
12-0 شهًرا

أنشطة لدعم تطور طفلك يف المنزل 
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معلومات ألولياء األمور      12-0 شهًرا

لقــد وضعنــا مجموعــًة مــن )52( نشــاًطا ممتًعــا ومحّفــًزا يمكنــك القيــام 
بهــا يف المنــزل مــع طفلــك. 

بتكــرار  يوصــى  كمــا  الســنة.  مــن  أســبوع  لــكل  واحــًدا  نشــاًطا  ونقتــرح 
كملــت مســبًقا. األنشــطة خــال األســبوع ، وإعــادة زيــارة األنشــطة التــي أُ
البطاقــات مشــفرة باأللــوان؛ لإلشــارة إىل مجــال التنميــة التــي تدعمهــا. 
التطــور  البــدين،  التطــور  يلــي:  مــا  والتعلــم  التنميــة  مجــاالت  وتشــمل 

المعــريف. والتطــور  اللغــوي  التطــور  والعاطفيــة،  االجتماعيــة 
وســتجد علــى ظهــر كل بطاقــة معلومــات تبيــن مــا ســيتعلمه طفلــك 

مــن النشــاط.
نأمل أن تستمتع بهذه األنشطة وأن تسعد مع طفلك.

يف كل بطاقة سنقترح الموارد الالزمة إلكمال النشاط.
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0-3 أشهر التطور البدين                   

وقتنـا سويًا :

تحتاج إىل: الوقـت

اقضي وقًتا لتوثيق الرابط بينك وبين طفلك.

امسكي طفلك، واحتضنيه، وهزيه، والمسيه.

تذكَّري أن تلمسي وجهه، وتدغدغي بطنه أو أصابع قدميه.
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0-3 أشهر التطور البدين                   

بدأت أُدرك ….
بقيــت  لقــد  احتياجــايت،  تلبــي جميــع  وأنــِك ســوف  تحبيننــي  أنــِك 
بأمــاٍن يف بطنــك مــدة تســعة أشــهرٍ، واآلن أحتــاج منــك أن ترعينــي 

وأنــا يف العالــم الخارجــي.
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0-3 أشهر التطور البدين                   

أنظر واستمع:

 تحتاج إىل: اختيار األلعاب التي تصدر موسيقا أو أصواتًا أو إضادًة.

ضعي طفلك على ظهره على األرض أو على سريرٍ كبيرٍ.

أو  الصاخبــة  األلعــاب  علــى  انتباهــه  وركّــزي  طفلــك  مــع  تفاعلــي 
تضــيء.  التــي  األشــياء 

تحديث معه حول ما يراه أو يسمعه.
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0-3 أشهر التطور البدين                   

أنا أتعلم….
ــع األشــياء بعينــّي. فأنــا أقــّوي عضــات رقبتــي وأنــا أديــر  التركيــز وتتبُّ

رأســي  باتجــاه الصــوت أو الضــوء.
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0-3 أشهر التطور البدين                   

وقت البطن:

تحتاج إىل: ألعاب مناسبة 

ضعــي طفلــك علــى بطنــه علــى األرض أو علــى ســريرٍ كبيــرٍ، وضعــي 
بعــض األلعــاب أمامــه.

راقبــي طفلــك يحــّرك ذراعيــه وســاقيه ورأســه للبحــث عــن األلعــاب 
والوصــول إليهــا..
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0-3 أشهر التطور البدين                   

أنا أتعلم….
الســيطرة علــى عضــات رأســي وعنقــي وذراعــّي. ســأحتاج أن تكــون 

هــذه العضــات قويــة عندمــا أصبــح مســتعًدا للجلــوس والزحــف.

بدأت بتركيز عينّي وانتباهي.
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0-3 أشهر التطور البدين                   

تدليك الطفل:

تحتاج إىل: زيت األطفال، منشفة، وموسيقا هادئـة.

بعــد االســتحمام أو قبــل النــوم، ضعــي طفلــك علــى طاولــة التغييــر أو 
علــى منشــفٍة أو علــى األرض أو  علــى ســريرٍ كبيــرٍ.

اســتخدمي القليــل مــن زيــت األطفــال وقومــي بتدليــك جلــد طفلــك 
برفــٍق باســتخدام حــركاٍت لطيفــٍة وبطيئــٍة.
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0-3 أشهر التطور البدين                   

أنا أتعلم….
الدمويــة  الــدورة  تنشــيط  علــى  التدليــك  يســاعد  حيــث  االســترخاء 
بســبب  المعــدة  آالم  تخفيــف  علــى  يســاعد  فالتدليــك  الجســم،  يف 

المغــص. أو  الغــازات 
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0-3 أشهر التطور البدين                   

أصابعي الصغيرة:

تحتاج إىل: بطـانية نـاعمة. 

ضعي طفلك على ظهره على بطانيٍة ناعمٍة.

داعبي أصابع طفلك، وشجعيه على اإلمساك بأصابعك أيًضا..
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0-3 أشهر التطور البدين                   

بدأت أُدرك ....
أن لدي أصابع وسيطرًة متزايدًة على ما يمكن أن يفعلوه..
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0-3 أشهر التطور البدين                   

ها أنا أدور:

تحتاج إىل: ألعاب صغيرة محشوة.

