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 5الفصل 

  طفل الرضيعلل نشاطات
 )شهور 6 إلى والدةمن ال(

  
. الراحةو نوموالكل  في األاتهوق أغلبإذ تقضي  ؛ًعادة كثيرفعل الت ةرضيعال ةِّالطفلَّأن بدو يال    
تفعل  هيو. ِعالمهاعن  ّتعلمفهي قد بدأت ت ،المحيطة لبيئتهاواعية  بدو تال َقدأنها  من بالرغم لكن
 .النظرو ،ُّالتذوق ،ّالشم لمس،ال ،السمع: هاّحواس عمالاستب ذلك

ِتحسن ال ال يتال أو ةمكفوفال ةرضيعال ةِّالطفل إلى  حتاج تَّكنهاَل. ولدت حالما اًأيض ّتعلم تبدأ الُرؤيةُ
 .تهُرؤي ستطيع تال الذي عالملتعريفها على ال كمساعدت

 

ِيمكن    ها لفرصال من العديدإتاحة ب يُتساعد أن ُ
  على  هايّشجع. ّشمتو ،ّوتجس ،لتستمع

 .لعبالو ستكشافاال  

  
  
  
  
  

 
  

  
  

 ت

ُ رؤية ةرضيعال ةِّالطفللم تستطع إذا 
َاللعب أو وجوه الناس،  ّعرف أن لن تهي فُ

. لالستكشافاً مثيراًهناك عالم

. روزايا عقة، تلك مل
 .ٍّا مسلللعب ا

  .ذلكتكتشف ّحتى مساعدتك إلى حتاج إنها
  

 أنمن  صغرأ اّ أنهِتعتقدا إذاَّحتى . هانشاطات معتقومين ب ِأنت وةالرضيع كتطفل  معيّتكلم   
 الرئيسية الطرق ىحدإهو  شخص صوتإلى  ماعِستاالّ أن يّذكر ت،ينهاُقول تالتي الكلمات فهمت

ُالتواصلعن  لمعلوماتمزيد من ال. العالم َّستتعرف بها على التي  ِأنتو ةالرضيع كتطفل مع َّ
ُالتواصل" فصلانظري ، النشاطات هذهتقومين ب  .45في صفحة  "َّ
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. ًجدااحلجم  صغرية إريين
ا ت مرة َنام َُّمث ت، ترضعَنام وإ
 .أخرى

ِطفال يف شهورهم  األّكيف يتغريًأليس عجيبا 
إنه يتلفت إىل  :جد إىل ماّننظرااألوىل؟ القليلة 

ّكل شيء أخته الكبرية إىل تدخل عندما . ُ
 .كهلتمسإليها ميد يده وجيلس الغرفة، 

كتور ِيكاد يستطيع ڤ
ًلكنه ليس قوياجللوس  َ  اََّ

 ةُكنت قلق. اجدممثل 
 يف بادئ من كف بصره
َّاألمر، لكنه   اًّمنوّحقق َ

. ّاخلاصة تهطريقًكبريا ب
وهو يعرف صوت أخته 

ًيريدها دائما أن و. ًأيضا ُ ُ
ُحينما يسمعها متسكه 

يف . مكان قريب

 النشاطات

َّالرضع لألطفال: ينأجز إلى الفصل هذا في النشاطاتتنقسم      أشهر 3 عمر إلى الوالدة من ُ
َّرضعال ألطفاللو ِيمكنالتي  األعمارهي  هذه. أشهر 6 إلى 4عمر من  ُ َّرضع لل ُ  بدأوا يأنفيها ُ

ّالصغير  لطفلمن ا اًشهور ستغرق ياألمر قد َّ أنواّتذكر لكن. هناالموصوفة  المهارات على العمل
َالعملحسن تُيس َقدف لذا. جديدة مهارة ّتعلميل  واّوتذكر. ةواحدالمرة ال في مهاراتالمن عدد قليل  على َ

ّكلّأن  ّسيتعلم رضيع ُ َ  .ّالخاصة تهسرعب َ

هر 3 معر ٕاىل الوالدةمن    ٔشا
ِيمكن ،الحياةمن  األولىالثالثة  الشهور في  :أنضيع َّرال ّتعلم ي أنُ

  الروائح بين ختالفاالّيميز.  ّيميز  .المألوفة األصوات ُ
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  ُالبكاء غير ًاأصواتيصدر.  ويمسكها جساميلمس األ. 

