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كثري يل إطعام بسهل من األ
 اًوقتّسيتطلب األمر . مينةأإلباس و

. ءشيااأل تلك هاَ لتعليمًطويال
 . لذلكِعندي وقتوليس 

ّنعم، أعرف أن  ًبدو صعبا اآلن، األمر يَ
ّالوقت الذي ستوفريف ّلكن فكر  ُ  هَ

س ّبَلُتـ أن مينةأاستطاعت إذا . ًالحقا
َ، سيكون عندك وقت أكثر انفسه ِ َ

ّلعمل كل األشياء األ خرى اليت جيب ُ
ّ كل صباحهاَأن تعمل ُ. 

. ةكفيفشبه ، لةّأمي، ف
َرمبا ميكن أن ختربك  ُ ِ ُ ََُّ

قد بعض األشياء اليت ب
 . األمرلّسهت

 مينةأب كفخريف مقدار ّوفكر 
ا نفسهتستطيع إلباس عندما 
بعد سها ّأن تلبولن يليق . بنفسها

 .ّ فتاة شابةأن تكرب وتصري

  8الفصل   8الفصل 

 يوميةال نشاطاتال تعليم

ُيكون أنيمكن  ضعيف النظر أو كفيفالِّالطفل و. ما اًيومسيكبر  هلكن اآلن،صغير  طفلك    ًفردا قديرا  َ ً
ًمساهمو ُِ  :َكيف ّتعلم يأن يجب ،اآلخرين األطفال مثلمثله . كمجتمعو ِعائلتكفي  اَ

 بنفسه َيعتني. 

 العائلة عملفي  ساعدي. 

 ُيكون  .ًمستقال َ

 ُيكون  .السلوك حسن َ

 بنفسه عنايةال

ّتتضمن    ِّالطفل العاجز عن و. النظافة الشخصيةو ،المرحاضاستعمال  ،اللبس كل،األ اليومية مهارات الحياة َ
ّكل ّتعلميلزمه أن ي ُّالرؤية ، بنفسه العنايةأمكنه  إذا ،كبروحين ي. بنفسه يستطيع العناية لكي المهارات هذه ُ

 .عيشال َوكسب المدرسة إلى ذهابال كثيربسيسهل عليه 



 تعليم النشاطات اليومية

َمساعدةال َ َ  ةعائلال عملفي  ُ

ِالذي ال يحسن الرؤيةِّالطفل الكفيف أو  حتاجي بينما    ّتعلم يأنيستطيع  ،األمر بادئ في المساعدةبعض  إلى ُ
َالمساعدة َ َ وذلك ليشعر  األمر، بادئ في صغيرة اًمهام ِأعطه. ًجميعا األطفاليستطيع  كما ،العائلة عملفي  ُ
ِويثبت  كعملهذا من  لّلقسي. صعوبة أكثر اًمهام هِعطأ ،أكثر همهارات ترَّتطوَّكلما  ّثم،. بالنجاح أنه  طفلكلُ

 .لمستقبلًيهبه أمال في اوبنفسه  َثقتها هذ بنيَيَسكذلك . العائلة من مهم جزء

 االستقالل
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ِ، يمكن بعد ذلك   لطفل أن يذهب مع أبيه لُ
ُأو أمه إلى الحقول ويساعد  . َراعةِّالزفي ِّ

ِيمكن أن و التي حفرها صفوف ال يتبع بقدميهُ
.المحراث

ِيمكن    عن ّتعلم يِّلطفل الصغير أن يبدأ لُ
َالزراعة بزراعة البذور و  .الناميةالنباتات رعاية ِ

من أين نأتي وجبة طعام اشرح لها على سبيل المثال، . ّمهمةجميع الخطوات الساعدها على فهم   
 .وجبةالبعد يتم تنظيفها  يفَحون، وكُّصتوضع الأين و، ّيتم إعدادهَكيف والغذاء، ب

