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  11الفصل 

 ) الذاتيتوجيهال( ھي أينتعلم ل طفلتك ةساعدم

  
  

ــ ــُو البــصر، فاقــدة طفلــة اراني ــ" تهاجــد.  صــغيرةقريــة فــي تَدِل  مــالج تعلمــا أن َوتــستطيع ،"ةكفيف
 طريقهــا سِلتمــاا ّعلمــتَتكانــت قــد  تينســن عمــر ارانيــببلــوغ و. هــاَلتعليم اًطرقــ ،ارانيــي َوالــد ،ينــيوأر

ّكــل ستكــشفوت ،بــبطء ّحــركتفكانــت ت. واألثــاث الحيطــانبمحــاذاة   ِبأصــابعهافجــوة و ،ونتــوء ّشــق، ُ
 .اإلمساك بشيء بدون البيت في َلمشيا عليمهات اعائلة راني ُتريد اآلنو. بعناية

  
  

إلى  مكان منتنتقل  أن ّتعلم ت كيفينيأرو مالجل الجدة ّوضحُت  
 َّيِكرســـــ إلـــــى األمـــــامي البـــــاب مـــــن ذهابالـــــ ُأريـــــد عنـــــدما". آخـــــر

 إلـى ّتجـها ّثـم. المنـضدةبـذلك أعبـر . خطـوات 8 َّأمـشي، ّالمفضل
ــ َّأمــد ّثــم. أخــرى خطــوات 4 وَأمــشي ،ّلفــةُربــع  اليــسار  ّتأكــدوَأ يدي

 فـي الكرسـي ّحـرك مـا شخصَّأن  َّأتذكر يألن الكرسي،من وجود 
 . ذلكّتذكر تمالك الجدة ضحكت "!الهواء على َجلستف ،الماضي

  
  

 فهــــمأن ن لنــــا المهــــم مــــن. ضحكةُمــــ َليــــست الجــــدة ّقــــصة لكــــن
 أن يجــب اإلمــساك بــشيء، بــدونَلمــشي ا ارانيــّتعلم لكــي تــ. ّأن يتنقــلكفيــف اللطفــل ا ّتعلــمصــعوبة 

ّكــل ّتــذكرت ّتتــذرع  أنيجــب . الزاويــة التــي تــستدير بهــاوالتــي تمــشيها  الخطــوات عــدد كــم _ تفــصيل ُ
 .والممارسة هدالج من الكثير ارانيتلزم من مر سيساأل ألنبالصبر  اعائلة راني

 



  التوجيه الذاتي

 ھية أن تعرف أين ِّالطفل ّتعلمكيف ت

ُّستطيع الرؤيةت يت الةِّالطفل    ُّ عن الرؤيةة العاجزةِّالطفلَّأما . جساماأل وأين هيأين  ِلمعرفة اعينيهتستعمل  َ
َّلكنها ،اًأيض األشياء هذه ِعرفتفتحتاج أن   ،فإن فعلت ذلك. األخرى هاّحواس استعمال مُّتعلمضطرة إلى  َ

ّحرتاستطاعت أن ت   صارت و اتهبيفي  بسهولة كَ
  :انفسه هِّوجُت َكيف ّتعلمكي ت. عدب فيما مجتمعال في نشيطة
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ِيمكن   ِيمكن يتال ةوالطريق ِجسمهاتعليمها عن  )1(: بواسطة وجيهَّتال مهارات ّتعلمت أن طفلتكساعد ُت أن كُ ُ 

التفكير في  )3(و، بيئتهاعن  مهمة معلومات هاتعطي التي ها،ّحواسفي تنمية  اهتساعدم )2( .تحريكه بها
 .لالستدالل بها كمعالم اهستعملتل منطقتك أو تكبيأشياء موجودة في 

