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  نقطة االنطالق

  
  
  
  
  
  
  
  
َالسنوات في. ولدت حالما ّتعلمال ةرضيعال ةِّ الطفلبدأَت   ّتتعلم األولى،الخمس  َ  ،أكثر مهارات َ

ُوتتعلمه ّ  المساعدة نشاطات َبدء ُالمهم من لذا. اتهحيا في آخر وقت أيمن  أكثر وبسهولة بسرعة اَ
  .مكنوقت م بأسرع ّالمبكرة

 الفصل هذا. طفلك مع النشاطات هذهالقيام ب أبد تَكيف عرف أن تالصعوبة من ِجد تَقدلكنك   
َلمساعد ّصممُم َ َ  :عن معلوماتعلى  حتوي يهووعلى االنطالق،  تكُ

  على أكمل وجهالكتاب هذا في المعلوماتاستغالل .  

 ًتقوم بها أوالالتي يجب أن  نشاطاتتحديد ال َّ. 

  اليومية تكعائل حياةمع  النشاطات هذهتوفيق. 

 ؟ھذا الكتاب ُيساعديمكن أن  َكيف

َلعمل اًأسبابو ،معلوماتّنقدم ، الكتاب هذا في   ِيمكنف. راحاتاقتو ،اًأفكارو، األشياء َ  هذااستعمال  ُ
  :لـ الكتاب
 تطور الطفل وكف البصرعن  فهمزيادة ال. 

  َعمـل أسبابللوقوف على ّكـل َ  نفـسّتحقـق  أخـرى نـشاطاتعليـك تخليـق  اهـذّسيـسهل . نـشاط ُ
 .األهداف

 ًمعاقين بصريا ًأطفاالّربوا  الذينن خرياآلباء اآل  منّتعلمَت. 

 طفلكلو َلكُّتعلمية تصلح  نشاطاتتنفيذ و ريطوت. 
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ّأي ُملَع يجب نشاطاتال َ ًأوال ھاَ  ؟َّ

 نشاطات َلتخطيط ّخاص تدريبإلى  حتاجون يمّ أنه- في أغلب األحيان - باءاآل َيعتقد  
ك تطفلعن  والد،الطبيعي أن تعرف أنت، أيها . كذلك َليساألمر  لكن. همتطفلل ّالمبكرة المساعدة

 على هذه مثلابدأ بطرح أسئلة  ،ًالأو َعملُالتي ت نشاطاتلتحديد ال. آخر شخص أيمن أكثر 
 :نفسك

َعملها هاُفي عمر األطفالويستطيع غيرها من  هاَعمل تأني تطفل ستطيع تال أشياء هناك َهل َ  ؟َ
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 َأنا قلق ،يتِطفلطور تابعة لت مجاالتَهل هناك
 ؟ها أكثر من غيرهابشأن

  
  
عن ك تطفلفيها ّتخلف  تَنواحيهذه ُكون  تَقد

تطورية  مجاالت ُكون تَاألطفال اآلخرين، أو قد
 . على وجه الخصوصعائلتكلمهمة لك أو 

  
  
  
  
 ،ًعادة جديدة مهارات طفالفيها األ ّتعلم يالذيالترتيب و األعمار حول المعلومات من لمزيد  

ُانظر ًبداية ُّجدول تطور الطفل ُ   .176 صفحةمن  ِ

ّكــل  الــذين ًطفــال تقريبــا األُ
ُأريــد . ون ميــش)أمينــة (ُعمــريف 

ا  َمساعد َ ّتتعلملَ . ذلكَ

َّفيجوز أن إذا كان األمر كذلك، 
ّمساعدة خاصة إلى ك تحتاج تطفل
ّتتعلم هذه المهاراتل ويمكن أن . َ

الداعمة ختيار النشاطات يساعد ا
 َةِّالطفللحاق في هذه المهارات ل
 .خريناآلطفال األب

ً هــــادئ جـــــدا)ٌّعلــــي( 
ا  حنـــــن عائلـــــة كثـــــرية ـبينمــــ
ـــــه  ةقلقـــــإين . الكـــــالم علي

.نتجاهله وأخشى أننا 
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ِيمكن يتال النشاطات إيجاد    ساعدُت أن ُ

ُّبمجرد تعرفك على    َّ  المحتويات جدول نظرُا ،مساعدةإلى ال كتطفلفيها  حتاج تالتي مجاالتالُ
ّكل حتويي. ُّالمجال التطوري اهذ ّغطيُي الذي فصلال إليجاد 5 صفحةفي   وماتمعلعلى  فصل ُ

َلمساعدة ونشاطات َ َ  :المثال سبيل على. جديدة مهارات ّتعلم تأن كتطفل ُ

  
  
  
  
  
  
  
  

    

ّاخلاص الفصل َّال بد أن 
يف ساعدين ُسياحلركة ب

 )أمينة( ُأساعدأن 
َتعلم املشيَلت ّ. 

