
 36-24 شهًرا

أنشطة لدعم تطور طفلك يف البيت 



معلومات ألولياء األمور      30-36 شهًرا

ـا يمكنــك القيــام بــه يف  لقــد وضعنــا مجموعــة مــن )52(نشــاًطا تحفيزيّـً
المنــزل مــع طفلــك.

نحــن نقتــرح نشــاًطا واحــًدا لــكل أســبوع مــن الشــهر، كمــا نوصــي بتكــرار 
األنشــطة خــال األســبوع، وإعــادة األنشــطة التــي تمــت مســبًقا.

البطاقــات مشــفرة باأللــوان لإلشــارة إىل مجــال التطويــر التــي تدعمهــا، 
وتشــمل مجــاالت التنميــة والتعلــم، وهــي: التنميــة الجســدية ، التنميــة 

االجتماعيــة والعاطفيــة، تطويــر اللغــة، والتنميــة المعرفيــة.
ســتجد علــى ظهــر كل بطاقــة معلومــات تخبــرك بمــا ســيتعلمه طفلــك 

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

سنقترح على كل بطاقة المصادر الالزمة؛ إلكمال النشاط.



التطور البدين                    30-24 شهًرا

وسادة القفز:

تحتاج إىل : أوراق خضراء ٬ مقص.

اصنعي وسادة من قطع دائرية خضراء كبيرة من الورق.
علــى  الوســائد  والقصــي  الخــارج،  أو  الداخــل  يف  مســاحة  نظفــي 

األرض.

تظاهري بأنك ضفدع أمام طفلك، واقفزي من وسادة إىل أخرى. 
كثر متعة.  أصدري صوتًا كصوت الضفدع لجعل اللعبة أ



التطور البدين                    30-24 شهًرا

أنا أتعلم….
تقويــة عضــات ســايقّ، وتحريــك جســمي بطــرق مختلفــة، والمحافظــة 

علــى تــوازين أثنــاء القفــز.

فهم الوعي المكاين، وكيفية تحريك بدين إىل مكان معين.



التطور البدين                    30-24 شهًرا

مضمار الحواجز:

ما تحتاج إليه: وسادة، ألعاب محشوة، بطانيات، أثاث أو إطارات قديمة، جذوع األشجار، دراجة ثالثية العجالت، الصخور

حــّددي مســاحة إمــا يف الداخــل، أو الخــارج، ُثــمَّ رتّبــي األشــياء الكبيــرة؛  
لجعــل مســار الحواجــز أفضــل.

اشــرحي لطفلــك مــا عليــه القيــام بــه، مثــل: الزحــف أســفل الحاجــز، 
علــى  أوالتــوازن  عليــه،  أوالمشــي  فوقــه،  أوالقفــز  حولــه،  أوالمشــي 

األشــياء التــي قمــت بإعدادهــا.



التطور البدين                    30-24 شهًرا

أنا أتعلم….
كثــر  أ ألصبــح  مختلفــة؛  بطــرق  جســدي  وتحريــك  التــوازن،  كيفيــة 

تناســًقا.



التطور البدين                    30-24 شهًرا

لفها، ربت عليها: 

ما تحتاج إليه: الصلصال، أدوات تقطيع الكعك، والمالعق ، واألطباق، وأدوات الصلصال

استخدمي الصلصال الجاهز، أو المصنوع يف المنزل.
 وّفــري مجموعــة مــن األشــياء، علــى ســبيل المثــال، الشــوبك، قواطــع 

الكعــك، الماعــق، األطبــاق، والقصبات.

لفي الصلصال، وضعيه بعيًدا، أو شكّليه، أو اعملي ثقوبًا به.
اصنعي طعاًما خيالًيا، أو حيوانات، أو أشكااًل مع طفلك. 

اجعليه يصنع ويستكشف ويجرب. 



التطور البدين                    30-24 شهًرا

أنا أتعلم….
تقوية عضات  ذراعي، والمعصمين، واليدين. 

أنا أزيد من مهاريت، وقوة أصابعي.
تناسًقا.



التطور البدين                    30-24 شهًرا

تطابق األلوان:

تحتاج إىل: حاويات ، سالل غسيل ، أشرطة ملونة ، كرات أو أشياء صغيرة.

اســتخدمي الحاويات الملونة، أو ســال الغســيل، واربطي كل واحد 
بشــريط مختلــف اللون.

اطلبــي إىل طفلــك المســاعدة يف جمــع الكــرات، أو األشــياء الصغيــرة 
لــكل لــون مــن األلــوان.

ــا علــى بعــد مســافة قصيــرة مــن الســال. واطلبــي إىل  أرســمي خطًّ
طفلــك الوقــوف علــى الخــط، ورمــي الكــرات الملونــة، أو األشــياء يف 

الســلة التــي تحمــل نفــس اللــون.



التطور البدين                    30-24 شهًرا

أنا أتعلم….
التــي  واليــد  الــذراع  أفضليــة  أبيــن  قــد  الســلة،)  يف  األشــياء  رمــي 

. ) أســتخدمها

كيفيــة تحديــد الهــدف، ومقــدار القــوة المطلوبــة لرمــي األشــياء ذات 
األحجــام، واألوزان المختلفــة.



التطور البدين                    30-24 شهًرا

صناعة المجوهرات:

تحتاج إىل : أزرار أو معكرونة مجففة دائرية الشكل ٬ أربطة أحذية

ضعــي المعكرونــة المجففــة، أو األزرار، وبعــض أربطــة األحذيــة، أو 
الخيــوط يف صينيــة.

بواســطة  بعضــا  بعضهــا  مــع  المــواد  ربــط  كيفيــة  لطفلــك  وضحــي 
األســاور. أو  القــادة  لصنــع  الخيــوط  أو  األحذيــة،  ربــاط 

مالحظــة: يمكنــك تلويــن المعكرونــة بملــون الطعــام، أو الطــالء، أو 
األقــالم الملونــة، واصنعــي مــع طفلــك تصاميــم مختلفــة.



التطور البدين                    30-24 شهًرا

أنا أتعلم….
تطوير مهارايت الحركية الدقيقة، والتنسيق بين  حركتين 

مختلفتين، وحمل المواد، والخياطة.



التطور البدين                    30-24 شهًرا

اتبع القائد:

تحتاج إىل: مساحة كبيرة فارغة.