ية ا تو جلا ع   :يةسمل

ََبمراقبة ِجسمها أجزاء أسماءة ِّالطفل ّتعلمت   َ ّتعلم َفتِحسن الرؤية ُتي ال ت الةفلِّالطَّأما . اآلخرين الناس َوتقليد ُ
ُّتعل عند ِجسمها من المختلفة األجزاء أسماء  التي لنشاطاتمعرفة ال. واللمس السمعّحاستي  استعمال مهاُ
 ".طفل الرضيعلل نشاطات: "5 راجع الفصل ها،ّحواس ريتطوو ِجسمهاعن  ةَّ الصغيرةِّم الطفليتعلفي  ُتساعد
 .اًّسن األكبر لألطفال اًأيض طاتالنشا هذه من العديديصلح 

  ــساعدة ََلم َ ــكُ ــ  أنطفلت  ّتعلمت
 ِجسمهال المختلفة األجزاء أسماء

 من مختلفة بأجزاء أشياء عمل طفلتك منفيها  طلبت اًألعاب ِّألف  
 :على سبيل المثال األفكار بعضإليك . ِوبجسمك ِجسمها

  
ّمس طفلتك من اطلب    لمس ذلك وبعد ِجسمهامن  جزء َ

  .ِجسمكفي  الجزء فسن
ّكل ِّوسم األرضية على البنقاال طفلتك من اطلب      ِجسمهامن  جزء ُ

 .اًأيضأطفال  مجموعةل لعبةال ههذتصلح . األرض لمسيَّكلما 

  

أين يوجد ّيجب أن تتعلم 
بالنسبة إلى جسمها 

األجسام األخرى

ّيجب أن تتعلم و
جسام توجد األأين 

بالنسبة إلى 
األجسام األخرى

ا .ًلباب أمامي متاما
توجد لباب، عند ِمن  ا

ي أمامكومة اخلشب 
 .اليسار، على ًمباشرة

أن  نيهل تستطيع
يا َ فمي، يتلمس
 ؟ماجي



  التوجيه الذاتي

 
  
  
  
 
  
  
  
  

  
  
 

  
  
   

اآلن بطنك تلمس و
ً ثانية، انقليب. ألرض ا

ض
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ي .لمس ظهرك األرل

. خلعهاِقماش حول أجزاء مختلفة من جسم طفلتك واطلب منها قطعة ّلف
ّوضح اسم كل جزء  ُ  .عمل يذاالجسم ومامن ّ

  
  
  

  
 

  
شجع  

، ذراعاك مرمي
على ك انُتساعد

 .محل األشياء

 رأسها،على تحريك  طفلتك ّ
 اعرفهَُّثم  -  لتلويحاو ،والركل بالقدمين

 .سمائهاأب الجسم اءعضأب
 
 
 
 
  ََلمـــــساعدة َ ُ

 جـساماألو ِجسمها بين العالقةعن  ّتعلمت  أنطفلتك
 األخرى

ّلوحي َ ذراعك ويرفعِا
 .يا ليلى، ما



  التوجيه الذاتي

 ِلمعرفة "ِيسارك "و "أمامك" مثل أفكار ّتعلمإلى  طفلتك حتاجَت
َلمساعدتها الطرق بعضما يلي في. شياءمكان األ َ َ  .مُّتعلعلى ال ُ
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يمن األِجانب جسمها قدرتها على التمييز بين بعد   
َطلب منها وضعها مختلفة واًأجسامناولها ، واأليسر  اِ

ّثم صعب . أو أخرىجهة على   .ًاأللعاب تدريجياَُّ

 
 
  
  
  

  
  

  

 

  
  
 

 
 

 

ّتعــسر عليهــا معرفــة إذا َّأمــا 
ِـا مــن شــمالها، فــا ربط يمينهـ

ِِإسورة  أو ا علـى أحـد ًشريط
.ميها معص

ـ وتيةعبـــة صــبههـــا اانتبلفـــت  يحـــاول   .ل
ـــــن توجـــــد هـــــا يأخبر ـــــة أي ،أمامـــــك -اللعب

 أواأليمـــــــنالجانـــــــب ، أو علـــــــى خلفـــــــك
ّثــــم حــــرك اللعبــــة، . األيــــسر أيــــنواســــألها ّ
َتجــــدهاأن وانظــــر إن اســــتطاعت هــــي، 