ثــم  كبيــرٍ  ســريرٍ  علــى  أو  األرض  علــى  ظهــره  علــى  طفلــك  ضعــي 
بجــواره. اســتلقي 

تحــديث إىل طفلــك وشــجعيه علــى التحــّرك نحــوك، أو اجذبيــه بلعبــٍة 
وشــجعيه علــى التحــرك نحوهــا.

ماحظــة: تأكــدي مــن عــدم قــدرة الطفــل علــى الــدوران علــى حافــة 
الســرير إذا كنــت تســتخدمين ســريًرا كبيــًرا ولــم تتركيــه علــى األرض.
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0-3 أشهر التطور البدين                   

أنا أتعلم….
السيطرة على جسدي وتحريكه للوصول إىل شيٍءيجذبني.
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0-3 أشهر التطور االجتماعي والعاطفي

أُنظــر إلـي:
اقضــي الكثيــر مــن الوقــت مــع طفلــك خــال ســاعات االســتيقاظ، 

الرضاعــة والتغييــر واللعــب. أثنــاء  خاصــًة 
معــه  وتحــديث  وجهــه  يف  وابتســمي  طفلــك  مــع  بالتواصــل  قومــي 

معــك. التفاعــل  ويحــاول  يبتســم  كيــف  وشــاهدي 
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0-3 أشهر التطور االجتماعي والعاطفي

أن أثق بك وأفهم أنك تهتمين يب.

بدأت أمّيز نبرة صوتِك وأتعلم كيف أتواصل معِك بالنظر.

أنا أتعلم….
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0-3 أشهر التطور االجتماعي والعاطفي

مغامرات:

تحتاج إىل: حاملة طفل أو عربة أطفال.

ضعي طفلك يف حاملة الطفل، أو عربة أطفال واخرجي لنزهٍة يف
حديقة المنزل، أو إىل مركز تسوٍق أو إىل الحديقة العامة.

ترينهــا مــن حولــك،  التــي  تحــديث إىل طفلــك وأشــيري إىل األشــياء 
مــي طفلــك  عــّريف طفلــك باألصــوات والمناظــر واألشــياء الجديــدة، وقدِّ

لألشــخاص الذيــن تقابلينهــم علــى الطريــق.
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0-3 أشهر التطور االجتماعي والعاطفي

أن هناك أشخاًصا آخرين خارج دائرة عائلتي.

بدأت أتعلم كيفية التجاوب مع تفاعات اآلخرين، ولو بابتسامٍة.

بــدأت - أيًضــا - أتســاءل عــن األماكــن واألشــياء الجديــدة التــي لــم 
أرهــا مــن قبــل.

بدأت أُدرك ….
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0-3 أشهر التطور اللغوي                                 

الثرثرة
تحديث إىل طفلك وأنِت تنهين أعمالك اليومية.

أخبريــه بمــا تفعليــن؛ كأن تقــويل مثــاً “أنــا أحّضــر العشــاء”، “نحــن نقــرأ 
كتابـًـا ”، “نحــن ذاهبــون للتســوق”.

تحتاج إىل: مجموعة من كتب القماش والكرتون.
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0-3 أشهر التطور اللغوي                                 

أن صوتــك لــه نبــراٌت ونغمــاٌت مختلفــةٌ، ســأحتاج إىل هــذه المعلومــة 
عندمــا أبــدأ بالــكام.

بدأت أُدرك ….
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0-3 أشهر التطور اللغوي                                 

القـراءة:
ليس من المبكـر البدء بالقراءة لطفلك.

اســتخدمي كتــب القمــاش أو كتــب الكرتــون التــي تحتــوي علــى صــورٍ 
واضحٍة وبســيطٍة. 

اقرايئ كلمات الكتاب أو ألفي قصتك الخاصة..

تحتاج إىل: مجموعة من كتب القماش والكرتون
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0-3 أشهر التطور اللغوي                                 

 عــن وتيــرة وإيقــاع لغــة القصــة عندمــا تقرئيــن يل، سيســاعدين هــذا 
يف تعلــم الكثيــر مــن الكلمــات التــي سأســتخدمها عندمــا أبــدأ بالــكام.

أنا أتعلم….
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0-3 أشهر التطور اللغوي                                 

موسيقا:
ـلي الموسيقا أو غنـي لطفلك. شغِّ

ال تخجلــي مــن صوتــك يف الغنــاء، فطفلــك لــن ياحــظ إذا كنــت تغنيــن 
خــارج ســياق اللحــن..

تحتاج إىل: موسيقا مسّجلة.

0-12 months Activity Cards-arabic.indd   23 2/24/19   4:40 PM



0-3 أشهر التطور اللغوي                                 

التمييــز بيــن أنمــاط اإليقــاع المختلفــة،  وكيفيــة االســتماع إىل أصــواٍت 
مختلفٍة.

أنا أتعلم….
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0-3 أشهر التطور المعريف                                 

األلعاب المعلقة يف سرير طفلك:
علــى ســرير  وأشــكاٍل مختلفــٍة  بألــواٍن  المعلقــة  األلعــاب  بوضــع  قومــي 

طفلــك. 
األســود، واألبيــض، واألحمــر هــي األلــوان التــي تجــذب األطفــال حديثــي 

الــوالدة.