حــددي مســاحة يف الداخــل أو يف الهــواء الطلــق، اطلبــي إىل بعــض 
أفــراد العائلــة، أو األطفــال اآلخريــن االنضمــام إىل اللعبــة.

اطلبــي إىل طفلــك أن يتبعــك، وأن يصنــع خًطــا مــع أفــراد العائلــة 
اآلخريــن.

المثــال:  ســبيل  علــى  للســفر،  مختلفــة  طرًقــا  »القائــد«  يســتخدم   
والقفــز. األصابــع،  أطــراف  علــى  والمشــي  والمشــي،  الزحــف، 

 علــى اآلخريــن اتبــاع القائــد يف حركتــه )دعــي كل شــخص يقــوم بــدور 
القائد(.



التطور البدين                    30-24 شهًرا

أنا أتعلم….
التحرك بطرق مختلفة باستخدام مهارايت الحركية. 

التوازن، والتحرك بسرعات مختلفة، والتنسيق مع جسدي.



التطور البدين                    30-24 شهًرا

وقت كرة القدم:

تحتاج إىل مرمى كرة قدم٬ كرة قدم أو كرة صغيرة

ابحثي عن  مساحة يف داخل أو خارج المنزل.
اقلبــي كرتــون مــن الــورق المقــوى علــى جانبــه؛ لصنــع مرمــى كــرة 

قــدم.
حددي األدوار لركل الكرة يف المرمى.

كثــر صعوبــة عــن طريــق زيــادة المســافة مــن  ملحــق: اجعلــي األمــر أ
الهــدف، أو اســتخدام كــرات مختلفــة األحجــام.



التطور البدين                    30-24 شهًرا

أنا أتعلم….
الركل )قد أقوم بتفضيل الرجل التي أستخدمها(. 
كيفية التنسيق بين عيني، والساقين، والقدمين.

كيفيــة تســديد الكــرة، ومقــدار القــوة المطلوبــة لــركل األحجــام واألوزان 
المختلفــة للكرات.



التطور االجتماعي والعاطفي 30-24 شهًرا

وقت االحتفال:

كواب الشاي ٬ سجادة الرحالت  تحتاج إىل: ألعاب وحيوانات ناعمة الملمس٬ عجينة٬ طقم أ

المفضلــة  الملمــس  ناعمــة  األليفــة  والحيوانــات  األلعــاب  اجمعــي 
. لطفلــك

والســفن  والقبعــات،  واألكــواب،  واألطبــاق،  األلعــاب،  معــه  أعــّدي   
الورقيــة.

واأللعــاب،  الكعكــة،  نــوع  تحديــد  يف  المســاعدة  طفلــك  إىل  اطلبــي 
الحفلــة.  خــال  بهــا  ستســتمتع  التــي  األخــرى  واألنشــطة 

قومي بتمثيل الحفلة.



التطور االجتماعي والعاطفي 30-24 شهًرا

ذلــك  يف  بمــا  الجيــدة  الســلوكيات  وأمثــل  خيــايل،  أســتخدم  كيــف 
والمشــاركة. التنــاوب 

تطوير مهارايت االجتماعية.

أنا أتعلم….



التطور االجتماعي والعاطفي 30-24 شهًرا

مسرح الدمى المتحركة:

ما تحتاج إليه: حيوانات ناعمة، دمى، مقاعد، مسرح عرائس، تذاكر

اجمعــي مجموعــة مــن الدمــى الناعمــة، أو اصنعــي مجموعــة مــن 
الدمــى.

جّهــزي مســرح العرائــس باســتخدام صنــدوق مــن الــورق المقــوى، أو 
ضعــي الطاولــة علــى جانبهــا.

العائلــة  ألفــراد  العرائــس  عــرض  تشــغيل  علــى  طفلــك  ســاعدي 
لمشــاهدته.

كــر،  نمذجــي لطفلــك كيفيــة مقابلــة الضيــوف وتحيتهــم، وجمــع التذا
مبينــة للضيــوف مقاعدهــم.

استعرضي عرًضا بسيًطا  للدمى.



التطور االجتماعي والعاطفي 30-24 شهًرا

تعزيــز المهــارات االجتماعيــة، علــى ســبيل المثــال، طــرق لقــاء وتحيــة 
الضيــوف، وشــكرهم.

كسب الثقة بالنفس لألداء أمام اآلخرين.
قراءة مشاعر الناس وتعبيراتهم.

أنا أتعلم….



التطور االجتماعي والعاطفي 30-24 شهًرا

ارتداء المالبس:

ما تحتاج إليه: المالبس القديمة، واألزياء

ضعــي صندوًقــا للمابــس التــي ترغبيــن يف ارتدائهــا وذلــك بجمــع 
يف  ووضعهــا  القديمــة،  واألوشــحة  واألحذيــة،  والقبعــات،  المابــس، 

الصنــدوق.
اســتخدام  علــى  وشــجعيه  يرتــدي مابســه،  أن  إىل طفلــك  اطلبــي 

خيالــه.
العبي معه، أو دعي أصدقاءه، أو أشقاءه مشاركته المرح.



التطور االجتماعي والعاطفي 30-24 شهًرا

تــويل دور األشــخاص اآلخريــن، وتقديــم نمــوذج للســلوك، والمشــاعر 
أثنــاء اللعــب مــع اآلخريــن.

 التناوب والمشاركة مع اآلخرين.

أنا أتعلم….



التطور اللغوي                                  30-24 شهًرا

مرحلتان:
العبــي ألعابًــا بســيطة تتطلــب مــن طفلــك اتبــاع االتجاهــات المؤلفــة 

مــن مرحلتيــن.
أعطــي طفلــك تعليمــات مــن جزئيــن، علــى ســبيل المثــال ، »امســك 

الكــرة، ثــم ارمهــا إيلّ«،
»أركض إىل الدرج، ثم اقفز إىل أعلى مستوى ممكن«.

ملحــق: العبــي مــع طفلــك األلعــاب التــي تتطلــب مــن الطفــل اتبــاع 
االتجاهــات المكونــة مــن ثــاث مراحــل.
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االستماع إىل الكلماتك، وفهم التعليمات واتباعها.

أنا أتعلم….
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أشيايئ المفضلة:
اجمعــي عــدًدا مــن األشــياء المفضلــة، علــى ســبيل المثــال: الدمــى، 

الطعــام، الكتــب، األلعــاب الناعمــة.
ثــم طباعــة الصــور،  ســاعدي طفلــك اللتقــاط صــوًرا لألشــياء، ومــن 

فهــرس. بطاقــة  علــى  ولصقهــا 
اصنعي غافا أمامًيا  عنوانه “األشياء المفضلة لدي”. 

