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صالَة إِ َّن َّ
صب ِْز َو ْال َّ
ذيه آ َمنُىا استعينىا بِال َّ
"يَا أيُّها الَّ َ
َّللاَ
زيه" اآليت (.)351
َم َع الصَّابِ ِ
عه أبي سعيد وأبي هزيزة رضي َّللا عنهما عه النَّبي صلى ََّّللا عليه وسلم قال":ما
يُصية المسلم من نَصة وال وبة وال مم وال حض وال أري وال مم
حتً الشىكة يُشا ُكها إال كفَّش َّلَّلاُ تها خطاياه" متفق عليه.
تحية لهذه االم الرائعة التي اجتهدت لتقدم مثل هذا الملف الرائع لألمة العربية
واالسالمية كلها
( شفا هللا ابنها وجعله في ميزان حسناتها )
هي وهذا الرجل المميز الذي اجتهد عاما كامال في ترجمته واخراجة
أتى عثذ الشصاق نىسالذين شيثاني
قام برفع الملف علي االنترنت
جروب أخصائي التخاطب ( عماد السعدني )
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مق ّدمة
خبلؿ السنوات اؼباضية أعلن " "TEACCHعن ميبلد إجراءات لتقييم كتطوير برامج التعليم
تضمنت ثبلث مراحل أساسية:
الفردية َّ
اؼبوجهة ؽبذه اجملموعة من األطفاؿ ،عملية التعليم ىذه َّ
ٔ .يف البداية يكوف العمل على تقييم التطور اغباصل يف اؼبؤىبلت كالعجز عند الطفل يف
ـبتلف نطاقات العمل التوجيهي.
ٕ .على أساس ىذا العمل التقييمي كبدد اإلسًتاتيجيات التعليمية لتحقيق الغايات
كاألىداؼ اآلجلة.
 .3كبقق األىداؼ باستعماؿ برامج تربوية فردية كنشاطات تعليمية خاصة.
ىذه اؼبراحل الثبلثة توافق األجزاء الثبلثة من السلسلة "التقييم كاؼبعاعبة الفردية لؤلطفاؿ
التوحديُت أك الذين يعانوف اضطرابات النمو".
اعبزء األكؿ ربت عنواف ” "PSYCHO EDUCATIONAL PROFILEأك ” “PEPالذم ألَّفو
) (SCHOPLERو) (RECHLERسنة  ٜٜٔٚيعطي حملة عن اؼبؤىبلت كاؼبشاكل التعليمية عند الطفل
ٖ) اغبركة العامة)ٗ .
كيتضمن  ٚفصوؿ أساسية للنشاط التعليمي )ٔ:التقليد )ٕ .اغبواس.
اغبركة الدقيقة )٘ .التنسيق بُت العُت كاليد )ٙ .اإلدراؾ اؼبعريف)ٚ .الكفاءة اللغوية.
كيف اعبزء الثاين ” «teaching strategies for parents and professionalsيعاجل
عملية نقل معطيات التقييم كبو برنامج تربوم كيعرض بالتفصيل كيفية عمل برامج تعليمية فردية
للبيت كاؼبدرسة.
إف التعاكف ما بُت األكلياء كاؼبربُت ضركرم للحصوؿ على تسيَت منطقي للسلوؾ كلتطوير
برامج تعليمية فردية بصفة حسنة ،ليأيت بعدىا العمل على صياغة برامج خاصة بكل طفل.
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اعبزء الثالث كالذم ىو بُت أيدينا ىو عبارة عن ؾبموعة من النشاطات التعليمية اليت
طُبِّقت بطريقة فردية على األطفاؿ اؼبنضوين ربت برنامج  teacchكاليت أثبتت قباعتها،
موجهة لطفل ؿبدد كال يبكن تطبيقها
كسيبلح القارئ أف تفاصيل كل سبرين ككل التوجيهات َّ
على طفل آخر دكف إجراء تعديبلت.
البد على القارئ أف يتأىن إذا أراد تطبيق ؿبتويات ىذا الكتاب على الطفل اؼبقصود .ىذا
الكتاب " النشاطات التعليمية ألطفاؿ التوحد" موجو لتسهيل اإلجابة على طبس تساؤالت
يبكن للقارئ أف يطرحها خبصوص الطفل الذم يتكفل بو.
)1

ماذا أختار كنشاط تعليمي؟

ىذا الكتاب ؾبزأ إذل ٓٔ فصوؿ ،سبعة منها مذكورة يف اعبزء األكؿ من السلسلة،
باإلضافة إذل فصل خاص باالستقبللية كفصل لبلندماج االجتماعي كفصل لتسيَت
السلوكيات.
)2

ماىي األىمية التطبيقية لمصطلح السن العقلي ؟

الفصوؿ العشرة كلها منظمة على حسب اؼبستويات اؼبختلفة من التطور ،كيف كل
مبحث توجد نشاطات مرتبة من اؼبستول األدىن إذل اؼبستول األعلى أك على حسب درجة
الصعوبة.
)3

كيف أختار النشاط التعليمي المناسب للطفل ؟

كل النشاطات ؾبزأة إذل مؤىبلت منسجمة فيما بينها مثبل نشاط الفرز ىو يف األساس
ينتمي إذل الفصل اػباص بالتنسيق بُت العُت كاليد لكنو يتضمن مؤىبلت أخرل مثل اإلحساس
عرفنا مستويات التطور عند كل العناصر كىذا كي
البصرم كتلقي اللغة ،كلتسهيل العملية أكثر ّ
يتفادم اؼبريب النشاطات األعلى مستول مقارنة دبستول الطفل.
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 )4ماىي األدوات المطلوبة إلنجاز مختلف المستويات من النشاطات التعليمية ؟

األدكات اؼبستعملة يف كل نشاط ىي يف الواقع أدكات بسيطة متوفرة يف البيت كاؼبدرسة،
كما أهنا مألوفة عند الطفل فبا يسهل إكتساب مهارات جديدة.
 )5ماىي المشاكل السلوكية التي قد تواجهنا أثناء النشاطات التعليمية ؟

ىذا الكتاب يتضمن رصيدا معتربا من مشاكل السلوؾ األكثر انتشارا كاليت سبق كأف
صادفناىا أثناء التعليم .ىذه اؼبشاكل كحلوؽبا تَضمنَّها الفصل العاشر من ىذا الكتاب كما على
اؼبريب إال أف يتجو كبو ىذا الفصل ليجد اغبلوؿ اؼبناسبة للمشاكل اليت تعًتيو من حُت آلخر.
إف نواة ىذا الربنامج تعتمد على إقباز نشاطات على الطاكلة ؼبدة تًتاكح ما بُت ٘ٔ دقيقة
كساعة ،كىذه اؼبنهجية ىي شبرة ػبربة طويلة كىي موجهة لتشجيع مستعمليها على تطبيقها
لتحقيق النتائج اؼبرجوة.
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 )1التقليد
IMITATION
الركيزة األساسية يف التعليم كالتطور ،كبدكنو الطفل ال يتعلم الكبلـ كال
يُعترب التقليد ّ
يكتسب السلوكات األساسية .كالكثَت من األطفاؿ التوحديُت هبدكف صعوبات يف التقليد
لذلك يتوجب على اؼبربُت تلقُت الطفل قدرات التقليد.
كيعتمد التقليد أساسا على التكرار السهل كاؼبباشركالنطق كاإلشارة ،أما تقليد السلوكات
الدقيقة كاؼبركبة فيأيت مع الوقت.
كتسب عادة يف
إعتمدنا يف ىذا الفصل على التمارين اؼب َّ
وجهة ػبلق قدرات التقليد اليت تُ َ
حياة الطفل اليومية ،مثبل الكبلـ يعتمد على حركات الشفتُت كاللساف .كما تتضمن عملية
التقليد عدة عوامل أخرل كالتحفيز كاستعماؿ الذاكرة كالسمع كغَتىا.

 )1تقليد الضرب
التقليد ،اغبركة ٔ ،ٓ :سنة.

اغباسة البصرية ٔ ،ٓ :سنة.
الهدف :تعلم إستعماؿ الوسائل.

الغرض :تقليد الضرب باؼبلعقة.
األدكات :ملعقتُت ،اناء.

اإلجشاء :هبلس مراد قرب الطاكلة مقاببل لك ،كحاكرل أف ت ُشدِّم انتباىو بتحريك اؼبلعقة يف
عُت ،كضعي اؼبلعقة األخرل يف يد مراد
ؾبالو البصرم .أُطرقي باؼبلعقة على الطاكلة بريتم ُم ّ
كأمسكي يده ،مث ساعديو على طرؽ الطاكلة على كبو ريتم يدؾ األخرل .بعدىا إنزعي يدؾ
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تدرهبيا عن يده كالحظي إذا كاف بإمكانو أف يُتم العملية دبفرده .عندما ينجح دكف مساعدة
قومي بطرؽ اإلناء بريتم ُمغاير كال ِحظي ىل يقوـ دبتابعتك ،إذا دل يفعل ذلك ساعديو .بعدىا
كررم التمرين حىت يتمكن من إسباـ العملية دبفرده.
بدقيقة ِّ
الصوتي
 )2بداية التقليد ّ
تقليد الصوت ٔ .ٓ :سنة.

الهدف :تطوير التقليد الصويت.

الغرض :تقليد سلسلة من األصوات.

اإلجشاء :يف كل مرة يُصدر فيها صباؿ صوتا قومي بتقليده مث الحظي مدل إستجابتو كىل
عربم لو عن سركِرؾ كأعيدم عليو بُت اغبُت كاآلخر األصوات اليت
يعيده مرة أخرل .إذا أعاده ِّ

كرريها عليو مرات عديدة مث أضيفي
قلَّدىا سابقا كالحظي ىل يُقلدؾ أـ ال .إذا قلَّد األصوات ِّ
لو أصواتا أخرل يف كل مرة.
 )3تقليد األصوات
التقليد الصويت ٔ .ٓ :سنة.

الهدف :تشجيع التقليد الصويت.

الغرض :إعطاء مقاربة صوتية لفعل حركي.

اإلجشاء :إجلسي على كرسي كسعيد على ِح ْجرؾ مث ُىِّزيو أربع مرات مع ترديدؾ "بوـ،

بوـ ،بوـ ،بوـ " .بعدىا أرجحي بو إذل األرض كأنت سبسكُت بو مث أرجعيو إذل حجرؾ مع
عرب
ترديدؾ":بلوؼ " .كبعد إعادة ىذه اؽبيئة عدة مرات ِّ
غَتم معو طريقة اللعب كالحظي ىل يُ ّ
الصوت بعدؾ مع ؼبس شفتيو .إذا
عن صوت يشبو "بلوؼ" .حاكرل إفهامو بأف عليو أف يُصدر ّ
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دل يستجب يف اغبُت كاصلي معو الحقا حىت يتكلم .عند ؼبس شفتيو أنطقي الكلمة كي يفهم
بأنو ُمطالب بفعل ذلك أيضا.
 )4تقليد حركات صوتية
التقليد الصويت كاغبركي ٔ ،ٓ :سنة.

الهدف:

تشجيع التقليد الصويت كزيادة الًتكيز البصرم إذباه األشخاص اآلخرين.

اإلجشاء :إختارم كاحدا من النشاطات اؼبكتوبة أسفل .بيٍِّت ألضبد ما يفعل كساعديو
على تقليدؾ بتوجيو ِ
كررم
يده ،قللي من اؼبساعدة تدرهبيا حىت يتمكن من التعبَت عن الصوت ك ِّ
معو مث انتقلي إذل العمل اؼبوارل.
 أمثلة:
 ضعي السبابة على شفتيك كقورل "شوت".
 إضريب يدؾ برفق على فمك "  "tapoterكقورل " كا كا كا ".
 ضمي شفتيك مثلما تفعلُت مع ال ُقبل ( كأنك تُقبِّلُت ).
 )5تقليد لمس أعضاء من الجسم
التقليد ،اغبركة ٔ :ػ ٕ سنة.

اغباسة البصرية ٓ :ػ ٔ سنة.
التوافق عُت ػ يد ٓ :ػ ٔ سنة.
الهدف :تعلم رؤية شخص كتقليد أفعالو.

الغرض :تقليد ؼبس ثبلثة أعضاء من اعبسم.
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لشد إنتباىو ،عندما ينظر
اإلجشاء :إجلسي قرب الطاكلة ُمقابلة أيبن كاعملي ما ُبو ْسعك ِّ
كبوؾ قورل " أيبن إؼبس أنفك " كاؼبسي ِ
كجهي سبابتو كبو أنفو بيدؾ
أنفك .إذا دل يستجب ِّ

كررم معو
األخرل كقورل " :أيبن إؼبس أنفك "؛ ككاصلي ؼبس أنفك بيدؾ األخرلِّ .
شجعيو ك ِّ
تنسي أف ذبعليو يُرِّكز بصره كبوؾ عندما تلمسُت أنفك
حىت يتمكن من فعل ذلك لوحده ،ال ْ
كقورل " :أيبن إؼبس أنفك" ككافئيو يف كل مرة .عندما يتمكن من فعل ذلك  ٜمرات من ٓٔ
ؿباكالت أضيفي أجزاءن أخرل من اعبسم كاحدة تلو األخرل كفق الًتتيب اآليت :الشعر كالفم
كالعُت كاألذف.

 )6تقليد ضرب األيدي
التقليد اغبركي ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :تطوير التقليد.

اإلجشاء :إجلسي أماـ الطاكلة ُمقابلة صباؿ كقورل" :أنظر صباؿ" كاضريب يديك مع

كررم العملية كاجعليو
بعضهما بلطف مث أمسكي يديو كساعديو يف ضرهبما ككافئيو يف اغباؿِّ .
ينظر كبوؾ يف كل مرة .إضريب يديك مرة أخرل كاتركيو يقلدؾ لوحده ،كإذا حاكؿ ساعديو على
إهناء العملية ككافئيو .إذا دل يفهم اؼبطلوب منو كاصلي معو كساعديو مع مكافأتو .قلِّلي من
اؼبساعدة يف كل مرة بطريقة يفهم من خبلؽبا أنو يتوجب عليو تقليدؾ للحصوؿ على اؼبكافأة.

 )7تقليد حركة الذراعين
التقليد اغبركي ٕ ،ٔ :سنة.
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إتقاف حركة اإلرتطاـ ،اللغة ٖ ،ٕ :سنوات.
اغبركة العامة ،الذراعُت ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :تنمية التقليد اغبركي كفهم مصطلحات " فوؽ ،أسفل ،خارج ".
الغرض :تقليد حركة الذراعُت دكف مساعدة.

اإلجشاء :إجلسي ُمقابِلة موسى كانظرم إليو كقورل " :أنظر موسى " .ضعي يديك فوؽ

الرأس كقورل" :اليدين إذل أعلى" ،إذا دل يتجاكب معك ضعي يديو فوؽ رأسو كأمسكيهما بعض
الوقت كقورل" :اليدين إذل أعلى" .مث أنزرل يديك إذل أسفل كقورل" :اليدين إذل أسفل" ،أُبْسطي
يديك على اعبانبُت كقورل" :اليدين خارج اعبسم" كاتركيو يقلدؾ دكف أف تساعديو .كلكي يُنجز
حركي يديك بُت اغبُت كاآلخر دكف إعطاء أكامر أك أعطو أكامر دكف
ما يُطلب منو بشكل جيد ِّ
ربريك اليدين مث الحظي مقدار إستجابتو لئلشارة كاألمر.

 )8تقليد إستعمال أداة صوتية
التقليد اغبركي ٕ ،ٔ :سنة.

اغبركة الدقيقة ٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :زيادة اإلنتباه يف استعماؿ األدكات.
الغرض :تقليد إستعماؿ ثبلثة أدكات صوتية.
األدكات :لعبتاف تُ ِ
صدراف الصوت عند الضغط عليهما ،جرساف ،صفارتاف ،علبة متوسطة اغبجم.

اإلجشاء :إجلسي أماـ الطاكلة مقابلة يونس كقورل لو" :أنظر" .خذم اجملموعة األكذل من
األدكات كضعيها أماـ يونس كاجملموعة األخرل اؼبماثلة ؽبا دعيها عندؾ .إحرصي على أف يراؾ
مث اشرعي يف العمل " مثبل التصفَت باستعماؿ الصفارة " ،كاصلي التصفَت كساعديو على تقليدؾ
باستعماؿ يدؾ األخرل مع تكرار العملية كقورل " :اآلف دكرؾ " .إذا حاكؿ تقليدؾ كافئيو يف
كررم العملية مع األدكات الصوتية األخرل ،إذا حاكؿ
اؼبستع َملة يف العلبةِّ .
اغبُت كضعي األداة ْ
~ ~ 11
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ِ
فيو ،مثبل يهز الصفارة بدؿ اعبرس كبيٍِّت لو اإلجراء الصحيح.
تقليدؾ بصفة غَت متطابِقة ْأكق ْ
ساعديو ك ِّ
خفضي دعمك تدرهبيا حىت ينجح.

صورة1.1.ـ تقليد أداة صوتية :الجرس ،الصفارة ،لعبة للضغط.

 )9تقليد إستعمال الشفتين
التقليد اغبركي ٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :تنمية قدرات التقليد.
الغرض :تنفيذ سلسلة من اغبركات الشفوية.
اللوازـ :مرآة.

اح ُرصي على أف ينظر إليكِّ ،نفذم اغبركات التالية
اإلجشاء :إجلسي ُمقابِلة ناصر ك ْ

كاجعليو يقلدؾ.






ض ِّمي شفتيك مث افتحيهما.
أػ ُ
ب ػ َم ِّددم شفتيك إذل األماـ.
مددم شفتيك إذل األماـ مث أعيدنبا كابتسمي.
ج ػ ِّ
د ػ إرفعي الشفة السفلى فوؽ الشفة العليا.
ق ػ ضعي الشفة العليا فوؽ الشفة السفلى.
~ ~ 12
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إذا َّ
سبكن من تقليدؾ جيِّدا أعطو مكافأة .كإذا كجدت صعوبة يف جعلو ينظر إليك آتو من
الوراء أك من اعبانب لكي يرل كجهك يف اؼبرآة.

)11

تعلم الخشتشة

التقليد اغبركي ٕ ،ٔ :سنة.

التنسيق بُت العُت كاليد ،الرسم ٕ ،ٔ :سنة.

اغبركة الدقيقة ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :ربسُت تقليد إستعماؿ األدكات كتنمية الكفاءات األساسية يف الرسم.
الغرض :اػبربشة مدة ٕ إذل ٖ ثواين على كرقة.
األدكات :قلم ،كرؽ.

اإلجشاء :إجلسي أماـ الطاكلة ُمقابلة زىَت ،ضعي قلما أمامو كقلما آخر عندؾ كضعي كرقة

خربشي بقلمك مدة ثبلث ثواف مث ضعي القلم اآلخر
على الطاكلة يكوف الوصوؿ إليها سهبلْ .
كررم احملاكلة
يف يده كساعديو على اػبربشة لعدة ثواف .كافئيو كضعي كرقة جديدة على الطاكلةِّ ،
حىت يتمكن من فعل ذلك لوحده .كعندما ينجح علِّميو أشياء أخرل مثل الدائرة ،نقاط متتابعة،
خط مستقيم ،عمودم ......إخل .

)11

التقليد لتحقيق اإلستقاللية

التقليد اغبركي ٕ ،ٔ :سنة.

اإلستقبللية ٖ ،ٕ :سنوات.

الهدف :ربسُت كفاءة التقليد اغبركي كالبدء يف تعلّم الكفاءات اؼبؤدية إذل اإلستقبللية.
الغرض :تقليد ثبلث سلوكات تُشجع االستقبللية.
~ ~ 13
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اللوازـ :مشط ،قفازات اؼبرحاض ،فرشاة أسناف.

اإلجشاء :إجلسي أماـ الطاكلة مقابلة أنس كاألدكات موضوعة جانبا سهلة الرؤيا .خذم

اؼبشط كقورل" :مبشط الشعر" كامشطي شعرؾ ،مث ضعي اؼبشط يف يده كساعديو كي يبشط
شعره .بعدىا ضعي اؼبشط أمامو كأشَتم لو قائلة" :إمشط شعرؾ " ،إذا أخذ اؼبشط كحاكؿ
كررم معو مث حاكرل ىذه اؼبرة
تقليدؾ كافئيو ،أما إذا دل يفعل ساعديو حىت يفعل ذلك كحدهِّ .
باستعماؿ القفازات كقورل" :إغسل كجهك" مث فرشاة األسناف مع القوؿ" :إغسل أسنانك" .إذا
دل يستطع أف يست ِق َّل بالفعل ال تقلقي ألف اؽبدؼ ىو مساعدتو على تقليد السلوؾ مثبل غسل
األسناف ال يهم فيو كضع اؼبعجوف أك الغسل اغبقيقي لؤلسناف كإمبا ُيهم فقط تعلم حركة الغسل.

)12

تقليد وضع أشياء في كيس

التقليد ،اغبركة ٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :زيادة الًتكيز يف إستعماؿ األدكات.

الغرض :تقليد استعماؿ طبسة أشياء معركفة.
األدكات :كيس ،طبس أدكات منزلية أك لُعب مثل الكرة ،السيارة ،كوب ،مشط.

اإلجشاء :ضعي األشياء اػبمسة يف كيس ،إذا كاف الطفل لديو ضعفا يف الًتكيز إستعملي
إناءن كي يرل عدد اؼبرات اليت يعمل فيها قبل اإلنتهاء من التمرين .إختارم أداة كاحرصي على
الركل ،اؼبشط
أف ينظر إليك مث استعمليها بطريقة متطابقة مثبل السيارة ّ
للسَت ،الكرة للقفز ك ّ
ؼبشط الشعر كىكذا ،مث أعطو األداة كحاكرل إفهامو عن طريق اإلشارة بأنو عليو تقليدؾ كال
كررم
تساعديو إال عند الضركرة ،كعندما ينجح ضعي األداة األكذل جانبا كاختارم أداة أخرلِّ .
معو حىت يصبح الكيس فارغا.
~ ~ 14
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تقليد أصوات األدوات

)13

التقليد اللفظي ٕ ،ٔ :سنة.
التقليد ،اغبركة ٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :ربسُت األلفاظ ،زيادة اإلنتباه كبو حركات الفم.
الغرض :تقليد األصوات الصادرة عن ثبلثة لعب أك أدكات معركفة.
اللوازـ ٖ :لُعب.

اإلجشاء :ضعي ٖ لعب على جانب الطاكلة تكوف ْمرئية بوضوح ،خذم كاحدا منها
كررم الفعل مث أعطو اللعبة مع
كاضغطي عليو كي يُصدر صوتا كاحرصي على أف يراؾ ياسرِّ .
يتوجب عليو إصدار الصوت كال تقلقي إذا دل يكن الصوت مطابقا
ؼبس شفتيو كي يعرؼ أنو َّ
كررم العملية مع اللعبة الثانية مث
لصوت اللعبة .عندما يقلد صوت اللعبة األكذل ضعيها جانبا ك ِّ
الثالثة.

 أمثلة لؤلصوات اؼبصاحبة لؤلدكات:





)14

الساعة :تيك تاؾ.
اعبرس :دنق دنق .ding ding
السيارة :توت توت.
القطار :شوؾ شوؾ.
تقليد رسم خط أفقي

تقليد حركي ٕ ،ٔ :سنة.

التنسيق عُت ػ يد ،الرسم ٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :تقليد استعماؿ القلم كمراحل إقباز التمرين.
~ ~ 15
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اللوازـ ٖ :أقبلـ ٖ ،أكراؽ بيضاء ،سلّتُت لئلختيار.
اإلجشاء :ضعي ٖ أقبلـ كٖ أكراؽ داخل سلّة يف جهة كسلة أخرل فارغة يف جهة أخرل
من الطاكلة .خذم من السلة قلما ككرقة ك َّ
تأكدم من أف أمُت ينظر إليك .أرظبي خطا أفقيا
ص ِدرنة صوتا غبركة القلم مثل" زيب ،"zip ،مث ضعي القلم يف يد أمُت كساعديو على رسم
ُم ْ
كررم العملية بالقلم الثاين
اػبط .ال تًتكيو ُىبرب كعندما ينتهي ضعي القلم يف السلة الفارغةِّ .
كالثالث مث قلِّلي من اؼبساعدة تدرهبيا حىت يرسم اػبط بنفسو كتصبح السلة فارغة كيفهم أف
التمرين قد انتهى.

)15

تقليد حركة اليد

الهدف :تقليد اغبركة العامة للذراعُت.
اللوازـ :لؤلؤ ،خيط.

اإلجشاء :إعطي ليوسف لؤلؤا كخيطا كاتركيو يُ ْد ِخل اػبيط يف اللؤلؤ ،إذا فعل ذلك ِّ
صفقي

غَتم
لو كساعديو على التصفيق حىت يعتاد على ضرب الكفُت كي وبصل على لؤلؤة أخرل ،مث ِّ
ىذه الطريقة بالضرب على الطاكلة .باستعماؿ اللؤلؤ كحافز فإف يوسف يتابعك بعينيو كيقوـ
باغبركات اؼبطلوبة منو.

)16

تقليد استعمال العجينة

تقليد حركي عاـ ٖ ،ٕ :سنوات.
حركة دقيقة ٖ ،ٕ :سنوات.
الهدف :زيادة الًتكيز كتطوير القدرات يف استعماؿ العجينة.
~ ~ 16
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اللوازـ :العجينة.

اإلجشاء :ق ِّسمي العجينة إذل ٗ أجزاء متساكية كضعيها يف جهة من الطاكلة حىت يراىا

ىاين .قومي بتدكير جزء من العجينة على شكل دكدة كقورل ":ىاين دكرؾ اآلف ،قم بتدكير
العجينة" .كافئيو عندما يتمكن من تدكير العجينة دبفرده .كإذا دل وباكؿ تقليدؾ ضعي يدؾ فوؽ
يده كساعديو على تدكير العجينة مث أبعدم يدؾ .عندما ينتهي ضعي اعبزءين من العجينة يف
كررم العملية مع اعبزءين ِّ
بصنع شكل فطَتة كاطليب منو أف يصنع مثلك.
اعبانب ك ِّ
اؼبتبقيَُت ُ
كررم العملية مرات عديدة
عندما ينجح ضعي العجينة اؼبستعملة جانبا حىت يفهم أنو أكمل ،ك ِّ
حىت ينجح.

)17

تقليد لمس منطقتين من الجسم

التقليد اغبركي ٖ ،ٕ :سنوات.

اغبركة العامة ،الذراع ٖ ،ٕ :سنوات.
اغبركة الدقيقة ٖ ،ٕ :سنوات.

الهدف :زيادة اإلنتباه كتنمية اإلستعداد للتقليد.
الغرض :تقليد ٖ حركات تعتمد على اللمس يف آف كاحد ؼبنطقتُت ـبتلفتُت يف اعبسم.

إبقي مقابلة لوسيم كاحرصي على أف ينظر كبوؾ كالْ َم ِسي بيدؾ مناطق ـبتلفة
اإلجشاءْ :

من جسمك مثبل ضعي إحدل يديك على رأسك كاليد األخرل على بطنك ،مث اجعليو يُقلدؾ.
كررم العملية ،كإذا دل يستجب ساعديو.
قورل لو":دكرؾ"ِّ .
 حركات أخرل :األنف كاألذف ،الشعر كالفم ،األذف كالبطن.

~ ~ 17
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تقليد حركات الفك

)18

تقليد اغبركة ٖ ،ٕ :سنوات.

الهدف :ربسُت اإلستعداد للحركة اللفظية البلزمة لتطوير الكبلـ.

اإلجشاء :إجلسي مقابلة رياض كقورل" :إعمل مثلي" مث افتحي فمك كأغلقيو ُمصدرة

صوت صك األسناف.





حركي الفك كبو اليمُت مث كبو اليسار كساعديو كي يقلدؾ.
ال ُربَِّركي الرأس ك ِّ
قومي حبركة اؼبضغ كاجعليو يقلدؾ بطريقة مبالغة.
حركيو على اعبانبُت.
أخرجي لسانك كأدخليو ،أك أخرجيو ك ِّ
ؼبكافأتو أعطو مواد غذائية صعبة اؼبضغ كلكن ُم َسلِّية مثل اللُباف.

)19

تقليد إستعمال األدوات

التقليد ،اغبركة ٖ ،ٕ :سنوات.

الهدف :تنمية التقليد يف استعماؿ األدكات.

الغرض :التقليد بصورة صحيحة لئلستعماالت اؼبختلفة لؤلدكات اؼبنزلية اؼبعركفة.
األدكات :ملعقة من حطب ،إناء ،كرة ،أرضية طينية.

اإلجشاء :إجلسي أماـ الطاكلة ُمقابلة ماجد مع األدكات األربعة اؼبوضوعة على الطاكلة،
ُخذم كاحدة من األدكات كبيٍِّت لو كيف يستعملها ك َّ
تأكدم أنو يبلحظك .بعدىا اجعليو
يقلدؾ يف حركاتك مع مساعدتو إذا إحتاج لذلك ،مث ضعي األداة جانبا كانتقلي إذل األداة
األخرل.
 أمثلة:
~ ~ 18
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ـ تنطيط الكرة.
ـ دحرجة الكرة.
ـ تدكير اؼبلعقة يف اإلناء.
لعبة ُّ
الدمية
)22

09

ـ ضرب اإلناء باؼبلعقة.
ـ الضغط على الطُت.
ـ تدكير الطُت .ـ رمي الكرة إذل أعلى.

التقليد ،اغبركة ٖ ،ٕ :سنوات.

اللوازـ :دميتاف ،منديبلف ،ملعقتاف ،كوباف ،علبتاف ،قطعتا قماش.

اإلجشاء :إجلسي أماـ الطاكلة مع علي ،إعطي لِعلي مثاال عن كل أداة .خذم الدمية
كضعيها بينكما كأشَتم إليو كي يفعل مثلك .ضعي الدمية يف العلبة كغطِّها باؼبنديل لصنع سرير

كررم العملية باستعماؿ القماش ؼبسح أنف الدمية ،مث اؼبلعقة
كساعدم علي على تقليدؾِّ .
إلطعامها كالكوب للشرب.

)21

تقليد أصوات الحيوانات

تقليد اغبركة ٖ ،ٕ :سنوات.
الكفاءة اللغوية ٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :ربسُت النطق ،اإلنتباه غبركات الفم كتقليدىا.

الغرض :تقليد األصوات اليت تُصدرىا طبس حيوانات.
األدكات :لُعب اغبيوانات أك صور.

اإلجشاء :إجلسي أماـ الطاكلة ُمقابلةن زيد كضعي اللُعب فوؽ الطاكلة جانبا .خذم لعبة

كأَ ِرىا لو ،مث أصدرم صوتا مطابقا لصوت اغبيواف مع التأكد من أنو يراقب حركات فمك ،بالغي
يف نطق الصوت كبيٍِّت حركات الفم بوضوح .خذم يده لتلمس فمك عند تكرارؾ للصوت.
شجعيو على تقليدؾ كابتسمي حملاكالتو كساعديو يف حركات الفم.
أعطو اغبيواف ك ِّ
~ ~ 19
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جروب أخصائي التخاطب ( عماد السعدني )
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 اغبيوانات اؼبناسبة :الكلب ،القط ،البقرة ،النحلة ،اعبمل.

)22

لعبة األيدي الموسيقية

التقليد ،اغبركة ٗ ،ٖ :سنوات.

اغبركة الدقيقة ،حركة اليدين ٗ ،ٖ :سنوات.

الهدف :تقليد حركات ككضعيات اليدين مع الغناء.

الغرض :فتح كغلق الكفَُّت ،كضع اليدين على الركبتُت كالرأس كالظهر كتقليد ذلك.

كرريو عدة مرات.
اإلجشاء :إختارم مبوذجا سهبل ك ِّ

 إفتح  .....إغلق  ......إفتح  ........إغلق ..........
 إضرب بل ْكمة خفيفة ....خفيفة .......خفيفة.....
 إفتح  ......إغلق  ......إفتح  ......إغلق ..........
 ضع يديك على ركبتيك .....تيك ......تيك........
 ضع يديك على الظهر .....ظهر ........ظهر......

هبب عليك أف ذبلسي مقابلة الطفل ،ركبتيك مبلمستُت لركبتيو مع عدـ السرعة يف الغناء
أثناء قولك" إفتح  ..إغلق" .ساعديو على ربريك يديو ليفهم بأنو مطالب دبتابعتك ،كعندما
يستجيب لك زيدم يف سرعة ريتم األغنية.

)23

تقليد إستعمال العجينة

التقليد ،اغبركة ٗ ،ٖ :سنوات.
اغبركة الدقيقة ٗ ،ٖ :سنوات.
~ ~ 20
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جروب أخصائي التخاطب ( عماد السعدني )

20

حاسة الرؤيا ٗ ،ٖ :سنوات.

التقليد الصويت ٖ ،ٕ :سنوات.

الهدف :زيادة اإلنتباه إذباه سلوكات اؼبريب كتقوية األصابع.

الغرض :تقليد بناء ٖ أشكاؿ بسيطة بالعجينة.
األدكات :العجينة.

اإلجشاء :ضعي  ٙأجزاء من العجينة على الطاكلة ٖ ،منها أماـ مركة كالباقي عندؾ .اعبزء
األكؿ إصنعي بو شيئا بسيطا معركفا عند مركة مثبل "إناء" كاطليب منها أف تفعل مثلك باعبزء
اآلخر من العجينة .عند تشكيل اإلناء قورل " :مركة إفعلي ىكذا " ،يف البداية ساعديها مث
قبحت يف ذلك ضعي اإلناءين جانبا
كاصلي تشكيل اإلناء كي تُتابعك .إذا حاكل ْ
ت تقليدؾ ك َ
ككافئيها .كاصلي مع األجزاء األخرل كال تنس ْي تسمية األشكاؿ اليت تصنعينها.

صورة 3.1.ـ تقليد أشكال بالعجينة.

)24

تقليد حركات الحيوانات

التقليد ،اغبركة ٘ ،ٗ :سنوات.
اغبركة العامة ٘ ،ٗ :سنوات.

الهدف :ربسُت قدرات التقليد اغبركي اؼبركب.
الغرض :تقليد حركات ٖ حيوانات.
األدكات ٖ :حيوانات لعب أك صور ( عصفور ،أرنب ،فيل ).

قدمي لسليم اغبيواف كاتركي
اإلجشاء :إحبثي عن مساحة كاسعة للتحرؾ بسهولةِّ ،
اغبيوانات األخرل جانبا يراىا كي يعرؼ تركيب التمرين .أعطو صورة العصفور لينظر إليها كقورل
~ ~ 21
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حركي ذراعيك كأنك تطَتين مث اجعليو ُوبِّرؾ ذراعيو مثلك لبضع
لو" :أنظر ،عصفور يطَت" ك ِّ
كررم مع الباقي من اغبيوانات.
ثواف كساعديو إذا دل يفعل ذلك .بعدىا ِّ
يتمرف جيِّدا على التمرين يبكنو فهم العبلقة بُت الصورة كاإلسم من جهة كالفعل
عندما َّ
اؼبراد تقليده من جهة أخرل .كقبل أف سبُديو باؼبساعدة إنتظرم قليبل بعد أف تكوين قد أريتو
الصورة كي تبلحظي إذا كاف قادرا على أف يقوـ بإقباز التمرين لوحده كقورل لو " :أنظر،
عصفور ،ماذا يفعل العصفور؟ ".
)25

لعبة التمثال

التقليد ،اغبركة ٘ ،ٗ :سنوات.