شجعي طفلك على تركيز انتباهه على اللعبة المعلقة.

التركيــز  علــى  لحثــه  بســيطًة  أســئلًة  اطرحــي  أو  إليــه  ينظــر  عمــا  تحــديث 
ملونــةٌ”. “الفراشــة  تقــويل:  كأن  لــه،  المفــردات  بتقديــم  وابــديئ 

تحتاج إىل: ألعاب السرير المعلقة  المطابقة لجميع مواصفات السالمة.
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0-3 أشهر التطور المعريف                                 

أســتمتع  أننــي  كمــا  واألشــكال،  واأللــوان  الحركــة  علــى  التركيــز 
المعلقــة. اللعبــة  تصدرهــا  التــي  للموســيقا  باالســتماع 

أنا أتعلم….
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0-3 أشهر التطور المعريف                                 

متعة الجوارب:
ألبســي طفلــك زوًجــا مــن الجــوارب بألــواٍن زاهيــٍة وشــاهدي كيــف 

ســحبها. ويحــاول  يستكشــفها 

شــجعي طفلــك بالتعليــق علــى إنجازاتــه أو إعطــاء بعــض اإلرشــادات؛ 
ُيمكنــك القــول: “حســًنا، لقــد أمســكت أصابــع قدميــك”.

تحتاج إىل: جوارب ملونة.
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0-3 أشهر التطور المعريف                                 

أن أستكشــف مــا يمكــن أن تفعلــه ســاقاي وقدمــاي، وسيســاعدين 
ذلــك علــى تحريــك قدمــّي ووضعهــم أقــرب إيلّ.

بدأت أُدرك العاقة بين كلماتك وأفعايل.

أنا أتعلم….
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التطور البدين                    3-6 أشهر

حصيرة األنشطة الرياضية:
ضعي طفلك على ظهره على حصيرة األنشطة الرياضية.

األشياء  باتجاه  وساقيه  ذراعيه  يمدد  هو  بينما  مع طفلك  تفاعلي 
المعلقة.

يحصل  فقد  بإحكاٍم  مربوطة  المعلقة  األشياء  أن  تأكدي  ماحظة: 
قوي. وشد  رفس 

تحتاج إىل : حصيرة الطفل لألنشطة الرياضية أو ألعاب معلقة. 
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التطور البدين                    3-6 أشهر

الوصول إىل األشياء واالستحواذ عليها. 
استكشاف سايقّ واالستمتاع بالركل. 

تنمية التآزر بين حاستي: النظر واللمس عند لمس األلعاب.

أنا أتعلم….
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التطور البدين                    3-6 أشهر

أَجلسني:

اجلسي طفلك يف وسادة على شكل حرف )V( أو ضعي طفلك 
على ظهره على األرض.

شاهدي طفلك يتفحص الغرفة ويرى األشياء من زاويٍة مختلفٍة.

) V( تحتاج إىل : وسادة على شكل حرف
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التطور البدين                    3-6 أشهر

أن أشّد جسمي وأقوي عضايت الرئيسة، فأنا اآلن أستخدم عينّي 
والظال. الحركات  لتتبع 

كثر وعًيا بما يحيط يب. أصبحت أ

أنا أتعلم….
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التطور البدين                    3-6 أشهر

من يٍد ليٍد: 
ضعي طفلك على ظهره على األرض أو أجلسيه يف وسادٍة على 

.)V( شكل حرف

اعطي طفلك لعبًة ليمسك بها، وعندما يحكم قبضته عليها، قدِّمي 
له لعبًة أخرى يف نفس اليد، وشاهدي ما سيحدث.

تحتاج إىل : مجموعة من األلعاب  والخشخيشات.
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التطور البدين                    3-6 أشهر

تمرير األشياء من يد إىل أخرى وذلك مع ازدياد السيطرة على 
المهارات الحركية.

قد أرمي اللعبة األوىل ألُمسك باللعبة الثانية ولكن يف النهاية 
سأعرف أنني أستطيع حمل اللعبتين من خال تمرير إحداهما إىل 

يدي األخرى. .

أنا أتعلم….
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التطور البدين                    3-6 أشهر

فلنصفق مًعا:
عندما يقوم طفلك بعمل شيٍء يرضيك، صفِّقي له واثِني عليه 

لفظًيا، كأن تقويل: “أحسنت، شربت الحليب كله.”

ابديئ بمساعدة طفلك على التصفيق معك.

تحتاج إىل : مجموعة متنوعة من األلحان والقطع الموسيقية المناسبة.
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التطور البدين                    3-6 أشهر

التنسيق بين حركات اليدين وضمهما حتى يجتمعا ويصدرا صوت 
التصفيق.

أنا أتعلم….
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التطور االجتماعي والعاطفي 3-6 أشهر

قّلدنــي: 
استجيبي لطفلك.

إذا ابتسم، ابتسمي له، وإذا أصدر صوتًا، استجيبي بإصدار الصوت 
نفسه، أو قويل اسمه أو اثني عليه.
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التطور االجتماعي والعاطفي 3-6 أشهر

أن أتفاعل معك، وأّن أصوايت وتصرفايت مهمة بالنسبة لك.

