الفصل 2
نقطة االنطالق

ﺗَﺑدأ ﱢ
ﺗﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرات أﻛﺛر،
اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻷوﻟﻰّ َ ،
اﻟطﻔﻠﺔ اﻟرﺿﻳﻌﺔ اﻟ ّ
ﺗﻌﻠم ﺣﺎﻟﻣﺎ ﺗوﻟد .ﻓﻲ َ َ
اﻟﻣﻬم َﺑدء ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة
َ ُّ
وﺗﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﺑﺳرﻋﺔ وﺑﺳﻬوﻟﺔ أﻛﺛر ﻣن أي وﻗت آﺧر ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻬﺎ .ﻟذا ﻣن ُ
اﻟﻣﺑﻛرة ﺑﺄﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن.
ّ
ﻟﻛﻧك َﻗد ﺗِﺟد ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ أن ﺗﻌرف َﻛﻳف ﺗﺑدأ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻣﻊ طﻔﻠك .ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ
ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻋﻠﻰ اﻻﻧطﻼق ،وﻫو ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن:
ﺻﻣم ُ َ َ َ
ُﻣ ّ




اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﻋﻠﻰ أﻛﻣﻝ وﺟﻪ.
ﺗﺣدﻳد اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﱠأوﻻً.

ﺗوﻓﻳق ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻣﻊ ﺣﻳﺎة ﻋﺎﺋﻠﺗك اﻟﻳوﻣﻳﺔ.

َكيف يمكن أن ُيساعد ھذا الكتاب؟

أﻓﻛﺎر ،واﻗﺗراﺣﺎت .ﻓ ِ
ﻳﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻫذا
ﻟﻌﻣﻝ اﻷﺷﻳﺎء ،و ًا
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎبّ ،
ُ
ﻧﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،و ً
أﺳﺑﺎﺑﺎ َ َ
اﻟﻛﺗﺎب ﻟـ:






زﻳﺎدة اﻟﻔﻬم ﻋن ﻛف اﻟﺑﺻر وﺗطور اﻟطﻔﻝ.

ـﺳﻬﻝ ﻫـذا ﻋﻠﻳـك ﺗﺧﻠﻳـق ﻧـﺷﺎطﺎت أﺧـرى ﺗﺣﻘّـق ﻧﻔـس
ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب َﻋ َﻣـﻝ ُﻛ ّـﻝ ﻧـﺷﺎط .ﺳﻳ ّ
اﻷﻫداف.
ﺗﻌﻠم ﻣن اﻵﺑﺎء اﻵﺧرﻳن اﻟذﻳن رّﺑوا أطﻔﺎﻻً ﻣﻌﺎﻗﻳن ﺑﺻرًﻳﺎ.
ﺗَ ّ
ﺗطوﻳر وﺗﻧﻔﻳذ ﻧﺷﺎطﺎت ﱡ
ﺗﻌﻠﻣﻳﺔ ﺗﺻﻠﺢ َﻟك وﻟطﻔﻠك.
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نقطة االنطالق
أي النشاطات يجب َع َملُھا َّأوالً؟
َ ّ

ﺧﺎص َﻟﺗﺧطﻳط ﻧﺷﺎطﺎت
َﻳﻌﺗﻘد اﻵﺑﺎء  -ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﻳﺎن ّ -أﻧﻬم ﻳﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ ﺗدرﻳب
ّ
اﻟﻣﺑﻛرة ﻟطﻔﻠﺗﻬم .ﻟﻛن اﻷﻣر َﻟﻳس ﻛذﻟك .طﺑﻳﻌﻲ أن ﺗﻌرف أﻧت ،أﻳﻬﺎ اﻟواﻟد ،ﻋن طﻔﻠﺗك
اﻟﻣﺳﺎﻋدة
ّ
ﻌﻣﻝ أوﻻً ،اﺑدأ ﺑطرح أﺳﺋﻠﺔ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ
أﻛﺛر ﻣن أي ﺷﺧص آﺧر .ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗُ َ
ﻧﻔﺳك:

ﻋﻣﻠﻬﺎ؟
ﻌﻣﻠﻬﺎ وﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻷطﻔﺎﻝ ﻓﻲ ُﻋﻣرﻫﺎ َ َ َ
َﻫﻝ ﻫﻧﺎك أﺷﻳﺎء ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ طﻔﻠﺗﻲ أن ﺗ َ

ُﻛـ ّـﻞ اﻷﻃﻔــﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒًــﺎ اﻟــﺬﻳﻦ
ﰲ ﻋُﻤــﺮ )أﻣﻴﻨــﺔ( ﳝــﺸﻮن .أُرﻳــﺪ
ﺘﺘﻌﻠﻢ ذﻟﻚ.
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺎ ﻟَ ّ
َ ََ

إذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟك ،ﻓﻳﺟوز ﱠ
أن

ﺧﺎﺻﺔ
طﻔﻠﺗك ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة
ّ
ﺗﺗﻌﻠم ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات .وﻳﻣﻛن أن
ﻟَ ّ
ﻳﺳﺎﻋد اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟداﻋﻣﺔ
ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات ﻓﻲ ﻟﺣﺎق ﱢ
اﻟطﻔﻠﺔَ
ﺑﺎﻷطﻔﺎﻝ اﻵﺧرﻳن.

َﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﻣﺟﺎﻻت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺗطور ِطﻔﻠﺗﻲ ،أَﻧﺎ ﻗﻠق
ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻏﻳرﻫﺎ؟

ﺗﺧﻠف ﻓﻳﻬﺎ طﻔﻠﺗك ﻋن
اﺣﻲ ﺗ ّ
َﻗد ﺗُﻛون ﻫذﻩ ﻧو َ
اﻷطﻔﺎﻝ اﻵﺧرﻳن ،أو َﻗد ﺗُﻛون ﻣﺟﺎﻻت ﺗطورﻳﺔ
ﻣﻬﻣﺔ ﻟك أو ﻟﻌﺎﺋﻠﺗك ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص.

)ﻋﻠ ـ ﱞـﻲ( ﻫـ ــﺎدئ ﺟـ ـ ًـﺪا
ﺑﻴﻨﻤ ـ ــﺎ ﳓـ ــﻦ ﻋﺎﺋﻠ ـ ــﺔ ﻛﺜـ ــﲑة
اﻟﻜ ـ ــﻼم .إﱐ ﻗﻠﻘ ـ ـﺔ ﻋﻠﻴـ ــﻪ
وأﺧﺸﻰ أﻧﻨﺎ ﻧﺘﺠﺎﻫﻠﻪ.

ﺗﻌﻠم ﻓﻳﻬﺎ اﻷطﻔﺎﻝ ﻣﻬﺎرات ﺟدﻳدة ﻋﺎدةً،
ﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ اﻷﻋﻣﺎر واﻟﺗرﺗﻳب اﻟذي ﻳ ّ
ﺗطور اﻟطﻔﻝ ِﺑداﻳﺔً ﻣن ﺻﻔﺣﺔ .176
اﻧظر ﺟدوﻝ ﱡ
ُ ُ
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نقطة االنطالق
إيجاد النشاطات التي ُ ِ
يمكن أن ُتساعد

ﺑﻣﺟرد ﺗﻌ ﱡرﻓك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻓﻳﻬﺎ طﻔﻠﺗك إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ،اُﻧظر ﺟدوﻝ اﻟﻣﺣﺗوﻳﺎت
ُ ﱠ
ﻛﻝ ﻓﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻐطﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ
ﱡ
ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺔ  5ﻹﻳﺟﺎد اﻟﻔﺻﻝ اﻟذي ُﻳ ّ
اﻟﺗطوري .ﻳﺣﺗوي ُ ّ

ﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرات ﺟدﻳدة .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ:
ﻟﻣﺳﺎﻋدة طﻔﻠﺗك أن ﺗ ّ
وﻧﺷﺎطﺎت ُ َ َ َ