الهدف :ربسُت مؤىبلت التقليد اغبركي العاـ.

الغرض :تقليد ـبتلف اؽبيئات.
األدكات :صور ألشخاص يف ـبتلف اؽبيئات.

اإلجشاء :دعي عمر ينظر إذل صورة شخص يف ىيئة عادية ثابتة ،كمثِّلي ىذه اؽبيئة مع

الرجلُت .إبدئي هبيئات سهلة كي ال يفقد
اإلستعانة بشخص ثاف يساعده يف ربريك اليدين ك ِّ
توازنو مث ىيئات أخرل أكثر صعوبة.

~ ~ 22

جروب أخصائي التخاطب ( عماد السعدني )

النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ د

)26

23

تقليد حركات مجزأة

التقليد اغبركي ٘ ،ٗ :سنوات.
اغبركة العامة ٖ ،ٕ :سنوات.

الهدف :زيادة الًتكيز كتقليد حركات شخص آخر.

الغرض :تقليد حركتُت بسيطتُت بصورة صحيحة.

اإلجشاء :إحرصي أف يكوف خالد منتبها كقومي حبركتُت متتابعتُت ،هبب أف يكوف قادرا
على تنفيذنبا .بيٍِّت لو اغبركتُت مث ِّنفذيهما معو ككافئيو ،بعدىا أتركيو يُ ِّنفذ اغبركتُت لوحده .إذا دل
يُ ِّنفذ إال حركة كاحدة أك ع َك َس ُهما ِّنفذيها معو مث كافئيو مرة أخرل.
 أمثلة:





)27

ؼبس الباب مث اؼبشي حوؿ الطاكلة.
عُت.
غلق الباب مث اعبلوس على كرسي ُم َّ
الضرب على الطاكلة مث الضرب على الكرسي.
اعبلوس على الكرسي مث فتح الباب.

تقليد تغيير السرعة وحجم الصوت

تقليد اغبركة ٘ ،ٗ :سنوات.
حاسة السمع ٗ ،ٖ :سنوات.
اغبركة الدقيقة ٔ ،ٓ :سنة.
الهدف :زيادة الًتكيز كتلقُت مصطلحات (قوم /خفيف ،سريع  /بطيئ ).

الغرض :تقليد تغَت السرعة كاغبجم بضرب اؼبلعقة على اإلناء.
األدكات :ملعقتُت ،إناءين.

اإلجشاء :إجلسي أماـ الطاكلة مع سفياف كضعي اؼبلعقة كاإلناء بينكما ،كاتركي األدكات
اؼبتبقية عندؾ .إضريب اإلناء باؼبلعقة بريتم ثابت كاجعليو يُقلدؾ ،ساعديو قليبل يف البداية إذا كاف
~ ~ 23
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ؿبتاجا لذلك .حاكرل أف تُقلِّدم سفياف يف ريتمو كعندما يتساكل الريتماف زيدم يف ريتمك
ليصبح أكثر سرعة ( هبب أف يكوف التغَت ملحوظا ) .إذا دل يساير ريتمك ساعديو بيدؾ
غَت من سرعة الريتم كقورل لو" بسرعة ،بسرعة" ،كإذا الحظت أنو يزيد يف السرعة
األخرل كي يُ ِّ
ِّ
كررم معو التمرين عدة مرات.
خفضي من سرعتك كالحظي ىل يقلدؾِّ .

الحسي
 2ـ اإلدراك ِّ

perception
تصدر من الطفل التوحدم ناذبة عن التشوي
الكثَت من مشاكل التعليم كالسلوكات اليت ْ
يف اإلستقباؿ أك يف معاعبة اؼبعلومة الصوتية .كىذه الصعوبات تؤثر يف النماذج الصوتية أك تغطي
السمع كالرؤيا كاللمس .إف الطفل التوحدم غَت قادر على إدماج اؼبعلومات الصوتية ؼبختلف
النماذج للتوصل إذل نسج صورة صحيحة عن الواقع.
كىبتلف مشكل التلقي من طفل آلخر ،فبكن ألحدىم أف ال ينتبو لصوت قريب منو،
فضل تذكؽ األشياء أك ربسسها
بيد أنو ينتبو إذل أصوات أخرل بعيدة .كمن األطفاؿ من يُ ِّ
بشكل غريب كمنهم من يستجيب بسرعة لبعض األصوات كال يستجيب ألخرل.

)28

إكتشاف لعبة

اإلحساس البصرم ٔ ،ٓ :سنة.
اغبركة الدقيقة ٔ ،ٓ :سنة.

الهدف :رفع مستول اإلنتباه إذباه األشياء كتكوين صورة بصرية يف ذاكرة الطفل خبلؿ زمن معُت.
الغرض :النظر إذل شيئ ُمغطَّى كاإلىتماـ بو مث الكشف عنو.
األدكات :قطعة قماش ،لعبة ؿببوبة عند الطفل أك حلول.
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اإلجشاء :إعطي اللعبة غبساـ كاتركيو يلعب هبا بعض الوقت مث إنزعيها منو كضعيها على
األرض أمامو .ضعي القطعة القماشية على اللعبة كقورل " أك ..أك  " ..كساعديو على نزع
القماش بيديو كبيٍِّت إعجابك عند الكشف على اللعبة.

)29

المتابعة بالعينين

اإلحساس البصرم ٔ ،ٓ :سنة.
اغبركة الدقيقة ٔ ،ٓ :سنة.

الهدف :زيادة الًتكيز البصرم.

الغرض :مبلحظة يد الشخص كىي تنقل الشيء من مكاف آلخر.
األدكات ٖ :أكاين ،حلول.

اإلجشاء :إجلسي أماـ الطاكلة مقابلة معاذ كجبانبك ثبلثة أكاين ،أَ ِره اغبلول كقورل
لو":أنظر" ،كانقلي اغبلول من جهة إذل أخرل .عندما يرل اغبلول ،ضعيها يف أحد األكاين ،كإذا
دل َّ
يبد يده ألخذ اغبلول يف اغبُت قورل لو" :خذ اغبلول" .إذا دل يستجب حاكرل إثارة إنتباىو،
كررم معو العمل مرات عديدة.
ك ِّ
)32

البحث عن شيء سقط

اإلحساس البصرم ٔ ،ٓ :سنة.
اغبركة الدقيقة ٕ ،ٔ :سنة.
اغبركة العامة ٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :تشجيع البحث عن شيء معُت.

ربديده كاإلكبناء إللتقاطو.
الغرض :مبلحظة شيء يسقط على األرضُ ،
األدكات :إناء صغَت ٘ ،مكعبات ملونة بألواف ـبتلفة.
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اإلجشاء :ضعي اؼبكعبات يف صف كاحد على الطاكلة كضعي اإلناء يف ِح ْجرؾ ،مث قورل

ل ِ
متعجبة " :أُك! ال !" ،مث
سمَت " أنظر " كأسقطي إحدل اؼبكعبات أسفل الطاكلة كقورل لو ِّ
قورل لسمَت ":أنظر ....إحبث عنو ....أعطٍت إياه " .إذا احتاج إذل مساعدة إللتقاط اؼبكعب
قدميها لو مث ساعديو أيضا ليضع اؼبكعبات يف اإلناء اؼبوضوع على حجرؾ .كافئيو باؼبسح على
كررم العملية حىت ِ
يستنفذ صبيع اؼبكعبات مث قورل لو " :إنتهى ،شكرا
رأسو كأعطو شيئا وببوِّ .
لك " ككافئيو.
)31

البحث عن مكافأة تحت اإلناء

اإلحساس البصرم ٔ ،ٓ :سنة.
الهدف :زيادة الركيز البصرم.

الغرض :قلب اإلناء ألخذ اغبلول.
األدكات :إناء ،حلول.

ِ
حركيها من جانب آلخر
اإلجشاء :إجلسي أماـ الطاكلة مقابلة إبراىيم ،أَره اغبلول ك ّ

كقورل " :أنظر " ،البد كأف يشاىدؾ عندما تضعُت اإلناء فوؽ اغبلول ،خذم يده كساعديو
كررم العملية مع
على قلب اإلناءِّ ،
كعربم لو عن شدة إعجابك بو عند إكتشافو للحلولِّ .
حلويات أخرل دكف مساعدتو يف إهبادىا ،كاصلي حىت يتمكن من مبلحظة يدؾ عند كضعها
اغبلول مث ينزع اإلناء دبفرده.

)32

اإلستجابة لألصوات المألوفة

حاسة السمع ٔ ،ٓ :سنة.

الهدف :اإلستعداد لؤلصوات اؼبألوفة كالتعرؼ عليها.

الغرض :توقيف نشاط ما عند اإلنذار باعبرس كالبحث عن مصدر الصوت كاإلذباه كبو شخص معُت.
األدكات :جرس يدكم.
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اإلجشاء :إذا كاف أضبد وبب نشاطات معينة ،فإننا لبتار نشاطا مثل :اللعب بالدراجة.
كقبل الشركع يف النشاط ُدقِّي اعبرس كانظرم ىل يستدير أضبد كبوه ،إذا استدار كبو اعبرس

أمسكي يده كقورل لو ":الدراجة " كىذا لتهيئتو ؽبذا النشاط .أما إذا دل يستدر كبو اعبرسِّ ،قريب
ىذا األخَت كبوه كي يراه جيِّدا( ،ال تبيٍِّت لو حركة اعبرس إال إذا دل يستجب للصوت)ُ .دقِّي
اغبماـ ،كال تستعملي
اعبرس عند كل عملية لكن اختارم نشاطُت فقط مثبل اللعب بالدراجة ك ّ
حركي اعبرس على مسافة بعيدة عن سابقتها.
اعبرس لنشاط آخر .كؼبا يعتاد على التمرين ِّ
)33

المشاركة الصوتية

حاسة السمع ٔ ،ٓ :سنة.

الهدف :ربسُت حاسة السمع.

الغرض :ربط صورتُت ـبتلفتُت مع حركتُت ـبتلفتُت للتمييز ،كتوقع اغبركة اؼببلئمة للصوت.

اإلجشاء :إختارم صوتُت مسلِّيُت كاربطيهما مع حركتُت مسلِّيتُت ،مثبل عند دغدغة بطن
كررم العملية ،كيف
ياسر قورل" يت.يت.يت " أك ساعديو على التصفيق كقورل" بوـ .بوـ .بوـِّ .".

بعض األحياف أبطئي يف ربط الصوت بالفعل ،كيف أحياف أخرل قومي باغبركة كانتظرم من ياسر
أف يُصدر الصوت أك العكس.
)34

البحث عن أشياء محبوبة

حاسة الرؤيا ٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :ربسُت اإلنتباه البصرم كزيادة القدرة على التمييز بُت األشياء.

فضل كإهباده دكف أف يشد إنتباىو شيء آخر.
الغرض :اعبرم يف الغرفة للبحث عن شيء مألوؼ كم َّ
األدكات :علبة متوسطة اغبجم كأشياء معركفة مثل اغبذاء كاإلناء كالتفاحة.

علي يف
اإلجشاء :ضعي ىذه األشياء ِّ
متفرقة يف الغرفة حبيث تكوف سهلة الرؤيا .هبلس ّ
مكاف هبعلو يػب ِ
ص ُر ىذه األشياء بسهولة .أَ ِره شيئا يشبو ما ىو منصوب أماـ عينيو ليبحث عنو،
ُْ
~ ~ 27

جروب أخصائي التخاطب ( عماد السعدني )

النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ د

28

كجهي نظره كبو
مثبل أَ ِره حذاءن كقورل لو":إحبث عن اغبذاء" .إذا كجد صعوبات يف إهباد اغبذاء ِّ
مكانو ،كإذا دل يه ِ
كجهيو مباشرة كبو اغبذاء .أما إذا دل ينجح أمسكي يده كأَ ِره اغبذاء
تد إليو ِّ
ْ
اؼبشابو كقورل ":إحبث عن اغبذاء" كخذيو كبوه ،مث ضعي اغبذاءين داخل العلبة.كافئيو عند كل
كررم حىت تكوف كل اغباجيات داخل العلبة.
عملية حىت كإف ساعدتو ،ك ِّ
)35

لعبة القوقعة

حاسة البصر ٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :زيادة الًتكيز البصرم كربسُت الذاكرة.

الغرض :البحث عن شيء ـببأ أسفل أحد األكواب.

اإلجشاء :إجلسي أماـ الطاكلة مقابلة آدـ ،يف البداية إستعملي ثبلثة أكواب ـبتلفة

أك

أشياء أخرل ـبتلفة (كوب ،إناء ،صحن ) .ضعي األكواب الثبلثة على الطاكلة كقورل" :أنظر"،
ربق ْق ِ
حركي قطعة حلول يف ؾبالو البصرم .إذا َّ
ت بأنو يشاىد يدؾ ،خبِّئي اغبلول ربت أحد
ك ِّ
األكواب ،كال ُربِّركي األكواب أك تغطيهم .قورل لو " :خذ اغبلول" كأشَتم إذل األكواب كي
كعربم
كجهي يده كبو اإلذباه الصحيح ِّ
يفهم بأنو مطالب بإهباد اغبلول ،إذا دل يفهم األمر ِّ
لو عن إعجابك عندما هبد اغبلول كامدحيو كأعطو مكافأة .عندما يتمكن من مبلحظة يدؾ
كإهباد اغبلول ربت الكوب حاكرل مع األكواب اؼبتماثلة .إذا سبكن من إهباد اغبلول ربت أحد
غَتم موقعهما عندما تضعُت اغبلول ربت
األكواب اؼبتماثلة إستعملي كوبُت فقط ،لكن ِّ
أحدنبا .ال تنسي أف يراؾ عندما ُزبفُت اغبلول.

)36

نسخ تنسيق المكعبات

اغباسة البصرية ٕ ،ٔ :سنة.
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التنسيق عُت ػ يد ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :ز يادة الًتكيز البصرم ك كضع الشيء يف موضعو.

الغرض :ترتيب ٗ مكعبات على صفة معينة.

األدكات ٗ :مكعبات ،كرؽ أبيض ،قلم لباد ( .)marqueur

اإلجشاء :ىيِّئي ؾبموعة من األكراؽ كارظبي على كل كرقة شكل أربع مكعبات يف أكضاع

ـبتلفة ك ِّلونيها كي تظهر جيِّدا .ضعي إحدل األكراؽ أماـ زكريا كأعطو مكعبا ليضعو يف الشكل
كجهي يده كبو اؼبوضع اؼبح ّدد
اؼبناسب على الورقة كقورل لو " :ضع اؼبكعب يف مكانو "ِّ ،
ُ
كررم معو حىت يضع صبيع اؼبكعبات يف مكاهناِّ ،نوعي كاستعملي أشكاال أخرل
ككافئيوِّ .
كعندما يصل إذل اؼبكعب الرابع قورل لو ":ضعو " دكف أف تبيٍِّت لو اؼبكاف .قللي من مساعدتك
لو تدرهبيا حىت يُنهي التمرين كحده.

صورة1.2.ـ ترتيب المكعبات.
)37

تمييز الرسومات

حاسة البصر ٖ ،ٕ :سنوات.

الهدف :زيادة الًتكيز البصرم كالقدرة على التشبيو.

الغرض :تشبيو رسومات بسيطة.
األدكات :كرؽ ،قلم لباد.

اإلجشاء :إستعملي قلم اللباد لرسم رسومات بسيطة بأحرؼ كبَتة على كرؽ (أنظرم
الصورة) ،ال ترظبي إال رظبا كاحدا على كل كرقة كاجعلي لكل رسم رظبا آخر يكوف فباثبل لو.
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ضعي األكراؽ على الطاكلة لَتاىا سامي كلها ،كاتركي الرسومات األخرل اؼبماثلة يف ِحجرؾ.
كجهيو
إعطي لو أحد الرسومات اؼبتواجدة عندؾ كقورل لو" :إحبث عن مثلو " .أمسكي يده ك ِّ
ليقارف بُت ذلك الرسم كالرسومات األخرل اؼبوضوعة على الطاكلة ،إذا قارنو بصورة غَت فباثلة
قورل لو ":ليسوا سواء " ،كعندما يصل إذل الصورة اؼبماثلة قورل لو " :نعم ىي نفسها " كضعي
الصورتُت جبنب بعضهماَّ .
كررم العملية
تأكدم من أنو يػُْبصرؾ عندما تُقارنُت بُت الصورتُتِّ .
حىت تكوف صبيع الرسومات متماثلة ،إبدئي بثبلثة رسومات مث أضيفي رسومات أخرل مع زيادة
تعقيدىا.

صورة  2.2ـ رسومات بسيطة للتشبيو

)38

تمييز مصدر الصوت

حاسة السمع ٖ ،ٕ :سنوات.
اغبركة الدقيقة ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :ربسُت القدرة على سبييز األصوات.
األدكات ٖ :أزكاج من األدكات الصوتية اآلتية :اعبرس ،لعبة مضغوطة ،صفارة.

اإلجشاء :إجلسي أماـ الطاكلة مقابلة يزيد ،كضعي إثنتُت من األدكات الصوتية اؼبختلفة
حركي اعبرس الذم عندؾ كساعديو ليأخذ اعبرس الثاين
على الطاكلة كالباقي دعيو عندؾِّ .
وبركو ،أكملي معو مع األدكات األخرل بنفس الطريقة .بعدىا ضعي كل األدكات على الطاكلة
ك ِّ
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كجهي يده
كخذم منها كاحدة كاطليب منو أف يأخذ األداة األخرل اؼبشاهبة ؽبا ،إذا أخطأ أكقفيو ك ِّ
غَتم طريقة العمل حبيث ُزبفُت األدكات داخل علبة كراء
كبو األداة اؼبقصودة .عندما ينجح ِّ
ظهرؾ كي ال يراؾ عندما تستعملُت إحدل األدكات كإمبا يسمع الصوت فقط ،مث اطليب منو
إهباد األداة اؼبماثلة ؽبا .يبكنك إضافة أدكات أخرل إذل اجملموعة مع اغبرص على تشابو
األصوات بُت األدكات اؼبتماثلة.
)39

علبة مفتوحة

حاسة البصر ٖ ،ٕ :سنوات.

الهدف :زيادة الًتكيز البصرم.

األدكات :علبة أحذية ٖ ،أدكات ـبالفة األحجاـ كاألبعاد.

صيها(أنظرم
اإلجشاء :أحضرم علبة أحذية كارظبي عليها ؿبيط األدكات الثبلثة مث قُ ِّ
الصورة) ،ك َّ
تأكدم من أف األجساـ الثبلثة تدخل بسهولة يف الثقوب .بيٍِّت إلسحاؽ كيف يأخذ

أحد األجساـ كيقارهنا مع األحجاـ اؼبختلفة للثقوب حىت هبد الثقب اؼبناسب كيدخلو فيو مث
كررم معو العمل حىت
أعطو جسما آخر .إذا دل يعرؼ ساعديو بتوجيو يده كبو الثقب اؼبناسبِّ ،
يتمكن من كضع صبيع األجساـ يف العلبة دكف مساعدة .مث اصنعي لو علبة أخرل أكثر صعوبة
بإستعماؿ أجساـ كثَتة ـبتلفة األحجاـ.

صورة 3.2.ـ علبة بثقوب

)42

نسخ البناء بالمكعبات

حاسة البصر ٗ ،ٖ :سنوات.

التقليد ،اغبركة ٖ ،ٕ :سنوات.
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التنسيق عُت ػ يد ٖ ،ٕ :سنوات.
الهدف :تقليد استعماؿ األدكات لنسخ الرسومات.

الغرض :تقليد البناء باؼبكعبات.
األدكات ٔٓ :مكعبات.

صورة 4.2.ـ تركيب المكعبات

اإلجشاء :إجلسي أماـ الطاكلة مقابلة سادل ،ضعي ٘ مكعبات أمامو كاحتفظي بالباقي
بصنع بناية معركفة ك َّ
تأكدم من أنو يراقبك أثناء البناء مث
عندؾ .مث قورل " :أنظر سادل " كابدئي ُ
وجهي يديو كي يُنجز
أكضحي لو أف البناية كاملة ،أَ ِره مكعباتو كقورل لو" :دكرؾ" .عليك أف ت ِّ
كررم العملية مع ثبلث بنايات ـبتلفة كقللي من مساعدتك عندما
البناية بصورة صحيحةِّ ،
يصبح قادرا على نسخ البنايات لوحده .كافئيو يف كل مرة يُنجز فيها البناء بصورة صحيحة.
)41

تمييز األشكال

حاسة البصر ٗ ،ٖ :سنوات.

الهدف :زيادة اإلنتباه البصرم كالقدرة على اؼبطابقة.

الغرض :سبييز ٖ أشكاؿ ـبتلفة.
األدكات :كرؽ ظبيك أك كارتوف ملوف.

اإلجشاء :قطِّعي مثلَّثات كمربعات كدكائر حبيث تكوف األشكاؿ متطابقة يف القياس

كاللوف ،ضعي كل مبوذج لوحده أماـ سعيد فوؽ الطاكلة ،مث أعطو باقي األشكاؿ اؼبطابقة
كجهي يده
ليضعها كاحدا كاحدا فوؽ الشكل الصحيح .إذا كضع شكبل غَت مناسب أكقفيو ك ِّ
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كجهي يده كي يقارف الشكل مع األشكاؿ
كبو الشكل اؼبناسب ،كإذا دل يفهم اؼبطلوب منو ِّ
األخرل اؼبوضوعة على الطاكلة كنموذج كقورل لو يف كل مرة" :ليس مثلو" ،ككذلك ظبِّي كل
قدمُت لو شكبل .يف البداية ال يفهم
شكل عند كضع النماذج فوؽ الطاكلة أك يف كل مرة تُ ِّ
يتعود على ظباع ـبتلف األصوات.
أظباءىم لكنو س َّ
)42

تمييز األشكال المتطابقة

حاسة البصر ٗ ،ٖ :سنوات.

الهدف :زيادة الًتكيز البصرم كالقدرة على اؼبطابقة.

األدكات :كرؽ ،كرؽ ظبيك (كارتوف ) ،غراء ،مقص.

اإلجشاء :قطِّعي مربعات كمثلثات كمستطيبلت كدكائر حبيث تكوف بنفس اللوف ،ألصقي

سلسلة من األشكاؿ على قطعة كبَتة من الكارتوف كاحتفظي بسلسلة األشكاؿ األخرل عندؾ.
ضعي كرقة الكارتوف أماـ حناف كأعطها شكبل معينا كاجعليها تقارف بينو كبُت األشكاؿ األخرل
اؼبلصقة على الكارتوف حىت ذبد الشكل اؼبناسب ،إذا دل تعرؼ بيٍِّت ؽبا كيف تقارف حىت ذبد
كررم معها حىت تضع األشكاؿ كلها على الكارتوف.
الشكل اؼبناسبِّ .

صورة 5. 2 .ـ تمثيل األشكال الهندسية.
)43

البازل 1

()puzzle1
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حاسة البصر ٗ ،ٖ :سنوات.
التنسيق عُت يد ،التحكم ٖ ،ٕ :سنوات.
الهدف :زيادة اإلنتباه البصرم كإدراؾ األشكاؿ.
الغرض :مبلحظة يد اؼبريب ،أخذ قطعة بازؿ من يده ك كضعها يف اؼبكاف اؼبناسب.
األدكات :بازؿ بسيط ( ٖ إذل ٗ قطع ).

اإلجشاء :أخرجي كل قطع البازؿ كضعي لوحتو فارغة على الطاكلة أماـ كماؿ ،إحتفظي

بقطع البازؿ عندؾ حبيث ال يراىا .إرفعي قطعة على م ْق ُربة من عينيو كقورل" :أنظر كماؿ"
حركي القطعة يف ؾبالو البصرم كي يراىا مث ضعي القطعة يف يده كساعديو على مقارنتها مع كل
ك ِّ
موضع حىت هبد اؼبكاف اؼبناسب كساعديو على إدخاؽبا يف موضعها.
كررم العملية مع القطع األخرل كقللي من مساعدتك حىت ينجح دبفرده مع مكافأتو بعد
ِّ
كضع كل قطعة بصورة صحيحة كإذا كجد صعوبة يف إدخاؿ القطعة يف موضعها ساعديو كي
اليفقد الثقة ،فهدؼ التمرين ىو مطابقة القطع مع مواضعها .قومي بتغيَت مكاف القطعة يف كل
مرة كي يكوف ُؾبربا على أف ينظر يف يدؾ.
)44

البازل ـ  2ـ

حاسة البصر ٗ ،ٖ :سنوات.

التنسيق عُت ػ يد ،التحكم ٖ ،ٕ :سنوات.

الهدف :زيادة الًتكيز البصرم.
الغرض :مبلحظة يدؾ كمطابقة القطعة مع موضعها من البازؿ.
األدكات :بازؿ بسيط.

اإلجشاء :أخرجي كل قطع البازؿ كبعثريها فوؽ الطاكلة حوؿ لوحة البازؿ كقورل" :أنظر
كجهي يده إللتقاط
مازف" كأَ ِره قطعة ،إذا نظر إليها قورل لو" :ضعها"َّ .أما إذا دل يستجب ِّ
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القطعة ليقارهنا مع مواضع البازؿ ليضعها يف مكاهنا اؼبناسب ،أكقفيو إذا كضع قطعة غَت مناسبة
كررم العملية حىت يضع صبيع القطع يف لوحة البازؿ كال
كان ُقلي إىتمامو كبو القطعة الصحيحةِّ .
تنسي أف تكافئيو يف كل
ت ْقلقي إذا دل يضع كل القطع ألف ىدؼ التمرين ىو الدقَّة البصرية كال ْ
مرة عندما ينجح.
)45

تمييز األلوان

)(distinguer les couleurs

حاسة البصر ٗ ،ٖ :سنوات.
اغبركة الدقيقة ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :زيادة الًتكيز البصرم كالتمييز بُت األلواف.

الغرض :تصنيف ٖ أجساـ ـبتلفة حسب اللوف.
األدكات ٛ:أجساـ متنوعة ٗ ،بلوف كٗ بلوف آخر(من األفضل أف يكوف اللوناف متقارباف) كطبقُت للفرز.

اإلجشاء :ضعي الطبقُت على الطاكلة أماـ نسيم كجسما ملونا من اجملموعة األكذل يف أحد
الطبقُت كاذكرم إسم اللوف .ضعي جسما من اجملموعة الثانية يف الطبق األخر كظبِّي ىذا اللوف
أيضا ،إحتفظي باألجساـ اؼبطابقة يف حجرؾ كي ال يراىا مث أعطها لو كاحدا تلو األخر كظبِّي يف
كل مرة اللوف .قورل لو" :ضع كل جسم يف الطبق احملتوم على أجساـ من نفس اللوف" .إذا
كضع اعبسم يف الطبق اؼبناسب قورل" :نعم ،أزرؽ " ككافئيو يف اغباؿ ،كإذا كضعو يف غَت موضعو
كجهي يده كبو الطبق اؼبناسب مث كافئيو .كاصلي العملية حىت ي ْف ِرز بُت كل األجساـ كعندما
ِّ
ليتعود على سبييز أصوات األظباء.
يتحسن أضيفي لو لونا ثالثا كال تنسي تسميتو يف كل مرة َّ
)46

المطابقة بين األلوان

حاسة البصر ٗ ،ٖ :سنوات.

الهدف :زيادة القدرة على التمييز بُت األلواف ،اإلنتباه البصرم ،القدرة على اؼبطابقة.
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الغرض :مطابقة مكعبات ملونة مع مربعات كرؽ ملونة.
األدكات :مكعبات ملونة ،كرؽ ملوف.

اإلجشاء :ألصقي مربعُت ـبتلفي اللوف على قطعة كرؽ بيضاء ،كأمسكي عندؾ اؼبكعبات
كجهي يده كبو اؼبربع اؼبناسب مث
اؼبطابقة لِلَوف اؼبربعُت كأعطي أمُت مكعبا كقورل لو " :ضعو "ِّ .

كررم العمل باستعماؿ
ساعديو على كضع الثاين على اؼبربع اؼبناسب ك ِّ
عربم لو عن إعجابكِّ .
نفس الورؽ كاؼبكعبات كلكن دكف توجيو يده ،إذا كضع مكعبا يف غَت موضعو قورل " :ال "
كررم حىت ينجح دكف مساعدة ،كعندما يسهل عليو أضيفي
ك ِّ
كجهي يده كبو اؼبوضع اؼبناسبِّ .
لونا آخر.

)47

إستقبال سلسلة من األصوات

حاسة السمع ٗ ،ٖ :سنوات.
تقليد اغبركة ٘ ،ٗ :سنوات.
الهدف :ربسُت حاسة السمع كتشجيع السماع اؼبتأين.

الغرض :ظباع سلسلة من األصوات اؼبختلفة كتقليدىا.

مرتُت على الطاكلة
اإلجشاء :إجلسي أماـ الطاكلة مقابلة سعيد كقورل " :سعيد " كاضريب َّ
بيديك مث توقَّفي قليبل بُت كل ضربتُت كي يكوف عدد الضربات كاضحا كقورل لو" :اآلف دكرؾ"

كجهي يده ليضرب مرتُت على الطاكلة ،ال تًتكيو يضرب أكثر من مرتُت كاثٍت عليو كامدحيو مع
ك ِّ

كررم العملية كلكن ىذه اؼبرة إضريب ثبلث ضربات كمن جديد ساعديو على الضرب
مكافأتوِّ .
ثبلث مرات ككافئيو ،مث اضريب مرة كاحدة كساعديو على فعلها ،كمن جديد إضريب مرتُت كاتركيو
يفعلها دكف مساعدة ،إذا ذباكز العدد قورل لو " :ال" كاضريب مرتُت كساعديو على الضرب
كررم العملية حىت ينجح ،كعندما يعتاد على التمرين إضريب ربت الطاكلة كي يسمع
مرتُتِّ .
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فقط الصوت .إذا كجد صعوبة أَ ِره أُذنك باإلشارة إليها كاضريب ،مث إؼبسي أذنو كاضريب من
جديد(.اإلشارة إذل األذف الغرض منها تنبيهو كي يصغي إذل صوت الضربات).
)48

لعبة الدومينو

حاسة البصر ٘ ،ٗ :سنوات.

الهدف :اللعب بالدكمينو مع شخص آخر.
الغرض :مطابقة الصور كمعرفة َّ
الد ْكر.

األدكات :لعبة الدكمنو ،لعبة الورؽ فيها رسم الدكمنو.

اإلجشاء :أعرضي األكراؽ كاحدة من كل شكل يف صف كاحد كاعطي ألسامة كرقة كي
يضعها يف مكاهنا اؼبناسب مع األكراؽ اؼبصفوفة ،ال تطليب منو حساب نقاط الصورة ألنو بصدد
عرفيو بأف كل جهة من الشكل اؼبرسوـ
التعرؼ على كل شكل بصريا .إذا سبكن من فعل ذلك ِّ
على الورقة تُناسب نصف الدكمنو ،كاجعليو يقارف نصف الدكمنو مع رسم الورقة .إذا الح
اختبلؼ الرسم مع الدكمنو ،فهذا كقت تنظيم لعبة الدكر مع شخص آخر مثبل أُ ْختو .ضعي ٙ
قطع دكمنو مرئية على صينية كانقلي ىذه الصينية من شخص آلخر ككل شخص يأخذ قطعة
دكمنو من الصينية كيلصقها جبانب القطع األخرل إذا كاف ىناؾ تناسب ،كإذا دل يكن شبة
تناسب يأخذ دكمنو آخر من الصينية .ال هبب أف يكوف اللعب من أجل الفوز أك حساب
النقاط بل اؽبدؼ ىو مقارنة الرسومات كتعلم أخذ الدكر.

صورة 6.2.ـ مطابقة األوراق والدومينو
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نسخ سلسلة من الرسومات

حاسة البصر ٘ ،ٗ :سنوات.
اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٘ ،ٗ :سنوات.
الكفاءة اللغوية ٗ ،ٖ :سنوات.
الهدف :التعرؼ على سلسلة األشكاؿ كنسخها.

الغرض :نسخ سلسلة أشكاؿ من الورؽ من اليسار إذل اليمُت.
األدكات :كرؽ ملوف ُمقطَّع على شكل (عجبلت سوداء قطرىا ٕ سم ،مستطيبلت كمربعات ) ،كرؽ أبيض
مرسوـ فيو خطُت ،غراء.

اإلجشاء :دعي أمُت ينظر إذل الورقة مع جلب إىتمامو كبو األضواء اػباصة بإشارات
اؼبركر اؼبوجودة على يسار الورقة كقورل" :أنظر سأقبز خطا من السيارات اليت تنتظر أضواء
إشارات اؼبركر" ،إصبعي اؼبربعات كالعجبلت إلقباز خط من ثبلث سيارات .أطليب من أمُت أف
كرر كراءؾ " :يف البداية السيارة الكبَتة اغبمراء مث السيارة الزرقاء مث السيارة الطويلة اػبضراء "
ي ِّ
كاطليب منو أف يُنجز خطا آخر من السيارات يف األسفل تكوف فباثلة للعليا .إذا قاـ جبمع قطع
الورؽ ساعديو على لصق السيارات على الورؽ .يف األياـ اآلتية إستعملي موضوعا ـبتلفا وبتوم
على ثبلثة عناصر مثبل علب كبَتة كمتوسطة كصغَتة مصفوفة ربت شجرة .ك َّ
تأكدم أف أمُت
تيقْن ِ
يعمل من اليسار إذل اليمُت .إذا َّ
ت أنو فهم معٌت السلسلة ،أنسخي لو سلسلة من األشكاؿ
أك األلواف تعتمد على أشياء ملموسة.
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صورة  7.2ـ نسخ الرسومات

)52

القراءة البصرية

اإلحساس البصرم ٙ ،٘ :سنوات.

الكفاءة اللغوية ،الرصيد الكلمايت ٖ ،ٕ :سنوات.

الهدف :قراءة بصرية ؿ ٘ حىت ٓٔ كلمات.