اربطي البطاقات مع بعضها بعًضا؛ لعمل الكتاب.
اقريئ  الكتاب مع طفلك.

ما تحتاج إليه: مجموعة  مختارة من األشياء المفضلة للطفل، آلة تصوير، الطابعة ، بطاقات الفهرسة الكبيرة، الخرامة، الخيوط
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تحديد األشياءالتي أحبها، وتسميتها.

كيفية إعداد الكتب ومشاركتها، واالستمتاع بها.

أنا أتعلم….
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الكتب المصورة:
املئي صندوًقا يحتوي على كتب خيالية، وغير خيالية.

اطلبي إىل طفلك اختيار كتاب يريد  قراءته.
عنــه،  وتحــديث  األمامــي،  الغــاف  إىل  انظــري  الكتــاب،  قــراءة  قبــل 
والرســوم  الصــور،  عــن  وتحــّديث  الصــور«  بيــن  »جولــة  خــذي  ثــم 

للكتــاب. تصفحــك  أثنــاء  القصــة  واســردي  التوضيحيــة، 
ملحق: ألفي قصة خاصة بك، وأنت تعيدين  قراءة الكتاب.

ما تحتاج إليه: كتب مصورة
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جديــدة  مفــردات  وتوظيــف  أعرفهــا،  التــي  المفــردات  اســتخدام 
أعرفهــا. ال  التــي  لألشــياء 

بتوظيــف  الخاصــة  قّصتــي  وإنشــاء  تعقيــًدا،  كثــر  أ جمــل  صياغــة 
كلمــايت. 

أنا أتعلم….
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الغناء:
عــن  تعبــر  التــي  الحــركات  واســتخدمي  للغنــاء،  نموذًجــا  اعملــي 

األغنيــة. كلمــات 
اطلبي إىل طفلك أن يشاركك الغناء .

ســاعديه علــى التنســيق بيــن الحــركات، والكلمــات يف األغنيــة؛ لجعــل 
كثــر متعــة. الغنــاء أ
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اســتخدام كلمــات جديــدة، وتوظيــف الكلمــات التــي أعرفهــا، وتطويــر 
الحــس اإليقاعــي.

الطريقــة الرائعــة التــي تســاعدين يف تعلــم تقاليــد عائلتنــا، والغنــاء 
مًعــا لبنــاء ذكريــات جديــدة.

أنا أتعلم….
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افتح:
ارســمي وجًهــا كبيــًرا علــى صنــدوق مــن الــورق المقــوى، أو كيــس 

بنــي. 
اقطعــي دائــرة لصنــع الفــم، ثــم أخبــري طفلــك أن دميــة الصنــدوق أو 

الحقيبــة هــي صديقتــك وأنهــا جائعــة. 
اطلبي إىل طفلك وضع كرة أو أي شيء آخر يف الفتحة أو الفم. 

بمــاذا  الكيــس  أو  الصنــدوق  دميــة  إخبــار  علــى  طفلــك  شــجعي 
. ُيطعمــه

اســتمري يف تشــجيع طفلــك علــى اطعــام الدميــة  حتــى تمتلــئ،  ثــم 
ابــديئ مــن جديــد.

ما تحتاج إليه: صندوق من الورق المقوى / كيس بني ، مقص ، كرات ، مواد فنية



التطور اللغوي                                  30-24 شهًرا

استخدام الكلمات، والمحاولة لتكوين جمل بسيطة.

االستماع إىل التعليمات، واتباعها.

أنا أتعلم….
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ما ملمسه؟
شــكِّلي مجموعتيــن مــن األجســام المتشــابهة، علــى ســبيل المثــال: 

)2(أوتــاد، )2( كتــل خشــبية، و)2( كــرات مــن القطــن
وضعــي  الطاولــة،  علــى  األشــياء  مــن  واحــدة  مجموعــة  اعرضــي 

الحقيبــة. أو  الصنــدوق  يف  األخــرى  المجموعــة 
اطلبــي إىل طفلــك أن يصــل إىل الصنــدوق / الحقيبــة دون النظــر إىل 

الشــيء، وأن يتحسســه.
يبــدو ملمســه، علــى  إليــه أن يخمــن الشــيء، ويذكــر كيــف  اطلبــي 
صحيــح  بشــكل  يخمــن  وعندمــا  صغيــر،  أو   ، المثال:ناعــم  ســبيل 

الطاولــة. علــى  الــذي  الشــيء  مــع  الحقيبــة  يف  الشــيء  طابقــي 

ما تحتاج إليه: حقيبة أو حاوية، اختيار األشياء الشائعة، على سبيل المثال)ألعاب صغيرة، كرات، كتل، كرات قطنية، جوارب(
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تحديــد األشــياء باســتخدام حاســة اللمــس لــدي، ووصــف مــا أشــعر 
بــه، ومــن ثــم تسمســته. 

أنا أتعلم….
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Twinkle 
Twinkle little 

……….? 

الكلمات المفقودة:
ابــديئ  الغنــاء  وأثنــاء  طفلــك،  مــع  الشــائعة  والقــوايف  األغــاين  غّنــي 

المهمــة. الكلمــات  بحــذف 
المثــال  ســبيل  علــى  المفقــودة،  الكلمــة  مــلء  طفلــك  إىل  اطلبــي 
Twinkle  little____“  ، twinkle ، »ومعرفــة مــا إذا كان طفلــك 

الفــراغ. لمــلء     ”star« ســيقول عفويًــا
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استرجاع األغاين والقوايف، وتوضيح الكلمات بالترتيب الصحيح.
سماع وتمييز اإليقاع والقافية.

أنا أتعلم….
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طابقه:
أعــّدي بطاقــات مطابقــة عــن طريــق وضــع ملصقــات علــى بطاقــات 
الفهرســة، أو طباعــة عشــرة أزواج مــن الصــور المطابقــة مــن الشــبكة 

المعلوماتيــة.
اخلطــي الصــور، ثــم  ضعيهــا علــى  األرض بحيــث يكــون وجههــا إىل 

األعلــى.
اطلبي إىل طفلك أن يبحث عن كل زوجين متطابقين.

ما تحتاج إليه: صور أو ملصقات، بطاقات الفهرسة
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تمييز العناصر التي تتشابه من تلك المختلفة. 

