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   المرض
 الدعم النفش   واالجتماع   و ادوات التعلم لتفش 

ازية  األنشطة النفسية واالجتماعية والتعليمية خالل اإلجراءات االحتر
 

 المقدمة: 

   أثناء
   قد  المعدية، األمراض تفش 

   الذي الجماع   والحزن القلق. أسباب لعدة الضيق من األطفال يعان 
 المجتمع منه يعان 

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

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

ازية اإلجراءات بسبب االجتماع   والتفاعل المحدودة الحركة بسبب  أو  الجماع   التجمهر  حظر  أو  التجول حظر  مثل االحتر

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

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

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

   عليهم يعتمدون
 
والبقاء.  الرعاية ف  

 

وس كورونا  إيصال : المساعدات اإلنسانية خالل سيناريوهات فتر  

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

وس    الدعم الحزمة منهذه  تهدف الذي يسببه وكيفية انتشاره.  األعراض و كورونا وإبطائه ه  أن تكون عىل دراية جيدة بفت 

   واألنشطة باألدوات قائمة توفت   إىل التعلمو ادوات  النفش  
كاء يمكن التر   حال حدوث  استخدامها  والتعليم الطفل حماية لش 

 
ف

: هات التاليةالسيناريو   

اتيضالفر   السيناريوهات 

 ازية مثل  و  دخول المخيممن حد ال إغالق الطريق ، و  التدابت  االحتر

  زوار  الحد من
  المجال اإلنسان 

 
  تحد من العاملي   ف

المؤسسات التر

 الخارج   لمساعدة األطفال واألرس

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

 الموظفي   المجتمعيي   مساعدة األطفال واألرس

 

ال يمكن الوصول إىل األطفال  .1

واألرس من قبل الجهات اإلنسانية 

 الخارجية

  ازية مثل حظر التجول واإلغالق وعدم الحركة  صارمةتدابت  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

 الخ.  و اب -وتسو تويتر و فيسبوك االجتماعية مثل 
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الوحدات إىل العاملي   ف

أو العاملي   المجتمعية الداخلية 

  ،   الخارجيي  
  المجال اإلنسان 

 
 ف

خدمات موارد و وال يمكنهم االتصال ب)

نت   فاي(-واي -اإلنتر

 نت متاح  2سيناريو كما فرضيات ، ولكن الوصول إىل اإلنتر

فيسبوك و تويتر و  الستخدام وسائل التواصل االجتماع  مثل

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

نت  اإلنتر
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الوحدات إىل العاملي   ف

أو العاملي   المجتمعية الداخلية 

  ،   الخارجيي  
 
  ف

  المجال اإلنسان 

خدمات موارد و يمكنهم االتصال ب)

نت  فاي(-واي -اإلنتر

 

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

  اآلباء/  الرعاية لمقدم   سائل. ر 1

ح كتيبات مصورة/   صص.ق2 وس تش  االحتياطات اتخاذ  وكيفية كورونا   فت   

سيناريوهات ثالثة حسب المصنفة األنشطة ائمة.ق3  
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 الجزء األول: رسائل لآلباء ومقدم   الرعاية
 

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

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

 مفيدة لك  
ً
ا الذين  هذه النصائح ، ويمكن أن تكونكوالد الجديد.  وفيما يىل  تجد نصائحا

ً
 لألطفال األكت  سن

ً
مفيدة أيضا

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

 

عتتر رفاهك
ُ
  لماذا ي

 
:  أنت

ً
 مهما

  نكألنك
ّ
 من التفكت  بشكل أوضح رفاهك يمك

 نك
ّ
 من التكّيف بشكل أفضل ويمك

 ا وسيجعلك  صت 
 أكتر

  وسلوك أطفالك بشكل أفضلوستكون قادًرا عىل فهم مشاعر 

  جعل  كما  
 
 جسدك أقوى سيساهم رفاهك النفش  ف

 ة   سن الثانية عش 
 
  تتفاعل بها أنت مع هذا العالم  يفهمونوما دون  وألن األطفال ف

العالم الخارج   بالطريقة التر

ة برفاهك أنت . ولذا فإن رفاههم النفش  مرتبط مبارس   الخارج  

 