اؼبعرب عنو كقراءهتا.
الغرض :لصق الكلمة اؼبكتوبة على الشيء َّ

اإلجشاء :إطبعي كلمات باغبركؼ الصغَتة على الورقة كاجعليها ٘ نسخ لكل كلمة .يف
البداية علِّمي كليد التفْرقة بُت ىذه الكلمات مث ألْ ِ
صقي كل كرقة مع الشيء اؼبناسب ؽبا مثبل
َْ

لصق على الطاكلة ،كلمة الباب على الباب كىكذا .أجلسي كليد على
كلمة "طاكلة " تُ َ
الكرسي ،أَ ِره كرقة كقورل لو " :ماذا ُكتب على الورقة؟ " إذا دل يعرؼ أخربيو كخذيو إذل الشيء
اؼبقصود ؼبا ىو مكتوب على الورقة .إذا كضع الورقة على الشيء اؼبناسب ِّ
أكدم لو ذلك
بقولك" :صحيح مكتوب طاكلة" كاجعليو يُعيد الكلمة .إعملي معو ىذا يوميا كأعطو اؼبساعدة
ًتدد كعندما َتريْن بأنو قادر على تذكر الكلمات إختربيو بنزع األكراؽ اؼب ْلصقة كالحظي
عندما ي َّ
ُ
ضعِها على اعبهات الصحيحة .إذا َّ
سبكن من تذكر الكلمات
إذا كاف باستطاعتو قراءة األكراؽ كك ْ
كموا ِضعها أسبوعا كامبل دكف أف تكوف األكراؽ ملصقة على أماكنها ،حاكرل أف تُعلِّميو كلمات
خاصة الكلمات الضركرية كاؼبفيدة كي يفهم اؼبقصود إذا أعطيتو تعليمات مكتوبة مثل:
أخرلّ ،
" أطفئ اإلنارة " أك" الثِّياب كسخة ىنا".
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 3ـ الحركة العامة
MOTRICICTé GéNERALE

إف تطوير القدرات اغبركية العامة يندرج ضمن أساسيات برنامج التعليم عند الطفل
التوحدم أك عند الذم يعاين من اضطرابات النمو ،كلكن يبقى أف نُعلِّمهم قدرات جديدة
تساىم يف مبو الوعي إذباه جسمو كبيئتو .كما يبكن لربنامج اغبركة العامة أف َّ
يتحكم يف اغبركة
اؼبفرطة اليت تظهر عند بعض األطفاؿ التوحديُت.
كيدخل برنامج اغبركة العامة ضمن الربنامج التأىيلي العاـ الذم يُ ِّنفذه اآلباء كاؼبربوف كىذا
ؼبواجهة اؼبشاكل اليت تعًتض التوحديُت كاليت نذكر منها:
ػ نقص الطاقة كالقوة العظلية.
ػ نقص التوازف.
ػ البلمهارة يف اجتياز اغبواجز.
ػ عدـ التحكم اعبيد يف السرعة كالقوة.
ػ الصعوبة يف تنظيم اعبسم كليا يف فعل مدمج ضمن اغبركية العامة.
)51

ضرب األيدي(التصفيق)

اغبركة العامة ،ربريك األيدم ٔ ،ٓ :سنة.

الهدف :تطوير اغبركات اؼبزدكجة كاؼبتناسقة.

اإلجشاء :أ ْجلسي أمينة مقابلة لك على ركبتيك كقومي بضرب كفيك هبدكء ُمغنية أك

ُم ِّرددة ألفاظا بسيطة ،مث دغدغيها قليبل لتشعر بالنشوة .بعدىا أمسكي يديها كساعديها يف
ضرب َّ
كررم الدغدغة كعندما تعتاد على ذلك قللي تدرهبيا من
كفْيها مع مواصلة الغناءِّ .
~ ~ 40
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مساعدتك عن طريق مسك ِم ْعصمها فقط مث الذراع ،كيف األخَت قومي فقط بلمس يديها كي
تفهم إشارة ضرب كفَّيها.
)52

الجلوس دون مساعدة

اغبركة العامة ٔ ،ٓ :سنة.

الهدف :اعبلوس دكف مساعدة.

اإلجشاء :يف كل مرة تلعبُِت فيها مع جابر أك تْنػ ُقلينو إذل غرفة ثانية إجعليو هبلس ِعوضا أف

يقوـ ،كيف كضعية اإلستلقاء على الظهر يكوف ذراعو األيبن فبددا على جانبو ،مث أمسكي ذراعو
األيسر ربت اؼبرفق كاجذبيو برفق كبو األعلى كاعبانب بطريقة يكوف فيها ُمتكئا على ِمرفقو
األيبن .كاصلي اعبذب كبو األعلى كساعديو على رفع مرفقو كي يدفع بنفسو إذل األعلى بواسطة
يده اليمٌت اليت تكوف مبسوطة على األرض ،كعندما يألف قللي من مساعدتك كي يدفع بنفسو
كبو األعلى ،مث أمسكي يده اليسرل ؼبساعدتو على اإلبقاء على توازنو.
)53

بسط الكف لمسك شيء

اغبركة العامة ٔ ،ٓ :سنة.

اغبركة الدقيقة ٔ ،ٓ :سنة.
الهدف :ربسُت القدرة على اإلنشغاؿ بالرغبات دكف مساعدة.
الغرض :ؿباكلة مسك أشياء فوؽ خط العُت.
األدكات :خيط ،دمية.

ملونة فوؽ خزانة أك أثاث آخر أم على إرتفاع يبكن للقماف أف يصل
اإلجشاء :ضعي لعبة َّ
إليو بسهولة ،قورل لو" :خذ اللعبة" ،ككافئيو يف كل مرة يتمكن فيها من سبديد يده فوؽ الرأس
ليلمس اللعبة .عندما يتعلم كيف يبدد يده فوؽ رأسو ،ضعي لعبة فوؽ خزانة صغَتة حبيث يراىا
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كقورل لو" :لقماف ،إلتقط اللعبة " ،إذا بسط يده ليأخذ اللعبة إمدحيو كاتركيو يلعب هبا لبضع
كررم ذلك مرات عديدة.
دقائقِّ .
)54

القبض (المسك)

اغبركة العامة ٕ ،ٔ :سنة.

التفاعل اإلجتماعي ٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :تطويرحركة الذراع كزيادة التواصل اإلجتماعي.
الغرض :اللعب مع شخص آخر كالقبض على شيء معُت.
األدكات :كرة متوسطة اغبجم.

اإلجشاء :قابلي أضبد على بعد ٖٓ سم ،كاجعلي يديو مبسوطتُت كبو األماـ كراحة يديو
كبو األعلى مث أعطو الكرة .أبسطي يديك بنفس الكيفية كقورل " :أضبد ،أعطٍت الكرة " ،أك
كررم الكلمات أك اإلشارة كانزعي منو الكرة مع
أشَتم إليو كي يُ ِلق لك الكرة .إذا دل يستجب ِّ

كررم العمل معو حىت يتعلم إعطاءَؾ الكرة .كاصلي معو لكن ىذه اؼبرة
مدحو يف اغباؿِّ .
إبتعدم عنو دبقدارٖٓ سم أخرل كارمي لو الكرة برفق ،ال تنشغلي إذا دل يبسكها كأحضرم
الكرة كعودم إذل مكانك .يف ىذه اؼبرة ىو الذم يبسك بالكرة ،قورل لوْ " :إرـ الكرة " أك
أشَتم إليو كي يرمي الكرة .إذا دل يعرؼ بسبب بعد اؼبسافة مثِّلي لو كيفية رمي الكرة ككاصلي
معو حىت يتعلم رمي الكرة ،إمدحيو عندما يرمي الكرة بشكل صحيح ،كإذا أمسكها إمدحيو
بصفة مبالغة كي يفهم بأنو قبح يف أمر خاص.
)55

المشي على حواجز بسيطة

اغبركة العامة ٕ ،ٔ :سنة.

التقليد ٕ ،ٔ :سنة.
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الهدف :ربسُت التنسيق كزيادة الطمأنينة يف قدرات اغبركة العامة.

الغرض :اؼبشي على سلسلة من اغبواجز القصَتة.
األدكات :علب األحذية ،كرسي صغَت ،صندكؽ.

كضحي حملمد بصفة
اإلجشاء :إجعلي ؾبموعة من علب األحذية كالصندكؽ على األرضِّ ،
مبالغة كيف يبشي فوؽ كل حاجز مع تكرار كلمة " :أُ ْعرب" يف كل مرة هبتاز فيها علبة أك
كررم ذلك عدة مرات حىت هبتاز اغبواجز دبفرده .إذا سبكن من اؼبشي فوؽ العلب
صندكؽِّ .
كالصندكؽ ،ساعديو كي يبر على شيء أعلى مثل الكرسي ،أَ ِره كيف يصعد برجل كاحدة أكال مث
كررم
الرجل الثانية مث أشَتم إذل اعبهة العليا للكرسي كقورل" :إصعد" كساعديو كي يُقلدؾِّ .
ىذا اإلجراء حىت ينجح يف الصعود على الكرسي دكف مساعدة .ال تنتظرم منو إستجابة ألكامرؾ
قمة الشيء اؼبراد صعوده.
( أعرب ،إصعد ) ،أَ ِره دكما َّ
)56

مسار الحواجز البسيطة

اغبركة العامة ٕ ،ٔ :سنة.

اإلحساس البصرم ٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :زيادة التنسيق كالتوازف كتنمية القدرة على متابعة األثر اؼبرئي.

الغرض :السَت يف طريق ربتوم على فبر ربيت كفوقي كحوؿ سلسلة من اغبواجز السهلة.
األدكات :أثاث ،حبل.

اإلجشاء :خذم حببل أك خيطا ملونا كقومي بعرضو يف الغرفة أين هبتاز ؿبيط الكرسي
كربت الطاكلة كفوؽ كرسي صغَت ..كغَته ،إحرصي أف ينتبو لك خالد كضعي مكافأة عند هناية
طرؼ اغببل .يف البداية إجعليو يبشي على طوؿ اؼبسار ،كأَ ِره اغببل كعندما يصل إذل هناية اغببل
أعطو اؼبكافأة .كبعد متابعة اؼبسار مرات عديدة أتركيو هبتاز اؼبسار دبفرده ككوين دائما بقربو
تنسي أف تكوف اغبواجز يف البداية سهلة.
كاجذيب إنتباىو كبو اغببل عندما يتيو  .ال ْ
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إلتقاط اللُّعب من األرض

اغبركة العامة ٕ ،ٔ :سنة.

تقليد اغبركة ٕ ،ٔ :سنة.
اغبركة الدقيقة ٔ ،ٓ :سنة.
الهدف :ربسُت التوازف.

الغرض :إلتقاط شيء من األرض دكف فقداف التوازف.
األدكات :لعبة حيواف ،كرة ،علبة صغَتة.

اإلجشاء :ضعي لعبة اغبيواف على األرض بعيدا عن األشياء الثابتة كاػبطر .خذم حسُت
كبو اللعبة كأَ ِره كيف ينحٍت إللتقاطها مث أعيدم اللعبة إذل األرض كأفهميو بأنو ينبغي عليو أف
كررم العملية
ينحٍت إللتقاطها ،ساعديو عند الضركرة مث كافئيو بًتكو يلعب باللعبة لبضع دقائقِّ .
حىت يتمكن من إلتقاط اللعبة دكف مساعدة كدكف فقداف التوازف .عندما ُوب ِّقق التوازف أثناء
إلتقاط األشياء بعثرم عددا من األلعاب الصغَتة يف ؿبيط الغرفة ،إبدئي بثبلثة أشياء كضيعها
على مرأل حسُت .مث خذم علبة صغَتة كامشي مع حسُت ليلتقط تلك األشياء كيضعها يف
العلبة ،كامدحيو عندما يضع كل األشياء يف العلبة.
.
)58

األجسام الكبيرة

اغبركة العامة ٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :القدرة على اؼبشي حامبل ألشياء معينة.

الغرض :إلتقاط ،ضبل كتكديس ٗ أجساـ.
األدكات ٗ :علب أحذية ،كرؽ تلوين.

اإلجشاء :إصنعي من علب األحذية أجساما عن طريق َملئِها بورؽ اليوميات الصحفية
كألصقي الورؽ اؼبلوف على غطاء العلبة ،مث غلِّفي العلب بالورؽ .بعدىا ضعي العلب على
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األرض بشكل يراىا مراد ،أثَتم إنتباه مراد إذباه إحدل العلب كقورل " :خذ العلبة " ،مث التقطي
لو العلبة كاضبليها لو ،كال تساعديو فيما بعد إال عند الضركرة .كاصلي معو حىت هبمع كل العلب،
كدسها كاحدة فوؽ األخرل ،ساعديو يف إثنتُت كأَ ِره الثالثة كقورل لو" :ضعها" كأَ ِره
مث أَ ِره كيف يُ ِّ
أين يضعها .ساعديو إف احتاج إذل مساعدة .عندما ينتهي من التكديس دعيو ُوبطِّم ما أقبزه
بضربة ِر ْجلو مث يبدأ من جديد.
)59

الصعود على األدراج

اغبركة العامة ٕ ،ٔ :سنة.
اؽبدؼ :ربسُت التوازف ،التنسيق كالقدرة على التنقل باستقبللية.
الغرض :صعود أدراج السلم بالرجلُت.
األدكات :خيط ،قلم.

اإلجشاء :عندما يتمكن حساـ من الصعود على الكرسي بثباتُ ،حثِّيو اآلف على صعود
أدراج السلم ،كوين جبانبو كىو يقابل الدرج ،أمسكي يده كقورل لو " :إصعد" كضعي رجلك
حركي ِر ْجلو إذا كاف البد من ذلك،
اليُمٌت على الدرجة األكذل .أَ ِره رجلو كارتفاع الدرجة األكذل ك ِّ
كررم
حركي رجلك اليسرل جبانب اليمٌت فوؽ الدرجة األكذلِّ .
مث قورل لو من جديد" :إصعد" مث ِّ
كررم اإلجراء .عندما
اج ِذبيو برفق كبو األعلى حىت يرفع رجلو اليسرل ،إمدحيو ك ِّ
كلمة "إصعد" ك ْ
يتمكن من صعود ٖ درجات فبسكا بيدؾ قللي من مساعدتك كأمسكيو بأصبعك فقط مث بقلم
مث اػبيط مث اؼبشي جبانبو دكف مسكو ليشعرفقط باإلطمئناف.
)62

دحرجة الكرة ()1

اغبركة العامة ٕ ،ٔ :سنة.
التنسيق عُت ػ يد ٕ ،ٔ :سنة.
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اإلحساس البصرم ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :متابعة جسم معُت بالعينُت كتوجيهو باليد كبو اؽبدؼ.

الغرض :مسك الكرة كإعادهتا دكف مساعدة.

اإلجشاء :إجلسي على األرض مع إكراـ بينكما مسافة مًت قورل " :أنظرم إكراـ "
حركي الكرة برفق كبوىا ،إذا ربركت ؼبسك الكرة أشَتم ؽبا كي تُعيد الكرة كبو نقطة البداية.
ك ِّ
وجو يديها ،كإذا بدأت تفهم الفكرة أم
بإمكانك اإلستعانة بشخص ثالث هبلس كراءىا ليُ ِّ
مسك الكرة اليت تصل عندىا أرسلي ؽبا الكرة إذل ـبتلف اإلذباىات كي تُتابع الكرة بعينيها
كرباكؿ مسكها.
)61

دحرجة الكرة ()2

اغبركة العامة ٕ ،ٔ :سنة.

حاسة البصر ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :تطوير حركة اليد ،كتعلم مداعبة الكرة.

الغرض :ضرب الكرة إذباه اعبدار كمسكها دكف مساعدة.
األدكات :كرة كبَتة.

اإلجشاء :إجلسي على األرض على مقربة ٓ ٙسم من اعبدار ،بينما هبلس زيد جبانبك

حركي الكرة يف ؾبالو البصرم مث
ُمقابِبل اعبدار ،يف البداية إستعملي رجليك ؼبنعو من اإلنصراؼ ،ك ِّ
اضريب الكرة إذباه اعبدار برفق كامسكيها عند ارتدادىا .اآلف ضعي الكرة يف يدم زيد كساعديو
يف ضرب الكرة إذباه اعبدار مث يبسكها عند ارتدادىاِّ .
خفضي تدرهبيا من مساعدتك حىت
يتمكن من ضرب الكرة كمسكها ببل مساعدة.
)62

المشي دون مساعدة
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اغبركة العامة ٕ ،ٔ :سنة.

اغبركة الدقيقة ٔ ،ٓ :سنة.
الهدف :زيادة التوازف كاإلطمئناف يف اغبركة العامة.
الغرض :اؼبشي ٘ أمتار دكف مساعدة.
األدكات :عصا ،حبل.

اإلجشاءُ :خط ِْم مسارا للمشي يكوف مستقيما يف فضاء خاؿ من اغبواجز ،ضعي

قطعتُت من اػبيط أك الورؽ البلصق على األرض ليدؿ على خط اإلنطبلؽ كخط الوصوؿ .يف
البداية تكوف مسافة اؼبسار مًت كنصف مث زيدم تدرهبيا يف مسافتو حسب التقدـ الذم ُرب ِرزه
أظباء .ضعي مكافأة (لعبة مفضلة أك حلول) يف هناية اؼبسار كي تفهم أين ينتهي هبا اؼبسار،
ربرؾ رجليها
كوين جبانبها يف خط اإلنطبلؽ ؼبساعدهتا كامسكي يديها كامشي هبا .إذا دل ِّ
ربركهما خطوات مث دعيها تسًتيح كىي كاقفة كي تصَت ساقيها متينتُت .عندما
إرفعيها قليبل كي ِّ
تتحسن يف اؼبشي أمسكيها من يد كاحدة فقط كإذا َّ
تقدمت مسافة ثبلثة أمتار إعطيها العصا
لتمسك طرفها كأنت سبسكُت الطرؼ اآلخر حبيث تصبح اؼبسافة بُت يدؾ كيدىا أطوؿ .كعندما
كررم نفس العمل.
سبشي مسافة ٘ أمتار هبذه الكيفية إستبدرل العصا حببل طولو ٓ٘ سم ك ِّ
شجعيها كي تتخلص من اغببل ،كقفي جبانبها يف البداية
عندما تتمكن من اؼبشي مسافة ٘ أمتار ِّ
مث ابتعدم عنها تدرهبيا.
)63

المشي جانبا وإلى الوراء

اغبركة العامة ٕ ،ٔ :سنة.

اإلحساس البصرم ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :ربسُت التوازف كتعلم ـبتلف أنواع اؼبشي.

الغرض :اؼبشي على اعبانب كإذل الوراء مع اغبفاظ على التوازف.
األدكات :لعبة مربوطة إذل خيط.
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اإلجشاء :ضعي اػبيط يف يد ياسُت كتقبَّضي على يده بيدؾ مث اشرعا يف اؼبشي كأنتما

ذبراف اللعبة كراءكماُ .شدِّم إنتباىو كبو اللعبة كي يدير كجهو لَتاىا ككاصبل اؼبشي .عندما يبدأ
َّ
باؼبشي على اعبانب بصورة ُمتعِبة إجعليو يستدير كبو اللعبة كامسكيو من الوراء مث امشيا إذل
أصدرم صوتا
الوراء ُمقابِبلف بوجهيكما اللعبة .إذا دل يهتم برؤية اللعبة ،حاكرل مع لعبة أخرل أك ْ
مطابقا للعبة مثبل" :شوؾ ،شوؾ" عند جذب القطار .إجعليو هبذب اللعبة حوؿ أثاث اؼبنزؿ
ضو من األماـ كالوراء.
كي يعتاد اغبذر فبا يع ًِت ُ
)64

لمس األذنين

اغبركة العامة ٕ ،ٔ :سنة.

التقليد ،اغبركة ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :ربسُت اللياقة كاغبالة الفيزيائية العامة.
الغرض :ؼبس األذنُت ٓٔ مرات.

اإلجشاء :خذم مكانا جبانب علي الذم يبُّدد ذراعيو كبوؾ كتكوف راحة يديو كبو

السباقة لعمل ىذه اؽبيئة كي يقلدؾ .قومي باإلكبناء برفق لتلمسي
األسفل ،كبالطبع تكونُت أنت َّ
ركبتيك كأشَتم على علي كي يقلدؾ ،إذا دل يستطع إستعيٍت بشخص آخر يأيت من كرائو
ليساعده على أخذ الوضعية اؼبناسبة أثناء توضيحك لو الكيفية .مث اكبٍت تدرهبيا لتلمسي أذنيك
كررم ذلك عشر مرات.
كاطليب منو أف يقلدؾ ك ِّ
)65

فتح أبواب الخزانة واألدراج

اغبركة العامة ٕ ،ٔ :سنة.

اغبركة الدقيقة ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :ربسُت القدرة على اإلشتغاؿ بالرغبات الشخصية كتقوية اليد كالذراع.
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األدكات :لعب صغَتة ،أثاث وبوم أدراج.

اإلجشاء :دعي أنس يشاىدؾ كأنت زبفُت اللعبة اؼبفضلة عنده يف اػبزانة ،إفتحي باب
اػبزانة برفق كأَ ِره اللعبة مث أغلقي الباب .خذم يد أنس كضعيها على مقبض الباب كساعديو
كررم العملية عدة مراتِّ .
خفضي من
على فتحو ،أَ ِره اللعبة كاتركيو يلعب هبا ؼبدة دقيقة ك ِّ
كررم ىذا العمل مع األدراج مع التأكد
مساعدتك تدرهبيا حىت يتمكن من فتح الباب دبفردهِّ ،
يتمرف عليها سهلة الفتح.
من أف األبواب كاألدراج اليت َّ
)66

الوقوف على رجل واحدة

التقليد ،اغبركة ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :ربسُت التوازف.

الغرض :الوقوؼ على رجل كاحدة خبلؿ ٘ ثواف دكف مساعدة كدكف فقداف التوازف.
األدكات :كرسياف ،عصا.

اإلجشاء :ضعي كرسيُت مع بعضهما يف مكاف بعيد عن األجساـ األخرل ،كقابلي
سعيد ،كل كاحد منكما يبسك بكرسي ك َّ
رجلَك برفق كأشَتم
تأكدم من رؤيتو لك .مث ارفعي ْ
إليو كي يقلدؾ ،إذا دل يفعل إرفعي رجلو قليبل ك َّ
تأكدم من أنو يبسك الكرسي ،أك استعيٍت

كررم
بشخص ثالث يساعده على رفع رجلو كي يتمكن من اإلستمرار يف التحديق كبوؾِّ .
العملية عدة مرات حىت ينجح يف الوقوؼ على رجل كاحدة مدة ٘ ثواين كىو متكئ على
كرسي .إستغٍت عن الكرسي كُم ِّدم لو يدؾ كي يت َق َّول هبا عند كقوفو على رجل كاحدة .عندما
يتماسك جيِّدا أعطو العصا كي يبسكها من جانب كأنت سبسكُت اعبانب اآلخر مث اتركيو يرتكز
على رجل كاحدة دكف أية مساعدة.
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ركل الكرة

اغبركة العامة ٖ ،ٕ :سنوات.

الهدف :زيادة التجانس بُت العُت كالرجل كتعلم ركل الكرة.
الغرض :ركل الكرة إذباه شخص آخر.
األدكات :كرسياف ،كرة كبَتة.

اإلجشاء :ضعي كرسيُت متقابلُت يف نفس اػبط على طوؿ اعبدار كاستعملي عُلَبا أكشيئا

آخر لغلق اعبهة األخرل بطريقة تصنعُت لو فضاءن مغلقا أين يبكنك أنت كأضبد من ركل الكرة
يف اإلذباىُت دكف أف تتسلل .أقْعِديو على الكرسي كاجلسي أنت على الكرسي اآلخر ،أُْرُكلي
شجعيو على إعادة الكرة بركلها كبوؾ .إذا دل يفهم
كررم لو ذلك مث ِّ
الكرة كبوه برجلك برفق ك ِّ
شجعيو على
حركي إحدل ساقيو كي تضرب الكرة ،كافئيو يف اغباؿ ك ِّ
ضعي الكرة بقرب رجليو ك ِّ
إعادة ركل الكرة برفق كمسكها عندما تتجو كبوه.
)66

الىلىف علً أباتع األسجل

اغبركة العامة ٖ ،ٕ :سنوات.

الهدف :ربسُت قوة الساؽ كالتوازف.
الغرض :التأرجح على أصابع األرجل خبلؿ ٓٔ فًتات ،كل فًتة تدكـ ٖ ثواف.

ابقي على ىذه اغبالة
اإلجشاء :قابلي صبيل كقورل" :أنظر صبيل" كقفي على حافة الرجلُت ك ْ
كررم ىذا اإلجراء كلكن ىذه اؼبرة أشَتم إذل رجليك
لبضع ثواف مث عودم إذل كضعِك السابقِّ .
كقورل " أنظر صبيل" كامسكي يده ،كعندما ترفعُت رجليك إرفعي برفق ذراع صبيل حىت يصبح
كررم مرات عديدة حىت َّ
يتمكن من الوقوؼ على حافة قدميو دبفرده،
قائما على أصابع رجليوِّ .
عددم اؼبرات اليت يُنجز فيها اغبركة كعند الوصوؿ إذل ٓٔ
مث قللي من مساعدتك تدرهبياِّ .
مرات دعيو يسًتيح.
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المفض

اغبركة العامة ٖ ،ٕ :سنوات.
التقليد ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :تقوية األرجل.
الغرض :القفز كؼبس جسم معلق.
األدكات :خيط ،إسفنجة (.)eponge

اإلجشاء :قابلي سعيد كأَ ِره كيف يقفز مث أشَتم إليو كي يقلدؾ ،إذا دل يفعل أمسكي بو
ربت الكتفُت كارفعيو عندما تقفزين .عندما تشعرين بأنو بدأ يقفز بعض الشيء ِّ
خفضي من
مساعدتك حىت ينجح دبفرده .مث علِّقي إسفنجة أك شيئا آخر يتضمن ألوانا على إرتفاع معُت
اؼبرات اليت يلمس فيها
يصل إليو عند القفز ،كافئيو يف كل مرة يلمس فيها اعبسم اؼبعلقِّ .
عددم ّ
اعبسم اؼبعلق قبل أف يتعب ،إذا ؼبس اعبسم ٓٔ مرات ،زيدم يف علو اعبسم تدرهبيا.
)72

لعبة الكرة واألوتاد

اغبركة العامة ٖ ،ٕ :سنوات.

الهدف :تقوية الذراعُت كالدقة يف حركتهما إذباه ىدؼ معُت.

الغرض :ربريك الكرة بدقة على مسافة ٖ إذل ٘ أمتار.
األدكات :كرة ،علب فارغة.

ارظبي خطا على مقربة ٖ أمتار من العلب ،بيٍِّت
اإلجشاء :ضعي  ٙعلب على األرض ك ُ
إلظباعيل كيف يقف كراء اػبط كاضريب الكرة إلسقاط العلب .أعيدم العلب إذل مكاهنا
كساعديو على ضرب الكرة كامدحيو إذا أسقط علبة كاحدة .ضعي جدكال تكتبُت فيو عدد
العلب اليت يُسقطها يف كل مرة .عندما تسهل عليو اللعبة أضيفي بعض اؼبسافة بُت العلب
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كاػبط .إذا إعتاد على اللعبة يبكنك إدخاؿ لعبة الدكر كذلك بوضع عبلمات سهلة على كرقة
شجعيو كي تتولَّد
كي يستطيع رؤية عدد العلب اليت أسقطها كعدد العلب اليت أسقطتها أنتِّ .
عنده نشوة اللعب.

)71

رمي كيس

اغبركة العامة ٖ ،ٕ :سنوات.

التنسيق بُت العُت كاليد ٖ ،ٕ :سنوات.
الهدف :تطوير حركة رمي شيء معُت " من ربت " كتعلم توجيو الرمية كبو ىدؼ معُت.

الغرض :رمي كيس فيو فوؿ ٘ مرات متتابعة داخل علبة على مسافة مًت.
األدكات :كيسُت من الفوؿ ،علب.

ككضحي ؽبا كيف ترمي األكياسَّ .
تأكدم من
اإلجشاء :قفي مع خدهبة يف فضاء مفتوح ِّ

أهنا تراقبك أثناء التجربة .ضعي الكيس يف يدؾ ،مددم ذراعك كبو الوراء برفق مث أعيديو إذل
كجهي يدىا ؼبساعدهتا على
األماـ صانعة قوسا منتظما يف حركتك .إعط ػبدهبة كيسا آخر ك ِّ
رميو.
مرات عديدة مث قللي من مساعدتك ؽبا فأمسكيها من ذراعها بدال من
ِّ
كررم ىذا ّ

ِم ْعصمها مث اؼبرفق مث أطلقي يدىا سباما .إبدئي برمي األكياس كبو ىدؼ معُت موضوع بشكل
مقابل للعلبة كساعديها يف رمي األكياس داخل العلبة ،قورل " :علبة " يف كل مرة تُسقطُت فيها
الكيس ،كاؼبسي العلبة كأَ ِرىا ؽبا لتُ ِّ
ذكريها باؽبدؼ .عندما تصل إذل إسقاط األكياس يف العلبة
َ
بصفة منتظمة ،أبعدم العلبة قليبل حىت تصبح على بعد مًت كاحد.
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ضعي جدكال لتسجيل عدد النجاحات يف كل مسافة ،كىذا اعبدكؿ يساعدؾ يف زيادة
اؼبسافة يف الوقت اؼبناسب.
)72

صعود الدرج بتغيير األرجل

اغبركة العامة ٗ ،ٖ :سنوات.

الهدف :ربسُت التوازف كالقدرة على التحرؾ بصفة مستقلة.

الغرض :صعود الدرج بوضع رجل كاحدة يف كل درجة.

اإلجشاء :إذا سبكن يزيد من الصعود على الدرج بسهولة كىذا بوضع كبل الرجلُت على
الدرجة (أنظر التمرين  ،)ٜ٘إشرعي يف تعليمو كضع رجل كاحدة على كل درجة .من األحسن
يقف كراءه .بيٍِّت لو أين يضع رجلو كاطليب منو أف يبسك
اإلستعانة بشخص آخر ليُػ ْعطيو األماف ُ
عرصة َّ
حركي رجلو اليمٌت
رجلو اليمٌت مث أَ ِره قمة الدرجة األكذل .إذا دل يعرؼ ما يفعل ِّ
الدرج ،أَ ِره ْ
يف الوقت الذم تكوف فيو الرجل اليسرل ثابتة ،إمدحيو يف اغبُت حىت كإف ِ
كنت السبب يف ربرؾ
كررم العملية كال
رجلَو ،كامدحيو أيضاِّ .
رجلو .أَ ِره رجلو اليسرل مث أَ ِره قمة الدرجة الثانية ك ِّ
حركي ْ
سبُِّديو بالعوف إال إذا احتاج لذلك.
)73

مسار الحواجز المتوسطة الصعوبة

اغبركة العامة ٗ ،ٖ :سنوات.

اإلحساس البصرم ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :ربسُت التحكم يف اعبسم كالتوازف.

الغرض :إجتياز مسار مكوف من ٘ حواجز متوسطة الصعوبة.
األدكات :كراسي ،مكنسة ،علب ،حبل.
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اإلجشاء :إذا كاف بإمكاف يوسف إجتياز مسار ُم َّكوف من حواجز بسيطة ،فاآلف إصنعي
لو مسارا أكثر صعوبة م ّكوف من ٘ حواجز .ضعي حببل على طوؿ اؼبسار كي َّ
يتمكن من

متابعتو كأَ ِره كيف هبتاز اؼبسار مرتُت أك ثبلثة .قفي أمامو يف البداية لتُ ِّ
ذكريو باتِّباع اغببل .كىذه
أمثلة للحواجز اؼبتوسطة الصعوبة:
ػ اؼبركر ربت مكنسة فبددة ما بُت كرسيُت.
ػ القفز على مكنسة فبددة على أعمدة الكراسي.
ػ الزحف داخل علبة كبَتة مفتوحة اعبانبُت.
ػ اؼبشي ما بُت أثاثُت موضوعُت كاحد بقرب اآلخر كي يبر فيما بينهما جانبيا.
ػ زبطِّي مقعد إذل مقعد آخر.
)74

قفزة الضفدع

اغبركة العامة ،حركة األرجل ٗ ،ٖ :سنوات.
التقليد ،اغبركة ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :زيادة التنسيق ،تقوية السيقاف كاغبالة الفيزيائية العامة.

الغرض :القفز ٓٔ مرات بدكف توقف كبدكف سقوط.

اإلجشاء :أُ ْعثُرم على موضع خاؿ من األخطار مثل البساط أك العشب كبيٍّت ؼبوسى
كيف يكوف يف كضعية القرفصة( ،)accroupieمث اقفزم مرتُت أك ثبلثة ك َّ
تأكدم من أنو

يُبصرؾ عندما تقفزين .ساعديو كي يكوف يف كضعية القرفصة كاتركيو يف ىذه الوضعية مدة
دقيقتُت أك أقل كي يشعر بالراحة ،مث اقفزم مرتُت أك ثبلثة كأشَتم إليو كي يقلدؾ ،كإذا كاف
فبكنا اإلستعانة بشخص ثالث فهذا أفضل كي يقف كراءه كيُثبَتو عندما يقفز لئبل يسقط .يف
سجلي يف
البداية من احملتمل أال يتمكن من القفز إال مرة كاحدة أك مرتُت ،إمدحيو يف كل مرة ك ِّ
جدكؿ عدد اؼبرات اليت قفز فيها دكف توقف كىذا كي يأخذ قسطا من الراحة كوباف على
توازنو.
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النطنطة (القفز) sautillet

اغبركة العامة ٗ ،ٖ :سنوات.

التقليد ،اغبركة ٖ ،ٕ :سنوات.
الهدف :ربسُت التوازف كالتنسيق.
الغرض :القفز على مسافة ٘ أمتار على رجل كاحدة أك على كبل الرجلُت.

ين ِْط على رجليو معا مث قفي جبانبو كحاكرل
اإلجشاء :أثَتم إنتباه كماؿ كبيٍِّت لو كيف َ
كررم
أف ذبعليو يقفز معك ،إذا دل يقلدؾ قفي كراءه كارفعيو برفق يف الوقت الذم تقفزين فيوِّ .
حىت يتمكن من القفز دكف مساعدة .عندما يتمكن من القفز بصورة مستقلة قومي برسم
خطوط على مسافة ٘ أمتار أك استعملي قطعيت حبل أك كرؽ لصوؽ لتبيُت خطي اإلنطبلؽ
كالوصوؿ.
قفي معو يف خط اإلنطبلؽ كاقفزا معا حىت تصبل إذل خط الوصوؿ ،مث بعد ذلك إجعليو
يقفز كحده مسافة ٘ أمتار .كعندما يصبح قادرا على القفز بسهولة على رجليو معا على مسافة
كررم معو العمل لكن مع بعض التغيَتات اآلتية:
٘ أمتار ِّ
أ ػ القفز على الرجلُت معا مع سبديد الذراعُت جانبيا.
ب ػ القفز على رجل كاحدة.
ج ػ القفز على كل رجل على حدل.
د ػ القفز على كلتا الرجلُت كسبديد الذراعُت كبو األعلى.
)76

تمارين التوازن

اغبركة العامة ،اعبسم ٗ ،ٖ :سنوات.
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التقليد اغبركة ٖ ،ٕ :سنوات.
الهدف :ربسُت التوازف كالرشاقة كاغبالة العامة للجسم.

الغرض :ربقيق توازف جيد بتحريك الذراعُت كالساقُت يف آف كاحد.

اإلجشاء :إلبفضي قليبل كاجعلي صهيب يفعل نفس الشيء جبانبك كانظرا إذل نفس
اإلذباه .إستعيٍت بشخص آخر ؼبساعدة صهيب على الثَّبات يف الوضعيات اؼبختلفة التالية:
أ .إرفعا ذراعا كاحدة.
ب .إرفعا رجبل كاحدة.
الرجل اليسرل مع الذراع األيسر.
الر ْجل اليمٌت كالذراع األيبن ،مث ِّ
ج .إرفعا ِّ
الرجل اليسرل ،مث الذراع األيسر مع الرجل اليمٌت.
د .إرفعا الذراع األيبن ك ِّ
)77

الدوران

اغبركة العامة ،اعبسمٗ ،ٖ :سنوات.

الهدف :ربسُت القدرات البدنية العامة.
الغرض :الدكراف على اعبانب على مسافة ٖ أمتار مث العودة.

