الفصل 14
ستعداد لدار رعاية األطفال والمدرسة
اال ِ

اﻟﺻﻐﺎر أﺛﻧﺎء اﻧﺷﻐﺎﻝ أ َ ِ
ُﺳرﻫم ﻓﻲ اﻟﻌﻣـﻝ.
ﺗوﺟد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ،أﻣﺎﻛن ﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻷطﻔﺎﻝ ﱢ
ﺗُـدﻋﻰ ﻓــﻲ أﻏﻠــب اﻷﺣﻳــﺎن ﺣــﺿﺎﻧﺎت ،ﻣ ارﻛــز رﻋﺎﻳــﺔ اﻷطﻔ ـﺎﻝ ،رﻳــﺎض اﻷطﻔــﺎﻝ .ﻳــﺳﺗطﻳﻊ ﱢ
اﻟطﻔــﻝ

اﻟﻛﻔﻳــف أو اﻟــذي ﻻ ُﻳﺣـ ِـﺳن اﻟرؤﻳــﺔ أن ﻳ ـذﻫب إﻟــﻰ ﻣرﻛــز رﻋﺎﻳــﺔ اﻷطﻔ ـﺎﻝ ﻣــﻊ اﻷطﻔــﺎﻝ اﻵﺧ ـرﻳن.
وﻣﺗــﻰ ﺑﻠﻐــت طﻔﻠﺗ ـك ﺳـ ًّـﻧﺎ ﻛﺎﻓﻳــﺔ ،ﻳﺟــب أن ﺗﺣــﺿر اﻟﻣدرﺳــﺔ ﻣﺛــﻝ اﻷطﻔــﺎﻝ اﻵﺧ ـرﻳن ﻓــﻲ ُ ِ
ﻋﻣرﻫــﺎ.
ﻟﺟﻌﻝ ﻫذﻩ اﻟﺧﺑرات ﻣﻣﺗﻌﺔ وﻧﺎﺟﺣﺔِ ،
ﻳﻣﻛن أَن:
ُ
ﺳﺗﻌد ﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻷطﻔﺎﻝ أو اﻟﻣدرﺳﺔ.
 ﺗﺳﺎﻋد طﻔﻠﺗك أن ﺗ ّ


ﻣﻌﻠم رﻋﺎﻳﺔ اﻷطﻔﺎﻝ أن ﻳﺳﺗﻌد ﻟطﻔﻠك.
ﺗﺳﺎﻋد ﻣرﻛز أو ّ

ستعد لدار رعاية األطفال والمدرسة
مساعدة طفلتك أن ت ّ
ُ َ ََ

 ﻟ ّ
ﺘﻌﻠﻢ اﻟﱠِ
ﻠﻌﺐ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﻃﻔﺎل
ـر ﻣــﻊ اﻷطﻔــﺎﻝ اﻵﺧ ـرﻳن .ﻗﺑــﻝ اﻟ ـذﻫﺎب إﻟــﻰ اﻟﻣدرﺳــﺔ ﺑﻔﺗ ـرة
ﻓــﻲ اﻟﻣدرﺳــﺔَ ،ﺳ ـﺗَﻠﻌب طﻔﻠﺗ ـك ﻛﺛﻳـ ًا
طوﻳﻠﺔِ ،
ـﺳﺎﻋدة اﻷطﻔـﺎﻝ
ﻳﻣﻛﻧك ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳـﺗﻌداد ﺑﺗـﺷﺟﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻠﱠِﻌـب ﻣـﻊ اﻵﺧـرﻳن ،وﺑ ُﻣ َ َ َ
ُ
اﻵﺧرﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻌب َﻣﻌﻬﺎ.