ن .فسهاب
ِميكنًحجرا نا نرى كم ي، دعمناليا  التقاطه  كُ

  .على ركبتك اليسرىاهيّمث ضع. بيدك اليمىن

أخفيت الكرة حتت 
نا نرى إذا يدع. املنضدة

 .ت ستجديهاكن

ّ أوال، مث إىل يّتقدم ً
ُاليسار للحصول على  ُ

ًألف ألعاب   …كرتك  تدفع جسمها إلى األمام، فيها  مختلفة اِّ
اشرح .  ماجنب لكي تجد لعبةالخلف، أو إلى ٕوالى ال

ّكل حركة ّأغنية تسمي كل حركة،َّألفت إذا . ُ ُ ّتتذكرَس ّ هاَ
 .أفضل

مثـــل(تحـــت أشـــياء تـــدخل فيهـــا ِّألـــف لعبـــة   
ـــــــضدة أو ســـــــرير ـــــــوقو، )من ـــــــل(أشـــــــياء  ف مث

ــــ ــــي وســــط و، )رسريال مثــــل( أشــــياء حــــولأو ف
ر و، )ٍدة وكــراسـمنــض ــعب )بــابالمثــل (ياء ـأشــَْ

اشـــرح). مثـــل صـــندوق كبيـــر( أشـــياء داخـــلو
ّكل حركة ُ. 

هل . ِلشخليلة وراءكا
 ِميكنك العثور عليها؟ 

 



  التوجيه الذاتي

   :بصرال

ِيمكن   َلمساعد َبصرهماستعمال ً قليال المبصرينطفال ألل ُ َ َ  . همَتساعد إذا اًخصوص أنفسهم، وجيهتفي  تهمُ

 :السمع

 الضوء ينعندما تر
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تكون من الباب، 
َنأكل اليت املنضدة 

على عليها 
 .ِيسارك

تستطيع طفلتك كانت إذا   
ِّوجهها باستعمال ضوء، رؤية ال
 .ضوء كنقطة بدايةللمصدر 

ضوء، تستطيع رؤية الطفلتك كانت إذا   
ّاترك ضوءا موقدا لتتمكن من ت ً ه يوجً

 .غرفةالإلى تدخل نفسها عندما 

سريري جبانب 
 .الضوء

لوان تستطيع رؤية األفلتك طكانت ٕاذا و  
، اًطالءأو ، اًشريطأو ، ة قماشية، ضعالزاهي

باب العلى  مختلفبلون  ةََُّملونأخرى  اًأو أجسام
عندما ترى اللون، ف. خارجبال وفي األماكن المختلفة

َستعرف   .هيأين َ

ًضع ضوء   ارتفاع األرضية أو ّيتغير  حيث اَ
َمالحظإلى طفلتك تحتاج بجانب شيء  َ ََُّ للتنقل تهُ

 .بأمان

يعين . الشريط األصفرها هو 
أخ .يت ناناباب هذا  َّذلك أن



  التوجيه الذاتي

ِال تحسن الرؤية التي ةلطفلل اًخصوص مهم السمع   ِيعطي هألن ُ  ُتساعد. قريبةغير ال األشياءعن  اتلوممع هاُ
 بماَّكلما أمكن  طفلتكّقرب . بعدها عنهاو ،وعلى مكانها ،على األشياء عرففي الت ة الكفيفةِّالطفلاألصوات 

 .الصوتيصدر  الذي الجسم َلمسل الكفاية فيه

ِال تحسن الرؤية التي ةلطفلل اًخصوص مهم السمع   ِيعطي هألن ُ  ُتساعد. قريبةغير ال األشياءعن  اتلوممع هاُ
 بماَّكلما أمكن  طفلتكّقرب . بعدها عنهاو ،وعلى مكانها ،على األشياء عرففي الت ة الكفيفةِّالطفلاألصوات 

 .الصوتيصدر  الذي الجسم َلمسل الكفاية فيه

 ََلمساعدة  ّميزُأن ت طفلتك َُ
 اتاألصو مكان ّحددُتو

 ََلمساعدة  ّميزُأن ت طفلتك َُ
 اتاألصو مكان ّحددُتو

الذي لصوت ما  ا
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وهم أبناء عمك هذا يشبه صوت ،  جيهانيا
  أن تذهيبنيَهل تستطيع. وسيقىامليلعبون 
  هم؟يَِوجتد

