
التطابق يحتاج الطفل إىل االستقرار و

االنسجام في الحياة نتيجة التزامهم

وانضباطهم حتى يشعروا باألمان

فقد يتعرض طفلك للعديد من

التغيرات في حياته و حينما  يكون

الوالدان  مستقرين و منسجمين

ومنضبطين في حياتهم وعىل قدر

من االلتزام فهذا يوفر للطفل الدعم

وتكوين بنية متكاملة .

التطابق يمكن أن يكون صعبا. كن لطيفا مع نفسك. أنت تفعل أفضل ما تستطيع.

فيما يلي بعض األفكار لتقديم التطابق:

قم بتحديد روتين ونظام حياتي معين
لطفلك عىل سبيل المثال (ضع طفلك عىل

السرير للنوم في نفس الوقت كل ليلة) . 

عندما تضع قاعدة ، التزم بها وأخبرهم

لماذا. عىل سبيل المثال ، "النار

ساخنة، ويمكن أن تؤذيك ، لذلك ال

يمكنك االقتراب منها."

إذا أردت تطوير سلوكيات ايجابية  للطفل في المنزل ليصبح أكثر تعاون , انتقي سلوك معين

للطفل وراقبه  وامنحه الثناء أو مكافئة محببه إذا قام بفعل هذا السلوك . عىل سبيل المثال 

( تستطيع اللعب مع أصدقائك إذا قمت بالمساعدة في تنظيف هذا المكان ) 
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الخيارات
قد يشعر األطفال بالتوتر

واالرتباك عندما يكون هناك

العديد من الخيارات، وقد

يساعده أن تحدد أو تقلل

الخيارات لطفلك ، خاصة عندما

يكون هناك العديد من األشياء

الخارجة عن إرادته.

االستقالل وبداية إتخاذ القرارات

ألنفسهم

تطوير الثقة بالنفس واحترام الذات

قبول المسؤولية

بناء قدرات حل المشاكل

إعطاء خيارات طفلك

يساعده عىل:

ابدأ باختيار واحد أو اثنين: "يمكنك ارتداء قميصك األصفر أو قميصك األزرق". انتظر إختيارهم. إتخاذ

القرارات قد يستغرق بعض الوقت.

إذا كان طفلك حزين أو غاضًبا ، فيمكنك أن تقول: "أرى أنك غاضب مني بسبب .... إذا احتجت إىل

ذلك ، يمكنك الراحة لمدة 5 دقائق أو يمكنك مساعدتي في إعداد العشاء. هذه هي اختياراتك اإلثنين. "
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فيما يلي بعض األفكار إلعطاء خيارات في المنزل:

 



المشاعر و االنفعاالت
منذ الوالدة وحتى سن المراهقة ، يتعلم طفلك عن المشاعر ويحاول التحكم بها، ولكنهم

.بحاجة لمساعدتكم

 

 أن تكون قادرة عىل تحديد المشاعر. ما هو الغضب؟ ما هو الحزن؟ ما هي اإلثارة؟

 يتعلم كيفية التعامل مع المشاعر. كيف يمكنني أن أهدأ عندما أغضب؟ كيف يمكنني

مساعدة صديقي الذي يشعر بالحزن؟

 ينظر إلي تعامل الكبار مع المشاعر. يتعلم األطفال من سلوكيات البالغين. نحتاج إىل

إظهار طرق صحية لألطفال للتعبير عن مشاعرهم مثل الغضب واإلحباط وكذلك الحب

واإلثارة والسعادة.

يحتاج األطفال إىل:

ربما يمكننا الذهاب في نزهة معاً ,

يساعدني هذا عىل الهدوء في

بعض األحيان !

"أستطيع أن أرى

أنك مستاء. كيف

يمكنني أن

أساعدك؟"
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استخدم الجسم
عندما تكون اللغة او الكلمات غير كافية، يعبر

االطفال عن انفسهم بتصرفات تظهر في حركات

أجسادهم او طريقة لعبهم

 

قد ال يتمكن طفلك من إخبارك سبب تصرفه أو

شعوره الذي يمر به. إنهم بحاجة إىل السيطرة و

الهدوء أوالً ، ثم التواصل مع نفسهم قبل أن يكونوا

مستعدين للتفكير العقلي مجدداً.

 

ابدأ بالجسم لمساعدة طفلك عىل السيطرة.

 

قد يكون من المفيد تقديم بعض الطرق لتهدئة

طفلك باستخدام جسمه. تذكر أن األطفال ال

يستطيعون التفكير المنطقي في التقلبات الالارادية

وإنفصالهم عنكم.

 

تحرك، اركض، اقفز، ألعب

 

االطفال يحتاجون للحركة، هل يستطيع

طفلك الخروج والجري لمدة 10 دقائق؟

تنفس

 

التنفس يساعد عىل تهدئة الجهاز العصبي.

هل تستطيع التنفس 3 مرات بعمق مع

طفلك؟ شهيق 1،2،3،4، ثم زفير 1،2،3،4

 

هذه بعض الطرق الستخدام الجسد

لمساعدة طفلك
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