إذا ﻛﺎن ﻟﺪى ﻃﻔﻠﺘﻚ
ﺧﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻊ
اﻷﺻﺪﻗﺎء َﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﺪأ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎِ َ ،
ﺳﺘﺠﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ
َ
اﻟﺴﻬﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﺪاﻗﺎت
ّ
ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺘﺤﺎﻗﻬﺎ
ﺟﺪﻳﺪة ُ ﱠ

ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ.

 ﻟـــ ﱡ
ﺘﻌﻠﻢ
ﻣﺎ هﻲ دار اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أو اﻟﻤﺪرﺳﺔ
-135-

االستعداد لدار رعاية األطفال والمدرسة

إذا ﻛﺎﻧت طﻔﻠﺗك ﻻ ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟوﻗت ﻣﻊ اﻷطﻔﺎﻝ اﻷﻛﺑر ًّ
ﺳﻧﺎ ،ﻓَﻘد ﻻ ﺗﻔﻬم ﻣـﺎ ﻳﺣـدث
ﻓﻲ دار اﻟرﻋﺎﻳﺔ أو اﻟﻣدرﺳﺔ ﻷن ﺳﻣﺎع ﻗﺻص ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻫـو اﻟطرﻳﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻳﻌﻠـم ﺑﻬـﺎ اﻷطﻔـﺎﻝ
ﻋﻧﻬــﺎ .رﱠﺑﻣــﺎ ﺗﺧــﺷﻰ ﱢ
اﻟطﻔﻠ ـﺔ اﻟﻛﻔﻳﻔ ـﺔ أو اﻟﺗ ـﻲ ﻻ ﺗُﺣـ ِـﺳن اﻟرؤﻳــﺔ أن
ُ َ
ﺳﺘﻜﻮﻧﲔ ﺻﺪاﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة،
ّ
ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم
ﺗُﻛون ﺑﻌﻳدةً ﻋن ﻋﺎﺋﻠﺗﻬﺎ ِ ّ
أﻳﺿﺎَ َ َ ُ .
ﻟﻌدة ﺳﺎﻋﺎت ً
وﺳﺘﺴﻤﻌﲔ اﻟﻘﺼﺺ
ََ
دار اﻟرﻋﺎﻳﺔ أو اﻟﻣدرﺳﺔ:
أﺧﺑرﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺑﻌض

اﻷﺷـ ــﻳﺎء اﻟﻣﺛﻳ ـ ـرة ﻋـ ــن دار

اﻟرﻋﺎﻳﺔ أو اﻟﻣدرﺳﺔ.

ﻟﻜﲏ َﻟﻦ أﻋﺮف
أﺣﺪا ﻫﻨﺎك.
ً
وَﺳﺄَُﻛﻮن وﺣﺪي.

ﺗﺘﻤﺘﻌﲔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ.
و ّ

اﳌﻌﻠﻤﺔ .ﻫﺬﻩ "ﺟﻴﻢ".
اﻵن َأﻧﺎ ّ

اطﻠب ﻣـن طﻔـﻝ أﻛﺑـر

ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًّـﻧﺎ ﺗﻣﺛﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻝ "ﻟﻌﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ

اﻟﻣدرﺳﺔ" ﻣﻊ طﻔﻠﺗك.

ّف ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨـﻰ دار
ﻟﻠﺘﻌﺮ

َ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أو اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﺳﺗﺷﻌر طﻔﻠﺗـك ﺑﻣزﻳـد ﻣـن اﻟ ارﺣـﺔ ﻓـﻲ ِ
ﻳوﻣﻬـﺎ اﻷوﻝ ﻣـن اﻟﻣدرﺳـﺔ إذا زارت اﻟﻣدرﺳـﺔ ﻗﺑـﻝ ذﻟـك

وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻌﻠّم ﻓﻲ ﻏﻳﺎب اﻷطﻔﺎﻝ اﻵﺧرﻳن.
َّ
ﺗﺗﻧﻘﻝ ﻓﻳﻬﺎ وﺣدﻫﺎ .ﺣﺎوﻝ زَﻳﺎ َرة ُ َ َ َ
وﺗﻌﻠﻣت َﻛﻳف ّ

وﺳﻴﻜﻮن ﻫﺬا
ﻣﻘﻌﺪك ،ﻳﺎ ﻧﺒﻴﻠﺔ.