اإلجشاء :إحبثي عن فضاء حر تكوف مساحتو رخوة مثل البساط أك أرضية عشبية،

َّ
تأكدم من أف مراد ينظر إليك مث استلقي على األرض يف كضعية النائم يكوف فيها الذراعاف
فب ّدداف كراحة اليد على اػباصرة.بيٍِّت ؼبراد كيف يدكر ناحية اليمُت كناحية اليسار على ىذه
الوضعية ،كساعديو ليتخذ ىذه الوضعية مث يدكر برفق كبو اإلذباه اؼبعُت ،ال تسمحي لو بالدكراف
بشكل خاطئ.
عندما يتمكن من الدكراف دكف مساعدة بيٍِّت لو كيف يتوقف كابدئي بالدكراف يف اإلذباه
اؼبغاير .قومي بعمل خطي اإلنطبلؽ كالوصوؿ على مسافة ٖ أمتار بينهما ،مث اجعليو يدكر بُت
اػبطُت.
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المشي على شريط

اغبركة العامة ،اعبسم ٗ ،ٖ :سنوات.

التقليد ،اغبركة ٖ ،ٕ :سنوات.

الهدف :ربسُت التوازف كتعلم ـبتلف طرؽ اؼبشي.
الغرض :السَت على طوؿ شريط الصق عرضو ٘ سم دبمارسة ـبتلف أنواع اؼبشي دكف فقداف التوازف.
األدكات :شريط الصق طولو ٖ أمتار.

اإلجشاء :ألصقي الشريط على األرض بشكل مستقيم ك َّ
تأكدم أف ىدل تنظر إليك ،مث
شجعيها عندما سبشي كي تبقى على
بيٍِّت ؽبا كيف سبشي بطريقة عادية بُت طريف الشريطِّ .
الشريط ،مث أتركيها سبشي لوحدىا على الشريط ككافئيها يف كل مرة تقطع فيها طوؿ الشريط.
كررم معها حىت تتمكن من اؼبشي بسهولة على الشريط كدكف أف تفقد توازهنا ،مث بيٍِّت ؽبا طرقا
ِّ
أخرل كاجعليها تُقل ِ
دؾ فيها كمن ىذه الطرؽ:
رجل.
أ ػ اؼبشي إذل الوراء ِر ْجل كراء ْ
ب ػ اؼبشي جانبيا بنقل إحدل الرجلُت مث األخرل دكف تشابكهما.
الرجل اليمٌت يف مكاف الرجل اليسرل كالرجل اليمٌت مكاف
ج ػ اؼبشي إذل األماـ بوضع ْ
الرجل اليسرل.
الر ْجبلف ملتصقتاف.
د ػ القفز من جهة إذل أخرل ك ِّ
ق ػ اؼبشي جانبيا مع تشبيك األرجل ( .)en croisant les pieds
)79

رمي الكرة داخل عجلة مطاطية

اغبركة العامة ،الذراعاف ٘ ،ٗ :سنوات.
التنسيق عُت ػ يد ٙ ،٘ :سنوات.
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الهدف :توجيو الكرة كبو اؽبدؼ.

الغرض :رمي كرة من اغبجم اؼبتوسط داخل عجلة مطاطية ثابتة.
األدكات :عجلة مطاطية ،حبل ،كرة متوسطة اغبجم.

اإلجشاء :علِّقي عجلة مطاطية إذل شجرة على ارتفاع مًت كاحد تقريبا ،قفي مع زىَت أماـ
العجلة كساعديو كي يُسقط الكرة داخل العجلة مث امدحيوِّ .
خفضي من مساعدتك لو تدرهبيا

عندما يفهم ما ىو مطلوب منو ،كعندما يتمكن من إسقاط الكرة بسهولة يف العجلة أبعديو
سجلي يف جدكؿ عدد اؼبرات اليت ينجح فيها
تدرهبيا حىت يرمي الكرة على بعد مًت من العجلةِّ .
كىذا يف كل مسافة ،ك َّ
تأكدم من أنو بإمكانو تصويب الكرة كبو اؽبدؼ بوقع  ٚمرات من ٓٔ
ؿباكالت على األقل قبل زيادة اؼبسافة الفاصلة.
تنسي مراقبة العجلة ،هبب أف تكوف ثابتة يف كل مرة.
كيف األخَت ال ْ
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تنطيط الكرة

اغبركة العامة ،اليد ٘ ،ٗ :سنوات.
التنسيق عُت ػ يد ٘ ،ٗ :سنوات.

الهدف :زيادة التحكم يف الذراع كاليد كالوصوؿ إذل أحسن تنسيق بُت العُت كاليد.

الغرض :تنطيط كرة كبَتة ٘ مرات متتالية دكف إسقاطها.
األدكات :كرة كبَتة خفيفة.

اإلجشاءَّ :
تأكدم من أف صباؿ يراقبك كابدئي بتنطيط الكرة مرتُت أك ثبلثة مث أمسكي
يده كاستعمليها يف تنطيط الكرة ،ككافئيو يف اغباؿ .قللي تدرهبيا من مساعدتك لو من خبلؿ
ربكمك يف يده كىذا إذا شعر ِ
ت بأنو قادر على تنطيط الكرة أكثر من مرة كاحدة ،إستمرم يف
ْ
كررم حىت
مدحو كتشجيعو .سجلي عدد اؼبرات اليت يبكنو فيها تنطيط الكرة قبل سقوطها ،ك ِّ
يتمكن من الوصوؿ إذل تنطيط الكرة ٘ مرات متتالية دكف مساعدة.
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التقلب إلى األمام

اغبركة العامة ،اعبسم ٘ ،ٗ :سنوات.

التقليد ،اغبركة العامة ٘ ،ٗ :سنوات.
الهدف :زيادة التنسيق ،التوازف كالوعي اعبسدم.

الغرض :التقلب إذل األماـ ٘ مرات.

اإلجشاء :إحبثي عن فضاء كاسع على البساط أك العشب ،ك َّ
تأكدم من أف سليم يبصرؾ
كأَ ِره كيف يتقلب إذل األماـ كقورل "شيك" عند الدكراف ليشعر باؼبتعة .من األفضل اإلستنجاد
بشخص آخر ؼبساعدتو يف إقباز اغبركة يف الوقت الذم تكونُت فيو أنت مثاال لو.
إنبطحي يف كضعية القرفصة كضعي راحة يدؾ على األرض حبيث تكوف اؼبسافة بُت اليدين
نفس اؼبسافة بُت الكتفُت ،كساعديو كي يتخذ نفس الوضعية مث أخفضي رأسو كي يكوف الذقن
على الصدر .مث عاكنيو كي يندفع كبو األماـ حىت تصبح مؤخرة الرأس م ِ
بلمسة لؤلرض .بعدىا
ُ
كررم معو حىت
إدفعي ِر ْجليو ؼبساعدتو على إستكماؿ التقلب كبو األماـ ،ك ِّ
شجعيو على ذلكِّ .
ينجح دبفرده دكف مساعدة.
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مشية الفيل

اغبركة العامة ،اعبسم ٘ ،ٗ :سنوات.

التقليد ،اغبركة ٘ ،ٗ :سنوات.

الهدف :ربسُت التوازف كاغبركة.

الغرض :مشي ٓٔ خطوات مثل مشية الفيل منحنيا كاليدين ُمتدلِّيتاف كمتأرجحتاف كبو األماـ.

اإلجشاء :أكضحي لكماؿ كيف يبشي الفيل كىذا باإلكبناء كبو األماـ مع ترؾ الذراعُت
مرزبيُت كمعلقُت كاليدين مضمومتُتَّ .
تأكدم من أف كماؿ ينظر كبوؾ كاشرعي يف اؼبشي برفق
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كأنت تأرجحُت الذراعُت كقورل " :أنظر كماؿ ،أنا فيل " ،مث ساعديو على أخذ نفس الوضعية
كامشي بقربو كالفيل كي يقلدؾ كيبكنك اإلستعانة بشخص ثالث ليساعده على تثبيت الوضعية
يف الوقت الذم سبشُت فيو مشية الفيل.
يف البداية ال تنتظرم منو ربكما يف الوضعية ؼبدة طويلة،كعندما يصبح مطمئنا يف ىذه
الوضعية عيٍِّت مسارا على طوؿ ٓٔ أمتار كامشيو أنت َّأكال كالفيل من نقطة اإلنطبلؽ إذل نقطة
النهاية.
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سباق البطاطا

اغبركة العامة ،اعبسم ٘ ،ٗ :سنوات.
التنسيق عُت ػ يد ،التحكم ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :ربسُت التوازف كالتحكم يف اليد.

الغرض :ضبل حبة بطاطا صغَتة يف ملعقة كاؼبشي هبا على مسافة ٕٔ مًت دكف سقوطها.
األدكات :ملعقة كبَتة ،حبة بطاطا صغَتة.

اإلجشاءَّ :
تأكدم من أف سادل ينظر إليك كضعي حبة البطاطا على اؼبلعقة مث امشي هبا
برفق .بعدىا إعطي اؼبلعقة لسادل كا ْح ُكمي على يده جيِّدا بيدؾ كضعي حبة البطاطا على اؼبلعقة
كالحظي إذا كاف بإمكانو احملافظة على الوضعية لبضع ثواف ،عندما تشعرين بأنو بدأ يسيطر على
الوضع كيتحكم جيِّدا يف اؼبلعقة دكف سقوط حبة البطاطا ِّ
خفضي من مساعدتك لو كىذا
شجعيو كي يتقدـ بعض اػبطوات كبو األماـ .عندما يصبح
بتخفيف ضغط يدؾ على يده ك ِّ
أكثر ربكما يف الوضع عيٍِّت لو مسارا على طوؿ ٘ٔ مًت وبتوم على نقطة إنطبلؽ كنقطة
كصوؿ .كإذا قبح يف زبطي اؼبسار دكف عثرة ،نظِّمي لو سباقا ضد خصم أك ضد الساعة كذبنَّيب
أف يصبح السباؽ منافسة.
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التوازن على الرافدة

اغبركة العامة ،اعبسم ٘ ،ٗ :سنوات.

الهدف :ربسُت التوازف.

الغرض :اؼبشي دكف مساعدة كببل سقوط على رافدة طوؽبا مًت كعرضها ٓٔ سم.
األدكات :لوحة خشب ملساء طوؽبا مًت كعرضها ٓٔ سم ،آجرتُت "  ،" briquesكتلتُت من اإلظبنت"
."blocs de beton

اإلجشاءِ :جدم فضاءن كاسعا يكوف مستويا على اغبشي دكف أحجار أك أخطار أخرل،

إبدئي بوضع اللوحة على األرض كاطليب من حسن أف يبشي عليها مرتُت أك ثبلثة ليشعر
باإلطمئناف .إذا استطاع إجتيازىا بسهولة ضعي آجرة على كل طرؼ من اللوحة لتصبح مرتفعة
بطوؿ ٓٔ إذل ٘ٔ سم.

يف البداية إمسكي بيده كامشي جبانبو مث قللي من مساعدتك تدرهبيا كىذا بإعطائو أصبعا
كاحدا يبسك بو أثناء اؼبشي على الرافدة مث طرؼ قلم كأنت سبسكُت الطرؼ اآلخر مث اػبيط كيف
األخَت إجعليو يبشي على الرافدة دكف مساعدة.
عوضي اآلجرتُت بكتلتُت من اإلظبنت كي ترتفع الرافدة دبقدار ٕٓ إذل ٖٓ سم عن
ِّ
كررم العملية مرات عديدة كال تساعديو إال عند الضركرة.
األرضِّ ،
)85

مسار الحواجز الصعبة

اغبركة العامة ،اعبسم ٙ ،٘ :سنوات.

الهدف :ربسُت التوازف كاإلنسجاـ كزيادة القوة كاغبالة البدنية العامة.

الغرض :إجتياز مسار متكوف من  ٚحواجز صعبة.

اإلجشاء :عندما يصبح أنس قادرا على ذباكز مسار اغبواجز اؼبتوسطة الصعوبة (كما يف
التمرين ٖ ،)ٚإصنعي لو مسارا أطوؿ قليبل كأكثر صعوبة كىذا باستعماؿ األدكات اؼبستعملة يف
~ ~ 61
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تعرؼ عليها مثل
التمارين السابقة كاليت ألِفها كأضيفي لو بعض األدكات الصعبة كاليت سبق كأف َّ
الرافدة (التمرين ٗ .) ٛإتَّبِعي نفس اإلجراءات السابقة اؼبستعملة يف اؼبسارات السابقة
باستعماؿ اغببل اؼبمدد أك اػبيط كي يعرؼ اغبواجز الواجب عليو إجتيازه.
يف البداية بيٍِّت لو طريقة إجتياز اؼبسار كي يفهم ما هبب عليو فعلو عند كل حاجز،
سجلي على جدكؿ الوقت الذم يستغرقو إلجتياز اؼبسار .كافئيو يف
يتعرؼ على اؼبسار ِّ
كعندما َّ
كل مرة هبتاز فيها اؼبسار كأعطو شيئا خاصا إذا حطَّم رقم قياسو.
)86

الضرب بواسطة مضرب كرة طاولة

اغبركة العامة ٙ ،٘ :سنوات.

التنسيق عُت ػ يد ٙ ،٘ :سنوات.

الهدف :ربسُت قوة الذراع كالوصوؿ إذل أحسن تنسيق بُت العُت كاليد.

الغرض :أرجحة اؼبضرب كضرب جسم ثابت معلق على إرتفاع من الكتف.
األدكات :كرة كبَتة ،كرؽ الصق ،حبل ،مضرب ببلستيكي خفيف.

لتكوين هبا كرة مث غطِّها
اإلجشاء :إربطي طرؼ اغببل بإسفنجة (  )épongeكبَتة دائرية ِّ
بالورؽ البلصق ؼبنع الكرة من اإلفبلت ،علِّقي الكرة إذل غصن شجرة حبيث َّ
تتدذل الكرة إذل

مستول كتف ىشاـَّ ،
تأكدم من أف اؼبكاف كاسع كال يُعيق أم شيء عند أرجحة الكرة
دعميهما بيدؾ كساعديو على أرجحة
(  .)balancerضعي يدم ىشاـ على اؼبضرب ك ِّ
اؼبضرب مرتُت أك ثبلثة برفق دكف ؼبس الكرة مث ساعديو على أرجحة اؼبضرب ليلمس الكرة
كامدحيو يف اغبُت.

قللي من توجيو يديو تدرهبيا كي يصبح أكثر ربكما يف اغبركة ،مث أرجعي الكرة إذل مكاهنا
الثابت عند كل مرة يلمسها كال تًتكيو يؤرجح اؼبضرب بإفراط.
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مشية عربة اليد ()Marche a la brouette

اغبركة العامة ،الذراع ٙ ،٘ :سنوات.

الهدف :تقوية الذراعُت كزيادة اإلنسجاـ.

الغرض :اؼبشي بإذباه مستقيم على اليدين كشخص آخر يبسك رجليو.

اإلجشاء :أخربم أضبد بأنو سيكوف عربة يد كُمريو باإلنبطاح أرضا على يديو كركبتيو ،قفي
كراءه كأمسكي رجليو من العقب "  "la chevilleكارفعي قدميو قليبل بينما يرتكز ىو على يديو
كذراعيو.
يف البداية ال تًتكيو يف ىذه الوضعية لوقت أطوؿ كامدحيو عندما تًتكينو يقع ،عندما
ُرب ِّسُت بأف قوة ذراعيو كثباتو يزيداف ،إرفعي رجليو ؼبدة أطوؿ كارفعيهما كذلك إذل أعلى أكثر
لكن إحرصي أال تضغطي على يديو كثَتا قبل ربضَته لذلك.
حركيو كبو األماـ كىذا بنقل يديو يف حُت
عندما يشعر بالراحة كىو يرتكز على يديو فقط ِّ

سبسكُت أنت بقدميو .ارظبي خطُت كاحد لئلنطبلؽ كآخر للوصوؿ تكوف اؼبسافة بينهما ٘ أمتار
كاجعليو يبشي بينهما على ىذه الوضعية ك َّ
تأكدم من أنو يعرؼ اؼبسافة.
)88

جذب جسم مملوء

اغبركة العامة ،اعبسم ٙ ،٘ :سنوات.
اغبركة الدقيقة ٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :تقوية اليد كالعظبلت.

الغرض :جذب علبة فبلوءة على مسافة ؿبدكدة.
األدكات :حبل طولو مًت ،علبة كبَتة ،أجساـ مثل الكتب أك اغبجارة إلضافتها إذل العلبة.

اإلجشاء :ارظبي خطا على األرض بالطبشور أك شريط الصق كضعي اغببل على ذلك
اػبط حبيث يكوف كسط اغببل على اػبط ،إربطي طرؼ اغببل بالعلبة الفارغة كبيٍِّت ألسامة كيف
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هبذب اغببل من الطرؼ اآلخر كي تتعدل العلبة اػبط .مث أعيدم العلبة إذل مكاهنا كساعديو
كي هبذب العلبة خارج اػبط.
كررم العملية مع التقليل من مساعدتك يف كل مرة حىت ينجح يف جر العلبة الفارغة
ِّ
خارج اػبط .مث بعد ذلك أضيفي بعض األشياء إذل العلبة ُمراعية القدرة الفيزيائية للطفل ،ال
تضيفي أجساما ثقيلة حىت ال يفسد التمرين ،ك َّ
تأكدم من أف اػبط مرئي كي يعرؼ أسامة حد
جذب اللعبة.
)89

جزب الحثل

اغبركة العامة ،اعبسم ٙ ،٘ :سنوات.
اغبركة الدقيقة ٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :تقوية اليد كالعظبلت.
الغرض :جذب حبل يبسكو شخص آخر كال يفرض عليو ضغطا كبَتا يف اعبذب.
األدكات :حبل بطوؿ مًت تقريبا.

اإلجشاء :ارظبي خطا على األرض بالطبشور أك الشريط البلصق كضعي اغببل على اػبط
يف كسطو ،إعطي طرؼ اغببل لسلمى يف حُت أمسكي أنت الطرؼ اآلخر ،عند إشارتك ذبذب
سهلي عليها العملية كامدحيها كحاكرل تدرهبيا أف ذبذيب اغببل
اغببل خارج اػبط .يف البداية ِّ
كبوؾ بقوة أكرب كي تعمل سلمى على زيادة قوهتا يف اعبذبَّ .
ربققي أهنا ستبذؿ جهدا أكرب يف
اعبذب لكن ال ذبعلي التمرين ُفببل كؿببطا لعزيبتها.
)61

المفض

اغبركة العامة ٙ ،٘ :سنوات.
التقليد ،اغبركة ٙ ،ٗ :سنوات.
اؽبدؼ :ربسُت التنسيق بُت الذراعُت كالساقُت.
~ ~ 64
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الغرض :القفز ٓٔ مرات.

للمعوقات،
اإلجشاء :أعثرم على فضاء حر أين يبكنك القفز مع يونس دكف التعرض ِّ
قفي أماـ يونس كاجعليو يقلدؾ .إرفعي يديك فوؽ رأسك حىت يتبلمسا مث ِ
إسدليهما على طوؿ

كررم التمرين حىت يتمكن من أداء اغبركة دكف
اعبسم ،إذا دل يقلدؾ يف اغباؿ ساعديو يف ذلكِّ .
مساعدة.
مفرقة بُت رجليك
قفي من جديد مقابِلة يونس كاجعليو يقلد حركات رجليك فقط كاقفزم ِّ
مث اقفزم كرجليك ملتصقتُت كال تساعديو إال عند الضركرة .إذا سبكن من تنفيذ حركات اليدين
مفرقة بُت
كاألرجل بشكل منفصل ،إجعليو اآلف يقوـ باغبركتُت يف نفس الوقت .مث إقفزم ِّ
رجليك كيف نفس الوقت ِّ
صفقي بيديك فوؽ الرأس ،توقَّفي عند ىذه اغبركة أم اليداف
سجلي يف جدكؿ عدد
متفرقتاف كي يسهل عليو تقليدؾِّ .
الرجبلف ِّ
متبلمستاف فوؽ الرأس ك ِّ
القفزات اليت يُ ِّنفذىا دكف عياء.
)61

المفض علً الحثل

اغبركة العامة ٙ ،٘ :سنوات.

الهدف :زيادة اإلنسجاـ.

الغرض :القفز ٘ مرات فوؽ حبل الذم يدكر ببطئ.
األدكات :حبل بطوؿ مًت كنصف تقريبا.

اإلجشاء :إربطي طرؼ اغببل إذل شجرة أك شيئ آخر متُت ،قفي مع سليم يف كسط اغببل
يف حُت يبسك شخص آخر الطرؼ اآلخر للحبل ليقوـ بتدكير اغببل .عندما يقًتب اغببل
منكما قورل" :إقفز" كارفعي سليم كاقفزم بو ،ال تقفزم إال مرة كاحدة يف كل مرة ليشعر بالثقة.
قللي من مساعدتك عندما يشرع يف القفز لوحده حىت كإف دل يقدر على القفز بصورة صحيحة.
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عندما يبدأ بالقفز كحده إبتعدم عن اغببل لكن كاصلي مساعدتو قائلة لو " :إقفز " يف
سجلي على جدكؿ عدد اؼبرات اليت ينجح فيها.
الوقت اؼبناسب ك ِّ
)92

مارال

اغبركة العامة ،اعبسم ٙ ،٘ :سنوات.

الهدف :إنسجاـ العظبلت ،التوازف كالقدرة على اغبساب.

الغرض :اللعب بصورة صحيحة لعبة ماراؿ.
األدكات :طبشور أك شريط الصق ،كيس حصى.

اإلجشاء :ارظبي شبكة ماراؿ باستعماؿ الطبشور أك شريط الصق .هبب أف تكوف
اؼبربعات كبَتة كاػبط كاضح ،يف البداية ال تكتيب األرقاـ يف اؼبربعات كي ال يرتبك عمر .بيٍِّت لو
كيف يقفز ب ِر ْجل كاحدة يف اؼبربعات األحادية كبال ِر ْجلُت معا يف اؼبربعات الثنائية.

8

6

4
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صورة 1.3.ـ شبكة مارال.
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إذا سبكن من القفز دكف عناء إذل هناية الشبكة مث العودة علِّميو كيف يرمي كيسا من
اغبصى يف إحدل اؼبربعات ،البد أف يقفز فوؽ اؼبربع الذم وبوم العبلمة مث يعود عند كصولو إذل
هناية الشبكة كيلتقط العبلمة .كعندما يتعلم األرقاـ كاغبساب قومي بًتقيم اؼبربعات مث اجعليو
يتبع األرقاـ بشكل متسلسل أك اجعليو يقفز إذل الرقم الذم تتلفظُت بو.
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التوازن على الرافدة األكثر صعوبة

اغبركة العامة ،اعبسم ٙ ،٘ :سنوات.
اغبركة الدقيقة ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :ربسُت التوازف.

الغرض :اؼبشي بتوازف على رافدة طوؽبا مًت كعرضها ٓٔ سم حامبل أجساما ـبتلفة.
األدكات :رافدة ( لوحة خشبية ) علبتُت ٘ ،أجساـ صغَتة ( كرة ،دمية ،كوب .) ...

اإلجشاء :عندما يصبح سعيد قادرا على اؼبشي على الرافدة دكف مشاكل ،علِّميو اآلف
كيف يبشي على الرافدة حامبل يف يده جسما معينا .ضعي علبة ربتوم على ٘ أجساـ عند
طرؼ الرافدة كعلبة فارغة يف الطرؼ اآلخر ،إجعليو يأخذ شيئا من العلبة اؼبملوءة ،مث يبشي على
الرافدة ليضع الشيء الذم أخذه من العلبة اؼبملوءة يف العلبة الفارغة عند الطرؼ اآلخر من
كررم العملية حىت ينقل كل ؿبتويات العلبة اؼبملوءة إذل العلبة الفارغة.
الرافدةِّ .

 )4ـ الحركة الدقيقة
Motricité fine
َّ
إف قدرات اغبركة الدقيقة تعتمد على التمارين اليت تستخدـ اليدين يف معاعبتها لؤلجساـ،
كالقدرات القاعدية اليت تلعب دكرا يف اغبركة الدقيقة ىي:
ػ اإلستخداـ اعبيد لليدين كاألصابع.
ػ أخذ األجساـ باليد دكف اغباجة للمساعدة.
~ ~ 67
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ػ ربريك األجساـ باليد.
ػ إستعماؿ اليدين مع بعضهما.
إف التطور الناجح للقدرات األخرل مثل اإلستقبللية كالرسم كالكتابة يعتمد على قدرات
اغبركة الدقيقة عند الطفل ،كما أف التحكم يف استخداـ اليد كاألصابع ىو أيضا مهم عند
إستعماؿ لغة اإلشارة يف إطار برنامج اإلتصاؿ.
كالطفل عندما يعود قادرا على استخداـ يديو كأصابعو فإف اغبصص العبلجية تصبح
مشجعة أكثر ،كالتمارين التالية ىي مبوذج صغَت فقط من التمارين اؼبختلفة اليت يبكن تلقينها
للطفل التوحدم يف البيت أك اؼبدرسة للتحكم جيِّدا يف اغبركة الدقيقة.
)94

مسك ملعقة

اغبركة الدقيقة ٔ ،ٓ :سنة.

اإلستقبللية ٔ ،ٓ :سنة.

الهدف :ربسُت القدرة على مسك جسم معُت كاإلستقبللية يف األكل.

الغرض :أخذم ملعقة باليد كمسكها دكف مساعدة.
األدكات :ملعقة.

اإلجشاء :إمسكي اؼبلعقة ك ِّلوحي هبا يف اجملاؿ البصرم ألمينة ك ُشدِّم إنتباىها ،عندما
تلح اؼبلعقة قورل ؽبا" :ملعقة" كخذم يدىا كلُِّفي أصابعها على اؼبلعقة بطريقة ككأهنا تشد على
مقبض الباب كيكوف ظهر اليد كبو األعلى .إستعملي يدؾ إلغبلؽ قبضتها كمنعها من ترؾ
اؼبلعقة تسقط ،كساعديها يف إمساؾ اؼبلعقة لبضع ثواف مع التكلم معها هبدكء لتشجيعها .قبل
هناية التمرين زيدم تدرهبيا يف مدة إمساؾ اؼبلعقة ،كعندما ُرب ِّسُت بأهنا سبسك اؼبلعقة ِّ
خفضي من
ضغط يدؾ على يدىا .كيف األخَت إسحيب يدؾ ُكليا كانظرم ىل تستمر يف إمساؾ اؼبلعقة لعدة
ثواين.
~ ~ 68
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إستكشاف علبة

اغبركة الدقيقة ٓ :ػ ٔ سنة.

الهدف :القدرة على أخذم األشياء دكف رؤيتها.
الغرض :إلتقاط ٖ أجساـ من علبة مغلقة.
األدكات :علبة كارتوف ٖ ،أجساـ معركفة متوسطة اغبجم مثل اؼبلعقة كاألكواب كغَتىا.

اإلجشاء :إصنعي ثقبا يف العلبة يكوف ُمتَّ ِسعا بشكل يسمح بدخوؿ يد ىيثم بسهولة،
ضعي ثبلث أجساـ صغَتة يف العلبة ك َّ
قدمي يدؾ كبوالثقب
تأكدم من أف ىيثم ينظر إليكِّ .
كررم العملية،
اصطنِعي حركة التعجب ،بعدىا ك ِّجهي يده كبو الثقب ك ِّ
كالْتقطي أحد األجساـ ك ْ
كافئيو يف كل مرة يلتقط فيو شيئا من العلبة.
كجهي يده كبو الثقب كاتركيو لوحده يضع يده فيو كي
بعد تكرار العملية مرتُت أك ثبلثة ِّ
يلتقط األجساـ ،كعندما ينجح أضيفي لو أجساما أخرل أك استعملي علبة أكرب كي يستكشف
األجساـ.
أكثر
َ
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مسك األجسام

اغبركة الدقيقة ٔ ،ٓ :سنة.
اإلحساس البصرم ٔ ،ٓ :سنة.
الهدف :ربسُت اؼبسك باؼبلقط كالتحكم يف اغبركة الدقيقة.

األدكات :صحن صغَت ٔٓ ،أجساـ (فوؿ سوداين ،أزرار ،عنب ،مكعبات ،حلقات ،مفاتيح ،ريشة،
براغي ،قطع نقدية.)...
~ ~ 69
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اإلجشاء :هبلس أضبد على الكرسي قرب الطاكلة كقورل لو" :اآلف كقت العمل" كبعثرم
األجساـ على الطاكلة أمامو حبيث يسهل عليو إلتقاطها ،إلتقطي أحد األجساـ بإستعماؿ
َم ْسكة كاضحة باؼبلقط موضوع بُت اإلهباـ كاألصبعُت التاليُت كقورل" :يف الصحن" كضعي
كجهي إهبامو كاألصبعُت التاليُت كبو إلتقاط جسم معُت كقورل
اعبسم يف الصحن .أمسكي يده ك ِّ
كحركي يده كبو الصحن ،إستعملي يدؾ ؼبساعدتو يف ترؾ اعبسم يسقط يف
لو " :يف الصحن" ِّ
الصحن ،إمدحيو ككافئيو يف اغبُت.
سجلي األجساـ اليت
كررم العملية عدة مرات حىت تشعرين بأنو ىو الذم يقوـ باغبركة ك ِّ
ِّ
تنسي أف تقورل لو" :يف
كجد معها صعوبات يف التقاطها كساعديو يف ذباكز الصعوبات كال ْ
الصحن".
)97

تطوير المسك بالملقط

اغبركة الدقيقة ٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :تطوير اؼبسك اعبيد باؼبلقط كربسُت التحكم يف اغبركة الدقيقة.

الغرض :نزع قطع صغَتة ككضعها يف إناء.
األدكات :عجينة ،إناء.

اإلجشاء :هبلس حسن قرب الطاكلة كالعجينة أمامو ،أخرجي العجينة من اإلناء مع ترؾ
اإلناء فوؽ الطاكلة ،أمسكي يده كساعديو على تدكير العجينة لصناعة حبل صغَت ظبُْكو كاحد
سنتيمًتَّ .
تأكدم من أنو يراقبك كأَ ِره كيف ينزع جزءا صغَتا من العجينة يف طرؼ اغببل
باستعماؿ اإلهباـ كالسبابة ،إرفعي ذلك اعبزء من العجينة صوب عينيو كي يرل كيف سبسكُت بو
كقورل" :يف اإلناء" كضعي جزء العجينة يف اإلناء .أمسكي إهباـ كسبابة حسن كساعديو على
إلتقاط قطعة من العجينة كقورل لو" :يف اإلناء" كساعديو على إلقاء العجينة يف اإلناء.
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كررم العملية عدة مرات مع التقليل من توجيو يده كذلك عندما تشعرين أنو بدأ يستعمل
ِّ
يتوجب عليو كضع أجزاء العجينة يف اإلناء بعدد
اإلهباـ كالسبابة بشكل صحيح ،أفهميو بأنو َّ
اغبلول اؼبوجودة فوؽ الطاكلة ،أم ال تعطة اغبلول حىت ينجز ما عليو.
)98

إلتقاط السكر بالملعقة

اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة باليدين ٕ ،ٔ :سنة.

اإلستقبللية ،اإلطعاـ الذايت ٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :ربسُت أخذ كمعاعبة األجساـ كاألكل باستقبللية.

الغرض :إستعماؿ ملعقة لنقل السكر من إناء إذل آخر.
األدكات :ملعقة ،سكر ،إناءاف.

اإلجشاء :عندما يصبح أضبد قادرا على مسك اؼبلعقة خبلؿ ثواف بسهولة ( أنظرالتمرين
ٗ .) ٜإبدئي بتعليمو كيفية إستعماؿ اؼبلعقة ،ضعي صحنا من السكر كإناءا فارغا على الطاكلة
ض ِّميها بيدؾ ،كحبركة متأنية مع إحداث صوت لعملية إلتقاط
أمامو .ضعي اؼبلعقة يف يده ك ُ
كررم ىذه اغبركة معو عدة مرات قبل عملية
السكر ِّ
كجهي يده كي يغمس اؼبلعقة يف السكرِّ ،
نقل السكر إذل اإلناء الفارغ.
عندما تشعرين بتمكنو من ىذه اغبركة ساعديو على التقاط السكر دبلعقة صغَتة كن ْقلها
إذل اإلناء الفارغ .يف البداية يكوف اإلناءاف جبانب بعضهما مث مع التحسن يبكن التفريق بينهما،
كابدئي جبعلو ينقل ملعقة أك إثنتُت يف كل حصة حىت يتمكن من نقل كل السكر .قللي من
توجيو يده بفصل يدؾ حىت ِ
تصلي إذل معصمو (  )poignetمث الذراع مث نزعو ُكلِّيا.
)99

إلتقاط قطع نقدية
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اغبركة الدقيقة ٕ ،ٔ :سنة.

التنسيق عُت ػ يد ٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :زيادة التحكم يف اغبركة الدقيقة كاؼبسك.
الغرض :إلتقاط ٓٔ قطع نقدية ككضعها يف إناء.
األدكات :قطع نقدية ،إبريق القهوة أك علبة فارغة مغطاة.

اإلجشاء :قومي بشق الغطاء بشكل يسمح دبركر القطع النقدية بسهولة كابدئي بوضع
قطعتُت فوؽ الطاكلة أماـ سامي ،قورل لو" :أنظر سامي" كالْتقطي القطعة برفق بواسطة اإلهباـ
كجهي
حركي القطعة أماـ كجهو كي ينتبو كضعيها يف الفتحة (الشق) .خذم يده ك ِّ
كالسبابةِّ ،
أصابعو كي يُ ِّنفذ العملية مع القطعة الثانية ،كافئيو يف اغباؿ كاتركيو يغادر الطاكلة لبعض
كررم العملية مرات عديدة مع إضافة القطع األخرل عندما يصبح ذا خربة.
اللحظاتِّ .
هبب أف تضعي النقود على الطاكلة يف كل حصة كي يعرؼ كم من مرة هبب أف يقوـ
بالعملية ك ِّ
ذكريو بأنو هبب عليو أف يضع القطع يف اإلناء كقورل لو" :ضعها ىنا" كبيٍِّت لو الفتحة

يف اإلناء.

)122

فتح األواني

اغبركة الدقيقة ،التنسيق بُت اليدين ٕ ،ٔ :سنة.

التقليد ،اغبركة ٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :ربسُت التحكم يف اغبركة الدقيقة ،زيادة قوة اليد كالتنسيق بُت اليدين.

الغرض :فتح ٗ أكاين ـبتلفة كي وبصل على اؼبكافأة.

األدكات :علبة أحذية ،علبة كبَتة من الكربيت ( تنفتح باإلنزالؽ ) ،إبريق قهوة بغطاء ببلستيكي ،علبة
حلي ،مكافأة.
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اإلجشاء :إجلسي قرب الطاكلة على األرض أك مكاف آخر تشعراف فيو بالراحة ،خذم

حركي اؼبكافأة يف ؾبالو البصرم .أُنْقلي اغبلول
علبة كأثَتم إنتباه إبراىيم كقورل لو ":أنظر" ك ِّ
(اؼبكافأة) برفق كبو العلبة ،ضعيها يف الداخل كاغلقي العلبةَّ .
تأكدم من مراقبتو لك كافتحي
تصنَّعي لو اؼبفاجأة مثبل بقولك" :كاك" كأَ ِره اغبلول من داخل العلبة .أغلقي العلبة
العلبة برفقَ ،
ًتدد ساعديو على البدء .إذا دل يفهم
كأعطها لو مث أشَتم إليو كي يفتح العلبة ،إذا حاكؿ مع ال َّ
كجهيها كي يفتح العلبة اليت هبد فيها اغبلول.
ماذا عليو أف يفعل خذم يده ك ِّ
سجلي أيها يفتحها بسهولة كأيها يفتحها
كررم العملية مع األكاين اؼبختلفة األخرل ك ِّ
ِّ
بصعوبة ،إذا كانت إحدل األكاين بالغة الصعوبة إستبدليها بواحدة سهلة ،فاؽبدؼ ىو ضبلو على
فتح عدة أكاين بعدة أشكاؿ.

