
ونصف نفي عمر عامیالطفل   

قد تكون اإلنتقاالت الكبرى مثل الخروج من المنزل أو موعد النوم 
أو التوقف عن اللعب صعبة في التعامل معھا وقبولھا من جانب 
الطفل، لذلك یجب التحضیر المسبق لھا مثل إعداد جدول مسبق 
لألنشطة المختلفة مماثل لما سیحدث في المدرسة بعد ذلك. وقد 

لتنبیھ على إنتھاء الوقت أو تنبیھھ یساعد أیضا استخدام الساعة ل
دقائق لننتقل للنشاط التالي"  5بقرب إنتھاء النشاط بالقول "باقي   

ضعي جدول 

وأي شيء في مجموعات أو  احرصي على تصنیف وفرز كل شيْ 
فئات.مثال اسألي طفلك ما األشیاء ذات اللون األصفر، اذكر األشیاء 

المتحركة. ثم أشرحي لھ أن بعض األشیاء قد تندرج ضمن أكثر 
فر اللون واحدة، مثل أن أتوبیس المدرسة أص من مجموعة أو فئة

 ولكنھ متحرك أیضا.

 الفرز

مدار الیوم. ال تعطیھ اإلجابة على  قومي بتوجیھ أسئلة لطفلك على
الفور اتركي لھ وقت للتفكیر، فعندما یشعر الطفل بتطلعك لسماع ما 

سیقولھ یزید ذلك من ثقتھ في نفسھ وقدراتھ وفرص نجاحھ في 
 المدرسة بعد ذلك

 توجیھ األسئلة

استخدمي طریقة الوقت المستقطع أو فترة التوقف عندما یبدأ طفلك 
العدوانیة.الوقت في استخدام العنف مثل الضرب أو الدفع بالیدین أو 

ثانیة في مكان ھادىء ال یكون مخصص  30المستقطع یكون لمدة 
ة. فكري في فترة الراحة استخدامھ كوسیلة عقابی وال یجبللنوم 

دوء، التنفس بعمق ثم العودة لإلستكمال ولطفلك للھ كفرصة لكِ 
 األنشطة.

 التوقف للراحة

ممارسة األلعاب التي تتیح لطفلك النشاط الحركي ثم التوقف سوف  
أنظري أدناه لمعرفة أھمیة ذلك وماتساعد في إعداده للمدرسة. 

 یمكنك عملھ.
 اللعب

 التفسیر المنطقي
اللعبة یعزز ذلك عندما یقوم طفلك بممارسة ھذه 

من قدرتھ على التحكم الذاتي، وھي مھارة مھمة 
للمدرسة والتعلم فیما بعد.كما اللعب معھ یزید من 

للحصول على مزید من قوة ارتباطكما معا.
النصائح المماثلة. یمكنك تحمیل التطبیق المجاني 

 موقع www.Vroom.orgمن 

 رقصة التوقف المفاجىء
 نصیحة

قومي باللعب والغناء مع طفلك وأطلبي من 
طفلك الرقص عند سماعھ للموسیقى، ثم 

التوقف عند توقف الموسیقى أو الغناء.حاولي 
تشجیع طفلك على الوقوف ساكنا لعدة ثواني ثم 

قومي بإعادة تشغیل الموسیقى أو األغنیة. 
كرري عمل ذلك لتدریب طفلك على الحركة ثم 

 التوقف ثم الحركة مرة أخر. 
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