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ي المرض
 الدعم النفشي  وال جتماعي و ادوات التعلم لتفش 

ازية  األنشطة النفسية والجتماعية والتعليمية خالل اإلجراءات الحتر
 

 المقدمة: 

ي األطفال من الضيق لعدة 
ي األمراض المعدية، قد يعان 

ي منه المجتمع أثناء تفش 
أسباب. القلق والحزن الجماعي الذي يعان 

يمكن أن يؤثر بشدة عىل األطفال. قد تؤدي المعرفة العامة المحدودة بالمرض إىل تضليل المعلومات والشائعات والذعر. 

ا أن تزيد من مستويات الشدة لدى السكان. قد يفقد األطفال شبكات الدعم الم
ً
نتظمة يمكن للحمالت اإلعالمية أيض

ازية مثل حظر التجول أو حظر التجمهر الجماعي أو  بسبب الحركة المحدودة والتفاعل االجتماعي بسبب اإلجراءات االحتر

 بشكل مفرط، ويخافون من مقدمي الرعاية أو أفراد األرسة اآلخرين الذين 
إغالق المدارس. قد يصبح األطفال يقظي  

ي مراكز  يمرضون ويموتون. عندما يمرض مقدمو الرعاية
 
أو أفراد األرسة أو األصدقاء، قد ال يتمكن األطفال من زيارتهم ف

ا من فقدان مقدمي الرعاية وأفراد األرسة، الذين 
ً
العالج، وقد ال يتلقون تحديثات منتظمة حول حالتهم. وقد يعانون أيض

ي الرعاية والبقاء. 
 
 يعتمدون عليهم ف

 

وس كورونا:  إيصال المساعدات اإلنسانية خالل سيناريوهات فتر  

وس كورونا )كوفيد ا. إن أفضل طريقة لمنع انتقال المرض 19-مرض فت 
ً
وس كورونا المكتشف حديث ( هو مرض معد يسببه فت 

وس كورونا و األعراض الذي يسببه وكيفية انتشاره. تهدف هذه الحزمة من الدعم  وإبطائه هي أن تكون عىل دراية جيدة بفت 

ي حال حدوث  النفشي و ادوات التعلم إىل
 
كاء حماية الطفل والتعليم استخدامها ف ي يمكن لش 

توفت  قائمة باألدوات واألنشطة التر

 السيناريوهات التالية: 

 السيناريوهات الفرضيات

  ازية مثل إغالق الطريق ، و الحد من دخول المخيم و التدابت  االحتر

ي المجال 
 
ي تحد من العاملي   ف

ي الحد من زوار المؤسسات التر
اإلنسان 

ي لمساعدة األطفال واألرس  الخارج 

  داخل الموقع )مؤسسات الحي / المخيم(، يمكن للمتطوعي   أو

 الموظفي   المجتمعيي   مساعدة األطفال واألرس

 

ال يمكن الوصول إىل األطفال  .1

واألرس من قبل الجهات اإلنسانية 

 الخارجية

  ازية صارمة مثل حظر التجول واإلغالق وعدم الحركة تدابت  احتر

ل / الخيام  خارج المت  

  األطفال / أفراد األرسة غت  مستعدين لمقابلة أي زائر / ميشين

 لتجنب اإلصابة باألمراض

  ال يتوفر اتصال Wi-Fi / نت الستخدام نظام الشبكة اإلنتر

 اب و الخ. -االجتماعية مثل فيسبوك و تويتر و وتس

 

 

ال يمكن لألطفال واألرس الوصول  .2

ي  الوحدات إىل العاملي   
 
ف

المجتمعية الداخلية أو العاملي   

ي 
ي المجال اإلنسان 

 
،  ف  الخارجيي  

)ول يمكنهم التصال بموارد و خدمات 

نت   فاي(-واي -اإلنتر

 نت متاح  2كما فرضيات سيناريو ، ولكن الوصول إىل اإلنتر

فيسبوك و تويتر و  الستخدام وسائل التواصل االجتماعي مثل

والمجتمع قادر عىل التفاعل من خالل عت  اب و الخ، -وتس

نت  اإلنتر

ال يمكن لألطفال واألرس الوصول  .3

ي  الوحدات 
 
إىل العاملي   ف

المجتمعية الداخلية أو العاملي   

ي 
ي المجال اإلنسان 

 
،  ف  الخارجيي  

)يمكنهم التصال بموارد و خدمات 

نت  فاي(-واي -اإلنتر

 