أنا أتعلم….
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التطور االجتماعي والعاطفي 3-6 أشهر

»بـوووو«:
أخفي وجهك عن طفلك، ثم أظهريه فجأًة، وقويل:“ بووو “  بطريقٍة 

مرحٍة.  
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التطور االجتماعي والعاطفي 3-6 أشهر

أنــه يمكننــا االســتمتاع مًعــا، فأنــا أتفاعــل بالضحــك عندمــا تمرحيــن 
معــي.

بدأت أُدرك….
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التطور اللغوي                                  3-6 أشهر

لعبة االسم:
عندمــا تتحدثيــن إىل طفلــك، ســّمي األشــخاص أو األشــياء المحيطــة 

بــك؛ قــويل مثــاً: “هــا هــو بابــا قــد وصــل”.
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التطور اللغوي                                  3-6 أشهر

أن “األشــياء” لهــا أســماء، وسأســتخدم هــذه المسميـــات عندمــا أبــدأ 
بالتحــدث إليــك.

أنا أتعلم….
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التطور اللغوي                                  3-6 أشهر

هيا ندردش: 
ُتجريــن  كنــت  لــو  كمــا  لــه  اســتجيبي  صوتًــا،  طفلــك  ُيصــدر  عندمــا 
محادثــة. فقــد يقــوم طفلــك بإصــدار سلســلٍة مــن أصــوات القرقــرة، 
بأنــك  تخبــرين  ألنــك   “أشــكرك  َقــول:  يمكنــك  يتوقــف  فعندمــا 

معــي”. باللعــب  تســتمتع 
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التطور اللغوي                                  3-6 أشهر

التناوب خال المحادثة وتقليد سـلوكك. فأنا أستخدم صويت 
لتقليد الكلمات و”التحدث” إليك.

أنا أتعلم….
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التطور اللغوي                                  3-6 أشهر

وقت االستحمام: 
اجعلي وقت االستحمام متعًة.

صبــي المــاء علــى بطــن طفلــك، وســاعديه علــى تحريــك قدميــه لــرش  
المــاء مــن حولــه. 

تحــديث عمــا يحــدث أثنــاء اللعــب، فعندمــا ترشــين المــاء ُيمكنــك َقــول: 
“هــا نحــن نــرش المــاء”. 

تحتاج إىل : مجموعة من ألعاب وقت االستحمام.
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التطور اللغوي                                  3-6 أشهر

كلمات جديدة وأقرنها بتصرفاتك.

أنا أتعلم….
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التطور المعريف                                  3-6 أشهر

المستكشف الصغير: 
أعطــي طفلــك األلعــاب لإلمســـاك بهــا، يمكنــك القيــام بذلــك وقــت 
التغييــر إلبقائــه مشــتًتا أو خــال وقــت اللعب.شــجعي طفلــك علــى 
استكشــاف األشــياء باســتخدام حواســه: الــذوق ، واللمــس ، والبصــر، 

والشــم، والســمع.

ماحظة: تجنبي إعطاء أجساٍم صغيرٍة قد تشكّل خطر االختناق.

تحتاج إىل : مجموعة مختارة من األلعاب.
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التطور المعريف                                  3-6 أشهر

فمعظــم  حواســي.  جميــع  باســتخدام  جديــدٍة  أشــياٍء  استكشــاف 
األشــياء التــي تقدمينهــا يل ســوف تذهــب إىل فمــي حيــث إن هــذه 

الــذوق والملمــس. بهــا  التــي أستكشــف  الوســيلة   هــي 

أنا أتعلم….
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التطور المعريف                                  3-6 أشهر

وماذا بعد ذلك؟
عندمــا يبــدأ طفلــك بالجلــوس، أعطيــه ألعابًــا ُتصــدر أصواتًــا أو ألعابًــا 

يمكــن رميهــا بأمــاٍن.

راقبــي طفلــك أثنــاء استكشــاف حجــم األلعــاب وشــكلها وملمســها، وال 
تشــعري باإلحبــاط الشــديد إذا قضيــت وقًتــا طويــًا بالتقــاط األلعــاب 

التــي أســقطها.

تحتاج إىل: مجموعة من األلعاب اآلمنه)ضد الكسر( التي ُتصدر أصواتًا. 
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التطور المعريف                                  3-6 أشهر

الجــرس،  ســيصدر صوتًــا، وإذا  بهــّز  فــإذا قمــت  الســبب والنتيجــة. 
باكتشــافايت  أســتمتع  فأنــا  األرض.  علــى  ســتقع  لعبتــي  تركــت 

الجديــدة.

أنا أتعلم….
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التطور المعريف                                  3-6 أشهر

قويل اسمي:
قــويل اســم طفلــك كلمــا ســنحت الفرصــة لذلــك، خاصــًة عنــد النظــر 

إليــه مباشــرة.