َن، سأعلمك غسل ِكارميا  ُ ّ ُ َ
ا .ليت أكلنا فيهاحون ُّالص



اليوميةتعليم النشاطات   

  ّيعني االستقالل أن تتيسر الفرصة   
   بدون ،وحده شياءاأل َملَلعِّلطفل ل

 قلقوبسبب  ،اًيانأح. الغير من مساعدة
 ،المكفوف همطفل حالةعلى األسرة

 كبر متى ّثم،. أكثر من الالزم َحمونهي
ًشيئا  َعمل يَكيف عرف يال ّسن،في ال
 .وحده

فضل تعليم طفلك من األ  
َكيف يعمل أشياء جديدة  َ

من منعه ن بدون خطورة ع
.األشياء الجديدةتجربة 

  
  

  

 وكُلُّالس ُسنُح

ِالذين ال يحسنون ال أو نواألطفال المكفوفيحتاج     اًأحيان لكن. غيرهم من األطفال مثلنضباط االإلى  ؤيةُّرُ
  َعمل يهنركوتَيو ِسلوكه،ل اًحدود ونَضع يال مّأنهالكفيف لدرجة  لطفال علىباألسف الشديد اس نال عرشي
  لغيره نسمحو يال أشياء 

 حاول. ابه بالقيام ألطفال من ا
 ألطفالك القواعد نفسوضع 
 .ًجميعا

يا لويس، هذا طعام 
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طفال ها األّتعلم يالتيقواعد الذوق  نفس ّعلمها  
 َسيكون ةكفيفال ةلِّ الطفأن من بالرغم. نوخراآل

َعنده  األطفالن ع المختلفة األكل عادات بعض اِ
ما هو وأين  ِلمعرفةطعامها  َلمس مثل - اآلخرين

دة ئآداب المائدة السا ّتعلم تأن يجب َّإال أنه _ هو
 الناس مع أكل تأنٍحينئذ تقدر . اهمجتمع في

أسرتها بالخجل من  أن تشعر بدون اآلخرين
  .ّتصرفها

ُكل لو مسحت . ُمىن
طعام الذي يف ال

 .ِصحنك

وأنت َفمك  يأغلق، مسيحةيا 
ط .عامك نيضغمت



 تعليم النشاطات اليومية

  النشاطات
 ّما تبقى من بصرهاالستغالل  النشاطات هذه فيكي تعلى ِاحرص ،ًرى قليالت ستطيع أنتك ت طفلتكان إذا  

 ).4انظر الفصل (أفضل استغالل 

  تناول الطعام
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:   شهور الوالدة إلىمن 
. بلعَت وةَّ الصغيرةِّالطفلترضع 

ًتعلم أيضا أن تفتح ت َفمها متى ّ
َأوشكت  َ .على الرضاعةَ

 باإلضافة إلى لبن: أكثر شهور أو 
أكل األطعمة ت، تبدأ الرضاعة

ُالمهروسة  ، مثل الحبوب أو الطريةَ
.الكوبشرب من تَقد تبدأ و. رزاأل

تبدأ : اً شهر إلى من 
 صغيرة من اًإطعام نفسها قطع

ِيجب و. ديهابيالطعام  االستمرار َ
.َّفي إرضاعها كلما أرادت ذلك

ما يستطيع  كتطفلأن تفعل  ّتوقع. نيالمبصر طفال األمعكل األ مهاراتّتعلم ن وألطفال المكفوفيستطيع ا  
 من العديد لكن. مجتمع إلى مجتمع نمهذه األعمار  ختلفت. يفعلوهأن  ُعمرهاين في الذ طفالغيرها من األ

 :األوقات هذهفي كل األ مهارات ّتعلمون ياألطفال


  
  
  
  

َ شهور إلى سنة من  َ
كل األطعمة تأتبدأ : واحدة

ُالمهروسة و بعض تستعمل َ
.ملعقةالكل، مثل  األأدوات

َ سنوات إلى من  َ :
ألكل ّتتعلم استعمال أدوات 


ا

.الكوب بصورة أفضلو


َ سنوات3 أن تأكل در تق: َ
 .الكبارأطعمة غالبية 

ِّتعلم الطفلَتَس   ّنفس الوقت كل يوم، في  ت بسرعة إذا أكلا إطعام نفسهالنظرضعيفة  ةّ َفي نفس المكان، ومع وُ
ُيساعدها هذا . الناسغيرها من  ّتعلم أن األكل أن تُ ّعلى نحو معينّيتم ّ َُ ٍ ّستتعلمو. َ َ ً أسماء األطعمة أيضا بسرعة إذا َ
 .الطعامنفس مع  في العائلة نفس االسم الجميعاستعمل 