  
 نصائح لرفاهك العاطف 

  ا
ً
  الشير الراحة،كافًيا من   خذ قسط

 ف 
ً
 لكن ال تقِض ساعات طويلة جدا

 خذ كل يوم بعض الوقت لنفسك 

 ان  تحدث مع األصدقاء أو الجت 

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

  اليوم
  وقت معي   لمرة واحدة ف 

 األخبار ف 

  تميت   الحقائق عن الشائعاتحاول 

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

 فيه

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

 ا يمكنك القيام به لحماية نفسك وعائلتكنفسك عىل أنك تفعل كل م

  ذه المشاعر، إال أنه عندما تنتابك هيبك القلق أو الخوف أو الغضب. بالتاىل  من الطبيع  أن يصتقّبل أنك إنسان و

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

 

 تحسن: اللشعور بنصائح لمساعدة األطفال عىل ا
 

 األطفال من جميع األعمار: 
ام بروتي   أوقات تناول الطعام   

ات لم تطرأ عىل كل ناحية من نواج  حياتهم. ولذا يجب االلتر يحتاج األطفال إىل رؤية أن التغت 

 . وأوقات التنظيف وأوقات اللعب وأوقات النوم

 

 سنوات 3 - 0نصائح لكل فئة عمرية: 
  كنت هؤالء األطفال يشعرون  

  والجسدي. حاول قدر اإلمكان مخاطبتهم بالطريقة نفسها التر
بمدى قربك العاطف 

 .
ً
 تخاطبهم بها من قبل، حتر لو كانوا أطفاًل

  عمر الثانية تقريًبا ، ُيكتر األطفال من استخدام كلمة "ال". تقبل  
 سلوك طبيع  هذا األمر فهو ف 
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 سنوات 6 - 3نصائح لكل فئة عمرية: 
 ر طفلك أن

ّ
 ك بجانبه لتقديم الرعاية الجيدة لهذك

  ،اكتسبوها من قبل  
 . مثال قد يصيبهم التبول الالإراديعىل سبيل الفقد يفقد بعض األطفال القدرات التر

  تجنب أن تحرمهم من ذلك، و .   هذا العمر األشياء ويحبون أن يكونوا مشغولي  
 
  نفس لكن يستكشف األطفال ف

 
ف

 . المكان الذي تعيشون فيه الوقت تأكد من أن يتم ذلك داخل

 

  : القصص والقصص المصورة
 
 الجزء الثان

 
(سنوات 6-0) كورونيلو   قصة: 1 القصة  
 المتعلقة المشكلة فهم عىل األطفال مساعدة: الغرض

. الوثيق االتصال عدم المهم من ولماذا  المعدية باألمراض  

 اسأل•  عال   بصوت" كورونيلو  قصة" قراءة•  : العملية

 أنه يعتقد  كان  إذا  ، تشعر /  يشعر  كيف  ، رأيه عن الطفل

ء مشابه  
ه ما  لش   لطفل يرسم أن الطفل من اطلب•  اختت 

   آخر 
 
ا  األكت   لألطفال بالنسبة. قصة ف

ً
ا  يمكنك ، سن

ً
 أيض

ة رسالة كتابة  طلب . صغت   

 

 

 

 الجزء الثالث: الدعم النفش   واالجتماع   وأنشطة التعلم
األرسة داخل أنشطة   
 

(سنة 3-0) هنا؟ من. هنا  أنا : 1 شاطالن  
ول حاول  يزيد  أو  يفتح أن يمكن هذا  ؛ واألطفال الرضع عند  العي    مستوى إىل الت  

ذلك.  بعد  سيحدث ما  يعرفون دعهم. األطفال مع والتفاعل التواصل  

 أو  نادي   
  إذا  ما  لمعرفة الطفل أو  الرضيع راقب. الطفل أو  الرضيع اسم غت 

 . الصوت أو  الصوت عىل يركز  كان

  هنا؟ من. هنا  أنا "كرر عبارة" 

 الرضيع اسم أضف ، المرة هذه لكن" هنا؟ من. هنا  أنا " ، أخرى مرة الغناء 

 .الرعاية مقدم واسم الطفل أو 

 االبتسام أثناء مرات عدة ذلك رر ك . 