تطوير مهارايت يف أخذ األدوار أثناء المرح  .

أنا أتعلم….
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األلغاز:
اصنعــي ألغــاًزا محليــة عــن طريــق طباعــة الصــور، وقطعهــا إىل5أو6 

قطــع.
يعرفــه  مــكان  أو  أليــف  حيــوان  أو  مــا  لشــخص  اســتخدمي صــورة 

طفلــك. 
غلفي الصورة تغليًفا حراريًا قبل القطع إىل أجزاء.

اطلبــي إىل طفلــك أن يضــع القطــع معــا لتشــكيل الصورة)قومــي 
بزيــادة تدريجيــة يف عــدد قطــع اللغــز(. 

ما تحتاج إليه: نسخ من صور مألوفة، مقص، صفيحة ، ورقة اتصال
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استخدام التجربة، للعثور على األماكن  المناسبة للقطع. 
استخدام أشكال بسيطة ومنطقية لتعرف األشكال.

أنا أتعلم….
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صندوق المرح:
علــى  وشــجعيه  وريق،  وطبــق  كبيــرة،  كرتــون  علبــة  طفلــك  امنحــي 

ســيارة.  بأنهــا  والتظاهــر  الصنــدوق  علــى  الجلــوس 
وضحي لطفلك كيف يمكن للصحن الوريق أن يصبح عجلة قيادة.

اطلبي إىل طفلك استخدام أدوات أخرى إلضافة أجزاء للسيارة.
ملحــق: شــجعي طفلــك علــى اســتخدام خيالــه، علــى ســبيل المثــال، 

بنــاء قلعــة.

ما تحتاج إليه: علبة كرتون كبيرة، صحن وريق
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كيــف أصبــح مفكــًرا ناقــًدا وحــاالًّ للمشــاكل عندمــا أســتخدم  أشــاء 
مألوفــة بطــرق غيــر عاديــة.

استخدم خيايل الذي يساعدين على تطوير مهارات االبتكار.

أنا أتعلم….
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دالء المرح:
وّفــري دلتيــن باســتيكيتين، ومجموعــة مختــارة مــن األدوات اليوميــة 

الناعمــة،أو صلبة.
اطلبــي إىل طفلــك أن يمــأل إحــدى الدلتيــن باألشــياء الصلبــة، واآلخــرى 

باالشــياء الناعمة.
عندمــا يقــوم طفلــك بمــلء الدلتيــن، تحــديث عمــا إذا كانــت كل أداة 

تصــدر صوتًــا مرتفًعــا أو هادئًــا عنــد ســقوطها.

ما تحتاج إليه: الدالء، األشياء الصلبة، األشياء الناعمة



التطور المعريف                                  30-24 شهًرا

االستماع بعناية، وتصنيف األشياء حسب الصوت.

يف  أساســية  مهــارة  تعــد  والتــي  األشــياء  لفــرز  حواســي  اســتخدام 
العلــوم.

أنا أتعلم….
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جمع األحجار:
ســلة  أو  صنــدوق  يف  أوالصخــور  األحجــار  مــن  مجموعــة  اجمعــي 

. ســتيكية با
اطلبي إىل طفلك التحدث عن أشكالها وألوانها وأحجامها. 

تحــديث مــع طفلــك كيــف أنهــا متشــابهة أو مختلفــة، واطلبــي منهــم 
ترتيــب األحجــار أو بنــاء شــيء منهــم.

ملحق : ضعي األحجارأو الصخور حسب الحجم أو اللون.

تحتاج إىل: صندوق أو سلة بالستيكية٬ أحجار أو صخور.
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اللمــس  حاســتي  طريــق  عــن  وتنظيمهــا  وفرزهــا،  األشــياء،  مقارنــة 
األساســية(. والعلميــة  الرياضيــة  المهــارات  هــي  والنظر)هــذه 

أنا أتعلم….
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القفز على الحجر:
اقطعي دوائر كبيرة، ومربعات، ومثلثات من الورق الملون، وضعيها 

بشكل عشوايئ على األرض.
يلمس  أن  دون  أخرى  إىل  نقطة  من  يذهب  أن  طفلك  إىل  اطلبي 

األشكال(. على  القفز  فقط  لطفلك  األرض)يمكن 

ملحق: لزيادة المتعة أثناء اللعب، اطلبي إىل طفلك الوقوف على  
لون معين، أو شكل معين.

مالحظة: قد ترغب يف لصق األشكال على األرضية حتى  ال ينزلق 
على األرض

ما تحتاج إليه: ورق ملون، مقص
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تطوير مهارات حل المشكات.
 تطوير معرفتي باألشكال واأللوان.

أنا أتعلم….
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فوضى البريد:
صّممي لطفلك صندوًقا بريديًّا من علبة األحذية، وذلك  بقطع طويل 
يف الجزء العلوي كي يضع طفلك بها الرسائل. اقطعي مربعات من 
كتبي مذكرة قصيرة على كل واحد )يمكنك كتابة  الورق الملون، وا
أو “ أحبك “( وبدال من ذلك يمكنك   “ شيء بسيط مثل “ مرحبا 

استخدام الرموز التعبيرية، وضعيهم حول الغرفة.
اطلبي إىل طفلك أن يقوم بتجميع الحروف، وإحضارها إىل صندوق 
البريد، ساعدي طفلك على قراءة الرسالة، ثم قومي  بإسقاطها يف 

صندوق البريد.
بإخفاء  لطفلك  واسمحي  األدوار،  لتبديل  المجال  افسحي  ملحق: 

الرسائل.

تحتاج إىل : علب، ورق، أقالم رصاص / أقالم / عالمات، حقيبة صغيرة
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 مهارات القراءة والكتابة المبكرة، وأنا أطور خيايل والتفكير اإلبداعي.                                            

أنا أتعلم….
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قاعدة العمل :
استخدمي صندوًقا كرتونًيا كبيًرا كقاعدة عمل. وضعي يف األعلى 
وشوكة  خفاقات،   ، خشبية  المثال:ماعق  سبيل  على   ، األدوات 

قياس. وشريط  وملعقة، 

اطلبي إىل طفلك اختيار لعبة من صندوق ألعابه يحتاج إىل إصاح 
باستخدام “األدوات”  التي على طاولة العمل.

تحتاج إىل: علبة كرتون كبيرة، أشياء مألوفة، مالعق، شوكة، شريط قياس وألعاب
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لعب األدوار، وتطوير التفكير الرمزي و مهارات اللعب بالتظاهر.