اليوميةتعليم النشاطات   

 ِلتهيئة  وحدها َلألآل كتطفل َ
ِيمكن ،انفسه إطعامك تطفل بدأت  أنَقبل   َتساعدها أن ُ  ّتعلملفي االستعداد  ُ
 .المهارات هذه

لتخبريها  ِّخدها، َلمس مثل إشارة، اهِعطيأ ،ةَّك الصغيرتطفلرضاعة  عند  
. ِصدرك على هاد ييَضع ،وأثناء رضاعتها. على الرضاعة ََأوشكتأنها 

ُيساعدها  .يأتي اللبن أينمن  ّتعلم تأنهذا  ُ
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بأنك  هايخبرأ، طريةأطعمة  ةَّك الصغيرتطفل إطعام ئينبد تعندما  
َست  كيد على هاد يتضعوالصحن  لمس تهايدع. هاَفم فيطعام ال ينَضعَ

ّوأنت تقربين الطعام  على  هايّشجعو ،مذاقهو هأكلت ما يفِص .هاَفم إلىِ
َالمحاولةواصلي  ،لفظت الطعام إذا. ّالطعام وشمه َلمس َ َ  حتاج تفهي. ُ
ُّلتعودإلى ا َ  .ختلف عن الرضاعة من الثديت طرقب األكل على َ
 
  
 

 
  
    
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
َللمساعدة. كبذراع رأسهااسندي و ِحضنك في هايحملفا رأسها، َرفعتعجز عن  ةَّك الصغيرتطفلكانت  إذا َ َ  على ُ
 .37 صفحة يانظر ا،تهرقب عضالت ِقويةت

 َ فمكيفتحا، رمييا م
و .رزاألتناويل 

،ي ها بعض هابإ
َمممم . االبطاط

ا أكلة ماما ...  إ
 !ّفضلةامل

ــــَد   ــــ طفليِع ــــل أن ك تلمــــس الطعــــام ت قب
 .هايِطعمُت

أنواع مختلفة على تجربة  ةَّك الصغيرت طفليّشجع  
أن تأكل أطعمة تستطيع عندما و. األطعمةمن 

ُمهروسة،  ها أكلالتي يها نفس األطعمة يِطعمأَ
ٍأغلب الظن حينئذ أنها . نوالبالغ ترغب في تناول سّ

ّتحب لم ٕاذا و. ّ في السنتّتقدمَّكلما هذه األطعمة  ُ
َالمحاولةواصلي وام مختلف، قذات أطعمة  َ َ َّإن . ُ

 .ًالبلع جيداّتعلم أن تُساعدها ُيَأكل أطعمة مختلفة س



 تعليم النشاطات اليومية

 ََلمساعدة طفل   وحدها َاألآل ّتعلم تك أنتَُ
ّأوال تجس  هايركتا ،الكوب من برُّالش ّتعلم تعندما   ً  ّثم. هداخلب والسائل الكوبَّ

على  هايّشجع. هاَفمه من نّتقربيأنت بينما  السائل ّشمتو الكوب تمسك هاياترك
 نفس فيمرة أخرى  الكوب ضعأن ت هايساعد ،اًأخيرو. السائلمن  رشفة َأخذ

 .المكان
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ـــــطفل بـــــدأ تعنـــــدما   ـــــتقط ك ت ـــــديب األطعمـــــةتل  اتلمـــــسه يهـــــاتركا ها،ي
 ّحتـى المـساعدة مـن الكثيـر إلـى اجحتـ تَقد األمر بادئ في. اهّشمتو
  نفـسهااالعتماد علـى ببطء ستستطيع  هالكن ها،َفم في طعامال َضعت
ــ طفليســاعد .أكثــر  أو مالعــق،ال - األكــل أدوات اســتعمال ّتعلمتــك أن ت