 الغرفة إىل شخص يدخل ندما ع ،   
 (الشخص اسم) ، انظر " ، ينادي أو  يغت 

 ."ألصدقائنا التلوي    ح ونود  ، هنا ( الطفل اسم) ، مرحًبا " ، قل ثم ،" ناه

 

 

 

  (سنوات 6-0) الموسيفر  صنع يمكننا : 2 شاطالن
   واليدين لذراعكا-موسيقية آلة مثلللعزف  أجسادهم سوف يستعملون أنهم الصغار  األطفال أخت . 

 عىل التصفيق أو  ، أصابعهم رفع أو  ، بأيديهم التصفيق: بأجسادهم األصوات إلصدار  الممكنة الطرق بعض أري  هم 

 .بقبضاتهم األرض عىل أو  الطاولة عىل الطرق أو  ، بأيديهم الفخذين

    وتكراًرا  مراًرا  سماعها  من الصغت   الطفل أو  الرضيع يتمكن حتر  وكررها  الخاصة أغنيتك أنش . 

 غناء أثناء تأرجح أو  وارقص ذراعيك بي    الصغت   الطفل أو  الرضيع أمسك   
 . المألوفة األطفال أغان 
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  أرى: 3 شاطالن
ً
(سنة 3-0) شيئا  

ول حاول  يزيد  أو  يفتح أن يمكن هذا  ؛ واألطفال الرضع عند  العي    مستوى إىل الت  

. ذلك بعد  سيحدث ما  يعرفون دعهم. األطفال مع والتفاعل التواصل  

 أرى؟ ماذا " ، اسأل. حولك من مختلفة أشياء إىل أرس   أو  التقط" 

   
 الصغت       الطفل أو  الرضيع شجع. الغرفة حول الصغت   الطفل أو  الرضيع مع امش 

 .الطفل أو  الرضيع يلمسها  عندما  القوام عن تحدث. القوام أنواع جميع لمس عىل

  أن عىل للتأكيد  الفرصة واغتنم( والحرائق السكاكي   ) الخطرة األشياء عن األطفال أبعد 

 .لمسها وعدم األشياء هذه حول حذرين يكونوا  أن يجب األطفال

 

 
 
 

 

(سنة 3-0) الهادئ التحدث وقت: 4 شاطالن  
 هذا  ؛ واألطفال لرضعمع ا بالجسد   أو  بالعي    اتصال إنشاء حاول

 عىل ويساعدهم ،هممع والتفاعل التواصل يزيد  أو  يفتح أن يمكن

كت    كيفية  تعليمهم
 . ذلك بعد  سيحدث ما  يعرفون دعهم. التر

 أو  الرضيع طفلك مع للتحدث الوقت بعض خصص 

 .الصغت  

 يجلس دعه   
 .بيده يمسك وربما  ، حضنك ف 

 أي حول الصغت   الطفل أو  الرضيع مع بهدوء تحدث 

ء  
ا  يكون قد  ش  ً  النموذجية المواضيع تشمل. لالهتمام مثت 

   حدث/  سيحدث ما  أو  ، محيطك عن التحدث
 أو  ، اليوم ذلك ف 

 .العائلة وأفراد  األصدقاء عن

 

 
(سنة 3-0) تفعل ما افعل أن يمكن هل: 5 شاطالن  
 بطرقهم معهم والتحدث إليهم التحدث يتم عندما  يستمعون الرضع األطفال أصغر  حتر 

 يصدر  أو  وذراعيه بساقيه ويلوح البالغ الشخص فم يتحرك بينما  يشاهدون إنهم. الخاصة

ا 
ً
عند الرد.  أصوات  

 لعبة العبوا  ، الصغار  واألطفال الرضع جلوس أثناء "  
 " قلدن 

ً
 بسيطة بأفعال قم. قليل

 رأسك عىل وربت صفق ، المثال سبيل عىل. يفعلوا ما تفعل تجعلهم أن وحاول أمامهم

ب
ّ
 .آخر إىل جانب من رأسك وقل

   ء وافعل وفمك وأنفك عينيك إىل أرس  
 يد  خذ . الصغت   الطفل أو  الرضيع مع نفسه الش 