 ّيتمتع  .هيمقدو يديه َيكتشف  .اللمس من مختلفة بأنواع َ

 بنفسهسهنفّهدئ ُي .    رأسهيرفع. 
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 ََلمساعدة الثقـة  ّتعلم تـأن ةالرضـيع كتـطفل َُ
 المحيطة بيئتهابو الناسب

 األجسام أو الناستصدر عن  والروائح لمساتوال األصواتبعض ّ أن ّتعلمالبصيرة ت ةِّالطفل    
 األصوات َّلكن. هاستكشاف ريدُتو فيه، ماناألب شعرَوت ،العالمأن تفهم هذا  هاُيساعد. المختلفة

حيث ال من تبدو كما لو كانت تأتي  هاألن ةكفيفال ةِّ الطفلفيُتخأن من شأنها  روائحالو لمساتوال
 .هاُعور باألمان فيُّشللو المحيطة بيئتها َلفهم إضافية مساعدةإلى  حتاج تلذا فهي. تعلم
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َتساعدها أنتستطيع، أيها الوالد،  فهملت ُ
تبدو  التي واألشياء صواتمن أين تأتي األ

  استكشاف ّ أن عرف تأن ساعدها. مختلفة
ًّهذه األشياء يمكن أن يكون مسليا ُ. 

  
 

َّنظرا ألن      مالتخبرها ب ك إليُحتاج تفهي ،حدث ي أنوشكما ي رى تال َقد ةَّك الصغيرتطفلً
 :المثال سبيل على. حدثَيَس

  
   غيير تقبل بلطف َساقها يسَلمِا   
   ماب هايأخبر. )كافولتها( ضتهاّحفا

ِتوشك  ّتتوقعس ا موسرعان. تفعلهأن ُ   ما َ
ّتحسسيحدث عندما    .ِساقها علىبلمستك  ُ

 

  
  
  

 
 

تشعرين َهل ! ِأنا أبوكنعم، 
 شاريب؟ب

ُ، سأزيل يا فاطمة َ
 .اآلنّاملبتلة  تكّحفاض

ُسألتقطكأنا ، ريةمسيا  َ َ. 

َمس كتفها بلطف ال   
ما بأخبرها و. ِلتقاطهااقبل 
. موشك على عملهأنت 

وسرعان ما ستعلم معنى 
 .كتلمس
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 علـى التجـاوب مـع  ةَّك الـصغيرتـطفل َلتشجيع
 اتواألصو الناس

 ةَّك الصغيرتطفل ِأبق   
. تستيقظا متىمنك  قربالب

في أغلب  - معها ّتكلم
ّتتعلمَف.  منهابيقرلتخبرها بأنك  -األحيان  تكصو مييز تَ

  .التجاوب معهو

  تلك الضوضاء؟نيسمعهل ترضا، 
 .)القمح (نطةأنا أحش احل

  
 

   َكالمعلى ال العائلة أفراد ّشجع   

َسأغسل بعد هذا  َ
 .يا فاطمةذراعك، 

   نفسقام  إذا. عملون ياّمع َمعها
    النشاط نفس لعمب اًدائم الشخص

ًحمامّالصغير  الطفل إعطاء مثل   ،اّ
َستبدأف   عن  العائلة أفرادتعرف  َ

 .عملون يماطريق 

 
 

  
  
  

 إذا ًثانية بتسم تَقدو. معها َبالكالم ِبتسامالعلى ا ةَّك الصغيرتطفل ّشجع   
 .قدمها بأصابع تلعب أو ِبطنها على بهدوء تنفخ

  
  

  
   