 حمـل تَكيف هايّعلم. كمجتمععلى حسب عادات  -يديها  أو ،الشوكات
 وراءهـا يجلـسا. ً تـدريجيامـساعدةّقللـي ال. هـاَفم إلى طعامالّتقرب  َوكيف ،طعامال لتقط تَكيفو ،األداة
ّتــوجهوأنــت  يــستغرق  لطفــلفا. األمــر بــادئ فــي كتــطفلســيختلط األمــر علــى . ةصــبور ينوُكــ. هاد يــينُ

َعادة سنة أو أكثر   .المهارات هذهّحتى يجيد َ

ًفمك؟ الطعام يتجه مباشرة أين  ّ َ
 .سارةَ فمك، يا إىل

 

 
 

 

تكل طفلَتَس ك أفضل إذاأ
.ًجلست منتصبة

أدوات تستعمل ك تبدأ طفلأن تحتى بعد   
عرف كي تها تلمس الطعام ياألكل، اترك

من المفيد . صحنهافي توجد األطعمة وأين 
ِأيضا وضع غذائها و َ في نفس المكان في كوبها ً

ّكل وجبة طعام ُ. 

رز على ، واألاليمنيعلى الفول 
ا .ًدائماعتاد كامل _ليسار 



اليوميةتعليم النشاطات   

ّتتعلمل العائلة ّبقيةمع  أكل تكتطفل يدع   ّكل يّجعش. ي اجتماعوقت األكلّ أن َ  فيعلى إشراكها  شخص ُ
 .الحديث
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 ّتعلم تأن هاساعد إبريق، أو دورق حملمن  كتطفلّتتمكن  عندما  
ّصب  ،كوبها لالعلياحافة العلى  اإلصبع َبوضع. لنفسها ءماال َ

َستعرف  .)وعيناك مغلقتان نفسكب اهذ ّجرب(. يتملئ الكوب متى َ

 

َ، كانت تلك نادية...ها ها 
صوت احلليب الذي الضوضاء 

 .ِه أخوكسكب

َتعلم قضم تك أن ت طفليساعد   الطعام َُلقم ّ
. يةِمضغ بأسنانها الخلفالِبأسنانها األمامية و

َمضغ بوضع يدها على هو الها ما ي لّبين َ
، ُلم تحذ حذوكٕاذا و. ينمضغوأنت تِّفكك 
ٕالى وإلى أعلى بلطف السفلي َّ فكها يّحرك

 .َالمضغيكون  كيف عليمهاأسفل لت

َفمي،  ّتحركّحتسسي كيف ي
 .طعاميَأمضغ هكذا ؟ َمييا 

، إريينيا ء إصبعك، املعندما يلمس  ا
ّعن الصبيّتوقف َ.  



 تعليم النشاطات اليومية

 ارتداء المالبس

ّيتعلم   َّإال أن . َّالمحلية التقاليدحسب  على، مختلفة أعمار في لبسال مهارات طفالاأل َ  على، األطفال من العديدَّ
 :ً تقريبااألعمار هذه في اللبس مهارات ونّتعلم يحال، أية
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 أقل من سنة  
ِال يساع: واحدة د ُ

الطفل الرضيع 
.ًمطلقا

َسنة    يبدأ الطفل : واحدةَ
.ء تغير مالبسهيساعد أثنا

  الطفليخلع : نيسنت  
المالبس الفضفاضة 

.)المحلولة(

َسنواتثالث    َ :
الطفل يرتدي 

المالبس الفضفاضة 
.)المحلولة(

َسنواتأربع    يربط الطفل : َ
.كبيرةالزرار األ

َسنوات خمس   َ :
 ،وحده يلبس الطفل

خطوات العدا  ما
.صعبةال

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ّسيتعلم   َ ّكل المكان نفس فياء حدث االرتد إذا أكبر بسرعة نفسهارتداء مالبسه بِّالطفل الكفيف  َ مفيد . يوم ُ