دﻋﻨﺎ ُﳓﺎول اﻟﺬﻫﺎب ﻣﻦ
ﻣﻘﻌﺪِك إﱃ اﻟﺒﺎب.
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مساعدة المدرسة على االستعداد لطفلتك
ُ َ ََ

ّ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻃﻔﻠﺘﻚ
ََ َ ُ 

ﻣﻌﻠم اﻟذي ﻟم ﻳﻌﻣﻝ ﻣﻊ اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﻣﻛﻔوﻓﻳن أو اﻟذﻳن ﻻ ُﻳﺣﺳﻧون اﻟرؤﻳﺔ َﻗد ﻳُﻛـون ﻏﻳـر واﺛـق
اﻟ ّ
ﻣن طرﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠـﻳم طﻔﻠﺗـك .أﻧـت ﺗﻌـرف أﻛﺛـر ﻋـن طﻔﻠﺗـك ﻣـن أي ﺷـﺧص آﺧـر ،وﻫﻧـﺎك اﻟﻌدﻳـد ﻣـن
اﻷﺷــﻳﺎء اﻟﺗــﻲ ُﻳﻣ ِﻛــن أن ُﺗطِﻠــﻊ ﻋﻠﻳﻬــﺎ اﻟﻣﻌﻠّــم .ﻫــذﻩ ﺑﻌــض اﻷﺷــﻳﺎء اﻟﺗــﻲ ﻗَــد ﺗُرﻳــد اﻟﺗَ َﺣـ ﱡـدث ﻋﻧﻬــﺎ ﻣــﻊ
اﻟﻣﻌﻠم:
ّ
اﻟﻣﻌﻠم ﻋن ﻣﻬﺎرات طﻔﻠﺗك وﻗدراﺗﻬﺎ.
 أﺧﺑر
ّ
ﺗﺣرك ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺳﻬوﻟﺔ.
 وﺿﺢ ﻟ ّ
ﻠﻣﻌﻠم ﻛﻳف ُﻳَﺳﺎﻋد طﻔﻠﺗك ﻋﻠﻰ اﻟ ّ
وﻛﻳ ــف ﺗـ ـﺳﺗﻌﻣﻝ طﻔﻠﺗ ــك
 إذا ﻛﺎﻧـ ـت طﻔﻠﺗ ــك ﺗـ ـﺳﺗطﻳﻊ أن ﺗـ ـرى ﻗﻠ ــﻳﻼً ،اﺷ ــرح ﻣ ــﺎ ُﻳﻣ ِﻛ ــن أن ﺗـ ـراﻩ َ
ﺑﺻرﻫﺎ.
َ
 ذ ّﻛــر )ﻧّﺑ ـﻪ( اﻟﻣﻌﻠّــم ﱠ
أن طﻔﻠﺗــك ﻻ ﺗ ـﺳﺗطﻳﻊ ُرؤﻳــﺔ اﻹﻳﻣــﺎءات أو ﺗﻌﺑﻳــرات اﻟوﺟــﻪ ،ﻟــذا ﻳﺟــب أن
ﺗﻛون اﻷواﻣر ﺑﺎﻟﻔم.
أي ﺗﺣدﻳﺎت ﺗواﺟﻪ طﻔﻠﺗك.
 ﻧﺎﻗش ّ
ﺗطور اﻟ ﱢ
طﻔﻝ.
ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ ﱡ
 ﺳﺎﻫم ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻛف اﻟﺑﺻر وﻛﻳف ُ ّ

ﺣﺪ ﻣﺎ ،ﻷﱐ
َأﻧﺎ ﻗﻠﻘﺔ إﱃ ﱟ
ﱂ ﱢ
ﻛﻔﻴﻔﺎ ﻗﻂ،
أﻋﻠﻢ ﻃﻔﻼً ً
ﻳﺎ ﻣﺪام ﲨﻴﻠﺔ.