كــرِّري اســمه خــال أوقــات الرضاعــة واالســتحمام والتغييــر واللعــب، 
وتذكَّــري أن تَذُكـــري اســمه عنــد تقديمــه لآلخريــن أو عنــد وداعــه.
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التطور المعريف                                  3-6 أشهر

ســوف  تذكرينــه،  وعندمــا  اســًما  لــدّي  أن  اآلن  أُدرك  فأنــا  أنــا،  مــن 
لــك.  أبتســم  أو  رأســي  أديــر  كأن  أســتجيب 

أنا أتعلم….
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التطور البدين                    6-9 أشهر

رويل- بويل:
اجلسي على األرض مع كرة شاطٍئ أو كرة الثبات، وضعي طفلك 

على بطنه فوق الكرة.

أمسكي بطفلك وقومي بهزه إىل األمام والخلف وبحركٍة دائريٍة، 
وانظري إليه وهو يبتسم ويضحك.

تحتاج إىل :كرة شاطئ أو كرة الثبات.
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التطور البدين                    6-9 أشهر

التوازن واستخدام قوة عضايت لتثبيت نفسي يف مكاين.

أنا أتعلم….
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التطور البدين                    6-9 أشهر

التقاط األوشحة:
أجلسي طفلك على األرض، واجلسي أمامه.

ارمي وشاًحا يف الهواء والتقطيه، ثم شجِّعي طفلك على فعل 
الشيء نفسه.

التوسع يف النشاط: ارمي الوشاح واتركيه يغطي وجهك أو وجه 
طفلك. استمتعا بسحب الوشاح مًعا لكشف الوجه.

تحتاج إىل :مجموعة من األوشحة الخفيفة والملونة .
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التطور البدين                    6-9 أشهر

تحسين التآزر بين اليد والعين واستخدام المهارات الحركية 
الدقيقة من خال التقاط الوشاح.

أنا أتعلم….
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التطور البدين                    6-9 أشهر

الزحف الحسي:
الصقي أنواًعا مختلفة من الحصائر على األرض: حصيرة حماٍم 
مطاطيٍة، ولفائف فقاعات الهواء، وحصيرة باب مدخٍل جديدٍة، 

وقطٍع من العشب الصناعي أو قطع من السجاد.

وجِّهي وشّجعي طفلك على الزحف على األرضيات المختلفة، 
وعّلقي أثناء تحرُّكه بين المواد المختلفة، واصفة االختافات بينها، 
كأن تقويل مثًا: “هذه السجادة ناعمة وحصيرة الباب هذه خشنةٌ”.

ماحظة: احذري من وقوع طفلك على وجهه لألسفل على 
األرضيات، أو لعق الحصائر.

تحتاج إىل :مجموعة من الحصائر ذات المالمس المختلفة .
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التطور البدين                    6-9 أشهر

التحكم  بحركتي أثناء الزحف على األسطح المختلفة. فبعضها 
كون قويًا، والبعض اآلخر طريٌّ فعلي أن أتوازن.  زلِق ويجب أن أ

كما أين أستخدم حواسي ألستشعر المامس المختلفة

أنا أتعلم….
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التطور البدين                    6-9 أشهر

امأل الدلـو:
أجلسي طفلك على األرض.أعطيه إبريًقا كبيًرا أو دلًوا أو حاويًة 

ومجموعًة من األشياء الصغيرة األخرى. 

قومي بوضع األشياء يف الحاوية وتفريغها أمامه لتشجيعه على 
تقليدك.

تحتاج إىل :إبريقاً كبيًرا أو دلًوا أو حاوية وأشياء صغيرة كفرشاة أسنان وملعقة ومكعبات.
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التطور البدين                    6-9 أشهر

أطّور  إبريٍق، فأنا  باألشياء ووضعهـا يف  للتاعب  استخدام أصابعي 
التآزر بين عينّي ويدّي.

أنا أتعلم….
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التطور االجتماعي والعاطفي 6-9 أشهر

ارفع إىل أعلى:
عندما ُتلِبسين طفلك، اطلبي منه أن يرفع ذراعيه أو رجليه إىل 

األعلى.وعندما تقومين بتحريكه، اطلبي منه رفع ذراعيه إىل األعلى 
قبل رفعها بنفسك.
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التطور االجتماعي والعاطفي 6-9 أشهر

اتّباع تعليماتـك.

التعاون معك ومساعدتك يف ارتداء مابسي أو تغييرها.

الرابط بين الكلمات واألفعال.

أنا أتعلم….

0-12 months Activity Cards-arabic.indd   62 2/24/19   4:40 PM



التطور االجتماعي والعاطفي 6-9 أشهر

مرآيت يا مرآيت:
أجلسي طفلك أمام المرآة، واجلسي إىل جانبه واصنعي معه 

وجوًها مضحكة يف المرآة.

تحتاج إىل :مرآة ومكان آمن للجلوس.
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التطور االجتماعي والعاطفي 6-9 أشهر

ذايت، وأُمّيز تعبيرات الوجه يف انعكـاس المرآة.

أن الرسائل يتم توصيلها من خال تعبيرات الوجه؛ فابتسامة أمي 
تدل على أنها سعيدة.