ّكلالترتيب  نفسب اإلرشادات نفس اعطوُيأن و، ّكل نوع من المالبسل كلمةال نفس العائلة أفراد ستعمل يأن اًأيض ُ 
 مالبسخلع ال عند المثال، سبيل على -ك تطفلا ُحتاجه تعندما ارتداء المالبس مهارات عليم تفضلومن األ. مرة

ُيساعدها. الخروج قبل المالبس ارتداءأو لالستحمام   .ارتدائهاو مالبسهاسبب خلعها  فهم علىهذا  ُ



اليوميةتعليم النشاطات   

 ِلتهيئة  وحدهاها وخلعها مالبسالرتداء  كتطفل َ
  
شكلها و المالبس ملمسّأن تتعرف على هذا  ُساعدهاُي. هائارتداالمالبس التي توشك على لمس ت كتطفل دع  
 .ألوانهاو المالبس فِص. ترتديها أن َقبل

 
يا مينا، هنا   

  
  

ر
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ّاسم كلبها يخبرأك، ت طفلينسّلبُتوأنت                                                                                                       ُ  
  . ّالذي تغطيهقطعة مالبس وجزء الجسم                                                    

  
  
  

  
  

  
َك مساعدتك ت من طفليطلبا      َ َ ُسيساعدها هذا .في تلبيسهاُ ُ َ   
ّتعلم أنهات  أن     .المالبسارتداء ًلعب دورا في  تّ

  
 

ك . األمحميص ق

َاآلن أضع قميصك األمحر على رأسك َ َ. 

 ذراعك يّروزا، مديا 
ّكم ّأللبسك األمين  ُ

 .ِقميصك األصفر



 تعليم النشاطات اليومية

 ََلمساعدة طفل إلبـاس و مالبسخلع ال ّتعلم تك أنتَُ
 بنفسها انفسه

قماشة  ،عقدةب( كتطفل مالبسظهر ّعلم   
ِّتستطيع أن تفرق  لكي )مانأ ّدبوس أو ،صغيرة ُ
 ،اًأيض حذائها يالفرق فّعلم . الظهروالوجه  بين
ِّتستطيع أن تفرق لكي  .اليمنى واليسرى بين ُ

 -80-

  
  
 خلع مالبسها كتطفل ّعلمف. عن ارتدائها مالبسهاخلع  ةلطفلل سهلمن األ  
ًأوال َّ. 

ى

  
  
  
  
  

 
 
  
  
َلمساعدة طفل   َ َ ًأوال  هايساعد ،البنطالون ارتداء ّتعلم تك أنتُ أن  هايساعد ّثم. وجه بنطالونها على العثور علىَّ

 .ترتديه

  
 

 

 ّ، هذا الزر علأمين
ظهر بنطالونك 

 .)ِسروالك(

ج  يدفعاماريا، 
 ألسفلبنطالونك 
ًأوال َّ... 

ي .ه إىل اخلارسحبَا ويجلساّمث ... 

يف اليمىن  كقدمضعي رويب، 
وادفعي . رجل البنطالون اليمىن

 يَعملاّمث . رج قدمكختَّحىت 
.اليسرىقدمك فس الشيء مع ن

 .بنطالونك إىل أعلى سحيبااآلن و
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َلمساعدة َ َ  :ّثم. لرأسهاَّوأن الكبرى  فتحات 3ه توجد ّأناشرح لها  قميص،ال ارتداءعلى  كتطفل ُ
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ّأن تلم ها يساعد
فوق القميص 

رأسها بحيث 
ِيمكن تمرير  هاُ

رأسها عبر 
الفتحة 
...الكبرى

  
  
  
  
  
  

ًاعثري أوال على، هناء  َّ
 .ربى الكفتحة رأسك

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
ّكل المكان نفس في اًجانب مالبسها وضع كتطفل ّعلم    بهذه الطريقة. َّمرة ُ

ِيمكن  .أقل مساعدة إلى حتاجَتو هولةبس اَجده ت أنهاُ

  
  
 
  

  
  
مالبس ال غسل ت كيفكتطفل ّعلم  

ّوتجفف  .هاُ

 