 وفي البيت فيمعتادة  أصوات طفلتكا فيه يِّسمُت لعبة لعبِا  
 أو ،األرضيةب كرسياحتكاك ال ،بابال إغالق مثل - مجتمعال

 .خياطة نةيماكطنين 

 وفي البيت فيمعتادة  أصوات طفلتكا فيه يِّسمُت لعبة لعبِا  
 أو ،األرضيةب كرسياحتكاك ال ،بابال إغالق مثل - مجتمعال

 .خياطة نةيماكطنين 
  
    
    
    
    
ّحزر فزر(تخمين  لعبة العب   ّحزر فزر(تخمين  لعبة العب    فيها  ّميزُت) ّ   فيها  ّميزُت) ّ

   باألصوات والحيوانات العائلة أفراد طفلتك   باألصوات والحيوانات العائلة أفراد طفلتك
 .ًعادةالتي يصدرونها  .ًعادةالتي يصدرونها 

  
    
    
    
    
    
ِيمكن   ِيمكن     من طلبتأن  اًأيض ُ    من طلبتأن  اًأيض ُ
ُّالتحرك فلتكط َ ُّالتحرك فلتكط .الصوت نحو َ َ  .الصوت نحو َ

  
  

؟يا خدجيةمسعتيه  

ـــــــــصدر   ـــــــــذي ي صـــــــــوتـــــــــن ال م
،  يا سيلڤيا؟لتقطيع هذا ا

 ماما



  التوجيه الذاتي

ِتنصت  طفلتكَدع     مشيتوأنت  كاتخطو صوت إلىُ
ِيمكنانظر إن كان . عنها اًبعيد ذلك وبعد نحوها ُّالتعرف  هاُ

 ذلك وبعد ربتقبيدك وأنت ت ّصفق وَأ. ّعلى اتجاه سيرك
 .إيجادك ِمنها طلبَاو ّتوقف ّثم. اًبعيد عدتبا

 .كارمنيا ، َّاعثري علي وتعايل

 
  
  
  
  
 وعندما حائط، أو بيتمن  تربتقا متى )هاّعكاز َأو( اتهخطوا صوتإلى اختالف  عماِستالا طفلتك ّعلم  

ِيمكن، بالممارسة. واسع فضاءيوجد  ُستساعدها. األصوات بهذه شياءاأل ُقربتمييز مدى  ّتعلم ت أنهاُ ُ هذه  َ
 .المنطقة فيحين تمشي بمفردها المهارات 
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ي الحظي .  يا لوسندلكإىل صوت  أنصيت ، ص
 .البيتاقرتبنا من مىت يعلو صوته كيف 

 .خمتلف يف احلقل، يا لوسيصوته صندلك 



  التوجيه الذاتي

 :ّالجسو اللمس

َمالحظة ّتعلمأن ت طفلتك حتاجت ،مكانها ِلمعرفة   َ َملمسهاو ،هاوزنو، حولهامن األجسام  شكل ُ  اًأيض حتاجتو. َ
 .آخرإلى  مكان من نتقلتوهي  حرارةّتغير التكيف و اقدميه تحت األرض ملمسمالحظة  ّتعلمإلى 

 ََلمساعدة  اللمسّعلى تنمية حاسة  طفلتك َُ
أن  ِمنهااطلب . مختلفة مسمالو أوزان،و، أحجامذات  أجسام َلمسعلى  طفلتك ّشجع اليوم، مدار على  
ِيمكن  ّثم.  بهشعرتما  صفت َلمساعدة البيتفي  ةمختلفمالمس و أجسام ضعوُ َ َ على  رفعتأن ت طفلتك ُ

 .مكانها
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. هذه البطانيةِّجسي ، مرفتيا  ُ

