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 وأمثال يتخذونها قدوة 
 .تشملهم بالعطف والرعايةمجتمعات و

  Gerald Hüther الدكتور لبروفيسورا

 

 

 

 ،عزيزةحضرة األم ال
 ة األب الكريم،حضر

 
ة جدا، مهمه الفترة من حياة الطفل هذإّن األطفال. إلى روضة دخل طفلك قريبا يسوف 

نريد أن نقدم لك لذلك سهولة. ه في ذلك السن أن يتعلم الكثير وبكل يمكنحيث أنه 

 طفلك. اقتراحات حول كيفية دعم نموّ 
طبيعة كما أنه من ر. يفال الصغطضروري لل المتينة لشيءالعاطفية  اتالعالقإّن 

التقارب ولن العالم. على  حفتّ التجديد وكل ما هو م تعلّ أن يرغب الطفل في الحال 

ات سليمة في ذلك خطوهو الذي يفتح له المجال إلنجاز أول األسرة داخل العاطفي 

 .االتجاه
ذلك . مثال لقاءات مع غيره من األطفالفي  هلعبخالل بعض الخبرة الطفل كتسب ثم ي

غيرهم من األطفال في مجموعة مع أطفال الجيران أو أو مع أشقائه عندما يلعب 

على المربّية القائمة على رعاية أيضا كما يتعرف الطفل . اللعب التي ينتمي إليها

. األطفال في مجموعة اللعب ويتعّود عليها كشخص آخر مهّم بالنسبة له ويعتمد عليه

 .يقابل أبويه وله الكثير مما يرويه وما يسألهلمنزل إلى اوكلما يرجع الطفل 

 
وذلك لشيء األطفال. غيره من مع يقضى طفلك في روضة األطفال كثيرا من الوقت 

في بعض ولكن من بين األشياء التي يتعلمها هو أنه . جدا بالنسبة له جديد ومثير

ليس كل  أنّ أيضا وكما يتعلّم . هيحين دورإلى غاية أن عليه أن ينتظر يجب األحيان 

بل يعلم وأّن هناك أشياء ( ون بعضهم البعض)أو يساوبنفس الشعور الناس يشعرون 

 .قد تهّمهم أخرى
 

جيدا. فهما والقواعد  العالقاتكما أنه يفهم  .من خالل اللعبالطفل في هذا العمر يتعلم 

األمهات . وبالتالي فإن سلوك اآلباء والكبارر يالصغإضافة إلى ذلك يقلّد الطفل 

فإّن َمن يتصرف بشكل . بالنسبة لتربية الطفل مهم جدالالكبار  المسؤولينوغيرهم من ا

بذلك  دعميغيره كل مرة ينهي كالمه ، فإنه على سبيل المثال مثالي أمام طفله ويترك 

 .انتباه الطفل ومدى استعابه
  



 .اآلخرينمع و نفسهلتعامل مع ا
Umgang mit sich und anderen 

 

 

 

 

 

 
 مع غيره من األطفال.يتعلم طفلك كيفية التقامل أن يتعيّن 

كل االنتظار: إّن االتفاق مع الغير ومراعاة الغيرواالهتداء في السلوك والقدرة على 

يمكن والمجموعة. االنسان لكي يهتدي ويفلح في تصرفاته في ضمن يحتاج إليه ذلك 

اللعب الجماعي أو أطفال آخرين من نفس السن خالل لطفلك ممارسة التعامل مع 

قم اللعب أو مكان طفال في غيره من األدع طفلك يلعب مع لذلك . داخل بيت الحضانة

 .ك لكي يتسنى له اللعب معهمدعوة أطفال آخرين إلى منزلب

 
 .ةعومجمالإلى من الالزم أن ينتمي طفلك 

مع  درستقاسم اهتمام الميأن  مجموعة كبيرة من األطفالعلى طلفك في ضمن يجب 

ه ليصرح يحين دورأن ينتظر إلى غاية أن أحيانا كما يجب عليه األطفال. بقية 

 .ه أو يتقدم بأية طلباتاحتياجاتب
 

 مشاعره.عن  طفلكال بد أن يعبّر 
لكن يجب عليه . ه والتعبير عنهاشيء جيد. ساعد طفلك على إدراك مشاعرلهذا إّن 

يفرح عندما يشعر طفل أّن الكما و. سلوكه تجاه غيرهفي حدود هناك يعلم أّن أيضا أن 

تعامل باحترام مع ال يةعلم كيفيتأن عليه أيضا ينبغي باالحترام من قبل الغير فإنه 

 .كباراألطفال وال
 



 



  في نفسه. ثقةالشعور بالو ية الطفلاستقالل
Selbstständigkeit und Vertrauen 

 

 

 

 

 

 

 
 .من تلقاء نفسهأشياء بطفلك من الضروري أن يقوم 

على سبيل المثال  أترك له. من تلقاء نفسه أشياءالقيام بحاول كي يفرصة لال أتح لطفلك

إلى الذهاب وحتى . لكي يلبس ثيابه أو يشلحها دون مساعدة الغيرالوقت كفاية من 

 في الروضةطلفك القيام بذلك بنفسه مكن تييتطلب الممارسة لكي المرحاض أيضا 

 إلى مساعدة.إال إذا كان بحاجة  هساعدوال ت. أيضا

 
 .يجب أن تضمن لطفلك استقالليته

لم يتوفق في فعل شيء أخرى إذا الت محاوقيام بعلى ال هع. شجّ كن واثقا بقدرة طفلك

إلى  هطريقدّرب طفلك مثال على . في أي شيء يقوم بهنجح افرح معه كلما ي، وما

بشلك السكاكين وضع البريد أو كإفراغ صندوق  ،ظائف بسيطةكلّفه بوالروضة أو 

 في الدرج.مرتّب 

 
 رب.اتجالت والمحاوال بد أن يقوم طفلك بالعديد من ال

و الصق شريط ووالغراء  األقالم الملونة والورق والطباشيركمواد ببعض الطفلك زّود 

قطع الوكالتجهيز  -األعمال المنزلية أو في المطبخ كما أّن المساعدة في مقص. ال

 لممارسة المهارات واكتساب الخبرة.مناسبة جدا لفرص  -سلطة الوغسل  التقليبو
 

  





