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 العب في المنزل
 

 تعلم ولعب
 

ألنھ ایضاً.  تعلمسویاً. اللعب یعني سوى معالجة (معالجة لإلرھاق/التعب) او معھم اترك اطفالك یلعبون كثیر والعب 
استراتیجیة ألعمال واقعیة. ان اللعب مع جمعیة یولد الترابط عالقات وأوضاع معقدة، التي تؤدي الى عب لفي ال تتظاھر

والشعور الجید (في بعص األلعاب یكون ال بد من الشجار، ولكن یجب ان یزول بعد انتھاء اللعب.) ما یناسب اللعب في 
 البیت:

 
 مثالً: لعبة بناء المكعبات والدقیقة كبیرةالعاب تنمي القدرات الحركیة ال 
 مثالً: لعبة "تابو" توقع وتخمن الكلمات المطلوبة العاب االتصاالت 
  :ًبالصور التحدث عن قصصلعبة تنمي الخیال واالبداع مثال 
 العاب یجلبون السعادة الى أصحاب المستكشفین والباحثین 
 العاب تمثیل مثالً: تحزیر عن أنواع مھنیة او تقبص اشخاص 
  نادي رومي العاب خطط وتدبیر استراتیجي مثالً: لعبة "یا، ما تزعل نفسك" او العاب كوتشینة مثل: الطاحونة"

Rummy Club, Dame, Mühle" 
 (كل العائلة تستطیع ان تشارك باللعب) العاب للصبر والمثابرة مثالً: لعبة البازل بالصور 
  :ًانسان/حیوان/شيء/طعام/نبات...تحزیر كلمات العاب معرفة مثال 
 (إشارة: اصنع من قبل لعبة الذاكرة بنفسك) العاب للعقل مثالً: لعبة الذاكرة 

 الن اللعب ینشط العقل، قوموا على رعایة ھذه األلعاب بطریقة تعلیمیة مدرسیة او حضروھم من قبل.
 
 

 الیوم ھیكل
 

ان التركیبة الیومیة/الھیكل الیومي تقدم/یقدم الیوم:  كاھلعلیكم  یسھل الذي ھویومي واضح،  ھیكلاالطفال یحتاجون الى 
للجمیع بالعائلة االمان من جھة وااللتزامات من جھة أخرى. ان األمان وااللتزامات ھما عنصران قائدان ُمھمان للحیاة 

 الیومیة وخاصة في ظروفنا الغیر قابلة للموازنة.
 لحصول على ھیكل واضححقق مع اوالدك خطة لیوم/ألسبوع من اجل ا

 من طاقتكم. أكثرواوالدكم  أنتمنظم الروتین الیومي بحیث ان ال یحملكم 
  من الممكن ان تكون ھذه المواعید بعد الظھر  –المحددة باستمرار  ان تكون بنفس المواعید تجبأوقات التعلیم

 ایضاً.
 .یجب ان تقوم بتحدید مكان العمل وان ال یتغیر 
  بتقدیر الى أي مدى تساھم في مساعدة اوالدك بالتعلیم.باستطاعتك ان تقوم 
 اجعل الیوم بقدر اإلمكان إیجابي 

 
 

 التكلم عن التعلیم
للمساعدة الیكم  .بأنفسھموتساعدون، ولكن یجب على األوالد ان یؤدون الواجبات  تشاركون ان كاھلیجب علیكم  أنتم

 الھیكل التالي:
 

 اعطي اوالدك الوقت الكافي للتفكیر:  .１
العمل باستقاللیة. ھم یفكرون بمفردھم ویعملون مالحظات  إلنجازان یكون لألوالد الوقت الكافي والمكان 

 لألسئلة.
 تكلم مع اوالدك واعطیھم الفرصة للنطق بأفكارھم. .２

 بعد مرور وقت محدد یستطیع األوالد بتقدیم طرق حل المسائل والنتائج للمراجعة معھم.
 

 ن ان تكون:بعض األسئلة والحوافز ممك
 وما ھي الطرق التي اتبعتھا؟ماذا فعلت ھنا أخبرني . 
 .أخبرني، كیف استطعت الحصول على النتیجة ھذه 
  ًفكر بصوت عالي 
 .أعطني مثالً لھذا 
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(عند وجود صعوبات للوصول الى حل المسائلة): نفترض، انت تعلم الحل/او طریقة الحل، عندھا 
 كیف تستطیع ان تشرحھا؟

  االنطباعات الشعوریة (كیف رائحتھا؟ كیف شكلھا؟ أي لون من األلوان ھي؟....)أسئلة عن 
  من عن أي سیاق اخر تعلم ذلك؟بماذا تذكرك ھذا؟ 
 اتعرف نموذج؟ 
 لماذا االستغراب؟ 
 أي نوع من األسئلة وصلت لھا؟ 
 ماذا تعلم االن، ما كنت ال تعرفھ من قبل؟ 

 
 

انھ لیس من الضروري ان توجد األجوبة الصحیحة فوراً. اخطاء، ضالل، وأسالیب أخرى مھمة جداً  إشارة:
الحصول على طرق الحلول، ویبقون في بنفسھم وقیمة. من خالل ذلك یصبح التعلم ممكن. األوالد یستطیعون 

 ، غیر ان "تتبع" طریقة تفكیر األكبر.الذاكرة بصورة مستدامة
 
 والدك الوقت إلعادة التفكیر بما قد ُشرح، للتفكیر ولتعدیل العملیات، الحلول والنتائج.االن یجب ان تعطي ا .３
 ھم تعلمون. بالنھایة یفكرون األوالد بماذا وبكیف .４

 
 لألطفال: أسئلة مساعدة

 ماذا استطعت ان اعملھ جیداً؟ او لم أستطع؟ 
 كیف امصلت على نتیجتي؟ أي طرق استعملت؟ 
 مراحل القیت صعوبات؟ اي مراحل كانت سھلة؟ وباي 
 ما ھو الشيء المختلف الذي یمكن ان افعلھ المرة القادمة/ سأفعلھ؟ 
 این انا بحاجة الى مساعدة؟ وكیف أستطیع ان احصل علیھا؟ 

حتى یحصل األوالد على روتین لھذا الشكل من التفكیر عن االعمال التي یقومون بھا شخصیاً من األفضل 
 البدایة بأسئلة قلیلة وسھلة.

 