ا  ، ةناعمإ
ين ف .ستامثل 

، التراب على سبيل المثال، على - يات على أنواع مختلفة من األرضةَلمشي حافيعلى اّشجع طفلتك   
ّكل واحدملمس ّ كي تستطيع أن تتعلم - َّالزلطعشب، ووال َُّترتديه ثم  أن هاِمكنُ، يًحذاءلبس كانت تٕاذا و. منها ةُ

ُخارج، ستساعدها هذه المعلومات في العندما تمشي . األرضتختلف كيف تشعر  ُ تعرف أين هي أو أن َ
 . الصحيحطريقأن تلزم ال هاُتساعد

ا ؟هناء ألرض، ياكيف ملمس 



  التوجيه الذاتي

  
  
  
علم  
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 .مكان إلى آخر

مثال رتفاع، اال اتاختالفّفي جس  اقدميه ستعملت َكيف طفلتك يّ
 .رصيفال أو طريقال حافةعند 

  
  
  
  
  
َمالحظةعلى  طفلتك يّشجع   َ  من نتقلتحين درجة الحرارة  ّتغيرت متى ُ

  
  
  
  
 باب عند اّ أنهعرف ت،يبرد الهواءب "منال"تشعر  عندما  
  .ًتقريبا اتهبي
  
  
  

  
  
  

  
ِتحأن  يجب اّأنه ماجدة عرفت    ّسُ
 لبيتإلى ا رجع تعندما ِظهرها على الشمسب

.الظهر بعد قالسومن 
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  :ّالشم

ِيمكن، األصوات مثل الروائح،    ستعملت َكيف َلفهم. البعيدةأو القريبة  األشياءعن  معلومات ِعطيُت أن ُ
ِيمكن. معرفة من أين تأتيو مختلفة روائح تمييز ّتعلمأن ت طفلتك حتاجت ،الروائح معتادة  اًمهام ستعمل ت أنكُ

َلمساعدة  َ َ  .المنطقة في وائحالرعن  ّتعلمت  أنطفلتكُ

 ََللمساعدة ّحاسة شم  حسين تعلى َُ  طفلتكّ
 زهور،ال، طعامالرائحة  :المثال سبيل على - حولكمن  المختلفة الروائحّفسر لها  مشي،ت عندما  
  .هّتشم الذي الجسم َلمسل الكفاية فيه بما طفلتكّقرب  ،اًممكن ذلك كان ٕاذاو. قمامةال حيوانات،ال
 

 
  
  
  
  
  
 
  
  
  

 
  
 


 
  
  
 على  
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 مختلفة أطعمةلفت انتباهها إلى ِا اليوم، مدار
 طفلتكانظر إن كانت . ّنفاذة روائح اَله بيتية وأشياء

 .تستطيع تمييزها

ي . صغريةأيتها الصباح اخلري، 
ّهل تشم  ؟رائحة ذكية نيَ

ي ــا ســيدــباح اخلــري،  .ص
الذهاب كُ ِميكنهل  ؟ةخوخترغبني يف َهل  .خخوّأشم رائحة 

العربة بنفسك، إىل 
 ماريا؟يا 

وانظر إن كانت في المرة القادمة،  ًمعاسيرا 
…ّأن تسمي الروائح بنفسها تستطيع 

ًطلب منها المشي نحو الرائحة أو بعيدا او…  َ ِ
.اعنه

 ا؟ترييا ، هي ما نيتعرف

هل  .ك رائحة قويةت، إف ل
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 أخرى يةتوجيھ مھارات أخرى يةتوجيھ مھارات

يصعب على  َقد. اتّتجاهاال ّتباعاو جديدة أماكن في َلمشيا ّتعلمأن ت ةِّ الطفلحتاجت ،ةمستقل صبحُلت   
َربماو. األمر بادئ في هاُتخيف َوقدهذه النشاطات  مّتعل طفلتك َّ  هاتعطيأن ًأيضا أنت  كَكان يصعب علي ُ

