
 تخطيط االسبوع 
ي العمر المناسب لذلك. قسم يومك الي عده مراحل   إذا ضع خطه يوميه وشارك اطفالك فيها 

مثل االستيقاظ، تناول وجبه  كانوا ف 

ل، العمل، اللعب سويا، القيام   األسبوعية الخطة. الطبيعة، والخروج ال اليدوية باألشغالالفطور، ترتيب البيت، تدبير أمور المي  

ي هذه 
 .واضح المعالم بيومواالطفال سيتمتعون  المرحلةستكون عامل مساعد ف 

 

 وقت الفراغ ملءاللعب و 
ي األماكن تمنع العائالت حال

ي  أكي   مساحةاالطفال  بإعطاء، ولذلك ينصح العامةيا من استخدام ملعب األطفال ف 
لف   والسماح المي  

 .وهنا يمكنهم التخلص من الطاقة الزائدة والقراءةوالكراسي لبناء برج او مغاره للعب  واألغطيةلهم باستخدام المخدات 

ي  اليدوية لألشغاليمكنك ادراج افكار 
ي تمكنك من أخذ األسبوعية الخطةاو فك االلغاز ف 

نت الكثير من الصفحات التر ي االنير
، يوجد ف 

 .األفكار لتطبيقها مع طفلك

يير  البيت بما صنعت ايدي اطفالك من زينه تمت بصله لهذا الشهر و  الحلويات   اعداد شهر رمضان يقف عىل األبواب، هذه فرصه لير 

 .لهذا الشهر الفضيل المناسبة

 .تعطيك بعض االفكار وتحفزك عىل اتمام النشاط مع طفلك نيمكن ا المرفقةالصور 

 

ي الهواء الطلق العائلةخروج افراد 
ه ف   للتي  

ي وممارسة الرياضة مهمان طالما يمكن للعائالت الخروج مًعا. 
ل طوال اليوم. الهواء النقر ي المي  

 لذلك،يصعب عىل األطفال البقاء ف 

ل مًعا. يرج  االبتعاد عن العائالت واألطفال اآلخرين. الغابات  كعائلة،يرج  االنتباه إل اللوائح الحالية:   ال يزال بإمكانك مغادرة المي  

ة أو استخدام حديقتك مناسب ي أو الحدائق الكبير
إذا كانت متوفرة. زيارة المالعب غير مسموح بها. )حالة المعلومات  الخاصة،ة للمش 
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 التواصل مع االخرين

يمكن استخدام الوسائط  المثال،الشعور بالوحدة والعزلة. عىل سبيل  األزمة، لتجنب االخرين خالل تصال معاال من المهم البقاء عىل 

مثل مشاهدة المسلسالت واألفالم مع مساعدة ملحق    ممكنة،الرقمية لهذا الغرض )مثل محادثات الفيديو(. األنشطة الشائعة 

امن مع الجميع ويمكن إجراء الدردشات الحية لذلك،للمتصفح. ونتيجة  . يتم تشغيل الفيديو بشكل مير   

 

ي الحياة اليومية
اك األطفال ف   إش 

ي 
ي المهام اليومية. بهذه الطريقة، يتم إعطاء المساعدين الصغار مهاًما ويتم دعمهم ف 

اك األطفال ف  بشكل عام، نوصي بإش 

 استقالليتهم. 

 

 مساعدة أطفال المدارس

 :فهناك فرص للتعلم عبر اإلنترنت بنفسك، صمم خطة تعليمية لطفلك وقسم وقت التعلم. إذا كنت ال تستطيع دعم طفلك 

يقدم الراديو البافاري للطالب من الرابع إلى الثالث عشر مقاطع فيديو تعليمية في الرياضيات واأللمانية واإلنجليزية والفرنسية 

 .ء والكيمياء والتاريخ والفن والموسيقى والدين واألخالق واالقتصاد والجغرافيا وعلوم الكمبيوتر والالتينية وعلم األحياء والفيزيا

100-daheim-schule-https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite 

 

 

 



ح الوضع لألطفال  ش 

ح له لماذا لم يعد يذهب إل روضة األطفال أو المدرسة. هناك تجارب   يحدث،ما  متحدث مع أطفالك عن حالة الطوارئ هذه. اش 

 . عىل سبيل المثال توضح أهمية غسل اليدين األطفال،مختلفة مع 

 

 

 