؟ انظر . "وفمه أنفه/  عينيه يلمس/  واجعله الطفل أو  الرضيع  
 ." أنفك وهنا  أنف 

 عىل دوائر  ارسم" ؛"عاليا قفز ا" ؛" قدمك عىل اضغط" ؛"رأسك المس" مثل مهمة أداء الصغار  األطفال من اطلب 

 . إلخ ؛" معدتك

 
(سنوات 6-4) القائد  اتبع: 6 شاطالن  

 وسيلة هو  األدوار  تعيي    إن. فريق من جزء بأنهم الشعور  إىل األطفال يحتاج

األطفال.  مع التفاعل وتنظيم الثقة وبناء بالمسؤولية الشعور  لزيادة  

  واحد  طفل اختيار   
 األطفال ويتبعه القائد  يستيقظ. قائدا  ليكون عائلتك ف 

   تحركه أثناء يقلدونه ، اآلخرون
 ،بالرأس اإليماء ، التصفيق ، الغرفة ف 

 .إلخ ، القفز  ، التلوي    ح

  اللعبة وتستمر  جديد  زعيم اختيار . 

  قادة ليكونوا  األطفال اختيار   
 بشكل اليدين غسل مثل األخرى األنشطة ف 

 . األلعاب وجمع ، صحيح
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سنوات( 6-4المس األزرق ): 7 شاطالن  
كت    مهارات استخدام لألطفال يمكن

 . مع الموسيفر  الرعاية مقدم يسميها  مختلفة أشياء عىل للعثور  لديهم التر

 التحكم أو  موسيقية آلة عىل العزف الطفل أو  أنت يمكنك   
 
 محمول هاتف/  مشغل من الموسيفر  تشغيل ف

   الموسيفر  تشغيل أثناء بشعة الرقص أو  التحرك عليهم أن األطفال/  الطفل أخت. 

  المتحكم الشخص يقول ، الموسيفر  تتوقف عندما   
 
" حذاء المس" أو " أنف المس" أو " أزرق المس" الموسيفر  ف

ء أو  لون أي أو   
   آخر  ش 

 
ء أو  اللون هذا  لمس الجميع عىل يجب. الغرفة ف  

 عىل وليس ، آخر  شخص عىل الش 

 .أنفسهم

   
 
 الدور.  بتغيت   الطفل/  الرعاية مقدم يقوم ، الموسيفر  فيها  تبدأ  مرة كل  ف

 

   
(سنوات 6-4) المرآة تمرين: 8 شاطالن                                       

 بعضهم مع للتفاعل طريقة وإيجاد  عواطفهم عن التعبت   عىل األطفال تشجيع : الغرض

  التقرب من بعض.  دون البعض

 أن يمكن أشقاء، هناك كان  إذا ) تقريًبا  متر  1 مسافة عىل أمامك الطفل ضع : الخطوات

  يكونوا 
ً
ا  وابق ، بالعي    اتصال عىل ابق(. معا

ً
ا  - تماًما  هادئ

ً
السماع  من يتمكنوا  حتر  هادئ

 
ً
   التمرين يتم أن يجب! جيدا

 
يك سيبدأ . تام صمت ف    األول الش 

 
 ببطء أيديهم تحريك ف

 عىل يجب(. ذلك إىل وما  ، الرسغ ودائرة ، أيديهم وفتح ، أيديهم عىل الضغط) شديد 

يك    الش 
   الحركة هذه نسخ الثان 

يكهم مرآة انعكاس كانت  لو  كما   ، الوقت نفس ف  . لش   

 يك يمكن  وربما  ، الجانب إىل ببطء تصل ، أكت   تصبح بأن للحركة يسمح أن للش 

  
ا  بطيئة الحركة كل  تكون أن يجب. تنحت 

ً
يك يمكن بحيث ، جد    للش 

   يتبعها  أن الثان 
 ف 

 .الوقت نفس

 دقائق 3 لمدة بصمت ذلك يستكشفون األطفال دع . 