ّضع كل ت َُّثم...  ُ
ّكم في ذراع  ُ

سحب القميص تو
 .لألسفل

ذراعيك ّمرري ّمث 
 نيخالل الفتحت
 .الصغريتني

الزر يف يد  يمسك، ةمنري ا   ّ ه على يَُّمث اقلبواحدة، 
خالل من ه يدفعاجانبه، و

 .فتحة القميص

ُقد يكون.  األزرارفكّتعلم تك أن تساعد طفل   منَ
ََسهل محاولة األ َ ًبالغ أوال، شخص ى مالبس علذلك ُ

زرار، األ تستطيع فكعندما و. األزرار أكبرَّألن 
.زريرَّلتاها يّعلم

ى ،ا  ليلسل املالبس،  َبعد ي غ
ا  ّلتجفهنشر أ . يف الشمسَ
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ِالكبنيه يأ( المرحاض عمالاست ِ  )دورة المياه -  َ

 تَّقد تدرب ةِّالطفلكون ت. بدون بللظيفة وبقى نتأن  ةِّالطفل ةساعديعني م مرحاضعلى استعمال ال تدريبال  
 :حين مرحاضعلى ال

 ّتعلمتو المرحاض استعمالإلى  اجحت تمتى عرفت ّتوسـخ الّأن تـتحكم فـي نفـسها فـ َ أو مالبـس ال ُ
 .األرضية

 ّتخلصَتـو ،انفـسهب لـبسَوت ،انفـسه تنظيـف يفـ المـساعدةوتطلـب  ،وحـدها المرحاض إلى ذهبت 
 ).لزم األمر إذا(القاذورات من 

على  اًأيضكما يعتمد ذلك . آخر إلى طفلمن  مرحاضمن استعمال ال األطفالّالذي يتمكن فيه  ُالعمريتفاوت   
سنتين  ُبعمرالبقاء دون بلل  األطفال من العديديستطيع ، المساعدةشيء من ب. َّالمحلية التقاليد علىو مكان،ال

 األطفالن ع ّللتمكن من استعمال المرحاض أطول ًمدةيستغرقون  َقدف نوالمكفوف األطفالَّأما . سنتين ونصفأو 
 .المبصرين

ِيمكن ،اًتقريب نيساعت لمدة بدون بلل بقى تأن كتطفلتستطيع  عندما    ذهابلل حتياجباال هاشعورّتميز  بدأ ت أنهاُ
 .المرحاضاستخدام  ها علىتدريب َبدء وقت هذاو. المرحاض إلى
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المرحاض

 
 ـــة ِلتهيئ ـــك َ ـــ طفلت  ّتعلمل

  مهارات
ّ حفاضة ههذ
 َلوصف اًدائم الكلمات نفس يستعملَا ،تهاّحفاض تغيير عند   ّمبتلة

ّتجس  هايدع. الجافةو) المبلولة( ّالمبتلة ةّحفاضال بينتالف خاال
ِّتستطيع أن تفرقل ةّحفاضال  . بينهماُ

 
 

  
  
 

  
  

 

ّسألبسك. ُ
 .ّة جافةواحد

َ طفلتك معك إلى المرحاض ويُخذ    يِصفَ
ّ نفس الكلمات كل ياستعمل. يحدثما  . َّمرةُ

ّستعمل كل شخص في العائلة َّاحرصي أن ي ُ
 .نفس الكلمات

باب ها هو 
يا ، دورة املياه

 .ياڤسيل

 نفس الطريق للذهاب إلى ياستعمل
.الطريقعلى طفلتك ّلتتعود المرحاض، 
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ََلمــساعدة َ  ّتعلم تــ أنطفلتــكُ
 بنفسها  المرحاض استعمال

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

   المرحاض على قرفصُتأو  جلس تَكيف هايّعلم    
ّوتنظف ًجيدا بذلك تقوم عندما هايمدحا. نفسها ُ ّ.  