كاء عىل مخاطبتهمتحتوي مجموعة األدوات عىل المواد  المناسبة لفئات عمرية مختلفة لمساعدة الش  * 

. رسائل لمقدمي الرعاية / اآلباء 1  

وس كورونا وكيفية اتخاذ االحتياطات2 ح فت  .قصص / كتيبات مصورة تش   

.قائمة األنشطة المصنفة حسب ثالثة سيناريوهات3  
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 الجزء األول: رسائل لآلباء ومقدمي الرعاية
 

وس كوفيد   أو كورونا الجديد: رفاهك النفشي ورفاه أطفالك 19فتر
وس كوفيد  ي فت 

أو كوورنا  19ستساعدك النصائح التالية عىل تقليل التوتر والقلق لديك ولدى أطفالك فيما يتعلق بتفش 

 لألطفال األكت  
ً
 مفيدة لك كوالد، ويمكن أن تكون هذه النصائح مفيدة أيضا

ً
ا الذين الجديد.  وفيما يىلي تجد نصائحا

ً
سن

 يعتنون بأطفال آخرين، كما يمكن أن تفيد أي شخص يقدم الرعاية لألطفال. 

 

 :
ً
 مهما

َ
عتتر رفاهك أنت

ُ
 لماذا ي
 نك من التفكت  بشكل أوضح

ّ
 ألنك رفاهك يمك

 نك من التكّيف بشكل أفضل
ّ
 ويمك

 ا  صت 
 وسيجعلك أكتر

 وستكون قادًرا عىل فهم مشاعر وسلوك أطفالك بشكل أفضل 

  ي جعِل جسدك أقوىكما
 
 سيساهم رفاهك النفشي ف

  ي تتفاعل بها أنت مع هذا العالم
ي بالطريقة التر ة وما دون يفهمون العالم الخارج  ي سن الثانية عش 

 
وألن األطفال ف

ة برفاهك أنت . ولذا فإن رفاههم النفشي مرتبط مبارس  ي  الخارج 

 

ي 
 نصائح لرفاهك العاطف 

 ا كافًيا من الراحة، لكن ال ت
ً
ي الشيرخذ قسط

 ف 
ً
 قِض ساعات طويلة جدا

 خذ كل يوم بعض الوقت لنفسك 

 ان  تحدث مع األصدقاء أو الجت 

  من ذلك، ابق عىل اطالع من خالل مطالعة 
ً
وس كورونا بشكل مستمر. وبدال ال تبحث عن األخبار المتعلقة بفت 

ي اليوم
ي وقت معي   لمرة واحدة ف 

 األخبار ف 

 حاول تميت   الحقائق عن الشائعات 

  لك من ممارسة التمارين الرياضية / تحريك جسمك كل يوم، حتر إذا لم تتمكن من مغادرة المكان الذي تعيش  ال 
ّ
بد

 فيه

  بمجرد اتباعك لجميع اإلرشادات المتعلقة بالنظافة والتواصل الحذر مع اآلخرين مع تجنب مالمستهم، قم بتهنئة

 ك وعائلتكنفسك عىل أنك تفعل كل ما يمكنك القيام به لحماية نفس

  ،تقّبل أنك إنسان وبالتاىلي من الطبيعي أن يصيبك القلق أو الخوف أو الغضب. إال أنه عندما تنتابك هذه المشاعر

 . ي األشياء الجميلة، وحاول التحدث بهدوء، وبطء، وحاول أن تتنفس بشكل طبيعي
 حاول أن تفكر ف 

 