أنا أتعلم….
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اختبئ وابحث:
أخبري طفلك أن يغلق عينيه بينما ، ثم اختبئي يف مكان ما.

اطلبي إىل طفلك أن يعثر عليك) يمكنك إصدار صوت لمساعدتهم 
يف العثور على المكان الذي تختبئي فيه(.
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استكشاف، وتطوير مهارايت يف االستماع، وحل المشكات.

أنا أتعلم….



التطور البدين                    30-36 شهًرا

متعة المظلة:
توفير :  بطانية أو  منشفة كبيرة.

انفخي كرة الشاطئ. 
واجعلي     ، منها  نهاية طرف  ،احملي  أو منشفة  بطانية  باستخدام 
المركز   طفلك  يحمل نهاية الطرف اآلخر. وضعي كرة الشاطئ يف 

الهواء.  الكرة يف  ثم اقذف 
،ويمكنك  الهواء  يف  الكرة  فيها  تطير  التي  المرات  عدد  احسبي 

بها.  اللحاق 
التمديد: استخدمي كرات من مختلف األوزان أو األحجام.) تسريع 

أو إبطاء( . 

تحتاج إىل: بطانية أو منشفة ، كرة الشاطئ ، والكرات المختلفة األحجام واألوزان
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الذراعين،  جسمي،  يف  الكبيرة  العضات  جميع  استخدام  كيفية 
البطن. ،وعضات  الساقين  الكتفين، 

 بدأت أتعلم تنسيق حركايت يف الوقت المناسب مع شخص آخر.   

بدأت أتعلم….
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ركوب الدراجة :
مع  العجات  /ثاثية  عجات  ثاث  ذات  دراجة   طفلك   أعطي 

سكوتر. أو  دواسات 

اذهبي لركوب الدراجة مع األسرة  يف الحي القريب.

تحتاج إىل: دراجة ثالثية العجالت أو سكوتر ، ومعدات السالمة بما يف ذلك خوذة  مناسبة لحجم الطفل
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القيام بكثير من األشياء يف الوقت ذاته. 
الساقين   يف  العضات  مجموعة  واستخدام  بتقوية  أقوم  بدأت 
،والركبتين، والكاحلين ،والقدمين ،والذراعين ،والكتفين ،والمرفقين، 

واليدين.  والمعصمين، 

بدأت أقوم بالتوازن والتنسيق للحركات. 

بدأت أتعلم….
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عمل حقيبة للتلوين الشخصية:
وخامة  الغراء  عليها  وضعي   ، صحيفة  مع  طاولة  بتغطية  قومي 

والكريات.  ، والرِيّش   ، المعة  ورقة  المثال  سبيل  على   ، الكوالج 

ساعدي طفلك على لصق خامة الكوالج على كيس من الباستيك 
الخاصة. عندما تجف  بجرار. شجعي طفلك على تصميم حقيبته 

الحقيبة ، املئيها بأقام الرصاص وأقام التلوين. 

التمديد: يف المرة القادمة عندما تذهبين إىل مطعم ، خذي الحقيبة 
معك مع بعض األورق، وشجعي طفلك على الرسم بينما ينتظر 

طعامه.

تحتاج إىل: كيس من البالستيك بجرار ، والغراء ، والكريات ، واألقالم ، والنجوم ، واألزرار ، والخرز



التطور البدين                    30-36 شهًرا

عند  أصابعي  تقوية  خال  من  كثر  أ بدقة  الحركية  مهارايت  تطوير 
واستخدامها.  الصغيرة  باألدوات  اإلمساك 

الوقت  القيام بشيئين مختلفين يف  أثناء  أتعلم تعزيز يدي  وبدأت 
ذاته ، فعلى سبيل المثال حمل شيء صغير يف يد واحدة واإللصاق  

بالغراء باليد  األخرى.  

بدأت أتعلم….



التطور البدين                    30-36 شهًرا

إطعام الضفادع:
من  السفلي  الجزء  ،وضعيها يف  الضفادع  بقص  قومي  أو  اطبعي 
بأمان.  التسلق عليه   أو يف مكان يمكن لطفلك  القصيرة  السالم 
العلوي  الجزء  المصنوعة من كريات يف  الوهمية  “الذبابة”  وضعي 

من بعض درجات السلم .  

»الذبابة«  على  للقبض  الصعود  أو  التسلق  على  الطفل  شجعي 
الضفدع. فم  يف  »الذبابة«  لوضع  التراجع  ثم  ومن 

تنبيه : شجعي طفلك ألخذ بعض الوقِت عند تسلق السالم.

تحتاج إىل : قصاصة الضفدع والكريات



التطور البدين                    30-36 شهًرا

نقل الوزن من قدم واحده إىل أخرى مع الحفاظ على توازين. هذا هو 
أسهل من صعود السلم ، وأصعب بكثير من  النزول عن السلم . 

بها.  أعتز  التي  الحركية  مهارايت  تطوير  على  يساعد  النشاط  وهذا 
جسدي. يف  والصغيرة  الكبيرة  العضات  أيضاً  وأعزز 

بدأت أتعلم….



التطور البدين                    30-36 شهًرا

الرقص بالسفن:
المواد  أو  الورق  من  شرائط  باستخدام  السفن  بعض  اصنعي 

المسجلة. الموسيقا  بعض  شغلي  حلقة.  مع  وأرفقيها 

شكل  على  بالسفن  ،والتحرك   معك  الرقص  طفلك  من  اطلبي 
الموسيقا.  تشغيل  وقت  يف  مموج  

تحتاج إىل :  السفن الورقية ، والموسيقا المسجلة



التطور البدين                    30-36 شهًرا

االنتقال إىل إيقاع الموسيقا واستخدام جسدي للتحرك من خال 
العوائق.  المسافات وحول 

بدأت أطور شعوري بالتوازن ، والوعي للمساحة و التنسيق.

بدأت أتعلم….



التطور البدين                    30-36 شهًرا

طوق )هوال هوب(  الممتع: 
زودي طفلك ببعض األطواق هوال هوب الممتعة. 

احملي الطوق عمودياً، وعلى ارتفاعات مختلفة. اطلبي إىل  طفلك 
الذهاب عبر األطواق من  زوايا مختلفة أو الدخول فيها ، والخروج 

منها على األرضية. 