أنا أتعلم….
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التطور االجتماعي والعاطفي 6-9 أشهر

األخالق الحميدة:
عندما تعطي طفلك شيًئا ما أو عندما يدل طفلك على شيء أو 

ويسأل عنه، تذكّري استخدام عبارات “من فضلك” و”شكراً “.
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التطور االجتماعي والعاطفي 6-9 أشهر

حسن األخاق وأساسيات آداب السلوك االجتماعي.

أنا أتعلم….
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التطور اللغوي                                  6-9 أشهر

أِشـر إىل:
استمري باستخدام أنماط لغة متكررة والعبي مع طفلك من 

خال سؤالك له: “أين أنف.ك؟ أين أذناك؟ “

يمكنِك لمس أو دغدغة طفلك لإلشارة إىل الجزء من الجسم الذي 
ذكرتِه
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التطور اللغوي                                  6-9 أشهر

كلمات وأسماء جديدة ألجزاء من جسمي.

فهم األسئلة واالجابة عنهـا.

أنا أتعلم….
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التطور اللغوي                                  6-9 أشهر

السلة الصاخبة:
املئي سلة أو صندوًقا بالكثير من األشياء التي تصدر أصواتًا، 

يمكنك وضع خشخاشة، وأوراق خشنة أو أي شيء يمكن لطفلك 
أن يستخدمه ليصدر صوتًا كخفاقة، أو ملعقة معدنية أو وعاء 

معدين أو قنينة باستيكية فيها بعض البذور.

شجعي طفلك على إصدار األصوات باستخدام األشياء المختلفة. 
ِصِفي الصوت، أو ما يفعله طفلك من خال استكشافه.
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التطور اللغوي                                  6-9 أشهر

االستماع بانتباٍه وتمييز األصوات.

أنا أتعلم….
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التطور المعريف                                  6-9 أشهر

اللعب الحسي:
أعطي طفلك الكثير من المواد الجديدة الستكشافها.يمكنك 
استخدام كتب القماش أو الكتب التي تحتوي على خامات 

مختلفة يف الداخل، كما يمكنك جمع المواد الخاصة بك كالقطن، 
واللباد والجلد. ضعي المواد يف سلٍة أو صندوٍق أو كيٍس قطنٍي.

تحذير: ال تعطي طفلك أي مادة يمكن أن تسبب االختناق.

تحتاج إىل :مجموعة من الكتب ذات الخامات المختلفة أو سلة مليئة بخامات متنوعة.
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التطور المعريف                                  6-9 أشهر

خصائص الخامات المختلفة.

أستخدم يداي وفمي الستكشاف االختافات بين األشياء التي  
تزودين بها.

أنا أتعلم….
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التطور المعريف                                  6-9 أشهر

البحث عن الكنز:
اجلسي على األرض مع طفلك وأخفي بعض األلعاب تحت 

بطانية.

قد ال يبحث طفلك عن األلعاب يف البداية ولكن مع بعض 
التشجيع منك سوف يحاول رفع البطانية للعثور على األلعاب.

تحتاج إىل :بطانية وبعض األلعاب المحببة لطفلك.
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التطور المعريف                                  6-9 أشهر

على الرغم من أنه ال يمكنني رؤية األشياء أحيانًا، إال أنها ال تزال 
موجودة تحت البطانية وإذا قمت برفع الغطاء سأجدها.

أنا أتعلم….
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التطور المعريف                                  6-9 أشهر

وقت اللعب:
املئي صندوًقا أو سلًة بأشياء مختلفة، استخدمي مواد وخامات 

مختلفة كالخشب والباستيك والمعادن.استكشفي األشياء 
مع طفلك من خال تسميتها ووصف ملمسها أو الصوت الذي 

تصدره.

تحتاج إىل :صندوق أو سلة ومجموعة من األشياء المصنوعة من خامات مختلفة.
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التطور المعريف                                  6-9 أشهر

استكشاف المواد المختلفة باستخدام فمي باإلضافة إىل  خبط  
األشياء ورميها.

أنا أتعلم….
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التطور المعريف                                  6-9 أشهر

سحب ودفع األلعـاب:
املئقدِّمي لطفلك األلعاب التي تتحرك بالدفع أو السحب.

راقبيه بينما تقترب منه أو تبتعد عنه خال تحريكها.
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التطور المعريف                                  6-9 أشهر

حّل المشكات، فإذا كنت أرغب باللعب بلعبة معّينٍة، يجب علّي 
أن أسحب الحبل المربوط بها ألقّربها مني.

أنا أتعلم….
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التطور البدين                    9-12 أشهر

 فلَنكِشف عنه:
غّلفي بعض األلعاب المفضلة لطفلك مستخدمًة ورق الجرائد أو 

المناديل الورقية أو ورق األلومينيوم.

شجعي طفلك على نزع  الغاف للوصول إىل األلعاب.

ماحظة: قد يحاول طفلك وضع الورق يف فمه، لذا توخي الحذر 
لتجنُّب تناوله أٍي منها.

تحتاج إىل : جرائد قديمة، مناديل ورقية، وورق األلومينيوم، مجموعة من األلعاب وشريط الصق.
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التطور البدين                    9-12 أشهر

استخدام يدي وذراعي لنزع الورق والحصول على ألعايب.