 نصائح لمساعدة األطفال عىل الشعور بالتحسن: 
 يع األعمار: األطفال من جم

ام بروتي   أوقات تناول الطعام   
ات لم تطرأ عىل كل ناحية من نواجي حياتهم. ولذا يجب االلتر يحتاج األطفال إىل رؤية أن التغت 

 . وأوقات التنظيف وأوقات اللعب وأوقات النوم

 

 سنوات 13 - 6نصائح لكل فئة عمرية: 

   ي هذه الفئة العمرية من
ي األطفال ف 

كوابيس ومخاوف من فقدان الوالدين أو األجداد أو األشخاص يمكن أن يعان 

ي 
اآلخرين المقربي   منهم. أجبهم بأنك تتفهم مشاعرهم وأنه من الطبيعي أن تصيبهم هذه المشاعر: "معك حقٌّ ف 

 أن تخش  عىل سالمة جدتك، فهذا أمر مخيف بالفعل ..."



 

3 

 

  اتهم اسأل طفلك عما يفكر به و / أو يخاف منه. )فقد يكون األ طفال وخاصة األصغر سنا ربما قدموا تفست 

 من الواقع(
ً
ي يمكن أن تكون أكتر رعبا

 وتصوراتهم الخاصة التر

  .... دع األطفال يتكلمون واسمح لهم بالتعبت  عن مخاوفهم. ويمكنك استخدام جمل مثل "يخش  بعض األطفال أن 

  ا
ً
ث مع األطفال حول الحقائق، وال تبالغ، ولكن كن صادق

ّ
ا زائفة -تحد

ً
 وال تقدم وعود

  "ل ي المت  
 
منا بـ"سياسة البقاء ف ح لألطفال لماذا التر 

ّ
وس كورونا الجديد من االنتشار وليس  -وض فالسبب هو منع فت 

ل  ألنه من الخطر الخروج من المت  

 ر طفلك أنك بجانبه لتقديم الرعاية الجيدة له
ّ
 ذك

 ر الطفل بأن هذا الوضع لن يستمر إىل األبد )ولكن
ّ
ا زائفة( ذك

ً
 ال تقدم وعود

 بِق وسائل اإلعالم عىل األخبار طوال اليوم
ُ
 ال ت

    تجنب الحديث عن عدد المرض  ذوي الحاالت الخطرة أو المتوفي 

 
 

: القصص والقصص المصورة ي
 
 الجزء الثان

 
وس كورونا )1القصة  سنوات( 10-6: اسمي فتر  
وس  الغرض:  كورونا عند األطفال من خالل تهدف القصة إىل تخفيف ضغط الخوف من فت 

ي يسببها وما التدابت  الوقائية الشخصية الموض بها 
وس واألعراض التر ح كيفية انتقال الفت  رس 

ي صفحة محددة مما 
 
لحماية أنفسنا. تطلب القصة من األطفال التعبت  عن مشاعرهم ورسمها ف

تفاعلية.  قصة ها يجعل  
 

 

 

 

 2القصة 
ُ
ي  م: ح

 
سنة( 11-6) اتالحيوان مزرعة ف  

ي الغرض: 
 
 بسعادة ف

ً
ي تعيش معا

تتحدث القصة عن مجموعة من الحيوانات المختلفة التر

ي 
 
ة مليئة بالحمت  المريضة. بدأت الحيوانات ف مزرعة ما حتر أحض  المزارع شاحنة صغت 

إلقاء اللوم عىل الوافدين الجدد لجلب المرض الجديد إىل المزرعة. تنتهي القصة عندما 

 جميع تقرر الحي
 
وانات التعاون مع بعضها بالحفاظ عىل مسافة بينهم حتر تتعاف

ي المزرعة. 
 