  يك يؤدي: المبادلة أدوار ، الش   
يك يعكس الثان  ما  األول الش 

يك األول  . يفعله الش 

كلنا   لتحركعند ا شعورك هو  ما : يىل   ما  األطفال اسأل : إلستنتاجا

 خطوات؟ أي اتباع الصعب من كان  هل مًعا؟

 
  
 
(سنوات 6-4) الضوء موجة: 9 شاطالن  

. والتوتر  القلق عىل التغلب: الغرض  

  : الخطوات

خ. مري    ح وقوف وضع عن ابحث•     بالطول اشعر . كتفيك  استر
 الفقري عمودك ف 

. رأسك من العلوي الجزء خالل ومن  

 بتها عىل األرض. ارجعها اىل الخلف و ث ، األمام إىل اليشى قدمك ضع 

  الهواء طفو اجعل يديك ت: تنفس  
  ، رأسك وفوق لألمام ف 

ً
 موجة ترسم أنك متخيل

 رأسك فوق الساطع الضوء من

   من بموجة تستحم كنت  لو  كما   ، الكتفي    وتجاوز  ، أسفل إىل يديك حرك: الزفت 

 . المهدئ البارد  الضوء

 ة عن تقل ال  لمدة التدفق هذا  عىل حافظ  رسم تخيل نفس، كل  مع. أنفاس عش 

   الضوء من الموجة تلك
، كل  مع. فوقك الجميل الشاف   الالمع الضوء أن تخيل زفت 

 . ومتاعبك ضيقك ويزيل ، فوقك يتدفق الالمع

  تنفس. األمام إىل اليمت   القدم مع اآلخر، الجانب عىل كرر   
 خذ . الضوء  حمام ف 

   به تشعر  توتر  أو  سلبية أي من وتخلص نفًسا 
 التطهت   بتدفق اشعر . الداخل ف 

 . وانتعاشك الخفيف
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 (سنوات 6-4) شجرتان: 10 شاطالن
خاء وإجراءات ، الجسم وع   تشجيع : الغرض  .اإليجابية االستر

 بمفرده، الطفل كان  إذا . أذرعهم لتمديد  كافية  مساحة مع لوجه وجًها  الوقوف منهم اطلب أشقاء، هناك كان  إذا  : الخطوات

 . (الطفل حجم بنفس كونلت ركبتيك عىل جلسا)  الطفل يواجهوا  أن للبالغي    يمكن

  
ً
يكك،ل قف مواجها يكك نحو  قدميك أصابع مع الورك، مفصل مسافة قدميك مع والوقوف ش   رس 

  ا  وكن ، عينيك أغمض
ً
  يصبح الفقري عمودك دع: لطيف

ً
 .طويل

 خ    فكر . كتفيك  استر
 
ها  قدميك أصابع ارِخ . قدميك ف  .واسع نطاق عىل وانش 

 الشجرة جذور  مثل تماًما  واسع، نطاق عىل تنتش   األرض، إىل قدميك من تنمو  جذور  هناك أن تخيل. 

 ا  قوًيا  تكون أن عىل الشجرة مثل تماًما  الجذور  هذه تساعدك. الجذور  تلك قوة مدى تخيل
ً
ا  وتنمو  وثابت

ً
 عن بعيد

 تساعدك فه  . األشجار  جذور  مثل تماًما  ، الجيدة األشياء استخالص عىل تساعدك الجذور  هذه أن تخيل. األرض

 .النمو عىل وتساعدك الطعام تناول عىل

  قلبك، حتر  بطنك، إىل ساقيك، خالل من جسمك، أنحاء جميع إىل والطول الخت   هذا  ينتقل أن يمكن كيف  اشعر 

 .رأسك أعىل وحتر  شجرة، مثل ينمو 

 خ يكك وابتسم عينيك افتح هدوئك، عىل حافظ اآلن،. كتفيك  استر  .لش 

 شجرة مثل متجذر  القامة، وطويل واقفا  تزال ال  أنت. 