 .ميتعلاللعب وال
Spielen und Lernen 

 

 

 

 

 

 

 لعب.يلزمه الطفلك 
ومن خالل اللعب يتعلم . مشاغلهنسى يرغب أيضا للعب ليو التحّمسطفل يرغب ال

 شيءمنشغال بقتا طويال المكوث ومعيّن لتخطيط لشيء الطفل التعّمق في األشياء وا

مختلف المواد اليومية باللعب باسمح له وطفلك هذه الحرية.  ي. إعطواحد ال دونه

التي هي تلك األوقات وال تنسى أيضا وأّن أثمن . بالقيام بالعديد من التجارب بهاو

 لعب مع طفلك.قضيها وأنت تت

 
 طفلك أن يتعلم.ال بد ل

يستفاد  ةتجربلكن كل ، وأيضا في بعض األحيان فشلالوأحيانا ح انجإّن التعليم يليه ال

المشي تعلّم طفل وال ننسى أّن ال. في األمور قتعمّ الو ةمارسمنها الطفل من حيث الم

ه طوسقالمشي رغم فشله و يقف من جديد ثم يحاول ويحاول المرارمرة كان كل ألنه 

على كل ما  في كل ما يقوم به بمجرد مدحك لهيمكنك مساعدة طفلك و. المرات العديدة

 .أيضا أشياء جديدةالقيام بجعه على محاولة يتشكذلك بح وانجينجزه ي
 

 .له إرادة طفلكإّن 
ما دائما على ال يجب أن يحصل الطفل . ولكن تكون له إرادة قويةمن المهم أن إنّه ل

كما عليه أن . أيضا األملة خيبنى معأن يعرف ر واننتظاالعليه أن تعلم بل يجب يريد. 

ولكن يجب أال يعاني أحد من مشاعرنا تنتمي أيضا إلى اإلحباط والغضب يتعلم وأّن 

 .اقويأصبح  هاحتياجاتفإذا تعلّم الطفل التحكم في . ذلك
 

  



 



 فهمهم.والتفاهم مع الغير 
Sich verständigen und verstanden werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .عن مشاعره كطفلمن الضروري أن يبلّغ 
معه حول األمور تحدث أيضا واستمع إليه. ما يشعر به ما يقوم به طفلك وب امهتمكن 

 به.أنت ما تقوم أو  الطفل هما يالحظ اشرح لهاليومية و
 
 .إلى الغير معتطفل أن يسّود الي

بذلك . اني معهأغغني و اقصصاحكي له في كتب مصورة وسويا مع طفلك تأّمل 

 طفلك، علغتك األم مكلّم فقط ب. تفي نفس الوقت تعلم اللغةيويشعر الطفل بشعور القرب 

 تم تعزيز اللغة األم.أنه يسهل كثيرا اقتناء لغة ثانية عندما يإذ 

 
 .يتعلم الطفل اللغة عندما يعيشها

إذا سمعوها فقط عبر ألطفال الصغار أن ترسخ العبارات الجديدة في ذاكرة اال يمكن 

فإذا يتحدثون إليهم. إلى أشخاص مألوفة يحتاج األطفال بل وسائل اإلعالم اإللكترونية. 

في الروضة فإّن مقدمي الرعاية تعلم الطفل أشياء جديدة مثال من طرف المسؤولين و

 .في ذاكرته فيستفاد منها وقتما شاءتلك األشياء تبقى راسخة 
 

 

 

 



 



 .ممارسة الرياضة والنوم
Bewegung und Schlaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .يحتاج الطفل إلى اللعب و الرياضة
واتكشف مع إبنك خرج أالكرة. بلعب يتشقلب ويو التوازنيقوم بلعب تسلق وطفلك يدع 

 .تلو مطروالطبيعة حتى معه 

 
 قسط كاف من النوم.يجب أن يحصل الطفل على 

ساعة من النوم الهادي لكي يجيد حياته  12ساعات إلى  10يجب أن يحضى طفلك بـ 

 .ومشبعة صحيةصباح وجبة فطور كما يجب أن يتناول  اليومية في الروضة.
 

 .أيضا العاداتطفل تلزم ال
التي تتكرر فيها األشياء بشكل مستمر، كأوقات  ةالعادي ةاليوميفي الحياة الروتين إّن 

 الدعم واألمنفهي تعير إبنك  ،النوموأوقات  على سبيل المثالوجبات الطعام 

 .الظرورية له

 
 
 

 

 



 



التالي:  على معلومات إضافية على العنوان حصول، يمكنك الأردت معرفة المزيدإذا 

www.be.ch/volksschule-mediacenter

.أوقات هنيئةنتمنى لك ولطفلك 

http://www.erz.be.ch/fit-fuer-den-kindergarten


 

 



 