ِيمكنتعليمات  ًمعلم ُكون ت أنكُيمكنلكن . تتبعها  أنهاُ  :إذا طفلتكل أفضل اّ

يصعب على  َقد. اتّتجاهاال ّتباعاو جديدة أماكن في َلمشيا ّتعلمأن ت ةِّ الطفلحتاجت ،ةمستقل صبحُلت   
َربماو. األمر بادئ في هاُتخيف َوقدهذه النشاطات  مّتعل طفلتك َّ  هاتعطيأن ًأيضا أنت  كَكان يصعب علي ُ

ِيمكنتعليمات  ًمعلم ُكون ت أنكُيمكنلكن . تتبعها  أنهاُ  :إذا طفلتكل أفضل اّ

 ّيغمــي(ليعــصب . ًالأو بــالغعلــى شــخص  النــشاطات تّجربــ َّ اآلخــر ثــم مارســا اأحــدكمعينــي ) ُ ُ
ّكل  .األوامرتوضيح  ية كيفعن اّتحدث. الخطوات ُ

 ّيغمــي(ليعــصب . ًالأو بــالغعلــى شــخص  النــشاطات تّجربــ َّ اآلخــر ثــم مارســا اأحــدكمعينــي ) ُ ُ
ّكل  .األوامرتوضيح  ية كيفعن اّتحدث. الخطوات ُ

 ّتعلمّجرب أن  ّثم ِّغـم عينـي . ُالرؤيةقادرة على  ة طفلُ  التـي الخطـوات نفـسُقـدها فـي و ةالطفلـَ
 .َوتشجيعهاوسائل لطمأنتها  جدتبدقة لكي  أفعالها ردودالحظ . بالغالشخص المع ّجربتها 

 ّتعلمّجرب أن  ّثم ِّغـم عينـي . ُالرؤيةقادرة على  ة طفلُ  التـي الخطـوات نفـسُقـدها فـي و ةالطفلـَ
 .َوتشجيعهاوسائل لطمأنتها  جدتبدقة لكي  أفعالها ردودالحظ . بالغالشخص المع ّجربتها 

 ََلمساعدة ََلمساعدة   اتّتجاهاالأن تتبع  طفلتك َُ   اتّتجاهاالأن تتبع  طفلتك َُ
  للمشي  كطفلتحين تطمئن   للمشي  كطفلتحين تطمئن 

 .تستدير َكيف اّعلمه ،بمفردها .تستدير َكيف اّعلمه ،بمفردها
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ِظهرها ، وِطلب منهاا
ط، أن حائناحية 

أحد إلى تستدير 
ّحتى ينجانبال

ُتواجه الحائط ... 
 )...دائرةِنصف (
    



    
    

    
    
    
    
    




كتفحد لمس ي...   يهاأ
 ءأو جزدائرة ُربع (الحائط 

)...من الدائرة

ًتتجه بعيدا ...  تستدير... 
الكتف ويكون 
 اًواجهالمقابل م
أو دائرة  ¾(الحائط 

، )ًتقريبادائرة كاملة 
و

ًثانية َّ مرة
).ةكاملدائرة (

. وحدهاالتدريب عن الحائط واالبتعاد ًتدريجيا وستستطيع . ذلكوهي تفعل قدميها على مالحظة حركة ّشجعها   
 .وحدهااالستدارة قبل كثير إلى تمرين حتاج طفلتك َتَس. صبرّأن تتحلى بالّتذكر 
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  ََلمساعدة  جديد مكان في َالمشي ّتعلمت  أنطفلتكَُ
ُست  :عن ّتعلمت أن طفلتكهذه النشاطات ساعد َ

 ِالمكان نفس في اًدائمتوجد  رائحة أو صوت،أو  جسم، ّأي( معالمال.(  

 في اًدائمليست  هالكن جيدة معلومات تعطي لتيا والروائح صوات،واأل جسام،األ( األدلة 
 ).المكان نفس
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ًأوال. 1   . اًجيدطفلتك ها عرفت منطقة في لعبة العب ،َّ
  انظر و ِطريقها، في األشياءبعض  َوضعتأنك  أخبرها

ُالسقوط أو ِنزالقاال بدون اَجتازه تأنإن كانت تقدر  ُ .  
  أثناء  ةثقًأن تكتسب مزيدا من ال اهذ ُساعدهاُيَس
 .جديدةمناطق  في َلمشيا