 ّاحللوة؟ َالصغرية

بنيت ي من ه

 ْأصدرت إذا. ةَّك الصغيرتطفلل موسيقىال عزفاو ِّغن
ُقلده ،ٍأصوات  .اتهصو استعمالعلى  َلتشجيعها اّ
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 ل

...جا...جا
 جا

ََمساعدة  يـديهاعلـى إدراك  َّطفلتك الـصغيرة َُ
 األجسام إلمساك يديها استعمالو ها،يقاوس

عندما تبدأ طفلتك   
أصوات، تصدر َّالصغيرة 

َالعب معها بوضع يديها  َ
ِعلى فم وأنت ك وحنجرتك َ

ُيساعدها س. األصواتّتردد  ُ
أين من ّتعلم أن تهذا 

 .صواتاألتجيء 

    
  

 

  
  
  
  
  
 

  
 

  
  
  
  
  

  
  

  
  
 

  

  يا مي
 ...ال ال

َّطفلتك الصغيرة، إطعام عند    
إلى  هاذراعبلطف على اضغطي 

ِلكي تضع يدها على صدركأعلى  َ .
ُيساعدها هذا س ّأن تتأهب لإلمساك ُ
جيد ًاإلطعام أيضا وقت و. األجسامب
َغناء الَلكالم أو ل  .َّطفلتك الصغيرةمع ِ

 مثل جرس - ًتصدر صوتا ربط لعبة يحاول   
َ على معصمها -وارِر، أو سوبذغالف صغير،  ِ

ُستحاول و. قدميهاأو  َلصوت بيدها االعثور على َ
 .بهعب الاألخرى و

ِ طفلتك الصغيرة على جانبها يضع   َّ
كمسند لها،  وراء ظهرها ةقماشوضعي 
 .عبَّللًتلقائيا يديها ّفتقرب 

ل
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َّمن ثم يجب منعها َّخنق الطفل الصغير، قد تصغيرة الجسام ي أن األّتذكر َ ْ إذا حاولِ َُ وضع اللعب أو األجسامتِّ َ 

.َفمهافي صغيرة ال

 ارمن، حاويلك
 .ّأن تشدي

، الملمسمختلفة تمسكها  ء أشياهاأعط   
ا ًمثل قطعة قماش حريري ناعم وقماش

َأيضا أن تشجعها يجوز . ًخشنا ّ ُ ّعلى شد ً
خرز أو حبل من مثل خيط قوي أشياء 
ُمعقود ِشددت برفق إلى الوراء، إذا . َ َقد َ

 .ّتشد بمزيد من القوة
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  في جميع أنحاءتدليكها برفق حاولي  
، أو أو غسول نباتي، ٍاستعمال زيتب، جسمها

نحو  يّتحركَوِبصدرها ابدئي . فقط يديكب
مؤخرتها  إلى يرجعاّثم . خارج إلى يديهاال

ا ا

ِبعد أن تتعود على تدليكك،     ّ بي ّجرَ
لدعك مختلف أقمشة ذات ملمس استعمال 
س على لمها يّبعدئذ، شجع. برفقِجسمها 
 على سبيل -ِ مختلفة من جسمها ٍأجزاء
 .َيدهاساقيها ب لمس :المثال

نعم، هذه أصابع 
 !كِقدم

س .يا ميارَصدرك أدلك أنا 
َخرز الإذا بلعت خنق ِلكن حذار أن ت َ

.ّالتف العقد حول عنقهاأو 

ِّربتي. ًمعا انلعب تعندماقدميها و هايدي يلمسا َطبطبي على( َ  ًالقليانفخي أو هذه األجزاء ) َ
 .هاءانطقي أسماو اعليه
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 ََلمساعدة  سيطرةفي تنميـة الـ َّطفلتك الصغيرة َُ
 رأسهاعلى 

 ةِّالطفلَّأما . رأسها َوترفعبطنها  علىالطفلة  ستند تعندما ةَّ الصغيرةِّالطفل رقبة عضالتتقوى    
 اجحتَفت ُرؤيةغير القادرة على ال ةِّالطفلَّأما و، األشياءلتنظر إلى  رأسها رفعَتَف ُرؤيةال على ةالقادر
ّيحب ال َقد. رأسها َلرفع أخرى أسبابإلى  َّالعديد من األطفال الرضع  ُ تزداد  َقدو. بطنهم علىالرقاد ُ
 :إذاطفلتك في عمل ذلك  رغبة
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 .)ها