)121

لعبة العطاء واألخذ

اغبركة الدقيقة ٕ ،ٔ :سنة.
التنسيق عُت ػ يد ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :تطوير حركة األخذ كالتخلي عن األشياء كتنمية قدرة التبادؿ.
الغرض :أخذ ٗ أجساـ يف علبة كإعطائها لشخص آخر ،كأخذ ٗ أجساـ من شخص ككضعها يف علبة.

اإلجشاء :إجلسي قرب الطاكلة مقابلة أمُت كضعي العلبتُت الواحدة جبانب األخرل
بينكما كضعي األجساـ األربعة يف إحدل العلبتُتْ ،أد ِخلي يدؾ يف العلبة كخذم كاحدا من

األجساـ كأَ ِره ألمُت كقورل "خذ أمُت" كأشَتم إليو كي يأخذه .كعند الضركرة أمسكي يده
كجهي يده كبو
ض ِّمي يده بيدؾ كقورل" :ضعو" ،أَ ِره العلبة الفارغة ك ِّ
كضعي فيها ذلك اعبسم ك ُ
العلبة كساعديو كي يضع اعبسم يف العلبة ككافئيو يف اغباؿ.
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كررم العملية حىت ينقل األجساـ كلها من علبة إذل أخرل مع التقليل من مساعدتك
ِّ
شجعيو على أف يبحث
ضعها يف العلبة ِّ
بالتدريج ،كعندما يصل إذل أخذ األجساـ من يدؾ كك ْ
بنفسو عن األجساـ كيعطيها لك .أشَتم إذل أحد األجساـ كقورل لو أعطٍت مع سبديد يدؾ،
كإذا دل يستجب كاصلي سبديد يدؾ كاستعملي يدؾ األخرل كي تساعديو يف التقاط األجساـ
ضعها يف يدؾ اؼبفتوحة.
كك ْ
كررم حىت يأخذ صبيع األجساـ من العلبة
إذا أعطاؾ شيئا ضعيو يف العلبة ككافئيو ك ِّ
غَتم اإلجراء كىذا بالعمل على
كيعطيها لك كي تضعينها يف علبة أخرل ،إذا تعلَّم اغبركتُت ِّ
العطاء يوما كيوما آخر بالعمل على األخذ ،كهبذه اإلجراءات يسمع التعليمات كيفهم ماذا عليو
أف يفعل.
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الضغط على األزرار

اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٕ ،ٔ :سنة.
التنسيق عُت ػ يد ،التحكم ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :التحكم يف اغبركة كتطوير القدرة على توجيو األصبع كبو اؽبدؼ.

الغرض :الضغط على زر دكف مساعدة للحصوؿ على نتيجة ُمرضية.
األدكات :كل لعبة أك جسم يعطي نتيجة ُمرضية عند ضغط الزر مثل( :النابض ،علبة موسيقية ،صندكؽ

مسجل ،نغمة موسيقية ).

اإلجشاء :إجلسي قرب الطاكلة مع خدهبة كضعي اللعبة أمامها ،أثَتم إنتباىها كأَ ِرىا
حركيها كبو الزر كي تلح
كيف تضغط على الزر لتشغيل اللعبة .إرفعي سبابتك أماـ كجهها ك ِّ
العبلقة بُت الفعل كسبابتك كالنتيجة ،عندما تضغط على الزر إبتسمي ك ِّ
صفقي كأظهرم بعض
الضجيج كي تشعر بالتسلية.
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الزر كساعديها على ضغطو.
أعيدم اللعبة إذل مكاهنا كأمسكي يدىاِّ ،
كجهي سبابتها كبو ّ
كررم العملية مرات عديدة مع تقليل اؼبساعدة حىت تقوـ بالفعل كيدؾ على ِم ْعصمها مث اؼبرفق
ِّ
مث نزعها كليا .عندما تنجح يف الضغط على الزر دكف مساعدة ،إنتقلي إذل لعبة أخرل مشاهبة
كالحظي إذا كاف بإمكاهنا الضغط على الزر دكف اغباجة إذل اؼبساعدة عندما تطلبُت منها ذلك.
)123

نزع الجوارب

اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٕ ،ٔ :سنة.
اإلستقبللية ،إرتداء الثياب ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :إكتشاؼ أشياء عند طريق نزع الغطاء كتطوير قدرات لبس الثياب كنزعها بصورة مستقلة.
الغرض :إكتشاؼ مكافأة عند نزع اعبورب اؼبثبَّ ِ
ت على القاركرة.
األدكات :جورب كاسع ،قاركرة ،حلول.

اإلجشاءُ :شدِّم إنتباه نسرين كذلك بأرجحة قطعة حلول يف ؾباؽبا البصرم مث ضعي

ليسهل
اغبلول يف قاركرة دكف كضع الغطاء ،ضعي اعبورب على فتحة القاركرة بطريقة َمرخية ُ
نزعها.
خذم يد نسرين كاجعليها سبسك طرؼ اعبورب كساعديها يف نزعو مث ساعديها على
كررم العملية عدة مرات مع التأكد من أهنا تراؾ عندما تضعُت
إخراج اغبلول من القاركرةِّ .
اغبلول يف القاركرة ،كقللي من مساعدتك حىت تتمكن من نزع اعبورب دبفردىا .عندما تتعلم نزع
اعبورب بسهولة أدخلي اعبورب بإحكاـ يف القاركرة كي ْتب ُذؿ جهدا أكرب يف نزعو.
)124

طي الورق
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اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٕ ،ٔ :سنة.

تقليد اغبركة ٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :تطوير قدرات اغبركة الدقيقة بتعلم طي الورؽ.
الغرض :طي كرقة مرتُت دكف مساعدة.
األدكات :كرؽ ( ٕٔسم على ٖٓ سم ).

اإلجشاء :قفي كراء كماؿ اعبالس أماـ الطاكلة كبيٍِّت لو كيف يطوم كرقة كبَتة ك َّ
تأكدم

من أنو ينظر إذل الورقة .قومي بطي الورقة ببطئ مث خذم كرقة أخرل كك ِّجهي يده لطيِّها على
إثنُت.

كررم حىت يتمكن من فعل ذلك لوحده كال تقلقي إذا كاف الطي خفيفا أكغَت متطابق.
ِّ
ضعي كل كرقة مطوية جانبا .قللي من مساعدتك يف توجيو يديو حىت ينتهي إذل إقباز العمل
كرر العملية للمرة الثانية.
دبفرده ،إذا َّ
توصل إذل طي الورقة دكف مساعدة إجعليو ي ِّ
إجلسي جبانبو كأعطو كرقة كاحتفظي بواحدة عندؾ  ،قومي بطي الورقة كاجعليو يقلدؾ،
ِ
ضا أف تضعي الورقة اؼبطوية جانبا كاصلي طي الورقة للمرة الثانية كقورل لو" :أنظر كماؿ"
كع َو ن
كاجعليو يقلدؾ كال تساعديو.
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بداية التلوين

اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٕ ،ٔ :سنة.

التنسيق عُت ػ يد ،الرسم ٕ ،ٔ :سنة.
التقليد ،اغبركة ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :تطوير القدرات األساسية للتلوين.

الغرض :مسك قلم كعمل خطُت أك ثبلثة عشوائيا على الورؽ.
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اإلجشاء :إجلسي جبانب أمل قرب طاكلتها كفوقها قلم التلوين ،كرؽ كعلبة .خذم قطعة
من الورؽ كقلم تلوين كخربشي عشوائيا خطُت أك ثبلثة ،إستعملي نفس الورؽ كالقلم كحاكرل
معها كي ترسم خطُت أك ثبلثة ،ضعي القلم يف قبضتها كاحكمي عليها بيدؾ لتوجيهها،
ساعديها على اػبربشة لبضع ثواين مث امدحيها.
كررم العملية مع قلم آخر ،قللي من
ضعي الورقة جانبا كضعي القلم يف العلبة ك ِّ
شجعيها لتخرب لوحدىا
مساعدتك تدرهبيا حىت تتمكن من مسك القلم كاػبربشة لوحدىاِّ .
ؼبدة طويلة لكن أعطها فقط بعض األقبلـ كي ترل ما يًتكب منو التمرين من أجزاء.

)126

فقاعات الصابون

اغبركة الدقيقة ٖ ،ٕ :سنوات.

الهدف :زيادة التحكم يف اغبركة الدقيقة كالقدرة على اؼبسك.

الغرض :فتح سدادة القاركرة احملتوية على فقاعات صابوف كاستعماؿ العود بطريقة صحيحة.
األدكات :قاركرة فقاعات صابوف مع عود للنفث كغطاء.

اإلجشاءَّ :
تأكدم من أف غطاء القاركرة غَت مثبَّت جيِّدا كضعي القاركرة فوؽ الطاكلة أماـ

ظبَت كأثَتم إنتباىو كبيٍِّت لو كيف ينزع السدادة (  ،)devisserمث أخرجي العود كاعملي بعض
الفقاعات مع ربريك العود .أعيدم العود إذل القاركرة مع السدادة كقومي بتدكيرىا قليبل.

خذم يد ظبَت كساعديو على فتح القاركرة كذلك بتدكير السدادة كنزعها مث ساعديو يف
البحث عن العود ليصنع بو فقاعات عند النفث .بعد ثواف أعيدم العود إذل القاركرة كالسدادة
لتوضحي
إذل فم القاركرة ،اتركي القاركرة أمامو كأشَتم لو كي يفتح القاركرة ،إستعملي اإلشارات ِّ
لو ما عليو فعلو كإذا إحتاج إذل مساعدة أكرب ضعي يديو بصورة صحيحة على القاركرة كاستَ ِمِّرم
كررم حىت يتمكن من فتح السدادة دكف مساعدة.
يف التوضيح باإلشارةِّ ،
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نزع أغطية األواني

اغبركة الدقيقة ،التنسيق بُت اليدين ٖ ،ٕ :سنوات.
التقليد ،اغبركة ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :زيادة القدرة على التحكم يف اغبركة الدقيقة ،التنسيق بُت اليدين ،قوة اليد كربريك مفصل اؼبعصم.
الغرض :نزع غطاء إناء صغَت دكف مساعدة.
األدكات ٖ :أكاين صغَتة بأغطيتها ،حلول.

حركي قطعة حلول وببها يف ؾبالو
اإلجشاء :ضعي ٖ أكاين على الطاكلة أماـ علي ك ِّ

البصرم ،إذا إنتبو لك قومي بنزع غطاء إحدل األكاين كىذا بتدكيره كضعي قطعة اغبلول
بالداخل مث ضعي الغطاء على اإلناء.

أعطو اإلناء كأشَتم لو كي ينزع الغطاء عن اإلناء كىذا بتدكيره ،مث ضعي يديو على غطاء
كررم مع األكاين األخرل كقللي من
اإلناء كساعديو على نزع الغطاء للحصوؿ على اغبلولِّ .
مساعدتك حىت يتمكن من فتح اإلناء دبفرده كال تنسي مراقبة األغطية حبيث ال تكوف مغلقة
سباما.
)128

تمارين األصابع

اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٖ ،ٕ :سنوات.

التقليد ،اغبركة ٖ ،ٕ :سنوات.
اغبركة الدقيقة ،التنسيق بُت اليدين ٖ ،ٕ :سنوات.
الهدف :التحكم اعبيد يف األصابع.
الغرض :تنفيذ حركات باألصابع دكف مساعدة.
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اإلجشاء :بيٍِّت ألنس حركات بسيطة لؤلصابع كاجعليو يقلدؾ مثبل إؼبسي بإهبامك األيسر

أصابع اليد اليمٌت كأشَتم ألنس كي يقلدؾ .إذا أراد أف يقلدؾ إستعملي يديك لتوجيو أصابعو
بطريقة وببها مث امدحيو يف اغباؿ ،كىذه حركات أخرل لؤلصابع:
حركي اإلهباـ مع غلق القبضة.
أ ػ ِّ
ب ػ ربريك األصابع كلها كراحة اليد كبو األعلى.
ج ػ ربريك كل أصبع على حدل كراحة اليد كبو األسفل.
كررم مع إستعماؿ حركات أخرل بسيطة لؤلصابع كي يتعلم ربريك األصابع صبيعا أك
ِّ
بشكل أحادم.

)129

جذب الخيوط

اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٖ ،ٕ :سنوات.

اغبركة الدقيقة ،التحكم ٖ ،ٕ :سنوات.
اإلستقباؿ الصويت ( حاسة السمع ) ٕ ،ٔ :سنة.
التقليد ،اغبركة ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :ربسُت حركة األخذيو التحكم يف اغبركة الدقيقة.
الغرض :جذب خيط لعبة أك حيواف دمية كي ينطق.
األدكات :دمية تتكلم أك تعرب عن أصوات عند جذب اػبيط.

اإلجشاء :أظهرم غبساـ لعبة كقورل لو" :أنظر حساـ" ك َّ
تأكدم من أنو يراقبك كبيٍِّت لو

كجهي يده
كيف هبذب اػبيط كي تصدر اللعبة صوتا .كعندما ينتهي صوت اللعبة أعطها لو ك ِّ
عبذب اػبيط .مث أعطو لعبة ثانية كىذا بعد مكافأتو على جذبو خيط اللعبة األكذل بصورة
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صحيحة ،قومي بتشجيعو كي هبذب خيط اللعبة الثانية ،أَ ِره اػبيط كأشَتم إليو كي هبذب كال
تساعديو إال عند الضركرة .كأخَتا علِّميو كيف يبسك اللعبة كهبذب اػبيط كي يستعمل يديو
معا.
)112

تمارين اليدين

اغبركة الدقيقة ،التحكم ٖ ،ٕ :سنوات.

الهدف :تطوير قوة اليدين.

الغرض :نقورل إسفنجة ككرة ببلستيكية طبس مرات.
األدكات :إسفنجة ( ،)epongeكرة ببلستيكية.

اإلجشاء :قفي باعبانب األيبن من ياسُت كيدؾ اليمٌت فبددة كبو األماـ كراحة اليد كبو
األعلى ،كبيدؾ اليسرل أمسكي يده اليمٌت كمدديها بنفس الطريقة أماـ يدؾ كقورل" :مغلق"
كقومي بغلق يدؾ لتصنعي قبضة بعدىا قورل" :مفتوح" كعودم إذل الوضعية األكذل.
كررم العملية بإستعماؿ يدؾ اليسرل ؼبساعدتو على ربريك أصابعو ،كال تنسي أف تعطيو
ِّ
يف كل مرة التعليمات "مفتوح" ك "مغلق" .ككاصلي معو حىت يتمكن من غلق كفتح القبضة ٘
غَتم اعبانب كاستعملي يدؾ اليمٌت ؼبساعدتو
مرات تنفيذا ألكامرؾ .عندما يتمكن من ذلك ِّ
على ربريك يده اليسرل ،كإذا سبكن من فتح كغلق القبضة ٘ مرات دكف مساعدة ضعي إسفنجة
كررم كاجعليو يضغط على اإلسفنجة ٘ مرات على األقل لكل يد.
يف يده ك ِّ
يف األخَت إستبدرل اإلسفنجة بالكرة ككاصلي كال تنسي أف تقورل يف كل مرة:
استمرم يف ربريك يدؾ كي يقلدؾ.
"مغلق""،مفتوح " ك ِّ
)111

مساكة مالبس
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اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة باليد ٖ ،ٕ :سنوات.

الهدف :زيادة التحكم يف اغبركة الدقيقة كقوة اليدين.

الغرض :ربط  ٙمساكات ببلستيكية جبانب علبة صغَتة.
األدكات ٙ :مساكات ببلستيكية ،علبة أحذية.

اإلجشاء :قبل الشركع يف التمرين راقيب اؼبساكات إذا كانت سهلة الفتح ،أمسكي اؼبساكة
أماـ كجو صاحل كأكضحي لو كيف يضغط على األطراؼ كي تنفتح اؼبساكة كتنغلق ،مث قورل":
أنظر صاحل" ك ُشدِّم اؼبساكة جبانب العلبة .ضعي إحدل اؼبساكات يف يده كاستعملي يدؾ كي
كجهي يده كي يضع اؼبساكة على جانب العلبة مث إمدحيو كأعطو مساكة
تساعديو على فتحها ك ِّ
أخرل .قللي من ضغط يدؾ تدرهبيا حىت يػُْنجز دبفرده العمل الرئيسي.

عندما يتمكن من كضع اؼبساكة بإحكاـ على العلبة دكف مساعدة ضعي  ٙمساكات
أمامو كاجعليو يضعها على جوانب العلبة مث أطليب منو أف ينزعها كيضعها يف العلبة ،كافئيو يف
كل مرة.
)112

التخطيط باألصبع

اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٗ ،ٖ :سنوات.

التنسيق عُت ػ يد ٗ ،ٖ :سنوات.

الهدف :زيادة التحكم يف اليدين كاألصابع.
الغرض :التخطيط ببطئ كخبفة على ؿبيط األشكاؿ بإستعماؿ أصبع كاحد.
األدكات :أدكات مألوفة ( كرة ،طاكلة ،كتاب).

اإلجشاء :أمسكي سبابة ليلى كاتَّبِعي ببطئ كبصورة خفيفة ؿبيط بعض األدكات مثل
وجهُت أصبعها كقللي من
الكتاب ،الطاكلة كالكرة .تكلمي معها هبدكء لتشعر بالراحة عندما ت ِّ
توجيو يدىا تدرهبيا كالحظي ىل تواصل دبفردىا .إمدحيها ماداـ أهنا ربرؾ أصبعها ،إذا الحظْ ِ
ت
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ىدئيها بالكبلـ أك مداعبتها إذا إحتاج األمر لذلك .عندما
ربرؾ يدىا بطريقة غَت إرادية ِّ
أهنا ِّ
غَتم األدكات اؼبستعملة كي تكتشف أدكات أخرل عند اللمس مثل
تعتاد على حاسة اللمسِّ ،
الدمى.
)113

اللعب بورق مطوي

اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٗ ،ٖ :سنوات.

اإلحساس البصرم ٗ ،ٖ :سنوات.

الهدف :زيادة التحكم يف اغبركة الدقيقة ،التنسيق بُت األيدم كالتمييز بُت األلواف.

الغرض :إقباز لعبة صغَتة على شكل لولب بطي الورؽ.
األدكاتَّ :لفتُت من الورؽ ـبتلفتُت يف اللوف ( كل كاحدة طوؽبا ٘ٔ سم يف الطوؿ كعرضها ٖ سم ).

اإلجشاء :ألصقي طريف القطعتُت من الورؽ كاحدة فوؽ األخرل على زاكية قائمة (أنظر
الشكل).

بعد (ٕ)

بعد (ٔ)

قبل

صورة 1.4.ـ حركات ناجحة لصنع لعبة

بيٍِّت ألضبد كيف يطوم القطعة السفلى على القطعة العمودية ،إذا تأثر إهبابيا باأللواف
إجعليو ينجز طيا آخر كقورل لو " :إطو األضبر" (كما يف الصورة).
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(ٔ)

إذا دل يفهم بيٍِّت لو ما يطوم ليكوف يف اإلذباه الصحيح ،إذا دل يستوعب أَ ِره القطعة كقورل
كجهي يديو .كاصلي معو الطي حىت
لو" :إطو" ك أَ ِره باإلشارة عملية الطي ،كإذا دل يزؿ م َّ
ًتددا ِّ
يتمكن من فعل ذلك لوحده.

)114

القص بإستعمال المقص

اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٘ ،ٗ :سنوات.

الهدف :زيادة التحكم يف اغبركة الدقيقة كتعلم إستعماؿ اؼبقص.

الغرض :القص عشوائيا على قطعة كرؽ.
األدكات :مقص ،كرؽ.

اإلجشاء :قبل بداية التمرين قطِّعي أجزاءن من الورؽ بعرض ٖ سم كي يكوف ؿبمد قادرا

على تقطيع لفيفة كرؽ دكف صعوبة من الطرؼ األكؿ إذل الطرؼ الثاين .ضعي ٖ لفيفات كرؽ
حركيها يف ؾبالو البصرم مث إلتقطي لفيفة
مع َّ
اؼبقصات أمامو كأثَتم إنتباىو ،خذم اؼبقصات ك ِّ
كرؽ كقصي قطعة .أمسكي يده كضعي اؼبقص يف الوضع الصحيح كاستعملي يدؾ إلغبلؽ
دربيو مرتُت أك
قبضتو كالتحكم يف حركاتو ،أمسكي يده األخرل كساعديو على مسك الورؽِّ .
ثبلثة على إستعماؿ اؼبقص ،قورل لو ":إقطع " يف كل مرة يغلق فيها اؼبقص.
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ساعديو على قص قطعة من كل لفيفة كرؽ كعندما ُرب ِّسُت بأف يده بدأت تتحكم يف
شجعيو كي يقطع ثانية من كل
اغبركات قللي من مساعدتك ،ال تقلقي إذا دل يتم قطع الورقة ك ِّ
لفيفة مث يأخذ لفيفة أخرل.
)115

براغي وصاموالت

اغبركة الدقيقة ،التنسيق بُت اليدين ٘ ،ٗ :سنوات.

التنسيق عُت ػ يد ،التحكم  ٘ ،ٗ :سنوات.
اإلحساس البصرم ٘ ،ٗ :سنوات.

الهدف :تعلم التمييز بُت األبعاد كربسُت كفاءة اغبركة الدقيقة.
الغرض :صبع ٖ خرقات ،كبراغي من ـبتلف األحجاـ.
األدكات ٖ :صاموالت( )ECROUSك ٖ براغي ) (BOULONSمن نفس اغبجم ك ٖ

خرقات كبراغي من ـبتلف األحجاـ ،طبقُت.
اإلجشاء :عندما يتمكن " سادل " من اعبمع بُت اػبشبتُت كالرباغي كما يف التمرينُت رقم
ٖٗٔ ك ٗٗٔ ،إبدئي معو يف صبع الرباغي مع صاموالتو بإستعماؿ اليدين معا.
إبدئي مع ٖ براغي ذات نفس األبعاد ،إنزعي الصاموالت من الرباغي كبعثريها على مرأل
سادل ،مث ضعي الطبقُت أمامو حبيث يكوف يف الطبق األكؿ برغي كالطبق الثاين صامولة .إجعليو
ُيبيِّز بُت الربغي كالصامولة ليُصنِّفها يف مكاهنا اؼبناسب يف الطبقُت ،بعدىا أَ ِره كيف هبمع ما بيٍت
كجهي يديو كي هبمع
ابرغي كصامولتو عن طريق كضع الربغي يف يد كالصامولة يف يد أخرل ،مث ِّ
برغي ثاين مع صامولتو.
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كررم كقللي من مساعدتك حىت يتمكن من إقباز التمرين دكف اغباجة إذل دعم .كعندما
ِّ
ال هبد أية صعوبة مع الرباغي كالصاموالت ذات األبعاد اؼبتساكية إستبدليها بثبلث براغي ـبتلفة
األبعاد كاجعليو يقارف كل صامولة مع كل برغي حىت هبد ما يناسبو.

)116

قنينة ثلج

اغبركة الدقيقة ،التحكم ٖ ،ٕ :سنوات.
اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٘ ،ٗ :سنوات.

الهدف :ربسُت الدقة يف الطي كزيادة القوة العظلية بإستعماؿ اؼبقص.
األدكات :كرؽ ناعم أك كرؽ جرائد ( ٘ٔ سم × ٘ٔ سم ) ،مقص.

اإلجشاء :ضعي كرقة مربعة أمامك كأخرم أماـ فراس كقورل لو "أنظر" كيف نفس الوقت
تقومُت بِطي الورقة على إثنُت مث أمسكي يديو كساعديو كي يفعل مثلك مث قورل لو "إرجع"
كعاكدم طي كرقتك من جديد على إثنُت كاجعليو يفعل نفس الشيء مع كرقتو كمن األفضل أال
تساعديو.
صي ثقوبا يف شكل  ،Vارظبي ىذا الشكل
خذم قلما كخطي على الورؽ اؼبطوم كي ت ُق ِّ
صيو باؼبقص (أنظر الصورة).
يف كل جانب كق ِّ

صورة 2.4.ـ حركات ناجحة لعمل قنينة ثلج.
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إفتحي قنينة الثلح كأظهرم تأثرؾ دبا صنعو كساعديو كي يُلصقها يف نافذتو كي تُظهرم لو
مدل إفتخارؾ بو .يف البداية البد من مساعدتو يف عملية القص.
)117

نشر المغسول

اغبركة الدقيقة ،التنسيق بُت اليدين ٘ ،ٗ :سنوات.

الهدف :زيادة القوة العظلية كزيادة مدة الًتكيز مع اغبركات اؼبتناسقة.

الغرض :أحذ الثياب كتثبيتها دبساكة على حبل.

األدكات :مساكة مبلبس ،قفازات ،مناديل ،جوارب ،حبل ،سلة.

مددم حببل بُت شجرتُت أك أثاثُت حيث تكوف على إرتفاع يصل إذل كتفي
اإلجزاءِّ :
اؼبساكات يف علبة على يبُت السلة .أعطو تعليمات
ياسر ،ضعي األلبسة يف سلة أماـ أرجلِو ك ِّ
أكال بتوجيو يديو مث بالكبلـ كاإلشارة على النحو التارل " :خذ جوربا ( يستعمل يده اليسرل)"،
"خذ مساكة مبلبس ( يستعمل اليد اليمٌت ) " ،ضع اعبورب ( فبددا على اغببل) " ،ثبِّت
اؼبساكة كي تفتح ،ضعها على اعبورب كإنزع يدؾ عن اؼبساكة".
اعبورب ،إضغط على َّ
سبرين معو على
إذا رأيت أف جزءا ما يسبب لو متاعب مثبل سبديد اعبورب أك فتح اؼبساكةَّ ،
اؼبساكات على اغببل أك كضع اعبوارب
ىذه اعبزئية فقط حىت يتعلمها مثبل علِّميو كيف يضع َّ
على اغببل.
)118

الدبابيس

اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبةٙ ،٘ :سنوات.
التقليد ،اغبركة ٖ ،ٕ :سنوات.
اغبركة الدقيقة ،اؼبسك ٖ ،ٕ :سنوات.
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الهدف :تطوير التحكة كاغبركة الدقيقة كقوة األصابع.

الغرض :غرز ٕٔ دبوس يف لوحة قماش.
األدكات :الدبابيس (قصَتة) ،لوحة قماش.

اإلجشاء :إجلسي حوؿ الطاكلة مع سلمى كضعي لوحة القماش على الطاكلة أمامها،
ضعي الدبابيس يف موضع يبكنها إلتقاطها بسهولة ك َّ
تأكدم من أهنا تنظر كبوؾ عندما تلتقطُت
الدبوس األكؿ بإهبامك كسبابتك ،إرفعيها كبو عينيها كي ترل كيف سبسكينها كقورل" :أنظرم
سلمى" كاضغطي برفق على الدبوس.

كجهيها كي تلتقط الدبوس كتُػ ْغرزه يف اللوحة ،أَ ِرىا دبوسا ثانيا
أمسكي إهبامها كسبابتها ك ِّ
كجهيها من
كقورل" :إضغطي عليو ليدخل" كأَ ِرىا اللوحة .إذا دل تلتقط الدبوس أمسكي يدىا ك ِّ
كررم التمرين حىت تلتقط كتغرز ٕٔ دبوسا .يف البداية ال تضعي إال ٖ ،أك ٗ دبابيس
جديدِّ ،
على الطاكلة مث إذا إستوعبت العملية أضيفي دبابيس أخرل.

)119

نسج ما تحت األواني

اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٙ ،٘ :سنوات.
الهدف :تعلم النسج بإستعماؿ رسومات منتظمة ( فوؽ ،فحت ).
الغرض :فهم كلمة " فوؽ ،ربت ،نقل الورؽ ،مواصلة العمل حىت اإلنتهاء ".
األدكات :كرؽ ( لونُت أك أكثر ).

اإلجشاء :قطِّعي الورؽ على شكل لفائف عرضها ٖ سم كالطوؿ ٕٓ سم للوف األكؿ ك
ٖٓ سم للوف الثاين ،إحتفظي بورقة كاملة لتشكل األساس.ضعي لفائف الورؽ من اللوف األكؿ
عموديا على الورقة الكاملة ك ألصقيهم بإستعماؿ اؼبساكة (  )agraffeuseمن اعبهة العليا
(أنظر الصورة).
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خذم لفائف الورؽ من اللوف الثاين كأنسجيها من اليمُت إذل اليسار (إذا كاف الطفل
يستعمل اليد اليمٌت) كقورل" :فوؽ ،ربت" عند كضع اللفائف .عليك أف تُبيٍِّت ؽبا كيف تضع
اللفائف (فوؽ كربت) مثل سابقتها ،إستعملي كلمات معركفة مثل أنظرم ،ىذه فوؽ ،اآلف
نضع اآلخر من ربت....إخل.
عندما تنجح ،إنسحيب كراقبيها من بعيد كأكقفيها إذا أخطأت أك الحظْ ِ
ت بأهنا بدأت
تَشعر باإلحباط .إذا كضعت اللفائف بصورة صحيحة ألصقي الورقة على كرؽ الصق كأعطها
ص اعبوانب كامدحيها ،مث علِّقي ما أقبزتو على جدار اؼبطبخ أك إستعمليها على
ِمقصا كي ت ُق َّ
الطاكلة ألهنا إذا رأت ما أقبزتو مستعمبل على الطاكلة فإهنا تتشجع لتكمل اآليت.

صورة 4 . 3.ـ النسج

( ) 5ـ التنسيق بين اليد والعين
Coordination oeuil main
إف إنسجاـ اؼبؤىبلت من األسباب الرئيسية للضعف عند التوحديُت ،فمن األنبية دبكاف
األخذ بعُت اإلعتبار مستويات النمو يف التمارين اليت قبد فيها التنسيق بُت العُت كاليد ،حىت
عند األطفاؿ الذين يكوف لديهم مؤىبلت يف اغبركة الدقيقة ألف كفاءة التنسيق يبكن أف تكوف
يف مستول أدىن بسبب مشاكل التلقي كاإلدراؾ.
إف معظم سبارين اغبركة الدقيقة هتدؼ إذل تعليم الطفل إمساؾ األشياء كمعاعبتها باليد،
غرضو تنسيق مؤىبلت اغبركة الدقيقة مع كفاءة اإلدراؾ
بينما التنسيق أك التوافق بُت العُت كاليد ُ
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مثبل مسك القلم كإستعمالُو يف اػبربشة ىو سبرين اغبركة الدقيقة لكن إستعماؿ نفس القلم
للتلوين أك رسم شكل بسيط ىو دبثابة الربط بُت اإلدراؾ كاغبركة الدقيقة.
إف سبارين اإلدراؾ كاغبركة الدقيقة كالتوافق بُت العُت كاليد اؼبسطَّرة يف ىذا الكتاب مرتبطة
ببعضها ،لكن القارئ ال هبب عليو أف يعتقد أف مستويات التطور عند الطفل تكوف نفسها يف
الثبلث األمباط اؼبذكورة ألنو يف بعض األحياف ذبد بعض األطفاؿ اغبركة الدقيقة عندىم يف سن
ٗ ك ٘ لكن مؤىبلت اإلدراؾ كالتنسيق عُت ػ يد يف سن ٕ.
لذلك فالتقييم الدقيق ؼبستول العمل عند الطفل يف شىت األقساـ مهم جدا إلقباز برنامج
خاص للطفل يكوف فعاال.
إف التمارين اآلتية ىي عيِّنة فقط من بُت عدة سبارين تساىم يف ربسُت التوافق عُت ػ يد
عند الطفل ،كىي على قسمُت :سبارين الرسم كسبارين إستعماؿ األدكات.

)122

التحضير للتكديس

التنسيق عُت ػ يد ،التحكم ٔ ،ٓ :سنة.

اغبركة الدقيقة ،اؼبسك ٕ ،ٔ :سنة.
التقليد ،اغبركة ٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :تطوير عملية التحكم يف األشياء.
الغرض :تكديس ٖ أك ٗ علب.
األدكات :علب صغَتة (فارغة أك فبلوءة) ،قفة مبلبس.

اإلجشاء :ضعي علب اغببوب يف القفة كاجلسي على األرض مع إيباف ،خذم علبة
كدسي صبيع
كررم حىت تُ ِّ
كضعيها على األرض مث خذم علبة أخرل كضعيها فوؽ العلبة األكذلِّ ،
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العلب مث أسقطيها كأطلقي صيحة اؼبفاجأة .إلتقطي صبيع العلب كضعيها يف القفة مث أعيدم
تكدسها
التمرين بعد كضع العلبة األكذل على األرض ،إعطي العلبة الثانية إليباف كساعديها كي ِّ
كررم مع التقليل من مساعدتك حىت تصل إذل تكديس صبيع العلب مث
فوؽ العلبة األكذلِّ .
تُ ْسقطها.
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التحضير للبازل ـ  1ـ

التنسيق عُت ػ يد ،التحكم ٔ ،ٓ :سنة.
اإلحساس البصرم ٕ ،ٔ :سنة.
اغبركة الدقيقة ،اؼبسك ٔ ،ٓ :سنة.
الهدف :ربسُت عملية أخذم شيء كإسقاطو على ىدؼ.
الغرض :كضعي شيء يف علبة فارغة.

اؼبكورة.
األدكات ٗ :علب فارغة ( كبَتة نوعا ما كي تستوعب زكجا من اعبوارب ) ٗ ،أزكاج من اعبوارب َّ

اإلجشاء :ضعي العلب األربعة على خط كاحد على الطاكلة أماـ سعيد كضعي ٗ أزكاج
اؼبكورة يف علبة أحذية جبانبها ،خذم زكجا من اعبوارب كأَ ِرىا لسعيد كبيٍِّت لو كيف
من اعبوارب َّ
كجهي يده كي يبحث يف علبة األحذية كيأخذ جوربا كينقلو إذل العلبة
يسقطها يف العلبةِّ .
كررم حىت يتمكن من إسقاط كل جورب يف علبة كقللي تدرهبيا من
القريبة كيسقطوِّ ،
مساعدتك كراقبيو جيِّدا كي تُسجلي األجزاء اليت سبثل لو صعوبة يف التمرين مثبل أخذ اعبورب،
نقلو فوؽ العلبة أك إسقاطو ،إذا كجد صعوبة يف أحد ىذه األجزاء أعطو تعليمات كتوضيحات
باإلشارة .كعندما ينتهي من التمرين إسحيب األدكات ككافئيو.
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التحضير للبازل ـ  2ـ
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التنسيق عُت ػ يد ،التحكم ٔ ،ٓ :سنة.

