكيس، افتحها ودعه يشم ما 

بداخلها دون أن ينظر. هل ميكن لطفلك تخمني ما هو اليشء الذي 

يصدر هذه الرائحة؟

اللمس– ضع يف الكيس أشياء مختلفة امللمس، مثل ليف تنظيف  •

األواين وقطعة اسفنج ومحارم ورقية. سّم أحد األشياء لطفلك 

واطلب منه إخراجها من الكيس دون النظر داخله، واصًفا امللمس: 

خشن، ناعم، غري مستٍو، قاس. ميكنك كذلك وصف امللمس أوالً. هل 

يستطيع طفلك إيجاد يشء ناعم يف الكيس؟

    البحث عن الكنز
قبل الذهاب يف نزهة عىل األقدام يف الحي الذي تسكن فيه، اعمل 

قامئة باألشياء التي قد تجداها يف طريقكام. إذا كان طفلك ال يزال 

صغريًا جًدا، ستكون ثالثة أو أربعة أشياء كافية. ميكنك مثالً البحث 

عن ورقة شجر ووردة بيضاء وغصني صغري وحجر رمادي اللون.

إذا كان طفلك أكرب سًنا أضف املزيد من األشياء إىل القامئة واجعلها 

أكرث تحديًدا. تحّدث عن األشياء املدرجة عىل القامئة قبل الذهاب، 

واحرص عىل أن تكون هذه األشياء متوفرة يف ذلك املوسم ويف ذلك 

الحي.

خذ كيًسا معك قبل أن تذهب، لتضع فيه األشياء عندما تجدها 

وتشطبها من القامئة. عندما تعود إىل املنزل، ضع الكنوز التي عرثتم 

عليها عىل صينية وتحّدث إىل طفلك عن املكان الذي عرثمتا فيه 

عليها وعن األشياء األخرى التي رأيتامها خالل نزهتكام. سيكون 

الطفل األكرب سًنا قادًرا عىل رسد قصة حول مغامرة البحث عن 

الكنز يف الحي.
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