 ،استمر  اآلن   
 
يكك ف ك عىل للحفاظ اىل رس   .تركت  

  يكك بمحاكاة ابدأ يك - رس  ، قدمك ارفع: أ  الش   عىل ليس) ساقك بجانب أعىل أو  كاحلك،  جانب عىل وضعها  اليمت 

يك(. ركبتك  (. ركبتك عىل وليس) ساقك بجانب أعىل أو  كاحلك،  جانب عىل وضعها  اليشى، قدمك ارفع: ب الش 

  استمر . حاولوا ان تكونوا متوازني    كالكما   
 . ومتوازن وقوي ثابت أنت. الثابث قدمك خالل من الوقوف زرع الجذور  ف 

 

 

 

   األنشطة
   او تقديمها من قبل تسهيلها  يمكن التر

الحكومية غتر  المنظمات موظف   
ا 
ً
   الوضع عىل اعتماد

 من العديد  أن مراعاة يرج  . لوجه وجًها  األرسة زيارة من متطوع أو  مجتمع   ميش  يتمكن قد  ، المنطقة ف 

   الزائر  تقبل ال  قد  العائالت
وس.  انتشار  لتقليل الحالية الظروف ظل ف  الفت   

 
 

(سنوات 6-4) االحتماالت  كرة:  11 شاطالن  

. عنها  والتعبت   الرغبات/  االحتياجات عىل التعرف: الغرض  

   ضعهم األشقاء، من قليل عدد  لديك كان  إذا •  : الخطوات
 طفل   مع اجلس أو  دائرة، ف 

 و  وحاجة أمنية عن التعبت   لألطفال يمكن. الكبت   السحري كاالباش  يشبه لميش ا لوحده

 يرد  سوف اليوم؟ تحتاج ماذا " األطفال/  الطفل المعلم يسأل• . كاالباش  من" أخذها"

 دون التقليد  للطفل يمكن أشقاء، هناك كان  إذا . )ويقلده إليه يحتاج ما  قائال  الطفل

. (التقليد تفست   إىل اآلخرون األطفال وسيحتاج التحدث،  

 هذا  كان  هل تحتاجه؟ عما  تسأل عندما  شعورك هو  ما : يىل   عما  المشاركي    اسألاالستنتاج: 

احتياجاتك؟ اآلخر  فهم هل مفيدا؟  

 

 

 
(سنوات 6-4) المشاعر  عن التعبتر : 12 شاطالن  

. مشاعرهم عن التعبت   عىل األطفال مساعدة: الغرض  

 عن الطفل اسأل. العواطف جميع عىل التعرف بإمكانه كان  إذا  عما  الطفل واسأل العواطف بطاقات اعرض : الخطوات

   المشاعر 
. األسباب معه وناقش تمثله التر  

. بطاقات العواطف: المواد   
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(سنوات 6-4) الذاكرة بطاقات: 13 شاطالن  

. الخوف مع التعامل عىل األطفال ومساعدة النظافة حول الوع   تعزيز : الغرض  

   بشكل البطاقات ضع•  : الخطوات
قلب الجهة  مع الطاولة/  األرض عىل عشوان 

، بإحضار  األول الالعب يقوم• . المصورة نحو األرض  نفس لديه كان  إذا  بطاقتي  

فضها  فإنه وإال  بها  فسيحتفظ الصور     الالعب سيقوم•  أخرى مرة ست 
 بنفس الثان 

ء،  
  الش 

ً
 اللعبة ستستمر •  ؛ بالمباراة القيام أجل من األخرى البطاقات تذكر  محاوًل

البطاقات.  من المزيد  لديه الذي الالعب هو  الفائز . البطاقات تنته   حتر   

مطبوعة مصورة بطاقة: المواد   

  : مالحظات
 
 مبللة بمنشفة البطاقات نظف آخر، إىل طفل من فيها  تنتقل مرة كل  ف

طفل.  لكل البطاقات من واحدة مجموعة ترك يمكنك وإال . مطهر  برذاذ  أو   
 

 

 

 

 

وسات دم: 41 شاطالن (سنوات 6-4) الفتر  

. الخوف مع التعامل عىل الطفل مساعدة : الغرض  

  ضع. وقصها  مناسب بحجم صورة كل  اطبع : الخطوات
 
 عىل قشة أو  خشبية عصا

. قصة إنشاء الطفل من اطلب أو  قصة إلنشاء الدم استخدم. لتثبيتها  الظهر   

وسال صور : المواد  أو  خشبية وعص   سميكة اذا امكن قاور ا عىل مطبوعة اتفت 

 قشة. 

ة سيتعامل الطفل كان  إذا : مالحظات  بمنشفة بتنظيفه فقم ، الدم مع مبارس 

. أخرى مرة استخدامه قبل مطهر  أو  مبللة  
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