اغبركة الدقيقة ،اؼبسك ٔ ،ٓ :سنة.
اإلحساس البصرم ٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :ربسُت أخذم األشياء ك إسقاطو يف اؽبدؼ.

الغرض :كضعي حلقة يف اؼبكاف الفارغ لكارتوف البيض.
األدكات :كارتوف البيض ٕٔ ،حلقة أك نواة.

اإلجشاء :قومي بنزغ أعلى كارتوف البيض كضعيو بقاعدتو يف األماكن الفارغة من الكارتوف
على الطاكلة أماـ ؿبمد .ضعي حلقة أمامو كبيٍِّت لو إحدل الفراغات يف كارتوف البيض كقورل لو:
"ضع ىنا" كامدحيو يف اغبُت كأعطو مكافأة إذا حاكؿ أخذ اغبلقة ككضعها يف كارتوف البيض.
كجهي يده كي يأخذ اغبلقة كيضعها يف أحد اؼبواضع.
إذا دل يفهم ِّ
كررم حىت تكوف صبيع اغبلقات يف الكارتوف ،قلِّلي من مساعدتك حىت يتمكن من
ِّ
إسقاط اغبلقات لوحده .يف البداية بيٍِّت لو اؼبوضع الفارغ لشد إنتباىو ،كعندما يعتاد قورل:
"ضع ىنا" كال تُريو اؼبكاف كالحظي ىل بإمكانو ربديد اؼبكاف ببصره كقيامو بوضع اغبلقة.
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عمود من الحلقات

التنسيق عُت ػ يد ،التحكم ٕ ،ٔ :سنة.

اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :ربسُت التنسيق عُت ػ يد كالتحكم يف اغبركة الدقيقة.

الغرض :إدخاؿ ٗ حلقات يف عمود دكف مساعدة.
األدكات :عمود مع حلقات ( لعبة ).

اإلجشاء :ضعي العمود أماـ ياسُت كأَ ِره اغبلقات كقورل " :أنظر " كبيٍِّت لو كيف يُدخل
اغبلقات يف العمود ،إنزعي اغبلقة اليت أدخلتها كعاكدم إدخاؽبا مرة أخرل مع التأكد من مراقبتو
كجهي يده كي يضع اغبلقة يف العمود.
لك .أعطو حلقة ثانية كقورل لو" :أدخلها" ك ِّ
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أدخلها ككافئيو
كررم حىت يُ ِّ
ِّ
كدس اغبلقات األربع يف العمود كامدحيو بعد كل حلقة َ
عندما تكوف كل اغبلقات موضوعة يف العمود ،ك َّ
تأكدم من رؤيتو عبميع اغبلقات عندما تعطيها
لو كي يعرؼ عدد اؼبرات اليت يعمل فيها أثناء التمرين.
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تكديس المكعبات

التنسيق عُت ػ يد ،التحكم ٕ ،ٔ :سنة.
اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :تطوير التنسيق عُت ػ يد كالتحكم يف اغبركة الدقيقة.

الغرض :تكديس ٗ مكعبات دكف مساعدة.
األدكات ٗ :مكعبات من اػبشب ظبكها ٘ سم.

اإلجشاء :ضعي ٗ مكعبات على الطاكلة أماـ زكرياَّ ،
تأكدم من أنو ينظر إليك كأَ ِره كيف
كدس اؼبكعبات كي يصنع قلعةِّ .
فككي اؼبكعبات كضعيهم يف مكاهنم األصلي ،ضعي إحدل
يُ ِّ

اؼبكعبات مباشرة أماـ زكريا كخذم مكعبا ثانيا كقورل "ضعو" ككدسيو فوؽ اؼبكعب األكؿ
ك َّ
تأكدم من أنو ينظر إليك عندما تكدسُت اؼبكعب الثاين فوؽ األكؿ .أمسكي يده كساعديو
كجهي يده كي يضع اؼبكعب الثالث على اؼبكعبُت
كي يلتقط اؼبكعب الثالث كقورل "ضعو" ك ِّ
كررم العملية مع اؼبكعب الرابع لكن ىذه اؼبرة قورل "ضعو" كأَ ِره أعلى اؼبكعب الثالث
األكليُتِّ .
يكدسو لوحده كساعديو فقط إذا كجد صعوبة .كيف األخَت كافئيو عندما
كأعطو الفرصة كي ِّ
ينتهي من تكديس صبيع اؼبكعبات ككِّررم معو حىت ينجز التمرين دكف أية مساعدة.
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المكعبات في وعاء

التنسيق عُت ػ يد ،التحكم ٕ ،ٔ :سنة.
اإلحساس البصرم ٕ ،ٔ :سنة.
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الهدف :زيادة التحكم يف اغبركة الدقيقة كاإلنتباه.

الغرض :كضع ٗ مكعبات يف كعاء.
األدكات :كعاء مع غطائو اؼبثقوب ٗ ،مكعبات ،صينيتُت.

اإلجراء :ضعي الوعاء على الطاكلة فيما بينكما  ،كضعي مكعبُت يف كل صينية
( )plateauحبيث يكوف الوعاء كسط الصينيتُت (أنظر الصورة) ،أَ ِره مكعبا كقورل لو "ضعو يف
كجهيو كي يأخذ اؼبكعب كيُدخلو يف الثقب اؼبوجود يف
الداخل" ،إذا دل يفعل أمسكي يده ك ِّ
غطاء الوعاء .مث أَ ِره مكعبا يف الصينية األخرل ليقوـ بنفس العملية ك َّ
تأكدم من أنو ينظر إذل
يدؾ .إنتقلي من صينية إذل أخرل كي وبرؾ عينيو كيرل ما تعرضُت عليو.

صورة.1.5.ـ آنية بشكل بسيط
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خشبة بثقوب

التنسيق عُت ػ يد ،التحكم ٕ ،ٔ :سنة.

اإلحساس البصرم ٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :ربسُت القدرة يف توجيو جسم إذباه ىدؼ ؿبدد.
الغرض :إدخاؿ ٘ أعمدة يف خشبة ذات ثقوب دكف مساعدة.
األدكات :خشبة بثقوب ( يبكن صنع األعمدة من عود اؼبكنسة "  "manche a balaiكىذا بتقطيعو
أجزاء متساكية كأما العلبة فيمكن إستعماؿ علبة أحذية كىذا بعمل ثقوب يف غطائها ).
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صورة 2.5.ـ علبة أحذية بثقوب

اإلجشاء :ضعي اػبشبة على الطاكلة أماـ مصطفى ،إستعملي يده كي يباعد بُت األعمدة
كينشرىا على الطاكلة .أمسكي سبابتو كساعديو يف العثور على الثقب يف اػبشبة كأَ ِره أحد
كجهيو يف كضع العمود
األعمدة كبيٍِّت لو إحدل الثقوب كقورل "ضعو يف الثقب" أك "ضعو ىنا"ِّ .
األكؿ لكن قلِّلي من مساعدتك تدرهبيا ،مث ساعديو على إخراجو ك إدخالو ؾبددا.
كررم العملية مع كل عمود كعندما يعتاد إدخاؿ األعمدة يف الثقوب عندما تشَتين عليو
ِّ
أك تقولُت لو" :ضع يف الثقب" دكف أف تُرينو العمود كال الثقب ككافئيو عندما يُدخل كل
األعمدة.
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حاملة األقالم

التنسيق عُت ػ يد ،التحكم ٕ ،ٔ :سنة.
اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٕ ،ٔ :سنة.
اإلحساس البصرم ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :ربسُت معاعبة األشياء كنقلها بثبات كبو اؽبدؼ.

الغرض :كضع ٗ أقليم يف ثقوب حاملة األقبلـ دكف مساعدة.
األدكات :علبة مصربة ( عصَت ،فواكو ،)...كارتوف ٗ ،أقولياـ.
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اإلجشاء :إصنعي حاملة األقبلـ بعمل ثقوب يف قطعة كارتوف يف شكل أسطوانة كألصقيها
فوؽ علبة مصربة (الصورة) ،هبب أف تكوف الثقوب كاسعة تسمح بدخوؿ األقبلـ.
ضعي حاملة األقبلـ كٗ أقبلـ أماـ زىَت ك َّ
تأكدم من نظره كبوؾ مث ضعي قلما يف أحد
كجهي يده قائلة" :ضعو يف الداخل" كامدحيو يف اغباؿ .إعطو قلما
الثقوب ،إعطو قلما ثانيا ك ِّ
ثالثا كأَ ِره ثقبا فارغا كقورل" :ضعو يف الداخل" .ال تساعديو إال يف الضركرة كعندما يعتاد كضع
األقبلـ يف الثقوب ال تبيٍِّت لو الثقوب كانظرم إذا كاف بإمكانو إهباد الثقب الشاغر عندما وباكؿ
إدخاؿ القلم.

صورة.3.5 .ـ علبة أقالم.
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التلوين

التنسيق يد ػ عُت ،الرسم ٕ ،ٔ :سنة.
اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٕ ،ٔ :سنة.
التقليد ،اغبركة ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :ربسُت التحكم يف اليد كتنمية القدرة على التلوين.

الغرض :عمل ٗ أك ٘ خطوط داخل ؿبيط كبَت.
األدكات :أقبلـ ،كرؽ ،قلم لباد ( .)marqueur

اإلجشاء :أرظبي بقلم اللباد قرصُت أك مربعُت متماثلُت على كرقة ،أرظبي خطوطا ظبيكة،
قاسبة ككاضحة (أنظر الصورة) .ضعي كرقة كقلمُت أماـ مراد كخذم قلما كارظبي بعض اػبطوط
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داخل احمليط (داخل ؿبيط اؼبربع أك القرص) ،أعطو قلما ثانيا كقورل" :دكرؾ" كساعديو على
إمساؾ القلم كي ىبرب ؼبدة قصَتة داخل احمليط .أشكريو ك ُحطي الورقة األكذل جانبا ،مث خذم
كررم العملية .يف البداية ال يفهم بأف اؼبطلوب منو التلوين داخل احمليط.
كرقة ثانية ك ِّ
كاصلي رسم اػبطوط داخل احمليط فقط كاستعملي يدؾ يف منعو من رسم اػبطوط خارج
احمليطِّ ،
خفضي مساعدتك تدرهبيا كىذا بإرخاء يدؾ قليبل عندما تبلحظُت أنو يلوف بطريقة
منتظمة ككافئيو يف كل مرة ينتهي من كرقة.

صورة 4.5.ـ محيط قاتم.
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إدخال الحلقات ـ1ـ

التنسيق عُت ػ يد ،التحكم ٖ ،ٕ :سنوات.

اغبركة الدقيقة ،التنسيق يد ػ عُت ٖ ،ٕ :سنوات.
الهدف :ربسُت التنسيق بُت العُت كاليد كالتعاكف بُت اليدين.

الغرض :إدخاؿ حلقتُت يف عمود يبسكو بيده.
األدكات :عمود ،حلقات.

اإلجشاء :قومي بتثبيت العمود على عجلة موضوعة على الطاكلة بشكل عمودم ،إعطي

كجهي يدىا كي تدخلها يف العمود .خذم حلقة ثانية كامسكيها بطريقة ُسبكنها من
ؼبركة حلقة ك ِّ
رؤية الثقب بوضوح مث أعطها اغبلقة كقورل" :ضعيها" مع األشارة إذل العمود .ال تساعديها إال
عند الضركرة.
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عندما تدخلُت حلقتُت ،ضعي العمود اؼبثبت على عجلة جانبا كخذم كاحدا آخر كىذه
اؼبرة حاكرل أف ذبعليها تدخل اغبلقتُت دكف مساعدة ،كعندما تتمكن من ذلك ساعديها يف
إمساؾ العمود دكف عجلتو بيدىا كتوجيو يدىا األخرل لوضع اغبلقة يف العمود .يف البداية عليك
كررم التمرين
توجيو يديها اإلثنتُت ،لكن عندما تتمكن من مسك العمود قلِّلي من مساعدتكِّ .
حىت تتمكن من إمساؾ العمود ككضع اغبلقتُت دكف مساعدة.

)132

إدخال الحلقات ـ  2ـ

التنسيق عُت ػ يد ،التحكم ٖ ،ٕ :سنوات.
الهدف :زيادة التنسيق عُت ػ يد كالتعاكف بُت اليدين.

الغرض :إدخاؿ حلقتُت دكف اغباجة إذل اؼبساعدة.
األدكات :حلقات ،منظف الغليوف (.)cur pipe

اإلجشاء :عندما تكوف آسيا قادرة على إدخاؿ حلقتُت يف جسم صلب (أنظرالتمرين رقم
 .)ٕٜٔيبكنك اآلف تغيَت اعبسم الصلب جبسم ِّلُت تكوف فيو بعض الصبلبة مثل اآلداة اليت
نستعملها يف تنظيف الفرف .أكضحي ؽبا كيف سبسك ىذه األداة بيد كتلتقط اغبلقات بيد أخرل
كتضعها يف ىذه األداة مث أعطها أداة أخرل كساعديها كي سبسكها بيد كاحدة مث تضعي
اغبلقات عليها ،إذا كضعت اغبلقتُت بشكل صحيح ،ضعي األدكات جانبا ككافئيها .قلِّلي من
مساعدتك عندما تبلحظُت أهنا تفهم اؼبطلوب منها.
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إدخال الحلقات ـ  3ـ

التنسيق عُت ػ يد ،التحكم ٖ ،ٕ :سنوات.

اغبركة الدقيقة ،التنسيق بُت اليدين ٖ ،ٕ :سنوات.
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الهدف :ربسُت التنسيق عُت ػ يد كالتعاكف بُت اليدين.

الغرض :كضع ٘ حلقات يف رباط ذك عقد دكف مساعدة.
األدكات :رباط أك خيط أك شيئا آخر يكوف طويبل كضيقا ،حلقات.

اإلجشاء :عندما تصبح آسيا قادرة على إدخاؿ حلقتُت دكف مساعدة كما يف السابق،
الرباط (رباط األحذية) .إصنعي عقدة يف طرؼ
ِّ
غَتم األداة السابقة بأداة أخرل تكوف م ِرنة مثل ِّ
الرباط كي ال تسقط اغبلقات عند إدخاؽبا ،أَ ِرىا كيف تُدخل اغبلقة يف الرباط ك َّ
تأكدم من أهنا
تنظر إليك مث ساعديها كي سبسك الرباط بيد كاغبلقة بيد أخرل .ساعديها كذلك كي تضع
طرؼ الرباط يف ثقب اغبلقة مث أنقلي يديها كي سبسك طرؼ الرباط الذم ىبرج من اغبلقة
كإسقاطها إذل أسفل العقدة.

كررم حىت تُدخل اغبلقات اػبمسة يف الرباط .يف البداية ساعديها طواؿ التمرين كال
ِّ
تنسي أهنا البد أف تتعلم كيف تستعمل كل يد على حدل قبل أف ذبعليهما يعمبلف معا.
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مساكات المالبس
ّ

(pinces a linge).

التنسيق يد ػ عُت ،التحكم ٖ ،ٕ :سنوات.

اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٖ ،ٕ :سنوات.
اإلدراؾ اؼبعريف ،اؼبماثلة ٗ ،ٖ :سنوات.

الهدف :ربسُت نقل شيء كبو ىدؼ معُت ،القدرة على اؼبماثلة كقوة اليدين.
الغرض :ربط  ٙمساكات مبلبس ببلستيكية ـبتلفة اللوف على علبة مصربة.
األدكات:ستة مساكات مبلبس ببلستيكية ـبتلفة اللوف،علبة مصربة.

اإلجشاء :إذا كاف يزيد قادر على ربط اؼبساكات على علبة (أنظر التمرين ٔٔٔ) ،إبدئي
بتعليمو كضع اؼبساكات يف أماكن ؿبددة يف خارج العلبة .حددم ستة قبوـ على احمليط اػبارجي
للعلبة يف األعلى كي يضع اؼبساكة مباشرة على النجمة ( أنظر الصورة ) ،كمن األفضل رسم
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النجوـ بألواف ـبتلفة موافقة أللواف اؼبساكات كي يباثل بُت اؼبساكات كألواف النجوـ .إعطي يزيد
مساكة كأَ ِره قبمة كقورل لو" :ضعها ىنا" ،إذا حاكؿ كضع اؼبساكة يف موضع آخر بيٍِّت لو من
كجهي يده كبو النجمة.
جديد النجمة ككِّررم القوؿ" :ضعها ىنا" كاذا دل يفهم ِّ
إذا كضع اؼبساكات الستة على مواضعها دكف مساعدة قورل لو بُت اغبُت كاآلخر "ضعها
ىنا" لكن ال تعطيو إشارات كانظرم إذا كاف بإمكانو البحث عن النجمة اؼبكشوفة.

صورة  ٘.5ـ مساكة مالبس موضوعة على حافة علبة مصبرة.
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التحضير للرسم(:الخط باألصبع(

Preparation au dessin : tracer du doigt

التنسيق عُت ػ يد ،الرسم ٖ ،ٕ :سنوات.

اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٖ ،ٕ :سنوات.
التقليد ،اغبركة ٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :زيادة التحكم يف اليد كتنمية القدرات للتحضَت للرسم.
الغرض :اػبط باألصبع ثبلث خطوط على صحن فرينة.
األدكات :قالب حلول ،سكر أك فرينة.

اإلجشاء :إملئي القالب بالسكر بسمك يقارب نصف سنتيمًت ،خذم سبابة عصاـ كأَ ِره
كيف ىبط بعض اػبطوط اؼبستقيمة ،كقلِّلي من توجيهك ألصبعو عندما يبدأ باػبط لوحده
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كعندما يهتم أكثر بالتمرين أقبزم معو خطوطا بالدكر كاجعليو يقلدؾ يف رسم خطوط أفقية
كعمودية.
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لعب البناء

Jouets de construction

التنسيق عُت ػ يد ،التحكم ٗ ،ٖ :سنوات.

اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٗ ،ٖ :سنوات.

الهدف :زبسُت التنسيق عُت ػ يد كتعلم إستعماؿ عناصر البناء بصورة صحيحة.
الغرض :عمل بناية بسيطة بإستعماؿ ٖ عناصر.
األدكات :لُعب البناء ( آرل أك ليجو.) lego ،

اإلجشاءَّ :
تأكدم من أف ياسر ينظر إليك كاقبزم بناية بسيطة بثبلثة عناصر كضعيها
جانبا لتكوف مبوذجا .ضعي ثبلثة عناصر أماـ ياسر كساعديو على إقباز بناية مثل بنايتك مع
توجيو يديو قليبل ،إمدحيو كضعي بنايتو أماـ بنايتك .ضعي ثبلث عناصر أخرل أمامو كساعديو
على ذبميع العنصرين األكلُت ،أكمئي لو باإلشارة كي يُثبِّت العنصر الثالث مع العناصر السابقة،
ال تساعديو إال عند الضركرة .إذا استطاع أف يضيف العنصر الثالث دكف مساعدتك إجعليو
هبمعها لوحده ،كيف األخَت عندما يصبح أكثر خربة أضيفي لو عناصر أخرل كتذكرم أف اإلكثار
من العناصر يفقدكنو التنظيم.

صورة 6.5.ـ تركيب سهل ألجزاء اللعب.
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تشكيل العجينة ـ  1ـ

التنسيق عُت ػ يد ،التحكم ٗ ،ٖ :سنوات.

اغبركة الدقيقة ،التعاكف بُت اليدين ٗ ،ٖ :سنوات.
اإلستقباؿ البصرم ٗ ،ٖ :سنوات.
التقليد ،اغبركة ٗ ،ٖ :سنوات.
الهدف :ربسُت التنسيق عُت ػ يد كزيادة القدرة على نسخ األشياء.

الغرض :نسخ ثبلث أشياء بإستعماؿ العجينة.

األدكات :عجينة ٖ ،أشياء مألوفة على شكل بسيط مثبل :كرة ،صحن ،كوب.

اإلجشاء :إجلسي قرب الطاكلة أماـ أمُت ،ضعي العناصر الثبلثة اؼبراد نسخها على
اعبانب كستة قطع عجينة على اعبانب اآلخر .ضعي إحدل العناصر كقطْعيت العجينة أماـ أمُت،
ق ِّسمي العناصر اؼبراد نسخها ك َّ
تأكدم من نظره كبوؾ ،عندما تنسخُت الصحن قورل" :أنظر
أمُت ،صحن" .كحاكرل أف ذبليب إنتباىو عندما تصنعُت الصحن بواسطة إحدل قطع العجينة،
كضعي القطعة اؼبصنوعة أماـ القطعة األصلية مث أَ ِره قطعة أخرل من العجينة كقورل" :أمُت إصنع
الصحن".
إذا دل يكن جاىزا لتشكيل العجينة ،أمسكي يديو كاجعليو يفعل ذلك .كاذا دل يفهم بأنو
عليو صنع الصحن كاصلي معو كساعديو يف تشكيل العجينة حىت يتوصل إذل نتيجة .عندما
ينتهي من تشكيل الصحن الثاين ضعيو أماـ الصحن اغبقيقي كالصحن األكؿ اؼبصنوع من
كررم العملية مع األجساـ األخرل.
العجينة كقورل" :صحن" ،كافئيو يف اغبُت ك ِّ
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تشكيل العجينة ـ  2ـ
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التنسيق عُت ػ يد ،التحكم ٗ ،ٖ :سنوات.

اغبرمة الدقيقة ،التنسيق بُت اليدين ٗ ،ٖ :سنوات.
اإلحساس البصرم ٗ ،ٖ :سنوات.
التقليد ،اغبركة ٗ ،ٖ :سنوات.
الهدف :ربسُت التنسيق عُت ػ يد كتعلم اإلستعماؿ الصحيح لؤلدكات اللعبية كزيادة القدرة يف إستنساخ

أكجو ذات بعدين.

الغرض :تشكيل العجينة لصناعة أشكاؿ بسيطة تعرب عن صور معينة.
األدكات :عجينة ،صورألجساـ مرسومة باليد أك مقطعة من اجملبلت تكوف معركفة ،أك إستعماؿ صور التمرين
رقم ٖ٘ٔ .

اإلجشاء :إذا كاف دبقدكر موسى سبثيل األجساـ اغبقيقية بالعجينة حاكرل اآلف إستعماؿ
صور ىذه األجساـ لتعليمو صنع أكجها ذات بعدين .ضعي قطعتُت من العجينة كصورة أماـ
موسى كظبِّي اعبسم اؼبرسوـ يف الصورةَّ ،
تأكدم من أنو ينظر إذل الصورة كقورل " :أنظر موسى،
صحن" مث خذم قطعة عجينة كاصنعي صحنا ،أَ ِره القطعة الثانية من العجينة كقورل" :موسى
إصنع الصحن" .إذا دل يعرؼ ما يفعل أمسكي يديو كساعديو كي يصنع الصحن .ضعي
الصحن الثاين أماـ الصحن األكؿ كالصورة كاجعليو ينظر إذل اجملموعة (الصحنُت كالصورة) كقورل:
"صحن" .كافئيو ككِّررم التمرين مع الصور األخرل.
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أجزاء من الكل

التنسيق عُت ػ يد ،التحكم ٗ ،ٖ :سنوات.
اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٗ ،ٖ :سنوات.
اإلحساس البصرم ٗ ،ٖ :سنوات.
الهدف :التعرؼ على عبلقة األجزاء كمجموعة كذبميع األجزاء بصورة صحيحة لتشكيل جسم كامل.
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الغرض :ذبميع األجزاء دكف مساعدة عبسم متكوف من قسمُت.

اإلجشاء :قطِّعي بإستعماؿ كرؽ ملوف أزكاجا من األشكاؿ البسيطة اليت تشكل جسما
عند ذبميعها ،كىذا اعبسم يعرفو أسامة (أنظر الصورة) .أرظبي خطا عموديا كسط كرقة بيضاء،
قومي بتجميع أجزاء اعبسم كألصقيها على أحد اعبانبُت من الورقة .إعطي أسامة أجزاء الصورة
كأ ِره كيف يُرِّكبها على اعبانب األخر من الورقة بصفة مشاهبة للجانب األكؿ ،ك َّ
تأكدم من أنو
يراؾ عندما تقومُت بتجميع األجزاء.
ظبِّي ذلك اعبسم مث ِّفرقي بُت القطعتُت من جديد ،كاجعليو هبمع ىذه القطعتُت ،إذا دل
يعرؼ ساعديو على ربريك القطعتُت حىت تتوافق .مث ألصقي األجزاء على الورقة كعلِّقيها يف
غرفتو كي يعرؼ بأنك فخورة بو ،كعندما يصبح التمرين سهبل عنده قطِّعي الصور إذل ٖ أك ٗ
أجزاء.

صورة 7.5.ـ تقطيع الصور وتجميعها.

)138

المالقط

التنسيق عُت ػ يد ،التحكم ٗ ،ٖ :سنوات.

اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٗ ،ٖ :سنوات.
اإلحساس البصرم ٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :زيادة التنسيق عُت ػ يد كالتحكم يف اغبركة الدقيقة كالقدرة على نقل األشياء كبو اؽبدؼ.
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الغرض :إلتقاط  ٙأجساـ صغَتة بواسطة ملقط ككضعها يف كارتوف أبيض.
األدكات :مبلقط صغَتة ليِّنة ،كارتوف بيض فارغ ،أجساـ صغَتة مثل اغبلقات ،األنابيب الصغَتة...إخل.

اإلجشاء :بعثرم إثنُت أك ثبلثة من األجساـ فوؽ الطاكلة أماـ سليم كضعي الكارتوف فوؽ
الطاكلة (أنظر الصورة) مث قورل" :أنظر سليم" كأَ ِره كيف يفتح كيغلق اؼبلقط ،كعندما ت َّ
تأكدين من

نظره إليك إستعملي اؼببلقط كي تلتقطي إحدل األجساـ كتوجيهو كبو مكاف فارغ يف الكارتوف
كاضغطي على اؼبلقط كي ينفتح كيسقط اعبسم يف اؼبكاف الفارغ .مث إعط اؼبلقط لسليم
كساعديو كي يضع يده بصورة صحيحة كضعي يدؾ على يده لتوجيهو ،كبيدؾ األخرل أَ ِره
إحدل األجساـ على الطاكلة كقورل" :ضع يف اؼبكاف الفارغ" كساعديو كي يتحكم يف اؼبلقط
ليلتقط اعبسم كيُسقطو يف مكانو يف الكارتوف األبيض.

يف البداية البد أف تُريو اؼبكاف الفارغ كي يعرؼ أين يضع اعبسم اؼبلت َقط ،كال يبكنو يف
ُ
البداية إلتقاط سول جسم كاحد أك إثنُت ،فلذلك عليك كضع القليل فقط من األجساـ كي ال
يُصاب باإلحباط ،ككذلك كي يعرؼ عدد اؼبرات اليت يُنجز فيها التمرين .عندما تشعرين بأنو
يتحكم يف اؼبلقط قلِّلي من ضغط يدؾ على يده ،كعندما يعتاد على التمرين قورل لو" :ضعو يف

اؼبكاف الفارغ" دكف اإلشارة إذل اؼبكاف كانظرم إذا كاف بإمكانو إهباد اؼبكاف احملدد دكف
مساعدتو.

صورة 8.5.ـ مكعبات وحلقات موضوعة في منتصف كارتون البيض.
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خط خطوط أفقية

التنسيق عُت ػ يد ،الرسم ٗ ،ٖ :سنوات.
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اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٗ ،ٖ :سنوات.
الهدف :ربسُت التحكم يف اليد كتطوير القدرة على الرسم.

الغرض :رسم ثبلث خطوط أفقية بربط سلسلة من النقاط.

األدكات :كرؽ ،أقبلـ ،قلم لباد (ماركور).

حضرم سلسلة من األكراؽ برسم ٘ أك  ٙؾبموعات من
اإلجشاء :بإستعماؿ اؼباركور ِّ

النقاط تكوف متباعدة حبوارل ٕ سم (أنظر الصورة) .أمسكي يد مراد كاعطو قلما كساعديو كي
كجهي يده كي ُوبِّرؾ القلم كبو النقطة
يضع القلم على النقطة ناحية اليسار ،قورل" :إجذب" ك ِّ
اؼبتواجدة يف اليمُت.
وبرؾ
كررم التمرين مرات عديدة كقلِّلي من قبضتك على يده عندما تشعرين بأنو بدأ ِّ
ِّ
القلم بنفسو .كافئيو على كل كرقة أكملها ،كعندما يصبح قادرا على رسم خط مستقيم ما بُت
نقطتُت متباعدتُت بنحو ٕسم زيدم يف اؼبسافة تدرهبيا ما بُت النقاط كاجعليها يف كل مرة
خفيفة.

صورة.9.5.ـالربط ما بين النقاط.

)142

رسم دوائر

التنسيق عُت ػ يد ،الرسم ٗ ،ٖ :سنوات.

اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٗ ،ٖ :سنوات.
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الهدف :تنمية القدرات األساسية للرسم.

الغرض :الربط بُت سلسلة من النقاط لتشكيل دائرة تكمل صورة بسيطة.
األدكات :كرؽ ،قلم ،قلم حرب ( ماركور ).

اإلجشاء :إختارم عددا من الصور البسيطة ،كل كاحدة يف صفحة كتكوف الدائرة جزءا
ىاما من ىذه الصور ،إستعملي اؼباركور لرسم ىذه الصور كلكن يكوف رسم الدائرة بالنقاط اليت
هبب أف تربز بوضوح (أنظر الصورة).
كجهي
إعط ؽباجر قلما ككرقة عمل كظبِّي الشيء اؼبرسوـ يف الورقة كبيٍِّت ؽبا اعبزء اؼبنقوصِّ .
يدىا كي ترسم الدائرة بربط النقاط كقلِّلي من مساعدتك تدرهبيا عندما تفهم اؼبطلوب منها،
كعندما يسهل عليها التمرين إستعملي القليل من النقاط كتكوف خفيفة .كيف األخَت إستعملي
نفس الرسم لكن دكف رسم النقاط كي تبلحظي إذا كانت قادرة على رسم اعبزء اؼبنقوص دكف
مساعدة.

صورة.12.5.ـ إتمام صورة بالربط بين النقاط.

)141

القص بإستعمال المقص

التنسيق عُت ػ يد ،التحكم ٘ ،ٗ :سنوات.

اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٘ ،ٗ :سنوات.

اغبركة الدقيقة ،التنسيق بُت اليدين ٘ ،ٗ :سنوات.
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الهدف :زيادة التحكم يف اؼبقص كالتنسيق العُت ػ يد.

األدكات :كرؽ ،مقص ،ماركور.

اإلجشاء :قطِّعي قطعة كرؽ أبيض على شكل لفائف عرضها ٕ سم باستعماؿ قلم اللباد
(اؼباركور) .ارظبي خطوطا عريضة سوداء على اللفائف طوؽبا ٘ سم كاعطي يزيد كاحدة من
اللفائف كمقص كساعديو على كضع يديو بصورة صحيحة كي يبسك اؼبقص كالورقة مرة كاحدة.
كجهي يده
أَ ِره خطا على الورقة كقورل لو " :قُص " .إذا ظهر تائها أك حاكؿ القص خارج اػبطِّ ،
كي يكوف القص قرب اػبط ككافئيو يف اغباؿ.
كررم التمرين مرات عديدة حىت يتمكن من القص دكف مساعدة ،كعندما يعتاد القص
ِّ
وجهيو شفهيا فقط أم بقولك "قص" دكف اإلشارة كانظرم إذا كاف
دكف مساعدة حاكرل أف ت ِّ
دبقدكره إهباد اػبط دبفرده كيقصو بطريقة صحيحة.
)142

تقطيع الصور

التنسيق عُت ػ يد ،التحكم ٘ ،ٗ :سنوات.

اغبركة الدقيقة ،التنسيق بُت اليدين ٘ ،ٗ :سنوات.
الهدف :القص بدقة بإستعماؿ اؼبقص.
الغرض :تقطيع صور بسيطة دكف مساعدة.
األدكات :ألبوـ تلوين ،مقص ،أقبلـ.

اإلجشاء :اآلف شيماء تعلَّمت قص الورقة باتباع اػبط كما يف السابق (التمرين ٔٗٔ)،

علِّميها يف ىذا التمرين كيف تقص الصور كاستعملي ألبومات فبلوءة بعناصر للتلوين أين تكوف
الصور عندىا ؿبيط مرسوـ خبط أسود قامت كي يسهل على شيماء قصها دكف خطأ .حاكرل يف
البداية أف تستعملي الصور اليت ربوم خطوطا مستقيمة ،مث انتقلي إذل اػبطوط اؼبنحنية إذا
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ِ
تلوهنا حسب استطاعتها
الحظت أهنا تستطيع ذلك .قطِّعي كرقة التلوين من األلبوـ كاجعليها ِّ
ألف التلوين يساعدىا على سبييز أجزاء الصورة .قطِّعي الصورة كي يسهل عليها الوصوؿ إذل
اػبطوط باؼبقص كأعطها مقصا ك َّ
تأكدم من أهنا سبسكو جيِّدا كأَ ِرىا اػبط الواجب قصو طوال
كقورل " :قصي شيماء " ،عندما تصل إذل زاكية ساعديها يف تدكير اؼبقص كالورؽ كي تقطع يف
اإلذباه الصحيح .عندما تنتهي من القص كافئيها يف اغباؿ كألصقي الصورة يف كتاب لتُبيٍِّت ؽبا
أقبزتْو.
مدل افتخارؾ بالعمل الذم َ
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لوحة البراغي ـ 1ـ

التنسيق عُت ػ يد ،التحكم ٘ ،ٗ .سنوات.
اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٘ ،ٗ :سنوات.
الهدف :زيادة التنسيق عُت ػ يد.
الغرض :ذبميع لوحة خشب بالرباغي مع ٖ صاموالت (  )ecrousكبراغي ذات نفس األبعاد.
األدكات :لوحة خشب ( ٖٓ سم طوال ك ٓٔ سم عرضا كٕ سم يف السمك ) ٖ ،صاموالت ،كبراغي
ذات نفس األبعاد.

صورة 11.5.ـ لوحة ببراغي.

اإلجشاء :قبل الشركع يف التمرين البد أف تضعي لوحة اػبشب كتغرزم فيها الرباغي (ٖ

براغي ذات نفس القياس) بطريقة ىبرج فيها ساؽ الربغي (  )la tigeمن أسفل اللوحة دبقدار
ٕ سم ( أنظر الصورة ) ،قورل" :أنظر عمر" كعندما ت َّ
تأكدين من نظره كبوؾ ،خذم الصامولة
األكذل كأدخليها يف الربغي برفق مث خذم يد عمر كساعديو كي يلتقط الصامولة الثانية بكماشة
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كجهي يده كي يُدخل الصامولة يف الربغي الثاين ،كيف األخَت أَ ِره الصامولة األخَتة كقورل:
يده ،ك ِّ
كررم العملية مرات عديدة
"أدخلها " .إذا حاكؿ إدخاؽبا إمدحيو كساعديو على إهناء التمرينِّ ،
ُمقللة من مساعدتك حىت يتمكن من إهنائو دكف مساعدة .ال تشًتطي عليو إدخاؿ الصامولة
كلها يف الربغي ألنو يف البداية من احملتمل أف ينجح يف لف الصامولة لفة أك لفتُت فقط.
)144

لوحة البراغي ـ  2ـ

التنسيق عُت ػ يد :التحكم ٘ ،ٗ :سنوات.

اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٘ ،ٗ :سنوات.
اإلحساس البصرم ٘ ،ٗ :سنوات.

الهدف :زيادة التوافق العُت يدكم كالتمييز بُت األبعاد.

الغرض :اعبمع بُت لوحة خشب كبراغي ذات صاموالت ـبتلفة األبعاد.
األدكات :لوحة خشب )ٖٓ سم طوال ك ٓٔ سم عرضا ك ٕ سم يف السمك ) ٖ ،صاموالت ـبتلفة
األبعاد.

اإلجشاء :عندما يصبح إلياس قادرا على اعبمع بُت اللوحة كالرباغي البسيطة ،إصنعي
لوحة برباغي أكثر تعقيدا باستعماؿ ٖ براغي ـبتلفة األبعاد .ضعي اللوحة فوؽ الطاكلة أماـ
إلياس كبعثرم الصاموالت حوؿ اللوحة ،أمسكي يده كساعديو كي يلتقط صامولة ك َّ
تأكدم من
أنو ينظر إذل اللوحة .قومي بتجريب الصامولة على كل الرباغي حىت ذبدين الربغي اؼبناسب،
كعندما ُذبِّربُت الصامولة على الربغي غَت اؼبناسب إبتسمي كأشَتم برأسك يبينا كمشاال كقورل
هبدكء" :ال" ،كعند إهبادؾ للربغي اؼبناسب ِّ
خفضي رأسك كبو األماـ كقورل" :نعم" كساعديو
على كضع الصامولة.
كررم مع الصامولة الثانية كالثالثة ،كعندما تكونُت قد ساعدتيو يف الثانية ،أنظرم إذا كاف
ِّ
كررم مع عدـ مساعدتو إال عند الضركرة حىت
دبقدكره إلتقاط الثالثة كإهباد الربغي اؼبناسبِّ .
يتمكن من إهناء عملو.
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كارتون برباط

التنسيق عُت ػ يد ،التحكم ٘ ،ٗ :سنوات.
اغبركة الدقيقة ،التحكم ٘ ،ٗ :سنوات.
اإلدراؾ اؼبعريف ،عمل سلسلة ٗ ،ٖ :سنوات.
الهدف :تنمية كفاءات الربط اؼبنظم.

الغرض :إدخاؿ خيط يف كل ثقب من اللوحة تنفيذا لؤلمر.
األدكات :كارتوف ظبِّيك بثقوب يف ؿبيطو ،رباط حذاء.

اإلجشاء :بيٍِّت عبماؿ كارتوف الرباط كاجعليو يلمس كل ثقب بأصبعو .يف البداية عليك

وجهي يده كبو الثقب اؼبوارل كي يتعلم مبلمسة الثقوب بانتظاـ كيف اإلذباه اؼبعاكس ألقارب
أف ت ِّ
الساعة ،ك ِّ
ذكريو بلمس كل الثقوب يف كل مرة ،مث ساعديو على مسك الرباط بيده اليمٌت
كإدخالو يف الثقب األكؿ ،أعلميو باإلذباه قائلة" :كبو األعلى" ،مث ساعديو على مسك طرؼ
يقدـ يده
الرباط باليد اليسرل كقورل" :إجذب" ،كعندما ُىبرجو من الثقب قورل "دعو يسقط" ك ِّ
اليمٌت كي يلتقط الرباط كمن جديد قورل لو" :إدفع كبو األعلى" ك"اجذب" عند كل ثقب.

التكرار الثابت كالدائم ؽبذه التعليمات يساعديو يف إقباز التمرين بانتظاـ .ك إذا بدأ يف
إقباز الشطر اؼبوارل ،إسحيب توجيهاتك كليا ككاصلي مراقبتو كي ترين مدل تذكره لتوجيهاتك
(كبو األعلى) كعدـ ؾباكزة الثقب.

صورة 12.5.ـ كارتون برباط.
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جروب أخصائي التخاطب ( عماد السعدني )
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كتابة حروف كبيرة

التنسيق عُت ػ يد ،الرسم ٘ ،ٗ :سنوات.

اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٘ ،ٗ :سنوات.

الهدف :تطوير القدرة على الكتابة حبركؼ الطباعة كربسُت التنسيق عُت ػ يد.
الغرض :الربط بُت النقاط لتشكيل حركؼ كبَتة.
األدكات :كرؽ ،قلم ،ماركور.

حضرم أكراؽ العمل برسم نقاط سبثل ؿبيط اغبركؼِّ ،لوين نقطة باؼباركور لتدؿ
اإلجشاءِّ :

على البداية كاستعملي سهاما لتدؿ على اإلذباه لكل خط .األكراؽ األكذل ال تتضمن سول
حركفا إلذباىات مستقيمة ( أنظر الصورة ).

كجهي يدىا لرسم اغبركؼ ،أعطها توجيهات شفوية بسيطة يف الوقت
إعط قلما لفاطمة ك ِّ
الذم زبُطُِّت فيو احمليط ،مثبل اغبرؼ  Aيبكنك أف تقورل " كبو األسفل " لئلشارة إذل اإلذباه
بالنسبة للخطوط الثبلثة .كعندما تتمكن من ذلك إنتقلي تدرهبيا كبو كضع نقاط خفيفة
كمتباعدة .مث يف األخَت انظرم إذا كاف بإمكاهنا عمل حركؼ باإلستناد فقط إذل توجيهاتك
الشفوية.

صورة 13.5.ـ الربط بين النقاط لتشكيل الحروف.
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جروب أخصائي التخاطب ( عماد السعدني )
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رسم دوائر ومربعات

التنسيق عُت ػ يد ،الرسم ٘ ،ٗ :سنوات.

اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٘ ،ٗ :سنوات.

الهدف :ربسُت كفاءة الرسم كالتنسيق عُت ػ يد.
الغرض :الربط بُت النقاط لرسم الدكائر كاؼبربعات.
األدكات :كرؽ ،قلم ،ماركور.

حضرم سلسلة من أكراؽ العمل مرسومة فيها إما مربع أك قرص كيكوف ؿبيط
اإلجشاءِّ :
مؤشر بالنقاط اليت تكوف كاضحة الرؤيا كمتقاربة .خذم كرقة كقلما كضعيهما
اؼبربع أكالقرص َّ
قرب مناؿ كامسكي سبابتها كأتْبِعي هبا ؿبيط الشكل على الورقة .عند ربريك سبابتها من نقطة
إذل أخرل قورل":نقطة" ،كبعد فعل ذلك أكثر من مرة أعطها قلما كساعديها كي تربط بُت
النقاط ككاصلي تكرار كلمة "نقطة".
كررم مع استعماؿ كرقة جديدة يف كل مرة ،كعندما تتمكن من الربط بُت النقاط قلِّلي
ِّ
من عدد النقاط ك ِّ
خففيها حىت تصبح أربع نقاط لكل شكل مث خذم كرقة بيضاء كارظبي على
إحدل جهتيها قرصا أك مربعا كانظرم ىل يبكن ؼبناؿ أف ترسم نفس الشكل يف اعبهة اؼبقابلة.
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الرسم :خطوط مائلة و متقاطعة

التنسيق عُت ػ يد ،الرسم ٘ ،ٗ :سنوات.
اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٘ ،ٗ :سنوات.
الهدف :ربسُت كفاءة الرسم كالتنسيق عُت ػ يد.

الغرض :الربط بُت النقاط لتشكيل خطوطا مائلة كخطوطا متقاطعة.
األدكات :كرؽ ،قلم ،ماركور.
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صورة 14.5.ـ الربط بين النقاط.

حضرم ؾبموعة من األكراؽ مرسومة فيها نقاطا كاضحة الرؤيا على شكل
اإلجشاءِّ :
خطوط مائلة كمتقاطعة ،إستعملي اؼباركور لوضع نقطة كبَتة نوعا ما تكوف بلوف ـبالف لتدؿ
كجهي يده كي يربط بُت
على البداية ،إبدئي باألكراؽ اليت ربوم خطوطا مائلة ،أعطو قلما ك ِّ
وبرؾ
النقاط كقورل" :نقطة....نقطة....نقطة" حىت ينتهي من كل خط .إذا شعرت بأنو بدأ ِّ
وجهي يده لكن استمرم يف القوؿ :نقطة...نقطة...نقطة...
القلم بنفسو ال تُ ِّ
كررم باإلنتقاؿ إذل األكراؽ اليت ربتوم على الرسوـ النقطية للخطوط اؼبتقاطعة ،عندما
ِّ
يتمكن كيصبح أكثر خربة إستعملي القليل من النقاط مع كوهنا خفيفة .كإذا استطاع ربط
نقطتُت صغَتتُت لرسم خط طولو ٘ سم ،ارظبي لو خطا مائبل أك خطُت متقاطعُت كانظرم ىل
يبكنو تقليدؾ دكف إستعماؿ النقاط.
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الرسم :النموذج

التنسيق عُت ػ يد ،الرسم ٘ ،ٗ :سنوات.

اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة باليد ٘ ،ٗ :سنوات.
التقليد ،اغبركة ٘ ،ٗ :سنوات.
الهدف :ربسُت التنسيق عُت ػ يد ،التحكم يف القلم كالقدرة على رسم األشكاؿ.

الغرض :رسم األشكاؿ اؽبندسية البسيطة بإستعماؿ مبوذج كرقي دكف مساعدة.
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األدكات :كرؽ كارتوف ظبيك ،قلم ،كرؽ.

حضرم مباذج مقطعة من كرؽ الكارتوف الغلي يف شكل مربعات كدكائر
اإلجشاءِّ :

كمثلثات كضعيها جانبا كي يبلح أمُت عدد اؼبرات اليت يعمل فيها .مث ضعي النموذج األكؿ
كررم
على كرقة أماـ أمُت كساعديو يف توجيو أصبعو داخل النموذج(  ،)pochoirبعدىا ِّ
كررم مع النموذج الثاين كالثالث ككافئيو
بإستعماؿ القلم بيده كأبعدم النموذج كأَ ِره ما رسمِّ .
بعد كل إقباز ،قلِّلي من توجيهك ِ
ليده حىت يتمكن من الرسم كاستعماؿ النموذج بشكل جيد،
كعندما يصبح أكثر خربة ارظبي لو رظبا ( مثلث أك مربع  ) ...على نصف الورقة كعلى النصف
كجهي يده كي يرسم مثل رظبك .كاصلي الرسم دكف استعماؿ النموذج مع تقليل
اآلخر ِّ
توجيهك لو ليده حىت يتمكن من رسم الشكل.
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الرسم :تحويل األشكال إلى صور

التنسيق عُت ػ يد ،الرسم ٘ ،ٗ :سنوات.
اإلحساس البصرم ٗ ،ٖ :سنوات.
الهدف :ربسُت كفاءة الرسم كتنمية اػبياؿ.

الغرض :ربويل أشكاؿ بسيطة إذل رسومات ألجساـ معركفة.
األدكات :كرؽ ،قلم.

حضرم ؾبموعة من أكراؽ العمل يف كل كاحدة مرسوـ عليها شكل كاحد (دائرة
اإلجشاءِّ :

أك مربع) ،خذم كرقة عمل كقلم كبيٍِّت ألضبد كيف ُوب ِّوؿ الشكل إذل شيء يعرفو (أنظر الصورة
كجهي يده كي يُزيِّن
) ،مثبل :أَ ِره مربعا كقورل" :أنظر أضبد ،مربع ،أرسم بيت " .أعطو قلما ك ِّ
اؼبربع بتحويلو إذل بيت مث أَ ِره الصورة كقورل لو" :بيت" كبعد مساعدتو يف ربويل الكثَت من
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اؼبربعات إذل بيوت ،قلِّلي من مساعدتك لو عندما يوشك على اإلنتهاء من رسم البيت كانظرم
إذا كاف قادرا على إسبامو لوحده ،كتدرهبيا حاكرل أف ذبعليو يرسم أجزاءن كبَتة من الصورة بنفسو.

صورة 15.5.ـ إتمام صورة بالربط بين النقاط.
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كتابة إسمو بحروف الطباعة

التنسيق عُت ػ يد ،الرسم ٘ ،ٗ :سنوات.

اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة باليد ٘ ،ٗ :سنوات.
اإلدراؾ اؼبعريف ،اؼبماثلة ٗ ،ٖ :سنوات.
الهدف :ربسُت التنسيق عُت ػ يد ،الكتابة باغبركؼ اؼبطبعية كالقدرة على اؼبماثلة.
الغرض :الكتابة باغبركؼ اؼبطبعية إلسم الطفل عن طريق نسخ النموذج.
األدكات :كرؽ ملوف ،قلم ،كرؽ أبيض.

اإلجشاء :قطِّعي اغبركؼ "  "N،I،M،Aيف كرؽ ملوف ،ككل حرؼ بطوؿ ٘ سم.
كعلى كرقة بيضاء كبَتة ضعي اغبركؼ لتشكيل كلمة  ( ، N، I، M،Aأنظرم الصورة).
حضرم
ارظبي ؿبيط نفس اغبركؼ ربت النموذج كحركؼ نقطية ربت اغبركؼ اؼبرسومة باحمليط ،ك ِّ
ؾبموعة من ىذه األكراؽ.
ضعي كرقة على الطاكلة أماـ أمُت كأعطو يف البداية لعبة اغبركؼ اؼبقطعة كي يقارف بينها
كبُت اغبركؼ اليت ربمل إظبو ،إذا احتاج إذل مساعدة بيٍِّت لو كيف يقارف بُت كل حرؼ مقطَّع
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مع حركؼ النموذج اؼبرسوـ على الورقة ،مث اجعليو يُ ِّلوف ؿبيط اغبركؼ اليت ربمل إظبو .كيف
األخَت إجعليو يربط بُت النقاط لطباعة إظبو ،كال تساعديو إال إذا إحتاج لذلك كقورل:
نقطة...نقطة..نقطة .. .عندما يربط بُت النقاط.
كررم اغبركؼ كاظبَو يف كل مراحل التمرين ،كيف كل مرة يباثل بُت حرفُتِّ ،لوين اغبرؼ
ِّ
كرر معك إظبو .كيف كل مرة
كاربطي النقاط لتشكيل اغبرؼ كظبِّي ىذا اغبرؼ كحاكرل أف ذبعليو ي ِّ
كررم إظبو كحاكرل أف ذبعليو ينطق بو .ال تستعملي إال كرقة كاحدة يف اغبصة.
ينتهي من مرحلةِّ ،

صورة 1665.ـ المماثلة وكتابة الحروف.
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الرسم :تكملة صور بسيطة

التنسيق عُت ػ يد ،الرسم ٘ ،ٗ :سنوات.

اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٘ ،ٗ :سنوات.
اإلحساس البصرم ٘ ،ٗ :سنوات.

الهدف :تطوير كفاءة الرسم كاإلدراؾ اؼبعريف.
الغرض :النظر إذل صورة ،تسجيل ما ينقص كتكملة الرسم.
األدكات :كرؽ قلم.

اإلجشاء :أرظبي ؾبموعة من الصور ألجساـ بسيطة يعرفها ىيثم لكن ا ْغ ِفلي عن جزء
مهم من الصورة أم ال ترظبيو ( أنظر الصورة ) ،إعط ؽبيثم كرقة عمل كقلم ،أمسكي سبابتو
كساعديو كي يبسح ؿبيط الرسمَّ .
تأكدم من أنو يراقب الرسم أثناء ربريك أصابعو ،كعندما
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تصلُت إذل اعبزء اؼبغفوؿ عنو قورل " :أك......أك ...ناقص"  .ساعديو يف استعماؿ القلم إلسباـ
الرسم ككافئيو يف اغباؿ كخذم كرقة عمل ثانية.
كررم التمرين عدة مرات كعندما يعتاد ِّجربيو إذا كاف دبقدكره إهباد اعبزء الناقص دكف أف
ِّ
سبسحي بأصبعو على كامل الرسم.

صورة 17.5.ـ تكملة صورة.
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الرسم :األشكال والرسومات

التنسيق عُت ػ يد ،الرسم ٘ ،ٗ :سنوات.
اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٘ ،ٗ :سنوات.
الهدف :تطوير كفاءة الرسم.

الغرض :ربط مباذج نقطية لتشكيل رسومات بسيطة.
األدكات :كرؽ ،قلم ،ماركور.

حضرم كرقات عمل فيها نقاط ألشكاؿ كرسومات ،إستعملي قلما ملونا لعمل
اإلجشاءِّ :

نقطة البداية كأسهما ؼبعرفة اإلذباه (أنظر الصورة) .ساعدم ىاجر يف ربط النقاط إلسباـ الرسم
كاألشكاؿ ،توقفي عن مساعدهتا إذا بدأت دبتابعة األسهم لوحدىا ،كعندما تصبح لديها خربة
أكثر يف الربط بُت النقاط أرظبي ؽبا نقاطا خفيفة كمتباعدة.
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صورة 18.5.ـ ربط النقاط باتباع األسهم.
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الدبابيس ـ  2ـ

التنسيق عُت ػ يد ،التحكم  ٙ ،٘ :سنوات.

اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٙ ،٘ :سنوات.

اغبركة الدقيقة ،اؼبسك  ٖ ،ٕ :سنوات.
اإلحساس البصرم ٖ ،ٕ :سنوات.
الهدف :زيادة القدرة على مسك الشيء كتوجيهو كبو اؽبدؼ.
الغرض :غرز ٕٔ دبوس على لوحة اإلعبلف فيها رسم وبوم قطع كرؽ ملونة.
األدكات :دبابيس قصَتة ،لوحة قماشية ،كرؽ ملوف.

كجهي يده
كجهي يده كي يلتقطو هبدكء من رأسو مث ِّ
اإلجشاء :ضعي دبوسا أماـ سعيد ك ِّ
كررم التمرين حىت يتمكن من غرز كل الدبابيس دكف مساعدة
كي ي ْغ ِرزه يف لوحة اإلعبلناتِّ .
بصفة عشوائية على اللوحة .ألصقي كرقة فيها ٕٔ نقطة على لوحة لتشكيل ؿبيط جسم ما أك
كجو ،كبعثرم الدبابيس على الطاكلة أماـ سعيد .أَ ِره دبوسا مث بيٍِّت لو نقطة على الورقة كقورل:
كجهي يده برفق كبو اؼبوضع الصحيح
"ضعها ىنا" ،إذا حاكؿ كضعها يف موضع آخر غَت النقطة ِّ
ككِّررم مع باقي الدبابيس.
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ؼبا يعتاد على التمرين قورل لو بُت اغبُت كاآلخر " :ضع ىنا " أك " ضع يف النقطة " دكف
أف تبيٍِّت لو اؼبوضع كانظرم ىل يتمكن من إهباد النقطة الفارغة كي يغرز فيها الدبوس ،إذا ظهر
أنو تائو أَ ِره النقطة بسرعة كي ال يشعر باليأس.
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كتابة األرقام

التنسيق عُت ػ يد ،الرسم ٙ ،٘ :سنوات.
اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٘ ،ٗ :سنوات.
الهدف :تطوير القدرة على الكتابة.
الغرض :متابعة رسومات لرسم عدد من اغبركؼ.
األدكات :كرؽ ،قلم ،ماركور.

منقطة ألعداد كبَتة (ٓٔ سم) ك َّ
اإلجشاء :أقبزم رسومات َّ
تأكدم من أف النقاط مرئية
كمتقاربة يف البداية .إستعملي اؼباركور األضبر أك األخضر للتأشَت على البداية كأسهما لئلشارة إذل
كجهي يده للربط
اإلذباه (أنظر الصورة) .ضعي كرقة عمل على الطاكلة أماـ ماجد كأعطو قلما ك ِّ
بُت النقاط كقورل " :نقطة " يف كل مرة يلتقي فيها بنقطة كظبِّي كل عدد ينتهي منو ،كال يهمك
إذا تعلم إسم العدد يف اغبُت ألنو سيعتاد ظباعو.
عندما يتمكن من ربط النقاط دكف مساعدة ،ضعي نقاطا قليلة لكل عدد ك ِّ
خففيها يف كل
مرة أم ال تكوف قاسبة .كعندما يصل إذل أربع نقاط يف العدد أك أقل إجعليو ينسخ العدد
باإلعتماد على النموذج النقطي األخَت الذم أهناه .يف البداية حددم كرقة أك إثنتُت يف كل
كسعي مع األخذ بعُت اإلعتبار مدل قدرتو.
حصة مث ِّ

صورة 19.5.ـ تخفيف النقاط في تمرين األرقام.
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المتاىة

التنسيق عُت ػ يد ،الرسم ٙ ،٘ :سنوات.
اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٙ ،٘ :سنوات.
اإلدراؾ ،إدراؾ اللغة ٙ ،٘ :سنوات.
الهدف :ربسُت التحكم بالسيالة أك القلم كتطوير قدرة الرسم.

الغرض :إسباـ متاىة بسيطة برسم خط بُت خطُت متوازيُت متباعدين ب ٕ سم.
األدكات :كرؽ ،قلم ،أكراؽ من الببلستيك شفافة إلستعماؽبا كغطاء عند إعادة توظيف أكراؽ العمل.

ضرم ؾبموعة من اؼبتاىات البسيطة برسم خطُت متوازيُت متباعدين ب ٕ
اإلجشاء :ح ِّ
سم ،ال تضعي إال متاىة كاحدة يف صفجة الورقة ،كإذا كاف فبكنا غطي كرقة العمل بورقة
ببلستيكية شفافة إلعادة إستعماؽبا الحقا .إبدئي دبتاىات بسيطة ال تتجاكز اػبمسة أك العشرة
سنتيمًت طوال ( أنظر الصورة رقم ٔ ) ،بيٍِّت لسلول كيف تبدأ من اليسار كترسم خطا بُت
كجهي يدىا كي تبقى بُت اػبطُت يف اؼبتاىة الثانية.
اػبطُت كبو اليمُت ،أعطها القلم ك ِّ
قلِّلي من مساعدتك حىت تتمكن من البقاء منتظمة بُت اػبطُت ،كعندما يصبح لديها
خربة أكثر ضعي ؽبا متاىات ُمسلِّية أكثر برسم صور يف طريف اؼبتاىة (أنظر الصورة رقم ٕ)،
كساعديها بإعطائها توجيهات شفوية بسيطة.

صورة 22.5.ـ متاىة بسيطة.
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صورة 21.5.ـ متاىة صعبة.

)157

رسم شخص

التنسيق عُت ػ يد ،الرسم ٙ ،٘ :سنوات.
اإلدراؾ اؼبعريف ،إستقباؿ اللغة ٘ ،ٗ :سنوات.
التقليد ،اغبركة ٘ ،ٗ :سنوات.
الهدف :تنمية قدرات الرسم كفهم اؼبصطلحات اؼبتعلقة بأعضاء اعبسم.

الغرض :رسم صورة كجو إنساف دكف مساعدة.
األدكات :كرؽ ،قلم.

اإلجشاء :إجلسي جبانب سلمى بقرب الطاكلة ،كل كاحد منكما أمامو كرقة كقلم ،أجليب
سم الرأس " ،كارظبي دائرة على كرقتك ،أَ ِرىا الدائرة كقورل:
إنتباىها كقورل " أنظرم سلمى ْأر ُ
"رأس " .مث أعطها كرقتها كقورل ؽبا " :دكرؾ ،ارظبي رأسا " ،ساعديها يف البداية إذا كاف األمر
يتوجب ذلك ،كعندما ترسم الرأس أثَتم إنتباىها مرة أخرل كبو كرقتك كقورل":نرسم العينُت "
كأضيفي عينُت بسيطتُت على رظبك .كأَ ِرىا مرة أخرل كرقتها كقورل" :دكرؾ " ،ارظبي العينُت "
كال تساعديها إال عند الضركرة.
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كررم العملية لكل جزء من اعبسم كارظبي رسومات بسيطة تستطيع من خبلؽبا أف تُقل ِ
دؾ
ِّ
سمي يف كل مرة أجزاء اعبسم اليت رظبتها قبل الرسم كبعد الرسم .يف
بسهولة ،كال تنسي أف ت ِّ
البداية ال تُوظِّفي سول جزءين أك ثبلثة من أعضاء اعبسم ،مث أضيفي أعضاءن أخرل بالتدريج
مثبل :العينُت ،الفم ،األنف ،الشعر ،األذنُت ،األسناف.....إخل .
)158

الرسم بالتصنيف

التنسيق عُت ػ يد ،الرسم ٙ ،٘ :سنوات.
اإلدراؾ اؼبعريف ،التصنيف ٗ ،ٖ :سنوات.
الهدف :تطوير كفاءة الرسم ،اػبياؿ كقدرة التصنيف أك الًتتيب لؤلشياء كالرسم بشكل مستقل.

الغرض :التفكَت يف رسم جسم من نفس النوع الذم رظبو اؼبريب.
األدكات :كرؽ ،قلم.

اإلجشاء :إختارم صنفا فيو ؾبموعة ـبتلفة من الرسومات يعرفها علي كيبكنو رظبها
بسهولة مثاؿ :فواكو ،لعب لوسائل النقل (سيارات ،طائرات ،بواخر) .خذم كرقة كقورل :نرسم
فواكو ،ارظبي تفاحة كظبها كقورل " :التفاحة فاكهة " ،أرظبي موزة كقورل " اؼبوزة فاكهة ،أرسم
موزة ".
كعندما يصبح أكثر خربة يف رسم أصناؼ عديدة ،أعطو خيارات كي ىبتار ما يريد رظبو
مثاؿ بعد رظبو التفاحة قورل " :اؼبوز ،اػبوخ ،العنب ،كلها فاكهة " كال تًتكيو يرسم شيئا دكف أف
كررم بإستعماؿ كل األصناؼ اليت إعتادىا .يف البداية من احملتمل مساعدتو يف رسم
ىبتارهِّ .
ؿبتويات األصناؼ األخرل حىت يتعلم كيف يصنف األجساـ.
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( )6اإلدراك المعرفي
PERFORMANCE COGNITIVE

يف ىذا الفصل أدرجنا صنفُت متَّصلُت:
التلقي اؼبفهوـ لوسائل اإلتصاؿ الشفوم كاإليبائي كالرمزم.
ٔ)
كفاءة النتائج مثل اؼبماثلة  ،assortirالتصنيف كالًتتيب يف ؾبموعة.
ٕ)
كل اإلدراكات األساسية إذباه التنظيم كالفهم للمعلومات تأيت من البيئة .ىذه اإلدراكات
تسهل باللغة اؼبتلقاة لكن مع ىذا ال تعترب اللغة كاجبة إلسباـ سبارين ىذا الفصل .قمنا جبمع "
تلقي اللغة " ك " سبارين اإلدراؾ " يف قسم كاحد ألف الكثَت من األطفاؿ التوحديُت غَت
متساكيُت يف درجة فهم ىذه العمليات.
بعض األطفاؿ يتوصلوف إذل فهم قدرات اإلدراؾ غَت اللفظية بسرعة مقارنة باؼبدركات
اللغوية ،كىو العكس عند األطفاؿ اآلخرين .كل أنواع القدرات يعترب ضركريا يف التطبيق
كاؼببلءمة كالبد من اإلتفاؽ يف اإلستجابة اؼبناسبة عند الطفل.
إف األمثلة اؼبختارة يف ىذا الفصل فبكنة التطبيق عموما كلكن ال نعتربىا كفهم لكل
اغباالت .إف من بُت ما يهتم بو "اإلستقباؿ اللغوم" ىو التمارين اؼبوجهة لتعليم األكامر مثل
"إجلسي "" ،تعاؿ " " ،توقف " " ،إذىب " كيف مستول أعلى قليبل قبد أظباء األشياء كأظباء
أعضاء األسرة كصببل فيها اإلسم كالفعل كاغبرؼ.
أما التمارين األخرل اليت ال تعتمد على األكامر اللفظية كتعتمد على اؼبماثلة أك اجملانسة
كمقارنة األجساـ بالصور كذبميعها حسب النشاط كسبييز األغذية عن األجساـ األخرل
كتصنيفها يف أقساـ كؾبموعات كلها تدخل يف اإلدراؾ اؼبعريف.
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كالنشاطات اإلدراكية أك اؼبعرفية يتعلمها الطفل بسهولة عندما يعرؼ أظباء األشياء لكن
فبكن تعلمها دكف معرفة اإلسم .ىذه القدرات اؼبعرفية كاإلدراكية مهمة جدا كمقدمة لكفاءات
الًتبية اليت هبب أف يتعلمها الكثَت من أطفالنا كي يشاركوا مستقببل يف كرشات ؿبمية.
)159

معرفة إسمو

اإلدراؾ اؼبعريف ،تلقي اللغة ٔ ،ٓ :سنة.
اإلحساس السمعي ٔ ،ٓ :سنة.
الهدف :النظر إذل الشخص اؼبتكلم عندما يناديو بإظبو.

اإلجشاء :من حُت آلخر كعلى مدل اليوـ قورل كلمة " عمر " بصوت عاؿ كىادئ ،إذا
ربركي كبو ؾبالو البصرم ككِّررم إظبو .إبدئي بتكرار
نظر كبوؾ كافئيو يف اغبُت .إذا دل ُوبدث إستجابة َّ
إظبو كل ثبلث أك أربع دقائق على قرب شديد منو ككافئيو إذا التفت كبوؾ حىت كإف دل ُوب ِّدؽ
بعينيو يف عينيك ،كعندما يبدأ باإلستجابة لك زيدم من اؼبسافة اليت تفصل بينكما عندما
تناديو .يبكنك العمل هبذه اإلجراء طيلة اليوـ بعمل سبارين أخرل أك باللعب معو.
)162

اإلشارة إلى أشياء محبوبة

اإلدراؾ اؼبعريف ،تلقي اللغة ٔ ،ٓ :سنة.
الهدف :تطوير القدرة على اإلشارة إذل الرغبات دكف التلف .
الغرض :سبديد اليد كبو شيء مفضل دكف اإلوباء إليو.
األدكات:حلول أك لعبة مفضلة.

اإلجشاء :أظهرم لبَ ْكر لعبة مفضلة لديو أك حلول كضعيها فوؽ الطاكلة أمامو .ال تًتكيو
كجهيو
يأخذ اؼبكافأة حىت يشَت إليها بيده أك يتجو كبوىا .إجعليو ينظر كبوىا مث أَ ِرىا لو ،بعدىا ِّ
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كررم التمرين مرات عديدة طيلة النهار .كعندما
كي يُريها لك قبل أف تسمحي لو بأخذىاِّ .
شجعيو كىذا باغتنامك لكل فرصة
يعتاد بكر على فكرة إظهار الشيء حىت ك إف ساعدتو ِّ
متاحة .قلِّلي تدرهبيا من مساعدتك إذا شعرت أنو يبكنو التعبَت عن رغباتو بإستعماؿ اإلشارة.
كعندما يبدأ باإلشارة بنفسو أعطو شيئُت كي ىبتار بينهما .إحرصي على مكافأتو كل مرة
يستعمل فيها اإلشارة إذل شيء يفضلو بصفة عفوية .يف البداية قد يشَت تدرهبيا إذل رغباتو
شجعيو بالتدرج كي يريك شيئا عن طريق السبابة كساعديو كي يكوف يف
بتمديد يده كبوىاِّ ،
كضعية صحيحة.
)161

المجيء إستجابة للنداء

اإلدراؾ اؼبعريف ،إستقباؿ اللغة ٔ ،ٓ :سنة.
الهدف :ربسُت فهم األكامر اللفظية.
الغرض :اجمليء إستجابة لؤلمر اللفظي.

اإلجشاء :هبب اإلستعانة بشخصُت لتنفيذ ىذا التمرين ككل كاحد منهما لديو ؾبموعة من
اؼبكافآت .هبلس اؼبريب ُمقابِبل مساعده على مقربة مًت كاحد كآمنة كاقفة جبانب اؼبساعد .يقوؿ
اؼبريب " تعارل " كيبد يده اليت ربتوم على مكافأة ،يدفع اؼبساعد يف البداية آمنة كي تتحرؾ كبو
اؼبكافأة كعندما تتجو كبو اؼبريب تتلقى مكافأهتا ،كعندىا يقوـ اؼبريب بتدكيرىا كبو اؼبساعد كي
تقابلو ،كاؼبساعد بدكره يقوـ بنفس العملية أم يبد يده باؼبكافأة كي تتحرؾ آمنة كبوه.
كررم من ٗ إذل ٘ مرات يف اغبصة الواحدة مع التقليل من توجيهها تدرهبيا كانظرم ىل
ِّ
بإمكاهنا اإلستجابة لؤلمر اللفظي .إذا حاكلت التحرؾ قبل االستماع لؤلمر اللفظي أمسكيها
حىت تسمع األمر ،إذا أتت إستجابة لؤلمر إبدئي بتعميم فهمها لكلمة " تعارل " بالنحو التارل:
أ ػ قورل ؽبا عدة مرات يف اليوـ " تعارل " ك َّ
تأكدم من إنتباىها مث أمريها باجمليء.
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ب ػ قورل ؽبا " تعارل " عندما تكوف بقربك لكن ال تراؾ.
ج ػ قورل ؽبا " تعارل " كأنت كراءىا كي تلتفت كبوؾ كتأيت إليك.
طبِّقي ىذه اؼبراحل كاحدة بواحدة كال تتع ّديها.
)162

الجلوس إستجابة ألمر لفظي

اإلدراؾ اؼبعريف ،تلقي اللغة ٔ ،ٓ :سنة.
التقليد ،اغبركة ٔ ،ٓ :سنة.
الهدف :ربسُت فهم األكامر اللفظية.

الغرض :اعبلوس إستجابة لؤلمر اللفظي.
األدكات ٖ :كراسي ،من ضمنها كرسي صغَت خاص باألطفاؿ.

اإلجشاء :ضعي الكراسي بصفة يكوف فيها كرسياف يقاببلف الكرسي الثالث على مسافة
مًت كاحد ( أنظر الصورة ) ،هبب اإلستعانة بشخص ثاين يف ىذا التمرين .هبلس اؼبريب على
الكرسي الثالث ُمقابِبل أظباء كاؼبساعد كيظبلف كاقفاف أماـ كرسيهما كي تكوف عيٍت أظباء مقابلة
فم اؼبريب اعبالس ،كيقوؿ ؽبا اؼبريب " :إجلسي " بصوت كاضح فيجلس اؼبساعد كيساعد أظباء
كررم التمرين عدة مرات حىت تستجيب أظباء لؤلمر
على اعبلوس كيكافئ اؼبريب أظباء يف اغباؿِّ .
دكف مساعدة.
أظباء
اؼبريب
اؼبساعد
التمرن على اإلستجابة لألمر.
صورة 1.6.ـ ُّ
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لعبة التوقف واإلنطالق

اإلدراؾ اؼبعريف ،تلقي اللغة ٔ ،ٓ :سنة.
الهدف :ربسُت فهم التوجيهات الفعلية.

الغرض :باؼبشي ،يتوقف كينطلق إستجابة لؤلكامر الفعلية.