 الحيوانات وتعيش مًعا ف

 
 

 
 

سنة( 13-7: العالم الطائر )3القصة   
ل وتجنب االجتماع مع  الغرض:  ي المت  

 
قصة خيالية عن طفل نصحه الوالدان بالبقاء ف

وس. عندما يفهم الطفل  أصدقائه ي الفت 
ح سبب التدابت  الوقائية وتفش  . يظهر عاِلم طائر لش 

ل لقراءة المزيد الفايروسكيفية انتقال  ي المت  
 
ي وقت فراغه ف

  ليصبح، يقرر أن يقض 
ً
   . عالما
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 الجزء الثالث: الدعم النفشي والجتماعي وأنشطة التعلم
أنشطة داخل األرسة - سنة 13-6الفئة العمرية:    
 

: إتبع القائد1شاط الن  
ي  الغرض: 

ل الذي يستطيع توجيههم أثناء الصعوبات وأثناء تفش   مقدم الرعاية هو مثال لكل طفل، األطفال يتبعون قائد المت  

كت   
وس كورونا، يلعب مقدم الرعاية الدور الرئيشي لحماية األرسة من المرض والمواقف الصعبة من خالل التر عىل فت 

 النظافة الشخصية. 

 الخطوات: 

  عندما يحي   وقت الغذاء، سيلعب مقدم الرعاية دور القائد ويأخذ األطفال إىل

 .مرفق غسل اليدين

  سيخت  مقدم الرعاية األطفال: اليوم سنتعلم كيفية تنظيف اليدين بالطريقة

 .الصحيحة

ا بالماء الجاري •
ً
 .رطب اليدين جيد

 .الصابون لعمل رغوةاستخدم كمية كافية من  •

ي دوائر ، مما يضمن لك أيضا فرك  •
 
افرك يديك ف

. يجب فرك لمدة   20تحت األظافر وعىل الرسغي  

 .ثانية عىل األقل

 .شطف اليدين بالماء الجاري حتر تتم إزالة كل الصابون •

 .جفف اليدين بمنشفة نظيفة •

ل واطلب منهم ممارسة الطريقة اآلن ، قم بمشاركة الصابون والماء والمناشف مع األطفا •

 .الصحيحة لغسل اليدين

ي كل مرة بعد استخدام المرحاض ، وبعد اللعب وقبل األكل ،  : الستنتاج
 
ناقش مع األطفال أنه ف

 أنفسنا والعائلة من األمراض.  لحمايةيجب أن نغسل أيدينا 

 
 
 

ل2شاط الن : فريق عمل يحافظ عىل نظافة المت    
أثناء الصعوبات ، يكون األطفال الذين يسعون إىل مزيد من االهتمام من مقدمي الرعاية ومعظم مقدمي الرعاية منشغلي    الغرض: 

لية.  ي األنشطة المت  
 
 بصعوبات الحياة والهدف من هذه األنشطة هو جعل األطفال يشاركون ف

 الخطوات: 

  ي يسأل مقدم الرعاية األطفال ماذا يمكنك أن تفعل لمساعدتنا
 
ف

ل نظيف؟ ثم أضف: نظف مساحتها ، وساعد  الحصول عىل مت  

ل ،  ل ، وعدم صنع الفوض  داخل المت   األرسة عن طريق تنظيف المت  

ي سلة الغسيل، 
 
ل وضع المالبس القذرة ف وترك األحذية خارج المت  

 .والحفاظ عىل نظافة نفسك

 ص غالًبا ما يحتوي الغبار واألوساخ عىل جراثيم. هذا صحيح بشكل خا

عندما يتم جلب األوساخ من الخارج. من الجيد منع دخول األوساخ 

ا تنظيفها بانتظام. 
ً
ل ولكن أيض  إىل المت  

  ل مهمة للغاية. إذا كان الكثت  من الناس يجلسون أو  
ي المت 

 
التهوية ف

ي من نزلة برد 
ي غرفة ذات تهوية بسيطة ، فإن أي جراثيم تأنر

 
ينامون ف

ي الغرفة.  أو سعال تنتش  بسهولة إىل أي
 
 شخص آخر ف

  ل ، عىل سبيل المثال: جمع األلعاب خالل النهار ، اطلب من األطفال مساعدتك عن طريق الحفاظ عىل نظافة المت  

