
 كيفية البدء

تذكر أننا ال نعرف كل شيء ، ولكن ال نعرف كل شيء ، ولكن ال 
 نحن جميعا نتعلم هذا معا. .يمكن أن يكون لها أي شيء

 

إبقائهم منخرطين  ؛تصبح شريكا مع اآلباء واألمهات واألسر
 ونشطين في العمل المدرسي للطفل.

تذكير األسر أن تتخلى عن طفلها في المدرسة في  ;تعيين التوقعات
 الوقت المحدد، مع كل ما تحتاجه ليومهم الدراسي.

استخدم منصات مدارس األطفال لتحديد من هم  المعلمين;تواصل مع
 المعلمون وكيفية االتصال.

إنشاء منطقة في البرنامج الذي يستخدم  ;إعداد مساحة التعلم
فقط ل 'اليوم الدراسي'. )** انظر نشرة على محطة العمل بيئة العمل 

 للحصول على نصائح حول
 ترتيبات الجلوس(.

 المغلقة في األماكن وقت االستراحة

 الحقيقة حول وقت الشاشة

 

 نصائح لمساندة 
  التعليم عن بعد

 
 مساعدة األطفال على التأقلم والتعلم والنمو

 مجموعة عمل سن المدرسة

Child Care  
Resources 

وهناك عدد من الدراسات على تأثير وقت الشاشة تبين 
أن لديها القدرة على آثار ضارة على اهتمام األطفال, 
تعلم, النوم, وحتى الوزن. طريقة واحدة للتفكير في 
وقت الشاشة هو النظر في الجدول الزمني للطفل 

العام. هل وصلوا لرعاية راحة جيدة وتغذية جيدة؟ هم 
الحصول على ما يكفي من الوقت في الهواء الطلق / 

االنخراط في اللعب خالل النهار؟ هل لديهم فرص 
متعددة للمشاركة في تفاعالت ذات مغزى أثناء رعاية 
الطفل؟ من خالل التأكيد على اللعب والعافية البدنية 

واالتصاالت اإليجابية يمكننا التخفيف من آثار وقت 
 الشاشة على قدرة الطفل على التعلم.

عند التفكير في كيفية تفريق يوم األطفال، 
تأكد من إضافة الوقت حيث يمكنهم أن يكونوا 
مبدعين والعمل على مشاريع منفردة. وهذا 

يعطي أدمغتهم فرصة لالسترخاء والتأمل 
وتمتد. إتاحة األنشطة وتيسير استخدامها 

  في أي وقت، من خالل

وجود األطفال اختيار واحد أو اثنين من  1
الكتب المفضلة لديهم لقراءة أن يكون 
في منطقة مريحة عندما يكونون على 

 استعداد لالستراحة.

2 
الفن مع الدهانات الطازجة  easelإعداد 

وقماش فارغ حتى األطفال لديهم 
استراحة لتنشط الجزء اإلبداعي من 

 الدماغ.

ترك األلغاز خارج لألطفال لحلها  3
والعمل على كما يذهبون، 

بحيث يمكن أن تعود إليهم خالل 
 وقتهم.

الحفاظ على منطقة الكتابة الخاصة بك مخزنة  4
مع مقص شحذ وأقالم الرصاص الملونة. اترك 

أوراق التلوين أو المصنف لألطفال 
 الستخدامها.



 موارد إضافية

 أهمية اللعب في الهواء الطلق
تظهر الدراسات أن األطفال الذين يحصلون على النشاط البدني المنتظم يعانون من تحسينات ليس فقط في مستويات لياقتهم 

 البدنية ولكن في وظيفة الدماغ أيًضا. حتى الفرص الصغيرة والبسيطة للتنقل قبل بدء اليوم يمكن أن تُعَد أدمغتهم للتعلم.

 أفكار اللعب في الهواء الطلق التي تدعم التعلم
 البستنه األغاني والموسيقى   الرياضيات والعلوم القراءه

بالحركة إلى   األطفال القيام
أو  األغاني التي يعرفونها بالفعل، 

مع الرقص  القيام أغنية جديدة
تعليمها للمجموعة. على أغنية ثم  

اطلب من األطفال توضيح 
الكلمات باستخدام أجسامهم 
لمحاكاة شكل كل حرف ، أو 
تمثيل قصة قرأوها ، أو التي 

 تمت قراءتها بصوت عاٍل.

دمج مهام الحركة مثل القفز 
الرافعات، يجلس القرفصاء، 

وتشغيل في مكان مع تسلسل 
العد. إنشاء سباقات التتابع التي 

تشمل الرياضيات والعلوم 
 المشاكل.

تتطلب البستنة الحركة 
البدنية والتفاعل مع األرض، 

وأن تكون منصة لتعليم 
 العلوم والتغذية.

 حرية االختيار
دقيقة الختيار نشاط في الهواء الطلق قبل العودة إلى العمل المدرسي.   01إلى  01السماح لألطفال باستراحة من 

شجعهم على المشي والركض والتمدد. جعل جميع المعدات الخاصة بك في الهواء الطلق متاحة لالستخدام. إعطاء فواصل 
 لألطفال في مجموعات أصغر بحيث يكون لديهم مساحة للعب دون انقطاع.

 الصحة النفسية لألطفال

الصحة النفسية هي جزء أساسي من العافية الشاملة 
لألطفال. تؤثر الصحة البدنية والعقلية على حد سواء على 

طريقة تفكيرنا وشعورنا والتصرف في الداخل والخارج. إن الروابط 
اإليجابية مع مقدمي الرعاية والبالغين حيث يتلقى األطفال 

الحب والتوجيه والشعور باالنتماء يمكن أن تحدث فرًقا كبيًرا في 
 قدرة الطفل على التعامل مع اإلجهاد والتحديات التي تواجهنا 

  تغيير العالم. تعزيز الصحة النفسية في برنامجك من خالل؛

تعرف على  .ساعدة األطفال على الشعور باالنتماء
 كل طفل وعائلته وتأكد من أنهم يشعرون بالترحاب.

  

توفير قواعد الفصول الدراسية  ;ضمان السالمة العاطفية
سهلة الفهم وممارسات االنضباط العادل وضمان محاسبة 

 جميع األطفال على قدم المساواة مًعا.
 

نموذج المهارات االجتماعية  ;تعليم السلوكيات اإليجابية
 مثل حل المشاكل وحل النزاعات.

  

إعطاء األطفال فرصة لمساعدة  ؛مساعدة اآلخرين 
بعضهم البعض في العمل المدرسي، أو أخذ زمام المبادرة 
في نشاط ما، وهذا يساعد على بناء احترام الذات ويتيح 

 فرصا لالعتراف اإليجابي.

 تخاذ القرارات الذكية حول استخدام وسائل اإلعالم للشباب االطفال
https://www.naeyc.org/resources/pubs/yc/mar2015/smart-decisions-about-media-use  

 
  

 وقت الشاشة أثناء فيروس كورونا
https://childmind.org/article/screen-time-during-the-coronavirus-crisis/   

  
 حافظ على صحتك ونشاطك مع التعلم الظاهري والمنزلي 

 
https://www.actionforhealthykids.org/staying-healthy-and-active-with-virtual-and-at-home-

learning/ 
  

 الوقاية وتعزيز العافية -الرابطة الوطنية لعلماء النفس المدرسي 
 

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/mental-
health/prevention-and-wellness-promotion 

 

 الصحة النفسية لألطفال  -الجمعية األمريكية لعلم النفس 
https://www.apa.org/pi/families/children-mental-health 

GIVING EVERY CHILD A GREAT START 
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