
كیف نشرح عن الحالة الراھنة؟

ھل ستدخلون إلى الحجر الصحي...؟

ال داعي للقلق!

األوالد في سن  الوالدة حتى 3 سنوات: ما المھم تذكره؟ّ

ُتذكروا أن األوالد یسمعون كل ما یذكر! حددوا وقتا لتعریض ّ
أوالدكم إلى نشرات األخبار و "محادثات البالغین".

شاركوا األوالد باستخدام كلمات بسیطة. 
مثال: "ینتشر في كل العالم مرض، فیروس، یدعى كورونا. 

وھو یسبب مرضا وأعراضا لدى األشخاص أحیانا، مثل 
السعال، الحرارة، والشعور السيء. للتغلب على الفیروس علینا 
أن نبقى بضعة أسابیع في المنزل، وأال نلتقي باألقارب، والجد 

والجدة أو األصدقاء، بعد ذلك یمكننا الذھاب إلى الروضة".

gadalta.org.il/arیمكنكم الحصول على معلومات ونصائح إضافیة في بوابة المعرفة "كیف كبرت!" 

ما المھم؟

جو ولغة إیجابیان 

البرنامج الیوميیمنح  الثابت الذي یتضمن مواعید الوجبات، 
أوقات اللعب، النوم، وغیر ذلك، شعورا بالسیطرة، یقلل التوتر، 
ویحفز السلوكیات اإلیجابیة. توقعوا حدوث تغییرات، وأخبروا 

عنھا مسبقا.

جدول یومي واستقرار

منح االھتمام

بدال من أن تقولوا ما الذي یجب عدم القیام بھ، أوضحوا ما 
الذي یجب القیام بھ. مثال: ال تقولو - "ال تركض في المنزل 

اآلن"، بل قولوا "أجلس من فضلك على األریكة اآلن". امدحوا 
األوالد عندما یتصرفون وفق ما طلبتموه. كونوا واقعیین! ال 

تتوقعوا من ابنكم ومن أنفسكم! أن تقوموا بخطوات لیست 
مالئمة لعمره أو للحالة التي تمرون بھا حالیا.

حتى إذا استغرق بضع   تخصصوا وقتا لكل ولد، حاولوا أن
دقائق. انصتوا إلى أوالدكم، انظروا إلیھم، واھتموا بھم.

ربما تحتاجون إلى مواجھة ...ّ

التراجع 

الملل 
یثیر البقاء وقتا طویال في المنزل الملل والتذمر المتكرر. 

تذكروا أنھ ال یتعین علیكم أن تعملوا على إلھاء أوالدكم. قد ّ
تحفز البیئة اآلمنة التي تتضمن وسائل یسھل الوصول إلیھا 

تحویل الملل إلى إبداع. 

قد تؤدي التغییرات الحیاتیة إلى التراجع في مجاالت مختلفة 
مثل النوم، التخلص من الحفاضات، االنفصال، وغیر ذلك. 

تقبّلوا ھذه الحالة بتفھم وھدوء، حافظوا على االستقرار، لكي 
.  أوالدكم بأمان ویواصلوا تطورھمیشعر

إذا، ماذا يمكن القیام به في المنزل؟ً

ألعاب تقلید الوجوه واألصوات 

ًاقرأوا معا قصصا، وشاھدوا الصور في األلبومات.

دعوا أوالدكم یصنعون حركات في وجھوھم أو یطلقون أصواتا 
ثم قلدوھم. بعد ذلك تبدلوا.ّ

فرقة موسیقیة 
ٍغنوا أغان، واستعملوا أدوات منزلیة كآلة موسیقیة. یمكن أن 

تستخدموا معلقة خشبیة كطبل رائع!

بناء برج عال 

ّقراءة قصة

ابنوا أبراجا من أغراض منزلیة مثل كبایات البالستیك، 
الوسادات، األلعاب، وغیر ذلك.

لمزید من األفكار - اضغطوا ھنا
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