ﺣﻨﺎن ﺑﻨﺖ ذﻛﻴﺔ .أﻧﺎ أﻋﺮف أ ّ ﺎ
ﻇﻨﻚ.
ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻨﺪ ُﺣﺴﻦ ّ
رﲟﺎ ُ ِ
ﳝﻜﻨﲏ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﺑﺈﻃﻼﻋﻚ
ُﱠَ
ﻋﻠﻰ ﻃﺮق ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺎ اﻟﱵ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ.

اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص ﺑﺄﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻛﻳف ِ
ﻳﻣﻛﻧﻬم أن ُﻳﺳﺎﻋدوا ،اﻟذي ﻳﺑدأ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺻﻔﺣﺔ ،126
ُ
ّ
ـﺻوﺻﺎ ﺑـ ـﺑﻌض اﻷﻓﻛ ــﺎر
ـﺿﺎ .ﻗَ ــد ﺗُرﻳ ــد اﻟﻣ ــﺳﺎﻫﻣﺔ ﺧ ـ
ﻳﻘ ـ ّـدم اﻗﺗ ارﺣ ــﺎت ﻗَ ــد ﻳِﺟ ــدﻫﺎ اﻟﻣﻌﻠّ ــم ﻣﻔﻳ ــدة أﻳ ـ ً
ً

ـﺳﺎﻋدة اﻷطﻔ ــﺎﻝ ﻋﻠــﻰ ﻓﻬ ــم ﻛــف اﻟﺑ ــﺻر وطــرق إﺷـ ـراك اﻷطﻔــﺎﻝ ﺿ ــﻌﺎف اﻟﺑــﺻر ﻓ ــﻲ أﻟﻌــﺎب
ﻟ ُﻣـ َ َ َ
اﻷطﻔﺎﻝ.
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ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻄﻔﻠﺘﻚ
ِ َ 

ﻟﺟﻌـﻝ اﻟﻐرﻓـﺔ ﻣرﻳﺣـﺔ وأﻛﺛـر
ّ
ﺗﻛﻠم ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠّـم ﻋـن اﻟﻔـﺻﻝ ،واﻧظـر إذا ﻛﺎﻧـت ﻫﻧـﺎك طـرق ﺑـﺳﻳطﺔ َ
أﻣﺎﻧﺎ ﻟطﻔﻠﺗكَ .ﻗد ﺗُرﻳد أن:
ً
أن ﱢ
ﺿـﺢ ﱠ
اﻟطﻔــﻝ اﻟﻛﻔﻳــف ُﻳﻣ ِﻛــن أن ﻳـﺻطدم ﺑﺎﻷﺷــﻳﺎء ﻓﻧـﺳﺎﻋدﻩ ﺑﺈﺑﻘــﺎء اﻷﺑـواب إﻣــﺎ ﻣﻔﺗوﺣــﺔ
 ﺗُو ّ
أو ُﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ.
ِ
ﺗﺣرك ﺑﺛﻘﺔ.
 ﺗُ ّ
وﺿﺢ أﻫﻣﻳﺔ إﺑﻘﺎء اﻷﺷﻳﺎء ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻛﺎن ﻟﻛﻲ ُﻳﻣﻛن ﻟطﻔﻠﺗك أن ﺗ ّ
اﻟﻣﻌﻠم.
ﻘرر إذا ﻛﺎن ﻣن اﻷﻓﺿﻝ ﻟطﻔﻠﺗك أن ﺗﺟﻠس ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻔﺻﻝ ُﻗرب
ّ
 ﺗُ ّ
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻃﻔﻠﺘﻚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺮى اﻟﺤﺮوف
اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة
اﻷﺑﺠﺪﻳﺔ ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﺘﺐ ّ

ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻛﺜﻴ ًﺮا إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻃﻔﻠﺘﻚ
ﺑﺤﺮوف ﺳﻤﻴﻜﺔ ﻛﺒﻴﺮة و ّ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺮاﻫﺎ.