أنا أتعلم….
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التطور البدين                    9-12 أشهر

اللعب بالماء:
املئي وعاًء كبيراً بالماء، فيه بعض الماعق، والمجارف، واألكواب 

واألباريق وضعيه على منشفة كبيرة على األرض.

العبي مع طفلك وأريه  كيفية ملء وتفريغ الحاويات.

ماحظة: تأكدي من أن المياه بدرجة حرارة الغرفة أو أبرد بقليل.  
راقبي طفلك طوال الوقت ... ال تتركيه بمفرده مع وعاء الماء أبًدا.
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التطور البدين                    9-12 أشهر

كيفية ملء وتفريغ وصب الماء باستخدام قبضة يدي وعضات 
ذراعي وكتفي.

تطوير التـآزر الحركي البصري لدي )العين واليد(.

أنا أتعلم….
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التطور البدين                    9-12 أشهر

حركات التـوازن:
امقومي بإخاء مساحة معّينة وإعطاء طفلك شيًئا كبيًرا يمكن 

دفعه، كعربة مشي األطفال أو سلة الغسيل الباستيكية 
المملوءة بأشياء ثقيلة.

ساعدي طفلك على الوقوف ودفع العربة أو السلة.

تحتاج إىل :عربة مشي لألطفال أو سلة غسيل، وأشياء ثقيلة مثل كتب.
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التطور البدين                    9-12 أشهر

الوقوف على قدمّي.

التنسيق بين سايقّ وجسمي للتحرك إىل األمام.

التوازن، وأستخدام يدّي لإلمساك باألشياء وذراعّي للدفع.

أنا أتعلم….
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التطور البدين                    9-12 أشهر

ماذا يف الصندوق؟
ابحثي عن صندوق فارغ مع غطاء واخفي ألعاب طفلك يف 

الداخل.
هّزي الصندوق حتى يستطيع طفلك سماع أن هناك شيًئا 

بداخله. عندما تحظين باهتمامه، ارفعي الغطاء ببطء للسماح له 
برؤية ما بداخله.

 كّرري النشاط لتشجيعه على إزاحة الغطاء، واعمدي على تغيير 
األشياء داخل الصندوق باستمرار.

تحتاج إىل :مجموعة من علب الكرتون واأللعاب.
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التطور البدين                    9-12 أشهر

كتشاف ما بداخله، وإذا كان  رفع غطاء صندوق األلعاب وأ
الصندوق صغيًرا وخفيًفا سوف أقوم بهزّه بنفسي.

أنا أتعلم….
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التطور البدين                    9-12 أشهر

مضمار حواجـز:
قومي بتجهيز مسار حواجز بوضع بعض األشياء بعناية حول 

الغرفة مثل كرسي، ووسادة كبيرة، وصندوق ألعاب.

قومي بمطاردة طفلك وقويل له: “أنا قادمة أللتقطك!” راقبيه بينما 
يتحرك طفلك بين الحواجز بإثارة.

تحتاج إىل :حواجز متنوعة. 
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التطور البدين                    9-12 أشهر

الوعي المكاين، فأنا أسيطر على جسمي لتجنُّب االصطدام 
باألشياء.

أنا أتعلم….
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التطور البدين                    9-12 أشهر

هيا ننتج إيقاعات:
ضعي مجموعة من اآلالت االيقاعية لألطفال يف سلة، واحرصي 

على وجود آالت مناسبة تشمل الطبل، والدف، واألجراس 
)الخشخيشات(.

ابديئ باستخدام اآلالت واعملوا على أداء بعض االرتجاالت 
االيقاعية مًعا.

تحتاج إىل :مجموعة من اآلالت الموسيقية المناسبة.
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التطور البدين                    9-12 أشهر

تحريك ذراعي ويدّي لطرق بعض اآلالت االيقاعية وهّز أخرى.

أنا أتعلم….
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التطور االجتماعي والعاطفي 9-12 أشهر

بعيدا عن النظر:
تأكدي من أن طفلك قد رآك ثم أخبريه أنك ستغادرين الغرفة، 

وعودي إىل الغرفة بعد مرور دقيقة.
يمكنك أيًضا البقاء بعيداً عن نظره عندما يقوم بالزحف إىل غرفة 

أخرى، فا تتبعيه على الفور.

ماحظة: يمكن أن يصاب األطفال بالحزن عند انفصالهم عن 
والديهم يف هذه المرحلة العمرية.
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التطور االجتماعي والعاطفي 9-12 أشهر

أنِك ستعودين يل دائًما.

عندمــا  ولكــن  رؤيتــك،  أســتطيع  ال  عندمــا  بالقلــق  أحيانًــا  أشــعر 
لألبــد. تتركينــي  لــم  أنــِك  أُدرك  بســرعة  تعوديــن 

بدأت أُدرك…
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التطور اللغوي                                  9-12 أشهر

لّوحي “وداعا” :
عندمــا تتركيــن أنــت أو أحــد أفــراد العائلــة أو أحــد الضيــوف طفلــك، 

تذكــروا دائمــا أن تلوِّحــوا لــه وتقولــوا: “وداعــا”.