 
  
  

  
  
 
 
  
  
  
ُالوصول قبلا نفسه طفلتك تّبلل إذا    المرحاض إلىخذيها  ،المرحاض إلى ُ

ُبالجلوس ّالجافة المالبسأن تربط  ّتعلم تهكذاو. هناك َمالبسها يّوغير  على ُ
 .المرحاض

طفلتك فيها ّبلل ُاألوقات التي ت يالحظ  
 الوقتذلك إلى المرحاض قبل وخذيها ّحفاضتها 

هذا على مدار اليوم، في واظبي على . ًمباشرة
َيحتمل فيها أنها ساألوقات التي  ّتبلل ُ نفسها ُ

 أثناء نومالقبل وكل، األعلى سبيل المثال، بعد (
أن  طفلتك يّعلم). ي الليلَ، وقبل النوم فالنهار

. استعمال المرحاضإلى عندما تحتاج تخبرك 
ِيمكن ّمعينة أو إشارة  أن تستعمل كلمة هاُ ُ

 .إلخبارك

َنا نذهب إىل ي، دعاكيجيا 
 نيّتبللأنت . املرحاض اآلن

.  يف هذا الوقتعادةنفسك 
 ُ أن تقويلنيَهل تستطيع

احلاجة حني تشعرين ب" بييب"
 ؟ّإىل التبول

! لويزاياج يد، 
 ِاستعملت
ي املرحاض مثل
 !ًمتاما

ستعمل المرحــاضوهــي تــمــع طفلتــك ابقــي   
ــــــى حــــــين يــــــذهب خوفهــــــا مــــــن  ُأن تكــــــونإل

ِتمــسك الــهــا كيــف وضــحي ل. وحــدها درابزينُ
ـنفـال تخـاف على األرض، قدميها ضع تو

ُالسقوط   .إلى أسفلُ

يا نا هنا جبانبك،  أ
 .ليديا

َ

م



 تعليم النشاطات اليومية

  الشخصيةالنظافة

   ،االستحمام ها،يدي َغسل ّتعلمأن ت ة الكفيفةِّالطفل حتاجَت  
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 من يعملا. ابنفسهالنشاط تقوم ب طفلتك أن يساعد  
 ياستعمل. يديهاَها بوضع يديك على يوساعدالخلف 

ُكل مرة تساعدفي نفس الكلمات ونفس الحركات  َّ ّ . هايُ
 أكثر وحدهاذلك ّتعلم أنقصي المساعدة بالتدريج بينما ت

 .فأكثر

  .األطفالمثلها مثل سائر  ها،َشعرتمشيط و ها،أسنانتنظيف 
 
 ِتحافظ  َآيف طفلتك َلتعليم ُ

 على نظافتها

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 

  
 
 

  
أن  ّوعلمها، المكان نفس في طفلتكالتي تحتاج إليها  األشياء ِأبق  

 األشياء على ّخاصة عالمةضع . انتهت متى المكان نفس إلىتعيدها 
 .سناناأل فرشاة مثل ،دون غيرهافقط  هي هاستعمل تالتي

. أهمية ذلكّتعلم الحفاظ على النظافة ون تأساعدها   
ِغسل وتجفف يديك، صف ما وأنت تعلى سبيل المثال،  ّ ُ

ّدعها تحس . هاستعملالتي ت وأجزاء الجسم هتعمل حركاتك، بُ
 .المنشفةبالماء، ووب

 َّأغسل يديأنا 
أل من مّألنظفه .خاوساا

هذه ُأنا ال أريد 
ي  .يف طعامخ اوساأل

إلزالة ،  عايدة،ي ًديك معاادعكي  يا
استعمال بعد  هماخ مناوسأل

 .يديك باملاءاشطفي الصابون، 

.ا

 أسنانك بعد تّي، إذا نظفامس
ََكل يوم، ستبقى قبل النوم واألكل  ّ ُ

 .يف حالة جيدةأسنانك 

هذه النشاطات في نفس الوقتقومي ب   
ّكل يوممن  ُسيساعد هذا طفلتك . ً تقريباُ َ

 .رُّتذكعلى ال

سأستطيع هنا، إىل إذا أعدت املنشفة 
يف . املرة القادمةلعثور عليها  ا