ُسأقرأ فصل التواصل  َّ َ
َتعلم كيف َأل ساعد ُأّ
 .َبدأ الكالمأن ي )علي(

ّكل في األولى النشاطاتتساعد ْوما أن . ّالناحية التطورية تلك في المهاراتأبسط  ّتعلمَلت ةِّ الطفلفصل ُ
ّتعلمت ِيمكنّحتى ، المهارات هذه َ  إذا. الفصل في اًحقال ةفووصاألصعب الم المهاراتء في بدال هاُ

َالعمل بدأَفلت ،الموصوفة المهارات بعضالقيام ب كتطفلاستطاعت  ها عرف تالتي تلكالتالية لعلى المهارات  َ
 .الفصل ِبدايةمن  بدأَفلت، المهارات من اًّأي عرف تلم إذاَّأما . ًمباشرة

َالعمل حاول ّيطورون األطفال ّألن ّمهم هذا. الفصل فيبالترتيب الوارد  المهارات على َ  ،اًتدريجي المهارات ُ
ّتعلمت أن َقبل ّمتقدمة مهارة كتطفل عليم تةحاولم إنَّ. َّمحدد في ترتيب التي  األسهلواألصغر  المهارات َ
ًترد أوال  ِيمكنَّ  . على حدٍّ سواءكتطفللوك ل اإلحباط إلى ّؤديُي أن ُ

 ؟اليومية ِعائلتي حياةمع  النشاطات ھذهّأكيف  َكيف
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ًتضيف مزيدا من العبء  ال طرقب ةمبكرال مساعدةال نشاطاتالقيام ب يةَكيفالتفكير في  ُالمهم من
، ّخبرات تعلمية إلى اليومية النشاطاتإن تحويل . عليك

 .اًإضافي اًوقتال يتطلب و كتطفلّيسهل عليك تعليم 

  
 
 

عندما ك تطفلالروائح لاألصوات واشرح 
ِوأنت  ينهعملّعما ت يّتحدث .تذهب إلى السوق
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 النشاطات ھذهام بيفي الق ُيساعدواأن  الناس من العديديقدر 

المحيطون بك أن ناس  الُيريد. اًأيضيشاركوا هم  أن صدقاءاألو جيرانوال العائلة أفراد عّشج 
َّلكنهم -  في أغلب األحيان -يساعدوا  أخبرهم .  ذلكَكيف عرفون يال ألنهم الراحة بعدم شعرون يَقد َ

َعلمت تماب  هذهبالقيام  وأسباب ك،توطفل أنتالتي تقوم بها  النشاطاتو، الرؤية مشاكلعن  ّ
 .النشاطات
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ِيمكن   َيساعد أن ُ ِيمكنكيف اشرح لهم . ّوضحت لهم الطريقة إذا اًأيضاألطفال  ُ  بعضّيعدلوا  أن ُ

 .وحدهم جديدة أفكارعلى ابتكار  هميّشجع ّثم. كتطفلبحيث تتناسب مع  ِألعابهم

  
 

 

َّخــشيت أال يكــون عنــدي  لكــن . "جــاد"ِبــين اَوقــت لتعلــيم ُ
ّن، وجــدنا عــدة يزوجــي واألطفــال اآلخــربالتعــاون بيــين وبــني  َ َ
أعمالنــــا حنــــن نــــزاول َأشــــياء معــــه بينمــــا طــــرق للقيــــام بعمــــل 

.املعتادة

ًوجرياين أيضا محايت ساعد ت
صعب ذلك ّ أن نعتقدو، كانوا يبادئ األمر

م  ما هلم ّوضحت ف. ونعملي ذامامل يعلموا أل
َلتعلم وكيف ل "نادية"إليه تاج حت ساعدها، نّ

ّضون وقتا معها كل يومهم يواآلن  ُ َ ق .ً

يف . ِبنتناتعليم يف  

ِميكن هايدي ّاكتشف األطفال أن  ُ
واآلن يستطيع . اّصفقوتتبعهم إذا أن 

ًع .ّا أن يلعبوا املساكةمجيألطفال  ا