اإلعداد ل ِ
لقراءة والكتابة

أي ﺷـﻲء ُﻳـﺳﺎﻋد طﻔﻠﺗـك ﻋﻠـﻰ ُرؤﻳـﺔ
إذا ﻛﺎﻧت طﻔﻠﺗك ﺗﺳﺗطﻳﻊ أن ﺗرى ﻗﻠﻳﻼً ،ﺣـﺎوﻝ اﻛﺗـﺷﺎف ّ
اﻟﺣروف .إذا ﻛﺎﻧت طﻔﻠﺗك ﺗﺳﺗطﻳﻊ أن ﺗرى اﻟﺣروف اﻷﺑﺟدﻳﺔ ،ﻓَﻘد ﺗﻘدر أن ﺗﻘ أر ﺑواﺳطﺔ:

ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ ذات اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
ﻣﻜﺒﺮة 
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﺪﺳﺔ ّ

اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﺘﻲ ﺣﺮوﻓﻬﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ

ارﺗﺪاء ﻧﻈﺎرة )ﻋﻮﻳﻨﺎت(
اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻌﺎدي ﻟﻘﺮاءﺗﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
إذا ﻛﺎن طﻔﻠك ﻳواﺟﻪ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎراة اﻵﺧرﻳن ﻓﻲ اﻟﻘراءة ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ،ﻓ ِ
ﻳﻣﻛن أَن:
ُ
اﻟﻛﺗب واﻟدروس ﻟﻪ ﺑﺻوت ٍ
ﻋﺎﻝ.
 ﺗطﻠب ﻣن ﺷﺧص ﻗراءة ُ ُ
ِ
ﻛﺗب أﻣﺎم ُﻣ ﱢ
اﻟﻛﺗب ﻻﺣﻘًﺎ.
ﺳﺟﻝّ ،
ﺣﺗﻰ ُﻳﻣﻛﻧﻪ اﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ ُ ُ
 ﺗطﻠب ﻣن ﺷﺧص ﻗراءة اﻟ ُ ُ
 ﻓ ّﻛــر ﻓــﻲ ﺗﻌﻠﻳﻣــﻪ طرﻳﻘــﺔ ﺑ ارﻳــﻝ )اﻧظــر ص .(139 .ﻗَــد ﻳُﻛــون ﻫــذا أﻓــﺿﻝ اﺧﺗﻳــﺎر إذا ﻛــﺎن
ﻣﺣﺗﻣﻼً أن ﻳﺳوء ﻧظر طﻔﻠك.
ّ
تعلم القراءة والكتابة بطريقة برايل
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ﻛﻔﻳﻔﺎِ ،
ـﺻﺎ ﻋﻠـﻰ ذﻟـك
ﻣﻌﻠم اﻟﻣ َ ﱠ
ﻳﻣﻛن ﻟﻠ ّ
إذا ﻛﺎن طﻔﻠك ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ ُرؤﻳﺔ اﻟﺣروف أو ً ُ
درب ﺧﺻﻳ ً
أن ُﻳﻌﻠّ َﻣ ـ ــﻪ اﻟِﻘـ ـ ـراءة واﻟﻛﺗﺎﺑ ـ ــﺔ ﺑﺎﺳ ـ ــﺗﻌﻣﺎﻝ طرﻳﻘ ـ ــﺔ
"ﺑراﻳﻝ"َ .ﻗد ﺗﺑدو طرﻳﻘﺔ ﺑراﻳﻝ ﺻـﻌﺑﺔ ،ﻟﻛـن ذﻟـك
ﺳﺑﺑﻪ أﻧﻬﺎ ﺟدﻳدة ﻋﻠﻳـك .ﻳـﺳﺗطﻳﻊ أﻛﺛـر اﻷطﻔـﺎﻝ