ﻻ ﺑﺪ ﱠ
اﳋﺎص
أن اﻟﻔﺼﻞ ّ
ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﺳﻴُﺴﺎﻋﺪﱐ ﰲ
أن ُأﺳﺎﻋﺪ )أﻣﻴﻨﺔ(
ﺘﻌﻠﻢ اﳌﺸﻲ.
ﻟﺘَ ّ
َ

ََ
اﺻﻞ
ﺳﺄﻗﺮأ ﻓﺼﻞ اﻟﺘﱠﻮ ُ
ﺗﻌﻠﻢ َﻛﻴﻒ أُﺳﺎﻋﺪ
ﻷ ّ
اﻟﻜﻼم.
)ﻋﻠﻲ( أن ﻳﺒﺪأ َ

ﻛﻝ ﻓﺻﻝ ﱢ
أن
ﺗﻌﻠم أﺑﺳط اﻟﻣﻬﺎرات ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ
اﻟطﻔﻠﺔ ﻟﺗَ ّ
ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ُ ّ
اﻟﺗطورﻳﺔ .وﻣﺎ ْ
ّ
ﺣﺗﻰ ِ
ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﺑدء ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺻﻌب اﻟﻣوﺻوﻓﺔ ﻻﺣﻘًﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ .إذا
ﺗَ ّ
ﺗﻌﻠم ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎراتُ ّ ،
اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻓﻬﺎ
اﺳﺗطﺎﻋت طﻔﻠﺗك اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺑﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣوﺻوﻓﺔ ،ﻓﻠﺗَﺑدأ َ َ

أﻣﺎ إذا ﻟم ﺗﻌرف ًّأﻳﺎ ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات ،ﻓﻠﺗَﺑدأ ﻣن ِﺑداﻳﺔ اﻟﻔﺻﻝ.
ﻣﺑﺎﺷرةً .ﱠ
ﻳﺟﻳﺎ،
ﻣﻬم ّ
ﻳطورون اﻟﻣﻬﺎرات ﺗدر ً
اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات ﺑﺎﻟﺗرﺗﻳب اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ .ﻫذا ّ
ﺣﺎوﻝ َ َ
ﻷن اﻷطﻔﺎﻝ ُ ّ
ﻓﻲ ﺗرﺗﻳب ﱠ
ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺻﻐر واﻷﺳﻬﻝ اﻟﺗﻲ
ﻣﺣدد .ﱠ
ﻣﺗﻘدﻣﺔ َﻗﺑﻝ أن ﺗ َ ّ
إن ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻌﻠﻳم طﻔﻠﺗك ﻣﻬﺎرة ّ
ﺗرد ﱠأوﻻً ِ
ؤدي إﻟﻰ اﻹﺣﺑﺎط ﻟك وﻟطﻔﻠﺗك ﻋﻠﻰ ﺣ ﱟد ﺳواء.
ﻳﻣﻛن أن ُﻳ ّ
ُ
ِ
عائلتي اليومية؟
أكيف ھذه النشاطات مع حياة
َكيف ّ

ﻳدا ﻣن اﻟﻌبء
اﻟﻣﻬم اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ َﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺑﻛرة ﺑطرق ﻻ ﺗﺿﻳف ﻣز ً
ﻣن ُ
ﺗﻌﻠﻣﻳﺔ،
ﻋﻠﻳك .إن ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻳوﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﺧﺑرات ّ
إﺿﺎﻓﻳﺎ.
ﻳﺳﻬﻝ ﻋﻠﻳك ﺗﻌﻠﻳم طﻔﻠﺗك وﻻ ﻳﺗطﻠب وﻗﺗًﺎ
ً
ّ

اﺷرح اﻷﺻوات واﻟرواﺋﺢ ﻟطﻔﻠﺗك ﻋﻧدﻣﺎ

ﺗﺣدﺛﻲ ﻋﻣﺎ ﺗﻌﻣﻠﻳﻧﻪ و ِ
أﻧت
ّ
ّ

ﺗذﻫب إﻟﻰ اﻟﺳوق.
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نقطة االنطالق
يقدر العديد من الناس أن ُيساعدوا في القيام بھذه النشاطات