تستطيعني العثور  َهل  
 

 ٕاذاو. ِصدرك على َّطفلتك الصغيرةوضعتي   
ُستريدف ،ِوجهك ُقرب هاُوجهكان   عندما رأسها َرفع َ

ُستريد أو ،َصوتك سمعت  كِمكنُي. كَوجهلمس  َ
هشيكي (هزهزتهاوذراعيك تطويقها ب اًأيض
  

 

  
تسندينها  بينما ،كتيبُرك على َّطفلتك الصغيرةضعي 

 ةسهل ةطريقهذه . كتيُركبهزهزيها بتحريك . كَيدب
ِوتقوية رأسها فعَعلى ر هايعشجتو كتطفللإلمساك ب َ 
ّتستعدل اًأيضهذا  ُساعدهاُي. عنقها عضالت  .للحبو َ

  
 اهيّهز ّثم، وتيةص لعبةّتجس  َّ الصغيرةطفلتك يدع   

 .الصوت إلىلاللتفات  -في أغلب األحيان -  رأسها َترفعف. رأسها فوق اًسنتيمتر 15 حوالي

 

جه لى   ؟ماماوع

أنك عتقد رميميا  ، أ
م !للحبو اآلن ةّستعد
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  َّلمساعدة طفلتـك الـصغيرة ََ ستكـشف األجـسام أن تَُ
 الطعم والرائحةبواسطة 

َّالرضع األطفالّيتعرف    ُّذوتب العالمعلى  ًالأو ُ  ،ّمهم هذا. ِبأفواههم األجسام استكشافو قَ
 ّحواسهمبواسطة  الكثير ّتعلموا يأن يجب ألنهم ُال يحسنون الرؤية الذين ألطفالفي حالة ا اًخصوص
ّكل. األخرى  كي ال الكفاية فيه بما اًوكبير اًنظيف ُكون يأن يجب به الرضيع الطفل يلعب شيء ُ
 .الطفليضر 

ٍرفقِبإصبعك  بَّطفلتك الصغيرة َفم لمسا  ْ ِ .
ستكتو إصبعكّتمص  هادع
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 .هشف

  
   هايّشجع وحدها، األجسامإمساك  ن مَّطفلتك الصغيرةتقدر  عندما  

 .اهوطعم اتهرائح استكشافعلى 

  
  

  ََلمــساعدة َ ّطفلتــك الــصغيرة أن تحــس بــأنواع ُ
 ةالمختلفالملمس 

ّكل ِّمَسَُّثم ، الماء في ِجسمهامن  أجزاءغمس ب لعبة العب     .جزء ُ

  
 
  

 

  
  

 لكن(ّالنفاذة  رائحةالو مثيرال ملمسذات ال األشياء َلمسعلى  ّشجعها
 .هورُّزال أو ر،َضُخال، الثمار مثل — )مقبولة

 

، ماماإصبع اهذ  
ي .يا صغري

، ًحسنا يامرمي
ّهل حتب َ  ملعقةنيُ
؟ديانا

. آمنةيا هذه زهرة، 
، أليس رائحتها عطرة

 كذلك؟

تلك يدك يف املاء، 
 .َمييا 
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 ََلمساعدة  البنقلالّأن تستعد  َّطفلتك الصغيرة َُ

 إذاَّما أ. األشياء إلىوهي تحاول الوصول  البنقالا ُرؤيةال على ةالقادر ةَّ الصغيرةِّالطفلّتعلم ت  
ِيجبف ؤية،ُّرال ستطيع تال َّطفلتك الصغيرةكانت  َتساعدها أن َ ّتتعلمل ُ  رأسهاوكلما قويت . البنقاال َ