 

  
  
  
  

  
  

  
 
 

 

 

هذه النشاطات أداء يجب   
ُموصوف هناالبالترتيب  َ: 

َأصابعك وتمشعلى أحد قبض ت هاتركا. 2  يِ
 .مكان جديدفي خطوة بمقدار خلفك 

ّتميز أن ، ساعدها أثناء السير. 3 ُ
على ِاحرص . األدلةالمعالم و
نهر الّأي معالم خطرة، مثل إخبارها ب

 .شارعالأو 

 .ةيا نادي،  لالستدالل جيددليل الباب اهذ
لكن . دليل على مكانكالدجاج 
هنا ّتحرك يدجاج َّأن ال يّتذكر

ًلن يكون دائما هناوهناك، ف ُ َ. 

ِدرت◌. يا نادية، براڤو ِ ُ 
ت .لك الصخرة بأمانل حو
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ِوسيري  ،َّهذه المرةّاعكسي االتجاه لكن  - ًثانيةسيرا فيها  ،المنطقة تلك فيتشعر باالطمئنان  عندما. 4

 .ةوأنت سائر معها يّوتكلم أمامها،

  
  
لك ما  ِصف تبينما خلفها مشيا ،اًأخيرو. 5

لها  .ح

 مشيى ال
.جديد مكان في اده

 قصيرة افات

 
 

و
 

ًيستغرق األمر وقتا . صبرلّتذرعي با  
لتطمئن إل ةًطويال من الطفل

وح
  
ِأعطيها  ،الثقة طفلتكتكتسب  عندما. 6

 أيناشرحي لها ومعروف  بدليل ًالتوجيهات مبتدئة
لمس هذااصنعي . هناك من ذهبت

 .ًتدريجيا المسافةزيدي  ّثم األمر، بادئ في اًجد

ّأوشكنا أن منر  َ َ كن.  ناديةاآلن، ّبالبوابة َ ِمييا معرفة  كُ
ًألن الطريق يصبح صخريذلك   .اُ

و .ّبعد ذلك البوابة. هنا الصخور

!  ناديةحيح، هذا  يا ص
َعندك ذا  .كرة جيدةِ

هذا املدخل، لبابا من غداأخذ التبدئني   ء
جرة نيََستذهب. مارينايا   حتت ال

عندما و. تشعرين بالربودةالكبرية، حيث 
يري ًالشمس ثانية، خترجني إىل  ُربع است

ِهناك ستجو.  ََ

ش

د
 الطريق يندسارإىل اليدائرة 

إ .ىل احلقل
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 ساعدُيأن  لمجتمعل ِمكنُيكيف 

 أن المجتمعفيمكن ألفراد  . إلى الطريقطفلتكاهتداء تسهيل  على ةساعدُالمالناس في المجتمع يستطيع   
 ةّالخاص المساعدة 13الفصل يتناول . وحدها األشياء على العثورفي  اساعدهت اتّاتجاهها ءإعطا ّتعلمواي

ِيمكنالتي   .ِحسن الرؤيةُت ال يتال ةلِّلطفتقديمها لالمجتمع ألفراد  ُ

 أينمعرفة   أوااالهتداء إلى طريقهفي  طفلتك ُتساعد التي األماكن في المعالموضع  الناسكذلك يستطيع   
ّتقررأن يجب  لذا ،عن غيرها ّحي أو قرية ُكلتختلف . تستدير إليكم . طفلتكليصلح  ماأنت ومجتمعك  ُ

َمشروعين لمعلمين  َلمساعدة إنجازهما للمجتمع العمل على ُيمكنَ َ َ   :ِحسن الرؤيةُت ال يتال ةِّ الطفلُ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أو العالمات  عمدةاألَوضع 
طرق عند ملتقى الاألخرى 

في ك  طفلتةساعدُلم
.ِطريقهااالهتداء إلى 

درابزين لتمكين  أو إرشاد حبل َوضع  
.ااالهتداء إلى طريقهمن  طفلتك
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