أﻳﺿﺎُ .ﻳرﻳد اﻟﻧﺎس اﻟﻣﺣﻳطون ﺑك أن
ّ
ﺷﺟﻊ أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﺟﻳران واﻷﺻدﻗﺎء أن ﻳﺷﺎرﻛوا ﻫم ً
ﻳﺳﺎﻋدوا  -ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﻳﺎن  َ -ﱠ
ﻟﻛﻧﻬم َﻗد ﻳﺷﻌرون ﺑﻌدم اﻟراﺣﺔ ﻷﻧﻬم ﻻ ﻳﻌرﻓون َﻛﻳف ذﻟك .أﺧﺑرﻫم

ﻌﻠﻣت ﻋن ﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟرؤﻳﺔ ،واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ أﻧت وطﻔﻠﺗك ،وأﺳﺑﺎب اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻬذﻩ
ﺑﻣﺎ ﺗ ّ َ
أﻳﻀﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ِ
ﺑﻨﺘﻨﺎ .ﰲ
اﻟﻧﺷﺎطﺎت.
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﲪﺎﰐ وﺟﲑاﱐ ً

أن ذﻟﻚ ﺻﻌﺐ
ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ ،ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﻘﺪون ّ
ﻮﺿﺤﺖ ﳍﻢ ﻣﺎ
ﻷ ﻢ ﱂ ﻳﻌﻠﻤﻮا ﻣﺎذا ﻳﻌﻤﻠﻮن .ﻓ ّ
ﻠﺘﻌﻠﻢ وَﻛﻴﻒ ﻧﺴﺎﻋﺪﻫﺎ،
ﲢﺘﺎج إﻟﻴﻪ "ﻧﺎدﻳﺔ" ﻟ ّ
ﻛﻞ ﻳﻮم.
واﻵن ﻫﻢ ﻳﻘﻀﻮن ً
وﻗﺘﺎ َﻣﻌﻬﺎ ُ ّ

ـﺸﻴﺖ أﻻﱠ ﻳﻜــﻮن ﻋﻨــﺪي وﻗــﺖ َﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اﺑـ ِـﲏ "ﺟــﺎد" .ﻟﻜــﻦ
ﺧـ ُ
ـﺪﻧﺎ ﻋـ ّـﺪة
ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﺑﻴــﲏ وﺑــﲔ زوﺟــﻲ واﻷﻃﻔــﺎل اﻵﺧــﺮﻳﻦَ ،وﺟـ َ
ﻃ ــﺮق ﻟﻠﻘﻴ ــﺎم ﺑﻌﻤ ــﻞ أﺷ ــﻴﺎء َﻣﻌ ــﻪ ﺑﻴﻨﻤ ــﺎ ﳓ ــﻦ ﻧـ ـﺰاول أﻋﻤﺎﻟﻨ ــﺎ
اﳌﻌﺘﺎدة.

وﺿﺣت ﻟﻬم اﻟطرﻳﻘﺔ .اﺷرح ﻟﻬم ﻛﻳف ِ
ِ
ﻳﻌدﻟوا ﺑﻌض
ﻳﻣﻛن أن ّ
ﻳﻣﻛن أن ُ َ
أﻳﺿﺎ إذا ّ
ُ
ُ
ﻳﺳﺎﻋد اﻷطﻔﺎﻝ ً
ِ
ﺷﺟﻌﻳﻬم ﻋﻠﻰ اﺑﺗﻛﺎر أﻓﻛﺎر ﺟدﻳدة وﺣدﻫم.
ﺛم ّ
أﻟﻌﺎﺑﻬم ﺑﺣﻳث ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ طﻔﻠﺗكّ .

أن ﻫﺎﻳﺪي ُ ِ
ﳝﻜﻦ
اﻛﺘﺸﻒ اﻷﻃﻔﺎل ّ
ﺻﻔﻘﻮا .واﻵن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
أن ﺗﺘﺒﻌﻬﻢ إذا ّ
اﳌﺴﺎﻛﺔ.
اﻷﻃﻔﺎل ﲨﻴًﻌﺎ أن ﻳﻠﻌﺒﻮا ّ
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