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المزيد حول ما يمكنك القيام به لدعم نمو طفلك في األشهر القليلة   أن تتعلميأثناء االستعداد للعودة إلى المنزل مع طفلك، قد يكون من المفيد 
 األولى في المنزل.

 بيئة المنزل
احتياجات طفلك على أفضل وجه   تلبيتوفير مساحة في المنزل  إن

جزء مهم من دعم نمو طفلك. يمكن أن تساعد البيئة التي  هو 

التي واألشياء  والوضعياتتتضمن مجموعة متنوعة من األنشطة 

الطفل   طريقة استخدامم الحركي )في تحسين التعلّ  تحفّز الحواس

 جسمه( والذاكرة. ل

ويحملها  ليمسكهاده ويمد يألعابًا مختلفة لينظر إليها  لطفلك قدمي •

م في جسمه  يتعلم التحكّ  لكي ضعي طفلك في وضعيات مختلفة •

 بطرق مختلفة 

ك بسهولة أو  لطفلك التحرّ  تتيحالتي  الوضعياتاستخدمي  •

 الوصول إلى لعبة 

السلوكي   هتدعم تطور قومي بتحفيز طفلك بطرق أخرى •

  القوام مختلفة  ألعاباستخدام ي. قد يشمل ذلك التدليك ووالحسّ 

 موسيقى، إلخالو

لها عندما  يبيطفلك واستج على  التي تظهر اإلشارات يراقب •

إلى   عندما قد يكون بحاجةأو  لمتابعة ما تقومان بهيكون مستعًدا 

 راحة. للاستراحة أو  

 التفاعل االجتماعي المبكر

  ينوقتًا تكون يراسيستمتع طفلك بالتفاعل معك ويستفيد منه. اخت

  ي". راقبما يريد"يحدد  يهبهدوء ودع  بمفردكمافيه أنت وطفلك 

 يهوامنح يتجاوبكيف  لمعرفةطفلك  التي تظهر على شاراتاإل

الشعور بالتعب  نفعل. اأنه تعب أو  ينفترات راحة إذا كنت تعتقد

من العالمات التي تدل على أن طفلك قد  هي وإبعاد رأسه عنك 

 .بمن اللع اكتفى

 المقترحة ألنشطةابعض 

استخدمي أصواتًا مختلفة  -تحدثي أو غنّي لطفلك  •

تعابير وجه مبالغ فيها واستخدمي يابتسم •

 تعابير وجههدي أصوات طفلك أو قلّ  •

 كي طفلك أو دلّ  مّسدي •

األلوان الزاهية أو  -استخدمي الكتب أو األلعاب لينظر إليها طفلك  •

 األبيض واألسود هي األفضل ك المتباينةاأللوان 

يلتفت  –طفلك وهو يتواصل معك  يراقب •

يتابع تحركاتك  إلى صوتك،  عند سماع

 يراك.  ماعند يفرحو

طفلك أن  يتذكر -إلى طفلك  يانظر •

مسافة  يستطيع رؤيتك بأفضل شكل من  

 . سم ٣٠و ٢٠تتراوح بين 

المبكرة  األلعاب
 ألبيض واألسود اك متباينةبألوان  ألعابصور أو  •

 يمسكها بيده خشخيشات صغيرة  •

 وسيقيةمألعاب  •

 ذات ألوان زاهية ومتباينة  هواتف محمولة •

تعليقها  والورق الالمع والخرز التي يمكن الحلقاتألعاب بسيطة مثل  •

 أمام الطفل 

 ة القوام ألعاب مختلف •

 كتب مصورة بسيطة  •
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  2020مارس آذار/ –التفاعل المبكر مع طفلك في المنزل  

 للمزيد من المعلومات 
( أو طبيب األطفال أو ممرضة  GPإلى طبيبك المحلي ) يتحدث

 صحة األم والطفل. 

Women’s websiteذات صلة على موقع  معلومات صحائف  

 للعب والتفاعل على اطفلك  الوضعيات التي تساعد

تاريخ ميالده. ل وليس  والدتهموعد ل وفقّاح للطفل  العمر المصحّ  يحسبه. ونموّ  تطّورهح" عند التفكير في المصحّ  هإذا ولد طفلك مبكًرا فمن المهم استخدام "عمر

ح" هو شهر واحد. يستخدم "العمر  ثالثة أشهر، فإن "عمره المصحّ موعد والدته ب ولد قبلكان قد ومن العمر أربعة أشهر  اآلن على سبيل المثال، إذا كان طفلك يبلغ 

 . عامهم الثاني أو الثالثيبلغ األطفال  إلى أن النموح" لتقييم المصحّ 

ة المبكر في المراحل  عالرضّ  نمو 

 ر التفاعل المبكّ 
مع طفلك في المنزل 




