
ھل ستدخلون إلى الحجر الصحي...؟

ال داعي للقلق!

األوالد في سن 6 حتى 10 سنوات: ما المھم تذكره؟ّ

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

كیف نشرح عن الحالة الراھنة؟

ما المھم؟

ربما تحتاجون إلى مواجھة ...ّ

إذا، ماذا يمكن القیام به في المنزل؟ً

كیف نشرح عن الحالة الراھنة؟
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. تحدث العدوى بالفیروس عبر 
قطرات صغیرة من اللعاب: عند السعال، العطس أو مالمسة 

األغراض. لھذا السبب نستخدم الكمامة. یشكل الفیروس خطرا 
أكبر على البالغین. للتغلب على الفیروس والحفاظ على أفراد 

عائلتنا واألشخاص الذین یھموننا، علینا أن نبقى بضعة أسابیع 
في المنزل، وأال نذھب إلى المدرسة، أال نلتقي باألقارب، والجد 

والجدة أو األصدقاء، وعلینا أن نغسل أیدینا ونستخدم الكمامة. 
بعد ذلك، یمكننا الذھاب إلى المدرسة مجددا وااللتقاء باألقارب 

واألصدقاء".
ע

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

اسمحوا لھم بطرح األسئلة وحاولوا أن تجیبوا عنھا بصراحة، 
 . ولكن تجنبوا إثارة القلقّ

البرنامج الیوميیمنح  الثابت الذي یتضمن مواعید الوجبات، 
أوقات مشاھدة التلفزیون، وقت التعلم/القراءة، النوم في وقت 

ثابت، وغیر ذلك، شعورا بالسیطرة، یقلل التوتر، ویحفز 
السلوكیات اإلیجابیة. توقعوا حدوث تغییرات، وأخبروا عنھا 

مسبقا.

جو ولغة إیجابیان 

منح االھتمام
تخصصوا وقتا لكل ولد،حاولوا أن  حتى إذا استغرق بضع دقائق. 

انصتوا إلى أوالدكم، انظروا إلیھم، واھتموا بھم.

جدول یومي واستقرار

بدال من أن تقولوا ما الذي یجب عدم القیام بھ، أوضحوا ما الذي 
یجب القیام بھ (مثل: ال تقولوا - "ال تشاھد التلفزیون كل الوقت"، 

بل قولوا "دعنا نقرر معا متى تشاھد البرامج التلفزیونیة وأیة 
امدحوا األوالدبرامج ستشاھدھا").  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.

األمان 

اإلكثار من مشاھدة برامج التلفزیون 
قد یؤدي البقاء وقتا طویال في المنزل إضافة إلى انشغال 

الوالدین في المنزل إلى أن یشاھد األوالد البرامج التلفزیونیة 
وقتا أطول من الوقت الموصى بھ. تذكروا- یستحسن أن تحددوا ّ

ھدفا یمكن أن تحققوه. 
قد یتصفح األوالد األكبر سنا مواقع إنترنت مختلفة، ویتحدثون 
ویتراسلون مع أشخاص یعرفونھم أو ال یعرفونھم عبر النت، 
وغیر ذلك. ثبتوا برنامجا لمراقبة األوالد، شجعوھم على أن 
تصیغوا معا "اتفاقیة"، وأرشدوھم متى علیھم التوجھ إلیكم. 

بالنسبة البنكم، تحاكي العائلة والبیئة المنزلیة المجتمع. تشكل 
النزاعات فرصة ألن تعلموا ابنكم كیف یتعاطف مع اآلخرین 

ویولي اھتماما لمشاعرھم.  قولوا مثال - "انظر إلى أخیك، فھو 
ِیبدو حزینا جدا، كیف یشعر وفق رأیك؟". ساعدوا أوالدكم 
على حل الخالفات، والتدرب على الوساطة والحوار الودي.

یرغب األوالد الفضولیون واالستقاللیون في استغالل أوقات 
الفراغ وتفحص الخزائن المختلفة، بناء مبان مختلفة، التسلق 

إلى أماكن مرتفعة، وغیر ذلك. من المھم مساعدة األوالد على 
. تأكدوا من أن األدویة،  ولكن في بیئة آمنةتطویر استقاللیتھم، 

مواد التنظیف، زجاجات الكحول، والمواد الخطیرة األخرى 
مغلقة وبعیدة عن أیدي األوالد. 

النزاعات بین اإلخوة 

اجلسوا معا، اقرأوا قصة على انفراد، وخصصوا نصف ساعة 
تقریبا لقراءة قصة مشتركة. ھكذا تشكلون مثاال شخصیا ألوالدكم 

وتنشئوا بیئة ھادئة في المنزل.

ّعلموا أوالدكم كیف یحضرون عرضا تقدیمیا: تحمیل الصور، 
إضافة الصوت، كتابة نص، وغیر ذلك. شجعوھم على اختیار 

موضوع یثیر اھتمامھم، یدرسونھ، ویعرضونھ عبر عرض 
تقدیمي أمام العائلة. 

مسار الحواجز 

أفضل شيء ھو إعادة التدویر! یمكن استعمال ورق المرحاض،   
كبسوالت ماكینة القھوة، صحف قدیمة، أجزاء من ألعاب غیر 
مستعلمة، وعلب الحلیب ومنتجات الحلیب الفارغة لصنع لعبة 
جدیدة وممتعة. ھذا ھو الوقت المالئم لتشجیع اإلبداع والتفكیر 

اإلبداعي.

ماذا یمكن أن نصنع من المواد المختلفة؟ 

یمكن استعمال كراسي، طاوالت، مكانس، وأغراض إضافیة، لبناء 
مسار حواجز مثیر للتحدي، یشجع على النشاط الجسماني الممتع. 

وقت للقراءة 

تحضیر عرض تقدیمي 

لمزید من األفكار - اضغطوا ھنا
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