التمديد: شجعي طفلك على التظاهر بأنه حيوان السيرك يتسلق 
األطواق ، ويدخل فيها ويخرج منها.

تحتاج إىل :  أطواق الهوال هوب



التطور البدين                    30-36 شهًرا

أتعلم  بدأت  أتسلق.  بينما   أخرى  إىل  واحدة  قدم  من  الوزن  نقل 
التوازن عندما أقف على ساق واحد ة، وأنتقل داخل الطوق وخارجه.

بدأت أستخدم التنسيق والقوة الخاصة يب.

بدأت أتعلم….



التطور البدين                    30-36 شهًرا

الخروج منه:
 أعدي صينية من الطاء القابلة للغسل، وضعي صفائح من الورق 

المقوى على األرض. 

اطلبي إىل  طفلك إحضار  زوج من أحذية قديمة. 
َغّطسي أحذيته يف الطاء،  واطلبي إليه  المشي ، والرقص ، والقفز 

والركض على صفائح من الورق المقوى لعمل البصمات. 

البديل: اسمحي لطفلك باستخدام أقدامه العارية لعمل أثر أقدام 
حقيقية. إن بعض األطفال يحبون أن يصنعوا بصمات يدوية.

تحتاج إىل : الطالء قابل للغسل ، واألحذية القديمة ، والورق المقوى ، وصينية قابل للغسل 



التطور البدين                    30-36 شهًرا

 ، والتخطي   ، القفز  المثال  الكبيرة على سبيل  الحركات  استخدام 
والوثب.    القدمين  أصابع  على  والوقوف  األرض  على  والدوس 

بدأت أتعلم….



التطور االجتماعي والعاطفي 30-36 شهًرا

حددي وقتا للعب:

تحتاج إىل : فرص للعب

َوّفري فرصا لطفلك للعب مع اآلخرين.

العمومــة  وأبنــاء  واألخــوات  األخــوة  مــع  اللعــب  طفلــك  إىل  اطلبــي 
واألصدقــاء واألطفــال الذيــن قــد يلتقــي بهــم يف فعاليــة مجتمعيــة .  



التطور االجتماعي والعاطفي 30-36 شهًرا

مــع  اللعــب  كيفيــة  المثــال  ســبيل  ،فعلــى  االجتماعيــة  مهــارايت 
اآلخريــن ، وكيفيــة التصــرف يف المواقــف المختلفــة، وكيفيــة التنــازل 

اآلخريــن.  مــع  وبنــاء عاقــات 

بدأت أتعلم….



التطور االجتماعي والعاطفي 30-36 شهًرا

دعونا نعقد صفقة:
عندمــا ال يمكــن لــك أنــت وطفلــك أن تتفقــا ، قومــي بعمليــة  عصــف 

ذهنــي لطــرح الحلــول العديــدة كمــا يمكنكمــا التفكيــر معــا.

ساعدي طفلك على اختيار الخيار األفضل لكل منكما. 



التطور االجتماعي والعاطفي 30-36 شهًرا

رؤيــة األشــياء مــن وجهــة نظــر شــخص آخــر، وأنــه ال يمكــن دائمــا أن 
نكــون بالطريقــة بنفســها وبــدأت أتعلــم التنــازل .

أجد هذا صعبا ؛ لذا رجاء إعطايئ الوقت ومساعديت على الفهم.

بدأت أتعلم….



التطور االجتماعي والعاطفي 30-36 شهًرا

أخذ األدوار ، وتويل المسؤولية:
 ابــديئ التقليــد حيــث إن كل فــرد مــن األفــراد عليــه أن يأخــذ دوره 

عائليــة.  لليلــة  التخطيــط  مســؤولية  لتــويل 

 ، يريــده  الــذي   الطعــام  باختيــار  المســاهمة  ســاعدي طفلــك علــى 
وباختيــار ألعابــه ، التــي ســيلعب بهــا ، و البرامــج الــذي سيشــاهده يف 

التلفــاز ، أو الفيلــم الــذي يرغــب فيــه.
تمديد: اطلبي إىل طفلك التعبير  بالقول لماذا اختار ما يريد. 



التطور االجتماعي والعاطفي 30-36 شهًرا

اتخــاذ القــرار،  واحتــرام قــرارات اآلخريــن. بــدأت أطــور ثقتــي بنفســي  
وقــدريت علــى انتظــار دوري . 

بدأت أتعلم….



التطور االجتماعي والعاطفي 30-36 شهًرا

تنشيط الطاقة:
 ارســمي المخطــط البيــاين للمشــاعر. اشــرحي كيــف أن مؤشــر ميــزان 
الحــرارة يمثــل مقــدار الطاقــة التــي يمتلكهــا طفلــك ، أو الوجــه الهــادئ 

الســعيد أو الوجــه المفعــم بالحيويــة. 

اســأيل طفلــك عــن شــعوره ، واطلبــي إليــه أن يلصــق صــوراً لنفســه 
علــى مســتوى الطاقــة الصحيــح. حركيــه يف أوقــات مختلفــة مــن اليــوم 

لتتناســب مــع مشــاعر طفلــك. 

تحتاج إىل : صورة لطفلك ، ورسم المخطط البياين ، األقالم الجافة / أقالم الرصاص



التطور االجتماعي والعاطفي 30-36 شهًرا

ماحظــة مشــاعري وكــم مــن الطاقــة لــدي . بــدأت بالوعــي الــذايت ، 
كــي لكيفيــة التنظيــم الــذايت لمقــدار الطاقــة التــي اســتخدمها.  وإدرا

بدأت أتعلم….



التطور اللغوي                                  30-36 شهًرا

ما النافع لالستخدام ؟  
اجمعــي بعــض األشــياء المألوفــة لطفلــك يوميــا علــى ســبيل المثــال 
: كــرة ، ملعقــة ، كــوب وحــذاء.  ضعــي األشــياء أمامــه  لتــري إن كان 

يســتطيع تحديــد األشــياء بواســطة وظيفتهــا.

أسأيل طفلك ، ما الشيء المناسب لوضعة يف قدمك ؟ 
ما الشيء المناسب لتشرب فيه ؟ 

التمديــد: تبديــل األدوار، وتشــجيع طفلــك علــى طــرح أســئلة حــول 
المألوفــة. األشــياء 

كواب ، كرات ، أحذية ، فرشاة أسنان  تحتاج إىل: مجموعة مختارة من األشياء المعروفة - ملعقة ، أ



التطور اللغوي                                  30-36 شهًرا

الــرد علــى األســئلة البســيطة واإلجابــة عنهــا. كمــا أننــي بــدأت أتعلــم 
كيــف أطــرح أســئلة.

