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  ...في االمدررسة٬، االطفل يیتعلم
 

  ...ساعد االطفل هھھھويیيیمكن أأنن ما في االمنزلل٬،

٬، مع ااألصدقاء وواالعائلة: لغز٬، االخرزز يياالعابب تركيیز ووحد أألعب .االعمل لفترااتت ططويیلة
 عع قصة٬، ووما إإلى ذذلك.ا٬، ااتبةططاخيیلل

 .االعمل في ظظرووفف جيیدةة
أأفعل شيیئا ووااحداا في ووقت ووااحد:  

ال آآكل.لعب٬،  أألعب. عندما أأالعندما أأكل٬،   
 ال أألعب٬، ووما إإلى ذذلك .. مغاددررةة٬،لأأستعد لعندما 

قبل بدء نشاطط آآخر. أأررتباالعمل: نهھاءشجع إلأأت • .إإلى نهھايیة االنشاطط عن االعمل كونن مسؤوولليی  
 لبذلل جهھودد شجعأأت •

٬، طاوولة/ مسح اال ووضع( ووحديي وااجب صغيیرلقيیامم بلأأنا مسؤوولل  .كونن مستقل في عملهھيیأأنن 
 ما إإلى ذذلك).٬، ووغسل ااألوواانيوواالقيیامم ب

 تخصنيمساحة صغيیرةة وواالعنايیة بأأنا مسؤوولل عن ترتيیب  .أأغرااضهھعملهھ ووب يیعتني  منظميیكونن 

 .معدااتت االمدررسةااحتراامم 
يینخرااآلأألعابب وو ي بالعأأعتني بأ •  
األشيیاء.ب تعتنيأأررىى االبالغيین   •  

 

 .ال يیفهھمعندما  ططلب االمساعدةة

ال ااألسئلة عندما يیكونن هھھھناكك شيء على ططرحح  شجعأأت  •
هھأأفهھم  

  لمساعدةةاا وننطلبيیااألسئلة وو وننطرحيیأأبي  ووأأسمع أأمي   •
 .آلخريینل

٬،ااإلستحمامم  
٬،مالبسهھ تغيیيیر  

 .ووحدهه ااءرربط االحذ

أأخوااتي ووبنفسي٬، أأمي / أأبي / إإخوتي  بالعمل شجع على االقيیاممأأت
 .ال يیعملونن مكاني االكبارر

 .نشاططاالأأوو مدةة  زمنياالجدوولل إإحتراامم اال
س االوقتفي نف يیومم كل آآكلأأذذهھھھب إإلى االسريیر وو   •  
لديینا بعض االطقوسس (على سبيیل االمثالل٬، قصة ما قبل  •

 االنومم٬، ووغيیرهھھھا؟)

 .في االريیاضيیاتت ووغيیرهھھھا من ااأللعابب ووضع ااسترااتيیجيیاتت

االطعامم٬، ووما إإلى  بوززننووصفاتت االطبخ ( ططبخ ووأأتبعأأ  •
ذذلك).  

٬، ووما إإلى ذذلك ..Legos / Kapla بالـأألعب   •  
 )يإإبدااع بذلك ررططوِّ أأفعل شيیئا (كي ال أألديي االوقت   •

 .مع االطالبب ااآلخريین االعمل االتعاووني
االبالغيین. ددوونن مرااقبةأألعب مع ااألططفالل ااآلخريین   •  
ااألططفالل ووخدماتت صغيیرةة للجيیراانن٬، تقديیم شجع على أأت •

 ااآلخريین
٬،أأنن يیخطئ مباررااةة٬،االتقبل االخساررةة في   

 .حح دداائما في االبداايیةانجاال عدمم

فقط  (ووليیسبالتقدمم أأوو االترااجع تعلم ٬،لل نِّأهھھھَ ووأأُ شجع أأت •
للنتيیجة).  

• باشرةةً   أأنهھم ال يینجحونن دداائماً م نني   .أأهھھھلي يیخبروو

 رر ددووررهه.ااانتظ االتحلي بالصبر٬،
كل  أأحصل علىااالنتظارر٬، ال أأستطيیع أأنن  تعلمأأعائلتي  مع •

شيء  على االفورر -  
 بما قمت بهھمم االتقويیم ااألسبوعي مع صورر ستخدأأ •

ااحتراامم االطالبب ااآلخريین  
عندما يیتحدثونن٬،  

٬،وننطئيیخعندما   
 .يینمختلف وااكونيیعندما 

عن يیومهھ  يیتحدثثاالجميیع مع ااألسرةة٬،  على االطاوولة •
.ووننع ااآلخرستميیوو  

 االلعب مع ااألططفالل ااآلخريین أأحب •

أأنفسهھم تكليیف  
 مقابلااآلخريین ددوونن  أأنا فخورر لخدمة .في االمقابل نن هھھھناكك هھھھديیةويیك حتى عندما ال
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يیضع ٬، عندما هھال أأستطيیع أأنن أأفعل أأعلم ما يیمكنني االقيیامم بهھ ووما ااعدواالق حترمميیعندما ال االعقابب قبولل 
 حدوودد ووااضحةاالبالغيین 

 
أأخرىى؟  

 
 

أأخرىى؟  
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