ُستالحظ ،كتفاهاو تهارقبو  اآلنو. أصوات تسمعَّتنقلب كلما و رأسها رفع تَّطفلتك الصغيرةَّأن  َ
ِيمكن   .البنقلال ّستعد ت أنهاُ
 

  
  
 ،بطنها على ةَّطفلتك الصغيرتكون  عندما 
 َلتشجيعها رأسها فوقة وتيص لعبة يّهز

تقبض على  عندما. فوقإلى  رأسها َرفععلى 
َلمساعد وراءهاأبعديها  ،اللعبة َ َ على االنقالب  تهاُ
 .ِظهرهاعلى 

ّسمت
على . ظهرك

أنا أقلبك ... كالراي يا ك

  
  
  
  
سنديها او ِجنبها على َّطفلتك الصغيرة يَضع    
ة وتيص لعبة يّهز. ورائهامن  وسادة أو قماشب

. األرضنحو  سفلأل اللعبة يكّحر ّثم. أمامها
 لمتابعتها،بعد ذلك كتفيها و رأسهاوستدير 

 .اهبطنتنقلب على ف
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هر 6 ٕاىل 4ر ُمن مع  ٔشا
ًيتقدم السن قليال ب عندما ِيمكنة، َّ الصغيرةِّالطفلّ  :َأن هاُ
  مألوف صوت على ًّرداتبتسم. 
 كيف شكله تعلمل َجسمها ستكشفَت. 
  تمتمة( ةمفهومغير ها لكن الكلمات مثل أصواتتصدر(. 
  هاَفم إلى هاد يفي اًجسمّتقرب. 
 يدها األخرى إلى واحدة د ي مناًجسم ّحركُت. 
  َاللعب إلىتمد يدها  .تراها أو ، بهاشعر تأو ،هاسمع تالتي ُ
 ِظهرها إلى اهبطنعلى  ِومن ا،هبطن إلى ِظهرهاعلى  من نقلبَت. 
 ْحبووال لجلوسل ّستعدَت َبمحاولةًمثال ( َ َ َ  .)ما شخص ركبة على ةلساجزان وهي ّاالت ُ
 

َّالطفلة الصغيرة الكفيفة  بدأ تَقد ،ُالعمر هذا في      .ًاوتكرار ًامرار الحركاتّتكرر ِّ

وضع  مثل ،اًوتكرار اًمرار -في أغلب األحيان - عاديةال غير حركاتال البصر فاقدة ةِّالطفلّكرر ُت
 ّوهــز ها،يــديالرفرفــة ب ا،عينيهــيــدها فــي 
 لمــاذا بالتأكيــد عــرف يأحــد ال .جــسمها

َّيجوز أن الـسبب فـي ذلـك . هذا ُحدثي
ّكـــــلهـــــو احتيـــــاج  َّطفـــــل صـــــغير ُ إلـــــى  ِّ

ِلعـــبالو ستكـــشافاال َّفلـــو لـــم تعلـــم أن . َ
لعبــــــت  ،حولهــــــا مثيــــــرة أشــــــياء هنــــــاك
 الــذي الوحيــد بالــشيء ةَّ الــصغيرةِّالطفلــ

 .مهاجسأي  — هعرفت
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ُتالحـــظ َقـــد هـــذه الحركـــات تـــؤذي  َقـــد. أشـــهر 6 عمـــر َّلـــصغيرةطفلتـــك ابلـــوغ  قبـــل الحركـــات هـــذه ُ
طفــال األ ريــدُي ال َقــد ،تكبــرَّفكلمــا . حولهــاِمــن  واألشــياء النــاس إلــى االلتفــاتمــن منعتهــا  إذا َرهــاُّتطو
 .همُتخيف حركاتها ألن َمعها اللعبخرون اآل

ِيعطيَســــــ   النــــــشاطات فــــــي هــــــذا الفــــــصل  ُ
 ّتعلملــــ الفــــرص مــــن العديــــد َّطفلتــــك الــــصغيرة

 .جديدة ياءأش

 ستكـشافعلى اال َّطفلتك الصغيرة ّشجع  
ِلعـــبالو  الحركـــات هـــذهَّ أن قيامهـــا باألرجـــحو ،َ
 .ًتدريجيا تناقصسي