وبطفلــك،  بــك  يلتقــي  أو  الغرفــة  إىل  مــا  شــخص  يدخــل  وعندمــا 
تأكــدي أن تكــوين مثــااًل جيــًدا بإلقــاء التحيــة علــى اآلخريــن، وقدمــي 

الجــدد. طفلــك مــع ذكــر اســمه لألشــخاص 
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التطور اللغوي                                  9-12 أشهر

أن بعــض الكلمــات مرتبطــة بحــركات معّينــة، وأصبحــت علــى وعــي 
باألعــراف االجتماعيــة المرتبطــة بتحيــة اآلخريــن.

أنا أتعلم….
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التطور اللغوي                                  9-12 أشهر

كتب صاخبة:
اقــريئ الكتــب التفاعليــة، واختــاري الكتــب التــي تحتــوي علــى أزرار 

تصــدر األصــوات.
علــى  طفلــك  وشــّجعي  عــّدة،  مناســبات  الكتــب يف  قــراءة  أعيــدي 

األصــوات. إلصــدار  األزرار  علــى  الضغــط 

التوّســع يف النشــاط: اطلبــي مــن طفلــك إصــدار الصــوت المتوقــع 
وهّنئيــه عندمــا ُيصــدر الــزر صوتًــا مماثــًا.

تحتاج إىل :مجموعة من الكتب التي ُتصدر أصواتًا.
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التطور اللغوي                                  9-12 أشهر

االســتماع إىل أصــوات جديــدة. فأنــا أســتمتع بالضغــط علــى األزرار 
وســماع الكلمــات مــراًرا وتكــراًرا.

أنا أتعلم….
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التطور اللغوي                                  9-12 أشهر

وقت األناشيد:
اصطحبي طفلك إىل مجموعة موسيقية.

اجلسي مع جميع األطفال واآلباء واألمهات اآلخرين وقومي 
بتمثيـل حركات األغاين مع طفلك.
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التطور اللغوي                                  9-12 أشهر

اإليقاع والكلمات والحركات المصاحبة ألغاين جديدة.

االنخراط يف نشاط جماعي.

أنا أتعلم….
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التطور المعريف                                  9-12 أشهر

تكديس األلعـاب:
استخدمي الصناديق أو الكؤوس التي ُيمكن أن ُتكّدس أو 

تتداخل.دعي طفلك يرى كيف ستكدسين األشياء أو تضعينها 
كبر عدد ممكن  داخل بعضها البعض، ثم شجعيه على تكديس أ

منها إلنشاء برج أو على إخفائها داخل بعضها البعض.

كه وخضار بروائح قوية أو بملمس غير مألوف. تحتاج إىل : فوا
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التطور المعريف                                  9-12 أشهر

كــّدس األشــياء وفًقــا لحجمهــا، كمــا أين أحــّل  حــّل المشــكات بينمــا أُ
المشــكات عندمــا أحــاول أن أضــع األشــياء داخــل بعضهــا البعــض.

إنــه أمــر صعــب لــذا قــد أحتــاج إىل بعــض المســاعدة يف البدايــة.

أنا أتعلم….
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التطور المعريف                                  9-12 أشهر

اللعب الحسي بالطعام:
بينما يجلس طفلك على كرسيه المرتفع، أعطيه مجموعة متنوعة 
من األطعمة لاستكشاف. اختاري األطعمة ذات الروائح أو األلوان 

القوية، كالموز أو العنب البري.

شجعي طفلك على تذوق الفاكهة أو الخضار الجديدة.

اللعب الحسي بالطعام:
بينما يجلس طفلك على كرسيه المرتفع، أعطيه مجموعة متنوعة 
من األطعمة لاستكشاف. اختاري األطعمة ذات الروائح أو األلوان 

القوية، كالموز أو العنب البري.

شجعي طفلك على تذوق الفاكهة أو الخضار الجديدة.

كه وخضار بروائح قوية أو بملمس غير مألوف. تحتاج إىل : فوا
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التطور المعريف                                  9-12 أشهر

الطعــام  رائحــة  أشــم  أن  فأســتطيع  حواســي،  جميــع  اســتخدام 
لــك مــا ُيعجبنــي ومــا ال  وأتذوقــه وألمســه، كمــا يمكننــي أن أُظهــر 

وجهــي. تعابيــر  خــال  مــن  ُيعجبنــي 

أنا أتعلم….
الطعــام  رائحــة  أشــم  أن  فأســتطيع  حواســي،  جميــع  اســتخدام 
لــك مــا ُيعجبنــي ومــا ال  وأتذوقــه وألمســه، كمــا يمكننــي أن أُظهــر 

وجهــي. تعابيــر  خــال  مــن  ُيعجبنــي 

أنا أتعلم….
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التطور المعريف                                  9-12 أشهر

الغناء:
غّني لطفلك “هكذا... نغسل وجهنا / نأكل عشاءنا / نلتقط 

ألعابنا”.

مّثلي لطفلك ما تريدين منه القيام به ومن ثم شجعيه على الغناء 
معك وتقليد الحركات.

تحتاج إىل : كلمـات األغنية.
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التطور المعريف                                  9-12 أشهر

اتّبــاع التعليمــات وتنميـــة المهــارات اليوميــة التــي ستســاعدين علــى 
أن أصبــح مســتقًا.

أنا أتعلم….
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