ي سلة الغسيل ، وترك األحذية خارج الباب ، والمساعدة عن 
 
بعد االنتهاء من اللعب ، وجمع المالبس المتسخة ف

 ة عن طريق التنظيف غرفهم / مساحتهم. طريق تغيت  مالءات األرسة ، والمساعد
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: لعبة المرآة3شاط الن  
تشجيع المشاركة والتعبت  عن المشاعر وتعزيز فهم األشخاص الذين لديهم مشاعر وعواطف مختلفة. لتعزيز التعاون  الغرض: 

 .ودعم أفراد األرسةاألرسي 

 :الخطوات

  إذا كان لديك طفل . ي خطي  
 
ي اطلب من األطفال الوقوف ف

 .واحد ، فإنك تشكل السطر الثان 

  ا
ً
ح أن خط  .سوف يقوم بالتمثيلوأن الخط اآلخر  سوف يلعب دور المرآةارس 

  مشاعر إيجابية، مثل القوة والشجاعة والسعادة والهدوء، ويقوم الممثلون بتنفيذ هذه تسمية الرعاية ب مقدميقوم

ي كل التفاصيل المرآةالمشاعر. تحاول 
 
 .نسخ الممثل ف

  ومرآة لكل 
ً
 .مشاعراليأخذ كل خط دوًرا ليكون ممثال

ي قمنا بها للتو.  -: أخت  األطفال استنتاج
ي اللعبة التر

 
العواطف هي مشاعر الناس. لقد رأينا مجموعة متنوعة من العواطف ف

ي حياتك. من الطبيعي أن يكون لديك مشاعر مختلفة. لكن ال يجب أن 
 
ا عىل ما يحدث ف

ً
يمكن أن تتغت  المشاعر اعتماد

 دائمنشعر 
ً
از والمفاجأة. يختت  بالغضب أو الحزن. هناك ستة عواطف أ ا  

ساسية: الفرح والحزن والغضب والخوف واالشمت 

ي العالم ويشعرون بنفس هذه المشاعر األساسية. 
 
ي كل مكان ف

 
 الناس ف

 

 

القبضة -: كيفية التعامل مع العنف 4شاط الن  
".  الغرض:  ي كيفية قبول العنف عىل نطاق واسع عىل أنه "طبيعي

 
جعل األطفال يفكرون ف  

 الخطوات: 

 يك للطفل )طفل ، أم ، أب ، أخ أو أخت(. اطلب اآلن اب حث عن رس 

 شخص
ً
ي كل زوج أن يمسك بيده ويصنع قبضة. ثم يتعي   عىل  ا

 
ا ف

ً
واحد

يكهم إيجاد طرق لفتح القبضة  رس 

 منحهم دقيقة واحدة للقيام بذلكا. 

  ربما او . ي
ي قام بها الشخص الثان 

قف العمل واسأل عن نوع األشياء التر

م الناس حاولوا فتح القبضة جسدًيا ، عندما كان بإمكانهم ستجد أن معظ

يكهم فتحها  .أن يطلبوا من رس 

 م اطلب من األطفال التجمع ومتابعة األسئلة أدناهث: 

 ؟ الجسديةماذا جرب الكثت  منا الطرق ل
ً
 لحل هذه المشكلة أوال

ي اللعبة مشاكلنا  لحلناقش مع األطفال عدم استخدام العنف واستخدام الطرق السلمية استنتاج: 
 
ي رأيناها ف

، بالطريقة نفسها التر

العنف. من خالل استعمال عن طريق التحدث وليس   

  

تصور مساحة آمنة -: كيفية التعامل مع الخوف 5النشاط   
خاء. الهدف من هذا اىل  األطفال يحتاج الغرض:  النشاط الدعم للتعامل مع مشاعر الخوف وتعلم كيفية ممارسة تقنيات االستر

خاء والتصور.   تعلم تقنية جديدة لالستر

 الخطوات: 

