
أربعة أعوام في عمر الطفل   

یمكن للمھام المعقدة أن تصبح أسھل لو تم تقسیمھا إلى عدة 
مثال یمكنك  خطوات بسیطة مع تعلیمات واضحة لما یجب عملھ.

دال من القول استعد بارتدي حذائك، ثم ارتدي الجاكت :  القول 
اعد ھذه الطریقة طفلك على حل المشكالت في سست للخروج.
 المستقبل.

خطوات  
 صغیرة

یمكن  استخدمي األخطاء كفرص لتعلیم طفلك أشیاء جدیدة.
لألخطاء أن تثیر غضبك، لكن یجب تفادي الصراخ أو الغضب ألن 

البحث عن حلول  تعلممھم من عملیة  ارتكاب األخطاء جزء
واكتساب مھارات جدیدة.ساعدي طفلك على أن یري األخطاء 

كوسیلة لتجربة طرق جدیدة لعمل األشیاء ولیس لإلستسالم أو الندم 
 على ارتكاب اخطاء. 

 التغییر

اشركي طفلك في عملیة التفكیر في حلول للمشكالت التي قد تقابلھ. 
یر في اقتراح طرق للتعامل مع طفل یقوم شجعیھ على التفك

بمضایقتھ في المدرسة، كیف یمكن أن یجعل احد زمالئھ في 
المدرسة سعیدا أو كیف یمكن اصالح لعبة مكسورة.إشراك طفلك 
في عملیة البحث عن حلول للمشكالت سیجعل منھ شخصا أفضل 

 لحل المشكالت األكثر تعقیدا في الحیاة فیما بعد. 

 المشاركة

أثناء قیامك بالقراءة مع طفلك اطرحي علیھ اسئلة تتعلق بمشاعر 
وأفكار الشخصیات في الكتاب، تحدثي معھ عن توقعاتھ لما سیحدث 

بعد ذلك.نشطي خیالھ بسؤالھ ماذا كنت ستفعل لو كنت مكان 
الشخصیة التي تقرأون عنھا.فالربط بین ما تقرأونھ وتجارب الحیاة 

أفق تفكیر طفلك ویساعده في  فھم أفضل  الحقیقیة سوف یوسع من
 لألخرین.

 القراءة

ومقارنة كل شيء وأي شيء في أي مكان.استخدمي  سقومي بقیا 
 كلمات مثل أكبر ، أصغر، أطول، أوسع ، أكثر أو أقل.

 أنظري أدناه لمعرفة أھمیة ذلك وما یمكنك عملھ.
 القیاس

من تطبیق میني ماالتفسیر المنطقي   
اضافة قلیل من الحساب في الجدول 

الیومي ألنشطة طفلك سیساعده على تعلم 
مھارات الحساب والریاضة مبكرا مثل 

العدد والفرز ومقارنة األحجام والتعرف 
 على األشكال. یمكنك تحمیل تطبیق میني.

MiniMath نشاط : تطبیق میني ماث 
تتحول لكتلة من  ھل تعرف الھندباء، إنھا زھرة جمیلة الشكل صفراء اللون
الزغب األبیض ، یمكنك نفخ كتلة الزغب وتمني أُمنیة، سینتشر الزغب في 
 الفضاء كبذور صغیرة جدا، وكل واحدة منھا ستصبح زھرة ھندباء جدیدة.

 أنظر: كم عدد الزھور في الصورة أمامك؟
 قُم: بالنقر بأصبعك 6 مرات على الزغب. لقد تمنیت 6 أمنیات.

فكر: إذا كان الزغب بھ 10 بذور، طار منھم 6، كم یتبقى معك من البذور؟ 
 استخدمي األصابع للتوضیح

 ماث مجانا والحصول على نصائح مماثلة