بدأت أتعلم….



التطور اللغوي                                  30-36 شهًرا

اقرأ أفكاري أو َخّمن بماذا أفكر : 
فكــري يف شــيء  يمكنــك رؤيتــه حولــك ، وأعطــي طفلــك فكــرة عــن 

الموضــوع الــذي تفكريــن بــه ، كأن تقوليــن : 
» أنا أفكر يف شيء : ) أزرق ، أحمر، دائري ، كبير / ... ( 

ما هو هذا الشيء ؟ 

اطلبي من طفلك أن يبحث يف الغرفة ويخمن ما تفكرين به. 

البديل: العبي هذه اللعبة يف الخارج أو يف السيارة. 
التمديد: اطلبي إىل  طفلك إعطاء األمثلة الخاصة به.



التطور اللغوي                                  30-36 شهًرا

يب  الخاصــة  الماحظــة  مهــارات  ،واســتخدام  الوصفيــة  اللغــة  فهــم 
الصحيحــة.  اإلجابــة  يف  للتفكيــر 

بدأت أسترجع المفردات والكلمات الرئيسة.

بدأت أتعلم….



التطور اللغوي                                  30-36 شهًرا

أضواء ، كاميرا ، الفعل: 
أعــدي اســتوديو لمقابلــة وهميــة باســتخدام كرســي ، ميكروفــون ، 
فرشــاة الشــعر أو لفــة منشــفة ورقيــة فارغــة ، علــى ســبيل المثــال. 
اللــوح  يكــون  أن  يمكــن  المقابلــة  لتســجيل  جهــازاً  اســتخدمي 

المحمــول. الهاتــف  أو  اإللكتــروين  

، ويقــول »شــيئاً » وابــديئ المقابلــة  اطلبــي إىل طفلــك أن يجلــس 
الخاصــة بــك. اطرحــي أســئلة مألوفــة أو مســلية. اســتمري يف طــرح 
حــد  علــى  مســتمتعين  كنتمــا  طالمــا  طويــا  والتحــدث    ، األســئلة 

التســجيل معــا. أو اســتمعا إىل  ســواء. شــاهدا 

تحتاج إىل: كاميرا ، الهاتف المحمول مزود بكاميرا ،  ميكروفون ، فرشاة تصفيف الشعر ، لفة منشفة ورقية



التطور اللغوي                                  30-36 شهًرا

االســتماع إىل أســئلة محــددة والــرد عليهــا. وهــذا يســاعدين علــى  أن 
نتنــاوب يف المحادثــة. و بــدأت يف اســتخدام النحــو والصــرف الصحيح.

بدأت أتعلم….



التطور اللغوي                                  30-36 شهًرا

أشرحي المطلوب 
وهو ما سيقوله ) سيمون ( 

أبــديئ بمــا يريــده ) ســيمون ( قولــه ، فعلــى ســبيل المثــال ، قــويل: » 
يقــول ســيمون صفــق بيديــك » .

اطلبــي إىل طفلــك االســتماع والكتابــة باإلشــارة  إىل أجــزاء مختلفــة 
مــن الجســم. 

كثــر  أ تعليمــات  أضيفــي  ثــم   ، بســيطة  بإرشــادات  ابــديئ  االمتــداد: 
تعقيــداً.



التطور اللغوي                                  30-36 شهًرا

كيــة  اإلدرا اللغــة  وفهــم  اإلرشــادات،   واتبــاع   ، بعنايــة  االســتماع 
يــة. لتعبير وا

بدأت أتعلم….



التطور اللغوي                                  30-36 شهًرا

عبري عن نفسك:
الغــراء  ،واحضــري  وعيــون    ، ألنــوف  اقطعــي قصاصــات مختلفــة   

وريق. صحــن  أو  فــارغ  وورق 

اطلبــي إىل طفلــك اختيــار مامــح لصنــع مخلوقــات مضحكــة أو وجــوه 
ســخيفة. اطرحــي األســئلة علــى ســبيل المثــال “أتســاءل مــا الوجــه 

الــذي ســيبدو عليــه إذا كنــت صاحــب هــذا األنــف ؟”

تحتاج إىل : مالمح الوجه مقصوصة من المجالت ،وأوراق ،والصق بغراء



التطور اللغوي                                  30-36 شهًرا

مهــارايت  أطــور  أيضــا  وبــدأت  األشــياء.  تبــدو  كيــف  ووصــف  الــرد 
اإلبداعيــة.

بدأت أتعلم….



التطور اللغوي                                  30-36 شهًرا

ارسمي األغاين المفضلة لديك: 
َمّثلي بعض أغاين طفلك المفضلة. 

كلمــا غنيــِت ارســمي صــورة بســيطة لمــا ألحــداث األغنيــة علــى هيئــة 
كلمــات .اطلبــي إىل طفلــك إضافــة صــورة لكلمــات خاصــة بــه ،و مــن 
ثــم دعيــه ليأخــذ دوره  ؛ إلضافــة المزيــد مــن الصــور التمثيليــة  حتــى 

تنتهــي األغنيــة.

تحتاج إىل : أوراق وأقالم 
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تمثيل كلمايت المنطوقة يف الصور. 

بدأت أتعلم….
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وقت اإليقاع :
اطبعــي مجموعــة مــن الصــور البســيطة بالقافيــة علــى ســبيل المثــال: 
القــط والقبعــة .ضعــي  كل البطاقــات علــى الطاولــة ، التقطــي بطاقــة 
وقــويل الكلمــة . أوجــدي الكلمــة ذات القافيــة التــي تتطابــق . كــرري 

كا الكلمتيــن لطفلــك .
علــى زوج  العثــور  ،وســاعديه يف  بطاقــة  اختيــار  اطلبــي إىل طفلــك 

. نفســه  اإليقــاع  القافيــة ذات  كلمــات 

تحتاج إىل : بطاقات الصورة ذات القافية



التطور اللغوي                                  30-36 شهًرا

تطوير مهارايت اإليقاعية والسمعية.

ســأبذل قصــارى جهــدي ألداء األفضــل. ال أقلــق إذا لــم أحصــل عليهــا 
يف المــرة األوىل.

بدأت أتعلم….



التطور المعريف                                  30-36 شهًرا

مساعد الغسيل:
اجمعا معا مابس الغسيل يف سلة.