ﺗﻌﻠﻣوا طرﻳﻘﺔ ﺑراﻳﻝ ﺑﺳﻬوﻟﺔ.
واﻟﺑﺎﻟﻐﻳن أن ﻳ ّ
َﻗﺪ ﺗُﻜﻮن ﻫﻨﺎك َ ِ
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
ﻣﺪارس أو ﻓﺼﻮل ّ

ﻓﺎﻗﺪي اﻟﺒﺼﺮ ،وﻣﻌﻠﻤﻮن ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺮاﻳﻞ
ﻟﻸﻃﻔﺎل.
ﻟِﻠﻘراءة ﺑطرﻳﻘﺔ ﺑراﻳﻝ ،ﻳﻣرر ﱢ
اﻟطﻔﻝ أطراف أﺻﺎﺑﻌﻪ ﻋﻠﻰ
ُ ّ
ﺗﻌﺑر ﻋن ﺣروف اﻷﺑﺟدﻳﺔ.
ﻧﻣﺎذج ﻣن اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺑﺎرزة اﻟﺗﻲ ّ

ﻣﻌﺎ ﻟﺗﻛوﻳن ﻛﻠﻣﺎت ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ.
ﺗوﺿﻊ ﻫذﻩ "اﻟﺣروف" ً

ِ
ﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺮاﻳﻞ ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﱢ
اﻟﻄﻔﻞ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ
ﻟ َ



ﺷﻴﻮﻋﺎ:
أدوات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻫﺬﻩ أدوات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻷﻛﺜﺮ ً
ﻟﻮﺣﺔ )ﻣﻜﺘﺒﺔ( وﻗﻠﻢ ﺑﺴﻦ ﺣﺪﻳﺪي )ﻣﺴﻤﺎر(.

ﻳﻛﺗــب ﱢ
اﻟطﻔــﻝ ﺑﺎﻟﻣــﺳطرة واﻟﻘﻠــم ﺑ ـﺿﻐط

ﺳ ــن اﻟﻘﻠ ــم ﻋﻠ ــﻰ اﻟورﻗ ــﺔ اﻟ ــﺳﻣﻳﻛﺔ .ﻳ ــﺿﻐط
طـ ـﺎ ﻓ ــﻲ اﻟورﻗ ــﺔ ،ﻓ ِ
ﻳﻣﻛﻧـ ـﻪ ﺣﻳﻧﺋ ـ ٍـذ أن
اﻟﻘﻠـ ـم ﻧﻘﺎ ً
ُ
ﻳﻘﻠب اﻟورﻗﺔ ِﻟﻘراءة اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺑﺎرزة ﺑﺄﺻﺎﺑﻌﻪ.

ـﻳﻛون ﱢ
اﻟطﻔـ ـ ـ ــﻝ
َﺳـ ـ ـ ـ َ ُ
إذا ﻛﺎﻧت أﺻﺎﺑﻌﻪ ﻣرﻧﺔ وﻗوﻳﺔ .ﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،اﻧظر ص.98 .

ـﺎدر ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﻠّــم طرﻳﻘــﺔ ﺑ ارﻳــﻝ ﺑــﺳﻬوﻟﺔ أﻛﺛــر
ﻗـ ًا