  / ي الغرفة
 
ح  المساحةاطلب من األطفال / الطفل اختيار مكان ف والجلوس أو الوقوف أو االستلقاء بشكل مريــــح ارس 

كت   فقط عىل أنفسهم ، وليس عىل بعضهم البعض للحظة 
لهم أنهم سيقومون بنشاط خياىلي قصت  ، واطلب منهم التر

 .يمكنهم إغالق عيونهم إذا كانوا مرتاحي   للقيام بذلك

  يبطئون تنفسهم. اطلب من الطفل أن يتنفس ببطء بضع مرات مما يبط  عقولهم ألنهم 

  .ا
ً
ي مراقبة األطفال جيد

 
من المهم القيام بهذا التمرين ببطء. خذ وقتك ف

ي أي 
 
خاء ف أخت  األطفال أنه يمكنهم فتح أعينهم أو إيقاف النشاط واالستر

 وقت. 

  ا
ً
ا تعرفه بالفعل، ربما يكون مكان

ً
ا ، ربما يكون مكان

ً
ا هادئ جد

ً
تخيل مكان

لما أنها مساحة مريحة وجميلة وتشعر أنك ، طاه و لم تزره من قبلتتخيل

حاول اآلن أن ترى كيف يبدو: ما هو اللون الذي تراه؟ هل . بحالة جيدة

ة؟ دافئة أم  ة أم صغت  هناك أشخاص آخرون أم أنك وحدك؟ هل هي كبت 

 باردة؟ هل هناك روائح جميلة؟ هل هناك أصوات جميلة تسمعها؟
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 ي هذا ا
 
ا، ثم قل: بما أنك ف

ً
لمكان الجميل، تشعر باالستقرار والتوازن. تشعر باألمان، تشعر بالهدوء ، ربما توقف مؤقت

 بعض األفكار يمكن أن تجعلك تشعر بالهدوء أو بالراحة. 

  عندما يكونون مستعدين، اطلب منهم فتح أعينهم ببطء مرة أخرى. قم بدعوة األطفال لمشاركة تفاصيل حول

ي ذلك: كيف كان مكانهم الجميل معك أو مع أطفال آخرين إ
 
 ؟ هل شعروا بالرضا عند تخيل مكانهم؟شكلهذا رغبوا ف

  دائمأخت  األطفال: هذا مكان يمكنك 
ً
ي ذهنك. عندما تواجه صعوبة ا

 
 من حولك.  زيارته ف

 

 

من هو الصديق؟ -: الصداقة 6النشاط   
 .استكشاف معت  الصداقة ومناقشة الصداقة مع طفلك و لقضاء الوقت معهم الغرض: 

 الخطوات: 

 ي المناقشة
 
. شجع األطفال عىل المشاركة ف ي

ح أنك ستناقش اآلن الصداقة وماذا تعت   .اطلب من األطفال الجلوس. ارس 

  ي كل سؤال قبل
 
استخدم األسئلة أدناه لتسهيل مناقشة حول الصداقة. تأكد من أن الطفل لديه فرصة للمساهمة ف

. يختار مقدم الرعاي ا عىل كيفية تطور المناقشة. ها هي االنتقال إىل السؤال التاىلي
ً
ي يجب طرحها ، اعتماد

ة األسئلة التر

كيف يمكن لصديق أن يساعد؟ كيف تبدأ الصداقة؟ ماذا يحدث إذا   ؟األسئلة: ما هو الصديق؟ لماذا لدينا اصدقاء 

ا لشخص عىل الرغم من أنك ال توافق 
ً
ا؟ هل ال يزال بإمكانك أن تكون صديق

ً
ا يزعج صديق

ً
ء أو فعلت شيئ ي

عىل كل ش 

 تحب نفس األشياء بالضبط؟ ماذا تحب أن تفعل مع األصدقاء؟

ي لهم،  رسم الصداقة: امنح كل طفل مساحة وأقالم رصاص و  استنتاج: 
ي الصداقة وماذا يعت 

 
ورقة. اطلب من األطفال أن يفكروا ف

األطفال عىل عملهم الطفل او شكر ا ات و عن الصداقة. عندما ينتهي الجميع ، اجمع كل الرسومات أو اللوحالرسم واطلب منهم 

 الشاق. 
 