  



 نشاطات للطفل الرضيع

 محاولـة الوصـول على  َّطفلتك الصغيرة لتشجيع
 إمساآهاو األشياءإلى 

  
  على — مختلفال ملمسذات ال األجسامتلمس  يهادع
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حاويل اإلمساك ، نينيڤيا 
ّالمكسوة با َعبُّلال المثال، سبيل . الخشنةأو لفراء أو الملساء ُ

َأبعديها عن متناول يديها ،بها ّاللعب بدأ تأن عدَب
 !اخلشنةكرتك ب

َ ُ.  
 .يه أين َتعرفل، األرض على األجساماطرقي َُّثم 

  
  
  
  

 األمر بادئ في(. إليه ّتمد يدهاَّحتى  ًوتياص اًجسم يّهز 
ِمرفقها َدفعإلى  ينحتاج تَقد  هايّشجع ّثم .)الجسم نحو بلطف َِ

 هذا أن ُساعدهاُيَس. أخرى إلى د ي منهكيحرتو هَّهزعلى 
 .اًأيض ذراعيها ّقويُيَوس ،صواتاألجيء  تمن أين ّتعلمت

  
  
. قصير خيطب هايديأو على  هامالبسعلى  اًأجسامي تّثب  
 صل تَّحتىالخيط  طول على هاد ييّوجه لعبة، تسقطأ إذا

ُسيشجعها. بدايتهإلى  َّ ُوصولعلى الهذا  ُ على و وحدهاإليه  ُ
 .يختفال ت طُسق تالتي األشياءَّأن  ّتعلم

  
  

  
 المكان نفس في أجسام بضعة يأبق 

ُجده تأين ّتعلم تّحتى  .اِ
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 ََلمساعدة  نقلب تأن َّطفلتك الصغيرة َُ
ّشد الخيط الموصل إلى ب نقلب تأنطفلتك  ِساعدتِفأنت قد  ،39 صفحةفي  النشاطِقمت ب إذا   ُ ّ

ِيمكن اآلنو. هاظهر ءورا الشيء َبوضع أو لعبة،  .مساعدةمن ال أقلبقدر  البنقاال ّتعلم ت أنهاُ
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ُّالشخليلة  ذهبت أيناآلن و
 ؟ةوميسيا ، )اخلشخيشة(

استخدمي  ،َّطفلتك الصغيرة على بطنهاتكون عندما
ِفعلت من ِاهتمامها، كما لالستحواذ على  ًوتيا صاًجسم

ارفعيه إلى فوق لجسم، نحو ا اًجانبّتتحرك لكن عندما . قبل
ّحتى تضطر إلى مد يدها أبعد من ذلك قوية بما كانت إذا ف. ّ

  ِجنبها، وبعد ذلك ّستلتف على ، يكفي
  .ِظهرهاعلى 

 جتدهل 

   هايّشجع ِظهرها، على َّطفلتك الصغيرةتكون  عندما  
. ينجانبعلى أحد ال وتيص جسملإلمساك ب ّمد يدهاعلى 
 .اهبطن أو ِجنبهاعلى  وتيةالص اللعبة نحوّلتلتف  يهاساعد

  
 ِلتهيئة   للجلوس َّطفلتك الصغيرة َ
تقدر  النشاطات هذهف ،هادًتجلس منتصبة بمفر الكانت  إذا
َتساعدهاأن  ُللجلوسالستعداد على ا ُ ُ. 