المدرسة مھمة ُ
لكل ّ األطفال

ـﺳرة ﻟﻸطﻔــﺎﻝ
ﻷن اﻷطﻔــﺎﻝ اﻟﻣﻛﻔــوﻓﻳن ﻣﺣروﻣــون  -ﻓــﻲ أﻏﻠــب اﻷﺣﻳــﺎن  -ﻣــن اﻟﻔــرص اﻟﻣﺗﻳـ ّ
اﻟرؤﻳــﺔ ،ﻓﺎﻟﻣدرﺳــﺔ ﻣﻬﻣــﺔ ﺟـ ًـدا ﻟﻣــﺳﺗﻘﺑﻝ ﱢ
اﻟطﻔــﻝ اﻟﻣﻛﻔــوفُ .ﻳﻣ ِﻛــن أن ﻳـذﻫب اﻷطﻔــﺎﻝ
اﻟﻘــﺎدرﻳن ﻋﻠــﻰ ﱡ
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وﻳﺗﻌﻠّﻣ ـوا اﻟﻛﺛﻳــر ،ﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟﻣﻬــﺎرات اﻟﺗــﻲ َﺳـ َـﻳﺣﺗﺎﺟون إﻟﻳﻬــﺎ ﻟ َﻛــﺳب
اﻟﻣﻛﻔوﻓ ـون إﻟــﻰ اﻟﻣدرﺳــﺔ َ
اﻟﻌﻳش .ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻣﺎﻛنِ ،
ﻳﻣﻛن أن ﻳذﻫب اﻷطﻔـﺎﻝ اﻟﻣﻛﻔوﻓـون إﻟـﻰ َﻣ ِ
ﺻـﺔ ﻟﻠﻣﻛﻔـوﻓﻳن.
ُ
ـدارس ﺧﺎ ّ

وُرﱠﺑﻣــﺎ اﺣﺗــوت ﺑﻌــض اﻟ َﻣـ ِ
ﺻــﺔ ﻟﻸطﻔــﺎﻝ ﻓﺎﻗــدي اﻟﺑــﺻر .ﺑ ـﺷﻲء ﻣــن
ـدارس اﻟﻣﺣﻠّﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺑ ـراﻣﺞ ﺧﺎ ّ
ِ
ـدﻣﺎ ﺟّﻳـ ًـدا ﻓــﻲ اﻟﻔــﺻﻝ ﻣــﻊ اﻷطﻔــﺎﻝ
اﻟﻣــﺳﺎﻋدة اﻹﺿــﺎﻓﻳﺔُ ،ﻳﻣﻛــن ﻟﻸطﻔــﺎﻝ اﻟﻣﻛﻔــوﻓﻳن أن ُﻳﺣـ ِـرزوا ﺗﻘـ ّ ً
اﻟﻣﺑﺻرﻳن.

ﺳﺘﻜﻮن أﻣﺎل ﰲ ﻋﻤﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺪﺧﻮل
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ،
اﳌﺪرﺳﺔ َ َ
ﻟﻜﲏ ﻻ أﻋﺮف أي
ﺳﺘﻜﻮن
ﻣﺪرﺳﺔ َ َ ُ
اﻷﻓﻀﻞ ﳍﺎ.

اﺑﻦ أﺧﱵ ﻛﻔﻴﻒ وﻫﻮ
ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ
داﺧﻠﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
اﳌﻜﻔﻮﻓﲔ .ﰲ اﳌﺮة
اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺰورﱐ ﻓﻴﻬﺎ
أﺧﱵ ،ﳚﺐ أن ﺗﺄﰐ
وﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺳﺌﻠﺘﻚ
ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ.
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ﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻌﻴﺪة.
رﲟﺎ ُ ِ
ﳝﻜﻦ أن ﺗﺬﻫﺐ أﻣﺎل
ُﱠَ
إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ اﺠﻤﻟﺎورة ﻟﻨﺎ.
َﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﱠ
اﳌﻌﻠﻢ
أن ّ
ﺳﻴﺴﻤﺢ ﳍﺎ؟

ﻻ ُﱠﺑﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ.
إن أﻣﺎل ﳍﺎ اﳊّﻖ
ﰲ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ
اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺜﻞ أي
ﻃﻔﻠﺔ أﺧﺮى.

