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تقوية
األطفال
Arabisch

متكني التعلم بكل الحواس

يكتشف األطفال الصغار العامل من خالل
اللعب .ويتعلمون بكل حواسهم من
خالل السمع والشم واللمس والتذوق
والب رص .لهذا السبب يُ عترب االتصال
املبارش مع اآلخرين واألشياء الحقيقية
والطبيعة غاية يف األهمية .فمثال
الرضب عىل املقالة مبلعقة خشبية أو
وضع األشياء يف الفم أو ملس
الحلزون أو شم زهرة :ال ميكن
ألي تطبيق أن يعوض هذه التجارب.

امنحوهم االهتامم الكامل

من املهم بناء عالقة مستقرة مع
طفلكم يف السنوات األوىل من حياته.
هذه العالقة املستقرة تنشأ عندما
تالحظون برسعة حاجة طفلكم إليكم
وتتفاعلون مع هذه الحاجة بالشكل
املناسب قدر اإلمكان ،فعىل سبيل املثال
عندما يحتاج طفلكم إىل الطعام أو
املواساة أو النوم أو القرب أو حفاضات
جديدة .ويحتاج األطفال الصغار إىل
االهتامم الكامل من قبل الوالدين الذين
يتحدثون معهم وينظرون إليهم
وينشغلون بهم .فإذا كان الهاتف الذيك
يشتت انتباهكم كث ريا فهذا
ليس جيدا لعالقتكم مع طفلكم.

طفلكم يحتاج إىل الحركة

هيئوا لطفلكم فرصة التحرك كث ريا منذ
البداية .فلكل مرحلة عمرية إمكانياتها
املختلفة :التطلع إىل اإلمساك بأصبع أو
لعبة ،الرفس عىل بطانية ،التدرب عىل
الدوران ،محاولة القيام بالخطوات األوىل،
التدحرج عىل العشب ،القف ز ،التسلق
عىل حج ر .تُعترب خ ربات التعلم املتنوعة
مهمة يف كل مرحلة من العم ر .ويجب
أن يتمكن األطفال الرضع من الحركة
بحرية عدة م رات يف اليوم
واألطفال الصغار عدة ساعات يف
اليوم – عىل أن يكون جزء
من هذا الوقت يف الهواء الطلق.

ال تستخدموا وسائل اإلعالم
الرقمية إال نادرا

يف السنة األوىل من العمر ال يستطيع
األطفال استيعاب حتى أبسط مقاطع
الفيديو ألن الصور تتغري برسعة كبرية.
كام ال يقدر األطفال الصغار عىل التمييز
بني الفيديو هات والواقع .ووسائل
اإلعالم الرقمية ال تساعد األطفال الرضع
واألطفال الصغار عىل التطور .بل عىل
العكس من ذلك :فإن الدراسات ت ُظهر
عىل سبيل املثال أن مشاهدة التلفاز يف
السنوات األوىل من الحياة مرض للتطور
اللغوي .فاألطفال ينامون بشكل أسوأ
كام يضطرب التواصل بني الوالدين
والطفل .وبالنسبة لألطفال الصغار حتى
سن ال رابعة يجب أن يظل استخدامهم
لوسائل اإلعالم الرقمية استثناء .وإذا
اس تُ خدمت من وقت آلخر فينبغي أال
يستغرق ذلك أكرث من نصف ساعة.

اهتموا بتوفري ال راحة ىف
أوقات الوجبات

تناول الطعام جامعة يقوي العالقات
األرسية .أغلقوا الشاشات أثناء األكل،
فهذا سيجعل الحديث بينكم ممكنا.
تُظهر األبحاث أنه ميكنكم اإلحساس
بشكل أفضل مبدى الشبع واالستمتاع
أكرث بالوجبة إذا مل تستخدموا وسائل
اإلعالم أثناء األكل .وبالنسبة لألطفال
الرضع فإن وقت الرضاعة الطبيعية
أو إعطائه الرضّ اعة يُ عترب فرصة جيدة
للتواصل مع الطفل و بناء العالقة.
امنحوا الطفل أثناء ذلك أكرب قدر
ممكن من االهتامم .إذا كنتم تقرؤون أو
تشاهدون التلفاز أثناء اإلرضاع :فانتبهوا
إلشارات الطفل وتفاعلوا معه عىل الفور.
يويص الخ رباء بعدم استخدام األجهزة
الباعثة لإلشعاع يف املناطق
املجاورة للرضع واألطفال إال نادرا.

استخدموا وسائل اإلعالم
املناسبة لعمر الطفل

تُعترب الكتب املصورة أو الكتب الصوتية
أو املوسيقى املناسبة لعمر الطفل
هي األفضل الكتساب الخربة األولية
الستخدام وسائل اإلعالم .فاألطفال
الصغار يحبون الق راءة بصوت عال
والنظر يف الكتب واالستامع إىل القصص
أو املوسيقى بشكل جامعي .كام أن
االتصال باألقارب عرب سكايب أو نظر
الطفل إىل صوره الشخصية عىل الهاتف
الذيك يُ عترب أحد طرق تقديم األجهزة
الرقمية لألطفال الصغار .وإذا كنتم
مرة وعىل سبيل االستثناء تستعرضون
لعبة أو مقطع فيديو عىل الشاشة مع
طفلكم فتحققوا أوال من التصنيف
العمري واستفرسوا عنه بشكل دقيق.

رافقوا طفلكم

ال ترتكوا طفلكم وحده أمام الشاشة .إذا
كنتم تستخدمون وسائل اإلعالم الرقمية
مع طفلكم :ف راقبوا إشاراته .وإذا بدا
الطفل مرهقا أو غري مركز أو متوت را
أو مشتت االنتباه فهذه عالمة
إليقاف تشغيل الجهاز.
تكلموا مع طفلكم عام حدث.

كونوا قدوة حسنة

يدرك الرضع واألطفال الصغار الكثري
عن مدى استخدام أجهزة التلفزيون
واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية يف
األرسة .وألن األطفال يتعلمون كث ريا من
خالل التقليد ،فمن املهم أن تكونوا أنتم
بأنفسكم قدوة يف االستهالك املعتدل
لوسائل اإلعالم .وبالنسبة لألصغر
سنا فكلام قللتم من تكريس وقتكم
لهاتفكم الذيك يف حضور طفلكم كان
ذلك أفضل .امنحوا انتباهكم
لطفلكم وليس لوسائل اإلعالم!
م راكز تقديم املشورة يف كانتون زيورخ
 – Kinder- und Jugendhilfezentrum kjzم راكز تقديم املشورة
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