  

 

  
  
 

  

ُّالشخليلة  يِميكن أن ُ
 ؟ةوميسيا ، )اخلشخيشة(

كبـــرية اآلن ِــد صـــرت فتـــاة  قـ
ن  ــــــ ــــــــــا سو سـ ـــــــــت. يـ ِهـــــــــا أن

 .مبفردكجتلسني 
مها . بشرىوهناء استمع إىل 

 .من الصلصالكرات صنعان 

َّأمسكي طفلتك الصغيرة   
َعلى ركبتيك،  بحيث ُ

 .َظهرهااسندي اجهك، وُت

ر ّبحيث يوفَّطفلتك الصغيرة، خلف  يجلسِا 
 .ً شيئا من الدعم لهاجسمك

ُو

ي
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َركبتيك علىحرية ب َّطفلتك الصغيرة أمسكي      واحدة ركبة يرفعَُّثم ا. ُ
  . األخرى الركبة حنيأ ّثم ،واحد جانب إلى ًالقليكي تميل ببطء 

ّستتعلمو َ َلموازنة ِسمهاج حريك تَ َ َ  .انفسه ُ

  
 

 

حلَهكذا نركب 
إىل ، األمام وإىل اخللف
األمام . وإىل اخللف

إىل صان، ا

ََلمساعدة  َْحبولللالستعداد  َّطفلتك الصغيرة َُ
ْحبولل   ِيجبو. تينقوي كتفينو ذراعينإلى  ةَّ الصغيرةِّالطفل حتاج ت،َ ّتتمكن من التوازن  أن اًأيض َ

ِيمكن. أخرىإلى  جهة من َوزنهاوهي تنقل   . في ذلكهذه النشاطاتتعينها  أن ُ

  
َركبتيو هايدي على َّك الصغيرةطفلت يَضع     ّلفة على هاُ

  فيه بما كبيرةّاللفة  ُكون تأنيجب .  مطويقماشأو 
  فيه بما ةصغير لكن ها، لدعمالبعض لتوفير  الكفاية
  إلى  هايّهز. ًلتحمل الصغيرة شيئا من وزنها الكفاية
 .أخرىإلى  جهة منَُّثم  ،ببطء خلفالى الو األمام

  
 

 ََلمساعدة لتـك طف َُ

ــع تأن ــاالب ّتمت  النتق
 وهي تتحرك بمفردها مانبمزيد من األ شعرَتو

ُّ الــشخليلة يأن جتــد ينهــل تقــدر
 ؟اسونييا ، )خلشخيشة(

ّ طفلتك الصغيرة على ساقك أو لفة يَضع  ِ من َّ
على أحد لعبة ّمد يدها إلى على ها يّشجع. القماش
ًركبتاها جزءا من ها واذراعتحمل ، بينما الجانبين
على المحاولة  يّكرر. على الجانب اآلخر ِوزنها

 .الجانب اآلخر

ا

وق إذا ّخليك 
ا .اسونييا ، ستطعت
ف

 -43-



 نشاطات للطفل الرضيع

ِيمكن   واصلي .  كثيرةمختلفة طرقب ّتحركجعلها تب النتقباال ّتمتعَلت َّطفلتك الصغيرة ُتساعد أن كُ
ُسيساعد. النشاطات هذهِمعها وأنت تقومين ب الكالم َعملت عندماعلى الشعور بخوف أقل هذا  هاَ َ 
يا دوري جاء اآلن و .ًاديدج ًئاشي

 .يزيسأ

ِتقومين فيها أنت وشخص آخر بتمرير  لعبة يالعب
ً ذهابا وإيابا بينكمةالطفل  .اً

 :المثال سبيل على
  

  
  
  
  
  
  

  هاهزيهز

يا . صغرييفوق إىل 

  مالءة  فيإلى األمام وإلى الخلف
.كبيرة أرجوحةأو 
  

 

 اهميّوحركاثني رجليك . ًمعاللقيام بها  انيةجسم حركات يِّألف  
منتصف  عبر ًمعا هايديّتضم أن  هايساعد. ٕوالى األمام لوراءإلى ا

  . ثانيةَُّثم تعيدهما مرة  ِجسمها
   نفساستعملي .  بهماّصفقدعيها تو ًمعا هادييّضمي 
ّكل الكلمات  .ينهَعمل تما ِسمية تمرة في ُ

  
 
 

  
ِاربط طفلتك الصغيرة على ظهرك    .قفزاأو  ِاجرَُّثم َّ

ّحتبهل  يا ؟ حنان ذلك نيُ

 .ي يا ليلىّصفق
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