 

 

كيف تخطط لمراجعة الكتب   -: التعليم 7النشاط 
سنة( 13-7المدرسية )  

نصائح لألطفال حول استخدام وقتهم  المنشور يقدم هذا  الغرض: 

لمراجعة كتبهم المدرسية وكيف يمكنهم إدارة وقتهم لتحقيق أقض 

فهم  طرق مختلفة لتساعدهم عىل استفادة منه. كما يوفر مختلف

 .واجباتهم المدرسية وحفظها

  المواد: 
ً
 . المنشور مطبوعا

 
 

 
 
 
 

سنة( 13-7: امأل الصناديق الفارغة بالرقم الصحيح )8النشاط   
ي  الغرض: 

 
من خالل المعادالت الرياضية البسيطة، سيتمكن األطفال من قضاء وقتهم ف

مناهجهم المدرسية. هذا يساعدهم عىل تحديث أنشطة و القريبة من األنشطة المتعلقة 

ي المدرسة 
 
ي قاموا بها ف

كت   فقط عىل كتبهم  من دونالرياضيات التر
إجبارهم عىل التر

  المدرسية. 
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 13-6: مساعدة األرسة عىل الوصول إىل المستشف  )9لنشاط ا

 سنة(
ي  الغرض: 

 
ي نشاط يمكن أن يساعدهم ف

 
يكون األطفال أكتر عرضة للعنف عندما ال يشاركون ف

ي مساعدة  تنشيطالحد من محنتهم. يهدف النشاط إىل 
 
اكهم ف تركت   األطفال من خالل إرس 

 األرسة عىل الوصول إىل المستشف  من خالل المتاهة. 

 

 
 

تيب 10النشاط   9-6): إعادة كتابة الحروف األبجدية بنفس التر
 سنوات(
ي ملصق واحد يساعد األطفال عىل التعرف عىل الحروف الغرض: 

 
وجود الحروف األبجدية ف

 وحفظها. 

تيب.  الخطوات:  يجب عىل األطفال إعادة كتابة جميع الحروف بنفس التر  
 

 
 

 
سنة( 13-6: اقطع و شكل بشكل صحيح )11النشاط   
ي نشاط يمكن أن يساعدهم يكون األطفال أكتر عرضة للعنف عندما ال الغرض: 

 
يشاركون ف

ي نشاط 
 
اكهم ف ي الحد من محنتهم. يهدف النشاط إىل جذب تركت   األطفال من خالل إرس 

 
ف

 متداخل يساعد مخيلتهم و قدرتهم عىل اتخاذ القرار. 

 الخطوات: 

 ا بناًء عىل األلوان ً  يجب عىل األطفال قطع المربــع الكبت  إىل ستة عش  مربًعا صغت 

  ي يجب تجميع
 
ي اللون ف

 
ي تتطابق مع بعضها البعض ف

ة التر المربعات الصغت 

 .مجموعة من أربعة مربعات أصغر

  ة ببعضها البعض إلنشاء صورة جديدة يجب إعادة ربط المربعات األربعة الصغت 

 لفاكهة ما. 

 

ي صٍف واحد )تك 3: حجز 12النشاط 
 
-6توك( )-تاك-صناديق ف

 سنة( 13

ي نشاط يمكن أن يساعدهم  الغرض: 
 
يكون األطفال أكتر عرضة للعنف عندما ال يشاركون ف

ي نشاط 
 
اكهم ف ي الحد من محنتهم. يهدف النشاط إىل تنشيط تركت   األطفال من خالل إرس 

 
ف

 .متداخل يساعدهم عىل التفكت  قبل اتخاذ القرارات

يك آخر للعب معه. يمكن أن يكون أح العملية:  د الوالدين / مقدمي يحتاج الطفل إىل رس 

 .الرعاية أو أخ أو أخت
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