ســبيل  .علــى  الغســيل  فــرز  بمســاعدتك يف  ليقــوم  طفلــك  اســأيل 
المثــال كل المابــس الزرقــاء تكــدس يف كومــة واحــدة ، وكل المابــس 

البيضــاء تكــدس يف كومــة أخــرى .

تحتاج إىل : مالبس الغسيل



التطور المعريف                                  30-36 شهًرا

تصنيف األشياء وفقا لأللوان باستخدام األشياء اليومية.

بدأت أتعلم….



التطور المعريف                                  30-36 شهًرا

قياس األحجام :
المثــال  اجمعــي األشــياء المنزليــة واخلطيهــا ببعــض علــى ســبيل 
المختلفــة  العائلــة  أفــراد  تخــص  التــي  األحذيــة  اخلطــي  األحذيــة.   :
.اطلبــي مــن طفلــك العثــور علــى األحذيــة الكبيــرة والصغيــرة. افرزيهــا 

يف أزواج حســب الحجــم .
البديــل : نفــذي نشــاطاً مماثــاً يف المنتــزه أو الســوبرماركت مــن خــال 

البحــث عــن األشــياء الكبيــرة والصغيــرة . 

تحتاج إىل : األحذية واألغراض اليومية بأحجام مختلفة



التطور المعريف                                  30-36 شهًرا

تحديد العناصر، وأن أقوم بفرزها حسب الحجم .

بدأت أتعلم….



التطور المعريف                                  30-36 شهًرا

ما هذا الصوت:
اليــوم  التــي تســمعينها طــوال  الضوضــاء  انتبــاه طفلــك إىل  الفتــي 
علــى ســبيل المثــال: بــوق الســيارة ، والميــاه الجاريــة ، وزقزقــة الطيور.

اطلبي من طفلك تسمية األصوات وتحديدها.



التطور المعريف                                  30-36 شهًرا

أتعلــم   وبــدأت  االســتماع بعنايــة إىل أصــوات مختلفــة  مــن حــويل، 
. واألفعــال  باألشــياء  األصــوات  أربــط  أن  أيضــا 

بدأت أتعلم….



التطور المعريف                                  30-36 شهًرا

العد يف كل مكان:
حــددى الفــرص طيلــة اليــوم لممارســة الحســاب ،علــى ســبيل المثال، 

عــدد الكراســي علــى الطاولــة أو خطــوات العــد.

اطلبي من طفلك أن يقوم بالعد معك طيلة اليوم.

، علــى  الخــارج  البديــل: اطلبــي إىل طفلــك أن يحســب األشــياء يف 
أنــك  قــد تجديــن  ســبيل المثــال األزهــار يف حديقــة المنــزل.  قريبــاً 

تعديــن كل شــيء مــن حولــك.



التطور المعريف                                  30-36 شهًرا

معرفــة  مفهــوم العــدد وأنــه يمكــن مــن خالــه أن نحســب األشــياء 
وأســماء كل رقــم. ســأحتاج بعــض المســاعدة للحصــول علــى أرقامــي 

بالترتيــب الصحيــح .

بدأت أتعلم….



التطور المعريف                                  30-36 شهًرا

األشكال واأللوان:
خــذي طفلــك للمشــي علــى األقــدام، علــى ســبيل المثــال يف المركــز 
األشــكال  حــددي  المنــزل.  حديقــة  يف  أو  المنــزل  حــول   ، التجــاري 

واأللــوان التــي ترينهــا يف البيئــة.  
اسأيل طفلك أسئلة ،على سبيل المثال :
هل ترى الدائرة الزرقاء على الافتة ؟   أو
هل يمكنك أن ترى الباب األحمر المربع.

  اطلبي إىل  طفلك أن يشير إليه . 
التــي  األشــياء  إىل طفلــك وصــف  اطلبــي  المبادلــة.  أدوار  االمتــداد: 

يعثــر عليهــا لــك.



التطور المعريف                                  30-36 شهًرا

إدراك األشكال واأللوان يف بيئتي وتحديدها .

بدأت أتعلم….



التطور المعريف                                  30-36 شهًرا

الحفاظ على السالمة :
تحديث مع طفلك حول كيفية الحفاظ على سامته. 

اسأيل طفلك أسئلة ،على سبيل المثال:
لماذا من المهم السير أسفل السلم ببطء ؟ 
لماذا يجب علينا أالّ نلمس مقبس الكهرباء 

“استمعي إىل إجابات طفلك “.
 

البديل: اطلبي إىل طفلك تحديد المخاطر األخرى يف المنزل.



التطور المعريف                                  30-36 شهًرا

المبــررات  إعطــاء  أتعلــم  وبــدأت  وتجنبهــا.   المخاطــر  تعــرف 
. ت ا لتفســير ا و

بدأت أتعلم….



التطور المعريف                                  30-36 شهًرا

أعطني واحدة:
اجمعــي بعــض األشــياء، وضعيهــا علــى طاولــة، علــى ســبيل المثــال:  

الحبــوب ، والماعــق أو مكعبــات خاصــة  بطفلــك. 

اطلبي إىل طفلك أن يعطيك عدداً من األشياء .
أو  الحبــوب”  مــن  “اثنيــن   ، واحــد”  “ مكعــب  المثــال:  علــى ســبيل 

وهكــذا.  ، ماعــق”  “ثاثــة 
كبر من األشياء يفوق 10. االمتداد: استخدمي عدداً أ

تحتاج إىل :مكعبات األطفال ، والحبوب ،والمالعق وأشياء أخرى



التطور المعريف                                  30-36 شهًرا

مفهوم األرقام والعد وأتعلم أن أتبع اإلرشادات.

بدأت أتعلم….



التطور المعريف                                  30-36 شهًرا

الماضي والحاضر والمستقبل:
اصطحبي إليه رسم صورة لما فعله باألمس.  

التمديــد: أخبــري طفلــك عــن النشــاط الممتــع الــذي ســتقومين بــه 
غــداً.  اطلبــي أن يتذكــر ذلــك يف وقــت الحــق مــن اليــوم، ويرســم صــورة 

لمــا يتطلــع إىل القيــام بــه غــدا.

تحتاج إىل : الورق ، و أقالم الرصاص ، واألقالم الملونة أو الطالء



التطور المعريف                                  30-36 شهًرا

تذكر األحداث  والخبرات السابقة .

بدأت أتعلم….