اإلجشاء :إمسكي سعاد من يدىا كامشي هبا يف الغرفة ( ٖ أك ٗ دكرات ) ،قورل ؽبا بُت
اغبُت كاآلخر " توقفي " كامسكيها عن اغبركة مع مدحها على سكوهنا عن اغبركة .مث قورل ؽبا "
كررم العملية مرات عديدة كالحظي إذا كانت تستجيب عند
إذل األماـ " كعاكدم اؼبشيِّ .
ظباعها لكلمة " توقف " أك تنتظرؾ حىت تتوقفُت أنت .كعندما تبدأ باإلستجابة عند ظباعها
الكلمة أطلقي يدىا كامشي بقرهبا فقط.
)164

التعرف على صورتو في المرآة

اإلدراؾ اؼبعريف ،تلقي اللغة ٔ ،ٓ :سنة.
اإلحساس البصرم ٔ ،ٓ ،سنة.
الهدف :ربسُت فهمو لصورتو كالتعرؼ على إظبو.

الغرض :رؤية صورتو يف اؼبرآة ردا على سؤاؿ :أين اإلسم ؟.
األدكات :مرآة.

اإلجشاء :عندما يصبح معاذ يستجيب عند مناداة إظبو (أنظر التمرين  )ٜٔ٘إجعليو
كجهيو كي يلمس اؼبرآة كي ال يظن أف شخصا ثانيا أمامو.
يقف أماـ مرآة كأَ ِره صورتو ،مث ِّ
ساعديو كي وبرؾ يديو أك يقفز كي يرل صورتو تعمل نفس الشيء مث قورل " :أين معاذ ؟ "
ساعديو كي يشَت إذل نفسو مث إذل صورتو يف اؼبرآة كقورل لو " :أنظر ىذا معاذ ".
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كررم التمرين عدة مرات حىت يتمكن من معرفة صورتو ،إذا كاف ىباؼ من اؼبرآة أك يثبت
ِّ
مرريو أمامها ٖ مرات أك ٗ مرات يف اليوـ ،كاجعليو ينتبو لصورة اؼبرآة عندما
أمامها دكف حراؾ ِّ
ُسبررينو عليها ،لكن ال يتوقف كثَتا عندىا.
)165

مماثلة أجسام معروفة

اإلدراؾ اؼبعريف ،اؼبماثلة ٕ ،ٔ :سنة.
اإلحساس البصرم ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :ربسُت قدرات التمثيل ( التشبيو ) كاإلنتباه البصرم.

الغرض :النظر إذل يد اؼبريب كالبحث عن الشيئُت اؼبماثلُت من بُت أربعة أشياء.
األدكات :أربعة أزكاج فباثلة ألجساـ مثل :اعبوارب ،مساكات ألبسة ،أكواب ،مبلعق ،أقبلـ التلوين...إخل ،
علبة صغَتة.

حجرؾ كي ال
اإلجشاء :ضعي أربعة أجساـ فوؽ الطاكلة أماـ سادل كاتركي ما يباثلها على ْ
يراىا سادل .ضعي العلبة أماـ سادل يف جانب الطاكلة ،إرفعي أحد األجساـ اؼبوجودة فوؽ حجرؾ
كاجعليو يبحث عن اعبسم اؼبماثل لو من ضمن األجساـ اؼبعركضة على الطاكلة مثبل :إرفعي
جوربا كقورل" :سادل أعطٍت اعبورب" كأَ ِره اجملموعة ،إذا إلتقط اعبسم اؼبماثل أك أراؾ إياه إمدحيو
كررم حىت تكوف كل األدكات يف العلبة.
كضعي كبل اعبسمُت يف العلبةِّ .
)166

مماثلة أجسام معروفة ()2

اإلدراؾ اؼبعريف ،التمثيل ٕ ،ٔ :سنة.
اإلحساس البصرم ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :ربسُت القدرة على التمثيل كربصيل اإلنتباه البصرم.
الغرض :العثور على اعبسم اؼبماثل من ضمن أجساـ عديدة.
األدكات :أربعة أزكاج فباثلة ،علبة كبَتة.
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اإلجشاء :ضعي كل األجساـ يف العلبة كاجلسي على األرض كالعلبة اليت تكوف بينكما .
أعثُر على اعبورب" ،مث
أخرجي جسما من العلبة كامسكيو كي يراه سامي ،قورل" :أنظر ساميْ ،
أَ ِره العلبة كساعديو كي يبحث من ضمن األجساـ يف العلبة حىت هبد اعبورب اؼبماثل ،ضعي
كررم التمرين حىت تكوف صبيع األدكات خارج العلبة ،ال ِّ
تنفذم معو ىذا
الزكج يف جهة ككافئيوِّ .
التمرين حىت يتمكن من إقباز التمرين السابق (٘ )ٔٙبنجاح.
)167

مماثلة الصورة والجسم

اإلدراؾ اؼبعريف ،اؼبماثلة ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :ربسُت قدرات التمثيل ( التجانس ).

الغرض :سبثيل طبس صور بسيطة مع األجساـ.
األدكات ٘ :أجساـ معركفة كصور فباثلة ؽبا ( رظبا أك صورا مقطعة من اجملبلت أك كتب التلوين ).

اإلجشاء :ضعي الصور على الطاكلة أماـ عادؿ كاتركي األجساـ اؼبماثلة للصور يف حجرؾ.
ص َوِرىا اؼبناسبة .يف البداية البد من البدء
أعطو األجساـ كاحدا كاحدا كاجعليو يضعها على ُ
جبسم كاحد كصورة كاحدة مثبل :هبلس عادؿ قرب الطاكلة كأمامو صورة ؼبلعقة ،أعطو اؼبلعقة
كظبِّها لو كاجعليو يضع اؼبلعقة على الصورة مث كافئيو .عندما يستوعب فكرة سبثيل الصورة
جبسمها ،ضعي صورتُت أمامو كي ىبتار ،مثبل :ضعي أمامو صورة اؼبلعقة كصورة اغبذاء ك أعطو
اؼبلعقة ( أنظرم الصورة ) ،إذا كضع اؼبلعقة على الصورة اؼبناسبة قورل "نعم ملعقة" ككافئيو حاال،
كررم
كررم "ملعقة" ،ك ِّ
كجهي يده كبو الصورة الصحيحةِّ .
أما إذا كضع اؼبلعقة على غَت صورهتا ِّ
بإضافة صور أخرل تدرهبيا حىت يصل إذل ٘ صور يف اغبصة.
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صورة 2.6.ـ أدوات معروفة وصور مناسبة.

)168

الفرز البسيط

اإلدراؾ اؼبعريف ،التصنيف ٕ ،ٔ :سنة.
اإلحساس البصرم ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :القدرة على فهم الفرز كاإلنتباه البصرم.

الغرض :فرز دكف مساعدة ؾبموعتُت من األجساـ.
األدكات :صينيتُت للفرز ،أربعة أقبلـ ،أربعة حلقات.

اإلجشاء :ضعي صينيتُت للفرز أماـ أظباء كضعي حلقة يف صينية كقلما يف صينية أخرل.
وجهي يدىا إال
أعطها األقبلـ كقورل ؽبا":ضعيها ىنا" كأَ ِرىا الصينية اؼبناسبة (أنظر الصورة) ،ال ت ِّ
إذا حاكلت كضع القلم يف اؼبكاف غَت اؼبناسب .كعندما تضع كل األقبلـ يف الصينية
كجهي ؽبا األكامر
كررم العمل مع اغبلقات ،كاحرصي أف تُريها اغبلَقة األكذل فقط مث ِّ
اؼبناسبةِّ ،
كررم
اللفظية دكف اإلشارة .إذادل تستجب أَ ِرىا ما تفعل كقلِّلي من توجيهاتك البصرية تدرهبياِّ .

التمرين حىت تتمكن من كضع اغبلقات يف الصينية دكف مساعدة ،كبعد تكرار العملية عدة مرات
غَتم مكاف كضع األقبلـ كاغبلقات كاحدة مكاف األخرل.
ِّ
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صورة 3.6.ـ عمل بسيط للفرز ،صينيتين.

)169

تحديد األجسام

اإلدراؾ اؼبعريف ،إستقباؿ اللغة ٕ ،ٔ :سنة.
اإلحساس البصرم ٕ ،ٔ :سنة.
اغبركة الدقيقة ،التحكم  ٔ ،ٓ :سنة.
الهدف :تطوير فهم أظباء األجساـ اؼبعركفة كزيادة القدرة البصرية يف البحث.
الغرض :اعبلوس جبانب الطاكلة ،كمسايرة الغرفة بصريا كإظهار جسم معُت دكف مساعدة ردا على سؤاؿ:
أين ىو؟.
األدكات :طاكلة عمل ،كرسياف ،أربعة أجساـ معركفة.

اإلجشاء :إختارم أربعة أجساـ يعرفها صباؿ بإظبها .يف اؼبراحل األكذل للتمرين ذبلسُت
قرب الطاكلة مع صباؿ كتضعُت األجساـ األربعة أمامو .أَ ِره األجساـ كاحدا كاحدا كظبّهم صبيعا،
مث ضعي األجساـ يف ؿبيط الغرفة يف مواضع يسهل رؤيتها .أمسكي يدم صباؿ على الطاكلة
كقورل لو " :صباؿ ،أين الكرة ؟ " ،ال تًتكيو ينهض كبو الكرة كامنعيو من مغادرة الكرسي ،البد
أف يتعلم كيف يستعمل اإلشارة إلظهار مكاف الشيء.
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كررم مع األجساـ األربعة ،كإذا دل يستعمل بصره بتحريكو ُيبنة كمشاال للبحث عن
ِّ
كررم معو السؤاؿ كك ِّجهي إنتباىو كبو ـبتلف األشياء سائلة إياه" :ىل الكرة ىنا؟ "
الشيء ِّ
شجعيو على تكرار
كعندما ْيبصر الكرة أخَتا زبلَّصي من إحدل يديو كساعديو كي يُريك الكرةِّ .
إسم الشيء إذا كاف لديو بعض اللغة ،ك إذا سبكن من إظهار األجساـ األربعة أطليب منو أف
وبضرىا لك مثبل قورل لو" :صباؿ أحضر الكرة" .البد من التفرقة بُت " أين الكرة؟ " ك"إذىب
أحضر الكرة".
كْ
عندما يتمكن صباؿ من ربديد كإظهار األجساـ اليت كضعتيها كىو يراؾ ،حاكرل اآلف أف
تضعيها قبل دخولو إذل الغرفة كال تنسي أف تضعي األجساـ يف أماكن يسهل رؤيتها بوضوح.
)172

تعلم أسماء أفراد العائلة

اإلدراؾ اؼبعريف ،تلقي اللغة ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :معرفة أظباء أفراد العائلة.
الغرض :إعطاء شيء ألحد أفراد العائلة عن طريق األمر اللفظي.
األدكات :كل لعبة أك آنية من األكاين اؼبعركفة لدل الطفل.

اإلجشاء :حاكرل أف تُعلِّمي مراد إظبا كاحدا يف كل مرة .هبلس مراد أمامك على الكرسي
أكعلى األرض كتعطينو شيئا يعرفو كالكرة كقورل لو " إعط الكرة ألمي " ،كَم ِّد ِدم يدؾ كي يفهم
كررم ىذا التمرين مرات عديدة.
بأنو عليو إعطاءؾ الكرةِّ .
إذا أعطاؾ الكرة دكف صعوبة إستعيٍت بشخص آخر هبلس جبانبك كقورل "إعط الكرة
مددم يدؾ ،أعيدم لو الكرة كقورل " :إعط الكرة أليب " كيبدد األب يديو .إذا حاكؿ
ألمي" ،ك ِّ
إعطاءؾ الكرة ك ِّجهي إنتباىو كبو أبيو ككِّررم الطلب مع ذكر إسم األب بوضوح.
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كررم التمرين مرات عديدة حىت يصبح ُفبيزا لؤلظباء ،كعندما يعتاد على التمرين كيتضح
ِّ
عنده توقفي عن سبديد يدؾ كانظرم ىل يعطيك الكرة .عندما يبيز بُت شخصُت أضيفي شخصا
ثالثا كأعيدم التمرين يف كل مرة كامبل.
)171

جملة تتضمن فعال واسما

اإلدراؾ اؼبعريف ،تلقي اللغة ٕ ،ٔ :سنة.
التقليد ،اغبركة ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :ربسُت الفهم للتوجيهات اللفظية.

الغرض :تعلم معٌت ربط الفعل مع اإلسم.
األدكات :كرة.

اإلجشاء :عندما يصبح كسيم قادرا اآلف على إعطائك الكرة إستجابة لطلبك (أنظر
التمرين رقم  ،)ٔٙٙإشَرعي اآلف يف تعليمو كلمات ألشياء أخرل يقوـ هبا بواسطة الكرة ،إبدئي
بإستعماؿ عبارة األمر "إعطٍت الكرة" ،ركزم على الفعل هبب أف يكوف نطقو كاضحا ،مددم
يديك كبوه كاجعليو يعطيك الكرة مث قورل" :أنظر كسيم نُدحرج الكرة" َّ
تأكدم من نظره كبوؾ
كررين عبارة
كدحرجي الكرة كبو اغبائط .أعطو الكرة ك ِّ
كجهي يديو كي يدحرج الكرة كأنت ت ِّ
"دحرج الكرة".
كررم األمر عدة مرات مث إشرعي يف إعطائو األمرين "إعطٍت الكرة" ك"دحرج الكرة".
ِّ
كررم ىذه العبارات مث أضيفي توجيهات أخرل يف كل مرة مثل :إرـ ،نطط ...إخل  ،كال تزيدم
ِّ
إال فعبل كاحدا يف كل مرة كعندما يتعلم شيئا جديدا أدؾبيو مع التوجيهات األخرل السابقة اليت
تعلمها .كال تنسي أف تُػ َوظِّفي الفعل جيِّدا كي ُيبيّز األفعاؿ عن بعضها البعض.
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تمثيل الصور

اإلدراؾ اؼبعريف ،التمثيل ٖ ،ٕ :سنوات.
اإلدراؾ اؼبعريف ،إستقباؿ اللغة ٖ ،ٕ :سنوات.
الهدف :تطوير قدرة التمثيل كإفهامو بأف نفس الكلمة يبكن أف تعرب عن أشياء غَت متماثلة.
الغرض :سبثيل صور تعرب عن أشياء متشاهبة لكن غَت متماثلة مثل :أحذية متنوعة.

اإلجشاء :أعرضي ؾبموعة من الصور ألحذية كصورا أخرل متنوعة ،كق ِّدمي صورة اغبذاء
ألمُت كقورل لو" :أنظر أمُت حذاء" كقورل لو أيضا" :أُ ْعثر على اغبذاء" ،مث أَ ِره الصور األخرل.
بيٍِّت لو عن طريق اإلشارة بأنو ُملزـ بإعطائك صبيع الصور اليت سبثل اغبذاء .إذا أعطاؾ صورة دكف
كجهي نظره كبو صورة اغبذاء كقورل لو" :إحبث عن صورة اغبذاء" .إجعليو يبحث عن
حبث ِّ
صورة بأشكاؿ متنوعة كمن ـبتلف الزكايا كي يعرؼ أف كلمة حذاء تعٍت الكثَت
صورة اغبذاء ُم ّ
من األجساـ اؼبختلفة كاؼبتشاهبة.
)173

التمييز بين الغذاء والشراب

اإلدراؾ اؼبعريف ،الًتتيب يف صنف ٖ ،ٕ :سنوات.
اإلدراؾ كتلقي اللغة ٖ ،ٕ :سنوات.
اإلستقبللية ،اإلعتماد على النفس يف التغذية ٖ ،ٕ :سنوات.
الهدف :معرفة اؼبواد الغذائية كتطوير قدرة التفكَت يف التصنيف.
الغرض :تصنيف مواد غذائية بُت اؼبؤكوالت كاؼبشركبات.
األدكات :صورـبتلفة ػبضركات كفواكو كمشركبات مقطعة من اجملبلت.

اإلجشاء :خذم مكانا قرب الطاكلة مع أضبد كقورل " :أنظر أضبد اآلف نلعب بالصور"،
إحتفظي ببعض الصور يف حجرؾ ،أَ ِره صورة لشيء يؤكل كقورل " :أنظر أضبد لؤلكل "َّ ،
تأكدم
من أنو ينظر إذل الصورة مث ضعيها أمامو ،بعدىا خذم صورة لشيء يُشرب كقورل لو " :أنظر
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أضبد  ،للشرب "ُ .شدِّم إنتباىو إذل ىاتُت الكلمتُت  :لؤلكل ،للشرب  .ضعي صورة الشراب
سمي الصورتُت ألف اؽبدؼ ليس البحث عن معٌت "معكركنة".
أماـ صورة الغذاء كال ت ِّ
رددم :لؤلكل ،للشرب ،كعندما تنتهي قورل " :إنتهينا من
ِّ
كررم مع صبيع الصور ك ّ
كررم خبلؿ يومُت أك ثبلثة بفرزؾ أنت للصور كعندما يألف
اللعب بالصور " كاتركيو يلعبِّ .
أشركيو يف العملية عن طريق فرز صورة أك صورتُت يف كل حصة ،كك ِّسعي من دكره تدرهبيا حىت
يصل إذل فرز كل الصور لوحده دكف مساعدة.
)174

فهم الجمل المتكونة من قسمين

ػ اإلدراؾ اؼبعريف ،إستقباؿ اللغة ٖ ،ٕ :سنوات.
ـ الهدف :تطوير فهم اعبمل اؼبركبة.

ػ الغرض :تنفيذ بنجاح ؾبموعة من التوجيهات مركبة من جزءين مًتابطُت.
ػ األدكات :أربعة أشياء معركفة مثل :اؼبلعقة ،سيارة ،كوب ،علبة مصربة ك أم لعبة مفضلة.

حضرم
اإلجشاء :ىيئي مكانا للجلوس كي تستطيع فاطمة أف تعود إليو بعد كل توجيو ك ِّ
ؽبا ُمكافأة عندما تعود .إعطي ؽبا توجيها ّأكليا مثل " :أحضرم الكرة " مث أعطها توجيها ثانيا" :
مث إجلسي " .إذا دل تستجب للتوجيو الثاين خذيها إذل الكرسي ككِّررم عليها التوجيو .يف البداية
دعيها تُ ِّنفذ األمرين كل كاحد على حدل ،لكن إذا بدأت تفهم إربطي ما بُت اعبملتُت
كاجعليها تقوـ باألمرين قبل العودة إذل الكرسي ،إذا ظهرعليها اإلرتباؾ بعد تنفيذىا للشطر
األكؿ من التمرين قورل ؽبا" :مث ماذا ؟" كىذا لتنشيط إنتباىها.
إذا كاف من الضركرة دبكاف ،إعطي للتوجيو الثاين صوتا أك إشارة .كعندما تعود قادرة على
غَتم من صيغة التوجيهات مثبل
تنفيذ التوجيهُت مع كوف التوجيو الثاين ىو " :مث إجلسي " ِّ
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يبكنك البدء عندما تكوف جالسة بقولك ؽبا " :خذم الكوب كضعيو على الطاكلة " ،كال تنسي
أف تكوف الكلمات كلها معركفة عند الطفل.
)175

فهم وظائف األشياء

اإلدراؾ اؼبعريف ،تلقي اللغة ٖ ،ٕ :سنوات.
اإلدراؾ اؼبعريف ،التصنيف ٖ ،ٕ :سنوات.
اإلحساس البصرم ٕ ،ٔ :سنة.
اإلدراؾ اللغوم ،اؼبصطلحات ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :تطوير الفهم للكلمات كمنافع األجساـ اؼبعركفة.
الغرض :إظهار شيء ؿبدد عندما نطلب منو أين ىذا الشيء دكف مساعدة.
األدكات :مادة غذائية مثبل تفاحة ،ثياب مثل اغبذاء ،لعبة مفضلة.

صهيب أماـ
اإلجشاء :ضع األدكات يف أمكنة كاضحة الرؤيا يف ؿبيط الغرفة كاجلسي مع ُ
الطاكلة ،أمسكي بيديو على الطاكلة كقورل لو " :أين يوجد شيء لؤلكل ؟ " ،إجعليو يذكر لك
كررم إسم التفاحة كال
ما يوجد يف الغرفة من أطعمة حىت هبد التفاحة مث أَ ِرىا لو .كأذاكاف فبكنا ِّ
كررم التمرين مع
تًتكيو هبرم كبوىا ،هبب أف يتعلم إستعماؿ اإلشارة أك الكبلـ كىو جالسِّ .
غَتم دكريا األجساـ مع تغيَت أماكنها أيضا كي
األجساـ األخرل مع النطق الواضح للكلمةِّ ،
يُساير الغرفة ببصره حىت هبد اؼبطلوب كال تنسي أف تكوف األجساـ معركفة عنده ككاضحة الرؤيا.
عندما يصبح أكثر خربة ،أطليب منو أف هبد جسما ثانيا من نفس الصنف كإذا دل يعرؼ

شجعيو كي يقوؿ ال باإلشارة عن طريق ربريك
أَ ِره أجساما ـبتلفة كقورل لو" :ىذا لؤلكل ؟" ك ِّ
رأسو أك بطريقة أخرل ليُػ َع ِّرب عن عدـ مطابقة الشيء اؼبشار إليو مع السؤاؿ اؼبطلوب.
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تمثيل األشكال

اإلدراؾ ،التمثيل ٖ ،ٕ :سنوات.
اإلحساس البصرم ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :تصور األشكاؿ كربسُت قدرات التمثيل.
الغرض :إلصاؽ أربعة أشكاؿ على كرقة تتضمن أربعة أشكاؿ مرسومة.
األدكات :كرؽ مقول غلي  ،ماركور أسود.

اإلجشاء :إصنعي عن طريق الورؽ اػبشن أشكاال ىندسية (الدائرة ،اؼبربع ،اؼبثلث،
اؼبستطيل) ،كاستعملي كرقا خشنا آخر لتشكيل كرقة مقسمة إذل أربعة أقساـ ،يف كل قسم شكل
مرسوـ .ألصقي كل مبوذج من األشكاؿ يف قسمو اؼبخصص من الورقة كضعي الورقة أماـ عزيز
كاحتفظي أنت باألشكاؿ اؼبتماثلة ( أنظر الصورة ) .أعطو األشكاؿ كاحدا كاحدا كقورل لو:
"ضعو يف مكانو" مع تسمية الشكل كي يعتاد ظباع اإلسم .إذا ظهر تائها ساعديو بتوجيو يده
كررم العملية مع باقي األشكاؿ
ؼبقارنة الكل مع كل قسم من الورقة حىت هبد اؼبناسبِّ .
ككاصلي التمرين حىت يتمكن من فباثلة كل األشكاؿ دكف مساعدة.
إلثراء التمرين أكثر أعطو لعبة فيها أربعة أشكاؿ كاحتفظي بنموذج ،أَ ِره شكبل كقورل لو
مثبل" :أعطٍت اؼبثلث" كساعديو كي هبد اؼبثلث اؼبوافق للشكل الذم عندؾ.

صورة 6.4.ـ أشكال متماثلة
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تعيين الحيوانات

اإلدراؾ،إستقباؿ اللغة ٖ ،ٕ :سنوات.
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الهدف :تطوير معرفة أظباء اغبيوانات.

الغرض :منح اغبيواف اللعبة إستجابة للطلب " :أعطٍت مثبل الكلب ".
األدكات ٖ :لعب حيوانات معركفة أك صور غبيوانات مثل :الكلب ،القط ،النمر.

اإلجشاء :أظهرم اغبيوانات كاحدا كاحدا لفهيم كظبِّهم لو يف كل مرة ،أتركيو يلعب
كررين عليو إسم اغبيواف مث قورل لو" :فهيم أعطٍت الكلب" ،إذا
باغبيواف لدقائق معدكدة ريثما ت ِّ
أعطاؾ إياه كاصلي مع باقي اغبيوانات حىت يسمع أظباءىم مرات عديدة مث ضعيهم صبيعا على
صححي ِك ْجهة يده كبو
الطاكلة كقورل" :فهيم أعطٍت الكلب" ،إذا مدد يده إذل حيواف آخر ّ
كررين إظبو يف كل مرة.
اغبيواف اؼبناسب الذم ت ِّ
كررم ىذا اإلجراء حىت يُعطيك اغبيواف اؼبطلوب دكف مساعدة كأضيفي يف كل مرة حيوانا
ِّ
آخر بنفس اإلجراء اؼبطبَّقة على اغبيوانات الثبلثة كال تزيدم على أكثر من حيواف كدائما ثبلثة
فوؽ الطاكلة.

)178

تمثيل األجسام

اإلدراؾ ،التمثيل ٗ ،ٖ ،سنوات.
اإلحساس البصرم ٗ ،ٖ :سنوات.
اإلدراؾ ،تلقي اللغة ٗ ،ٖ :سنوات.
التنسيق عُت ػ يد ،التحكم ٕ ،ٔ :سنة.
اإلندماج اإلجتماعي ،التبادؿ الفردم ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :ربسُت قدرة التمثيل ،اإلنتباه البصرم كالقدرة على التفاعل.
الغرض :بناء قلعة بإضافة مكعب من نفس لوف اؼبكعب الذم يضيفو اؼبريب.
األدكات :مكعبات ملونة.
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سمي اؼبكعبات إذل ؾبموعتُت متساكيتُت كمتماثلتُت أم نفس العدد كنفس
اإلجراء :ق ِّ

اللوف كقورل " :نبٍت قلعة " كخذم مكعبا كاجعلي أسامة يضع مكعبا من نفس اللوف على
مكعبك ،مثبل تأخذين مكعبا أضبر كتقولُت " دكرؾ أسامة ،ضع اؼبكعب األضبر " .إذا كضع
اؼبكعب األضبر إمدحيو كامنعيو إذا كضع لونا آخر كأ ِره اإلختيار اؼبناسب كقورل لو" :ضع
كدس صبيع اؼبكعبات
اؼبكعب األضبر" ككِّررم إسم اللوف ،كاصلي مع اؼبكعبات األخرل حىت يُ ِّ
كدسُت فيو مكعبا .يف البداية ال يتأثر
مرة تُ ِّ
(أنظر الصورة) .ال تنسي تسمية األلواف يف كل َّ
بت ِ
سمية األلواف لكن سيعتاد ظباعها دكريا.
B
R
B

R

R

اؼبريب
ِّ
أسامة
اؼبريب
ِّ

صورة 5.6.ـ تمثيل المكعبات الملونة وبناؤىا.
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اإلقران بين األشياء

اإلدراؾ ،التصنيف ٗ ،ٖ :سنوات.
الهدف :ترتيب األشياء يف فئة حسب إستعماالهتا.
الغرض :اإلقراف بُت األشياء اليت تشًتؾ يف نفس اؼبواصفات.
األدكات :علبة متوسطة اغبجم ،كأجساـ صغَتة معركفة مثل :اؼبلعقة كألشوكة ،اعبورب كأغبذاء ،فرشاة أسناف
كاؼبعجوف.
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اإلجشاء :إجلسي أماـ الطاكلة أماـ رفيق كضعي ثبلثة أشياء أمامو على الطاكلة حبيث
يُ َش ِّكل إثنُت منها ثنائية مًتابطة كت َّ
أكدم من أف رفيق يعرؼ ىذه األشياء الثبلثة جيِّدا ،مثبل
يبكنك كضع اعبورب كاغبذاء كحيواف من قماش.
أَ ِره األشياء الثبلثة كاسأليو " :أيهما ينسجماف معا ؟" ،إجعليو يُشَتُ أك يعطيك الشيئُت
اؼبتقاربُت كاطرحي عليو سؤاال حوؿ عمل ىذه األشياء اؼبتجانسة ،يبكنك أف تقورل لو " :أم
الرجل ؟" ،س ِّجلي األشياء اليت يقوؽبا لك بأهنا متجانسة كاألشياء
ىذه األشياء يبكن كضعها يف ِّ
األخرل اليت يُبعدىا .كاصلي كحاكرل أف ذبعليو يُق ِر ُف بُت األشياء بسهولة.
)182

ترتيب الصور في صنف ( فئة )

اإلدراؾ ،التصنيف ٗ ،ٖ :سنوات.
اإلدراؾ ،إستقباؿ اللغة ٖ ،ٕ :سنوات.
الهدف :تطوير القدرة على الفرز كالتصنيف حسب الفئات.
الغرض :الفرز للصور حسب إشًتاكها يف عمل اعبسم اؼبرسوـ فيها.
األدكات :صور ألجساـ مألوفة ذبتمع يف نشاطات معركفة.

اإلجشاء :ضعي ؾبموعة من الصور على الطاكلة أماـ عامر كأطليب منو أنواع الصور اليت
صورا لكرة ،تفاحة ،شاحنة ،صابوف ،منشفة اؼبرحاض،
تريدين أف يُعطيك إياىا ،مثبل ضعي ن
ملعقة ،شوكة ،حوض اغبماـ ،قورل" :عامر ،أعطٍت شيئا خاصا بالغُسل " ،إذا أعطاؾ حوضا
مائيا دكف األشياء األخرلُ ،شدِّم إنتباىو كبو الصور كقورل " :ماذا كبتاج أيضا للغسل ؟ " .إذا
دل يتمكن من إهباد صورة أخرل ،ساعديو بقولك مثبل " اؼبنشفة للغسل" .إذا دل يعطك الصورة،
ُشدِّم إنتباىو كبو الصورة كقورل لو " :منشفة اغبماـ ،نستعملها ألخذ اغبماـ ".
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حاكرل أف زبتارم أصنافا كاسعة لكنها ُؿب ّددة ،يبكنك إستعماؿ اللعب ،اؼبواد الغذائية،
حيوانات ،األطفاؿ الذكور كأإلناث .كت َّ
يتعود على
أكدم من فهمو ؼبصطلح التصنيف .كعندما َّ
وسع
التمرين أدخلي صورا ألشياء أقل أُلفة لكنها تندرج ضمن أصناؼ مألوفة كهبذه الطريقة يُ ِّ
كفاءتَو يف اؼبفردات اللغوية.
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الفرز حسب النشاط

اإلدراؾ ،التصنيف يف فئة ٗ ،ٖ :سنوات.
اإلدراؾ كاستقباؿ اللغة ٖ ،ٕ :سنوات.
الهدف :فهم العبلقة بُت األشياء كنشاطاهتا اؼبناسبة.

الغرض :تصنيف األشياء يف ؾبموعات حسب النشاط.
األدكات :علبتُت أك ثبلثة من اغبجم اؼبتوسط ،ؾبموعتُت أك ثبلثة من األشياء اؼبتطابقة حسب نشاطها مثبل
اجملموعة األكذل :ملعقة كصحن ككوب ،اجملموعة الثانية :جورب كقميص كسركاؿ.

اإلجشاءَّ :
تأكدم من أف يزيد ينظر كبوؾ كضعي كل جسم من اجملموعة يف علبة مستقلة،
ظبِّي كل جسم عندما تضعينو يف العلبة كعِّريف دبهمتو ،مث إعطي يزيد األجساـ األخرل كاحدا تلو
اآلخر كاجعليو يضعها يف اؼبوضع الصحيح مثبل :أَ ِره اعبورب كقورل لو" :أنظر يزيد جورب
نلبسو" ،كضعي اعبورب يف إحدل العلب ،مث أَ ِره اؼبلعقة ككِّررم اإلجراء قائلة" :أنظر يزيد ملعقة
لؤلكل" ،مث أعطو الصحن كقورل لو " :أنظر الصحن ،ضعو يف الداخل" .إذا حاكؿ كضع
كجهي يده كبو اؼبكاف الصحيح،
الصحن يف العلبة األخرل إمنعيو كقورل" :الصحن لؤلكل" ك ِّ
كأذا كضع الصحن يف العلبة الصحيحة دكف مساعدتك قورل لو" :نعم يزيد ،الصحن لؤلكل"
كش ِّجعيو .أضيفي عددا من األجساـ تدرهبيا كعندما تصبح لديو خربة أكثر أضيفي علبة ثالثة
كؾبموعة أخرل ثالثة.
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تطابق األلوان

اإلدراؾ ،تلقي اللغة.ٖ،ٗ :سنوات.
اإلدراؾ البصرم ٗ.ٖ :سنوات.
الهدف :ربسُت القدرة على معرفة األلواف كتطوير معرفة أظباء األلواف البدائية.
الغرض :إعطاء اؼبكعب الصحيح عند طلب لوف ؿبدد.
األدكات :مكعب ،حلقات ،كرؽ ملوف.

اإلجشاء :عندما يكوف "سعيد" قادرا على سبثيل اؼبكعبات حسب اللوف (أنظر التمرين
 ،)ٔٚٛإشرعي يف تعليمو أظباء األلواف .يف سبرين التمثيل كضعتِو يف إتِّصاؿ مع األظباء ،كاآلف
البد من تطابق االسم مع اللوف اػباص باؼبكعب.
إختارم مكعبا أضبر كمكعبا أصفر كمكعبا أزرؽ ،أعطو األزرؽ كقورل لو مرات عديدة
كررم اإلجراء نفسو مع اؼبكعب األضبر
"مكعب أزرؽ" ،مث قورل لو "سعيد أعطٍت مكعبا أزرؽ" ِّ
مث األصفر .بعد عرض األلواف على سعيد مرات عديدة ضعي اؼبكعبات الثبلثة على الطاكلة
كجهي يده كبو اؼبكعب
كقورل لو مثبل":سعيد أعطيٍت اؼبكعب األضبر" ،إذا مد يده كبو لوف آخر ِّ
الصحيح قائلة" :ىذا مكعب أضبر" .كاصلي حىت يتمكن من إعطاءؾ األلواف الثبلثة بعد أمره
بذلك.
كررم التمرين باستعماؿ حلقات ملونة أك قطع كرقية ملونة.
كلتعميم معرفتو ألظباء األلواف ِّ
أضيفي ألوانا أخرل تدرهبيا كاحدا يف كل مرة كبنفس طريقة األلواف الثبلثة األكذل .يف البداية ال
تستعملي سول ثبلثة ألواف يف نفس الوقت ،ىذا معناه أنك إذا أضفت ألوانا أخرل عليك بتغيَت
األلواف اؼبوضوعة على الطاكلة بطريقة ُسب ِّكنو من تطوير معرفتو لؤللواف السابقة.
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إيجاد أشياء مخفية
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اإلدراؾ ،تلقي اللغة ٗ-ٖ :سنوات.
الهدف :ربسُت الفهم لؤلظباء كأغبركؼ كتطوير القدرة على تنفيذ األكامر اللفظية.

الغرض :تنفيذ األكامر اللفظية اؼبتضمنة لؤلظباء كأغبركؼ مثل":يف ،ربت ،كراء" إلهباد أشياء ـبفية معركفة.
األدكات :أشياء معركفة.

اإلجشاء :قبل الشركع يف التمرين خبِّئي شيئُت أك ثبلثة يعرفها "ماجد" جيِّدا .يف البداية

تكوف ىذه األشياء ُـببئة يف نفس الغرفة .إعط ؼباجد توجيهات بسيطة كي يبحث عن شيء
ؿبدد يف مكاف تُػ َعِّرفينو لو مثبل "إحبث عن الكأس ربت الطاكلة" ،رِّكزم على الكلمات اليت تُ ِّبُت

شجعيو عندما هبد الشيء اؼبطلوب ،كال تستعملي سول
لو ما يبحث عنو كمكاف البحثِّ .
األظباء كاغبركؼ اليت يعرفها .كعندما يصبح أكثر خربة أخفي عنو شيئُت يف أمكنة اليعرفها
تمرسا يف ىذا التمرين مثبل":إحبث عن الكرة
جيِّدا ،كيبكنك زيادة صعوبة األكامر عندما يصبح ُم ِّ
كراء الباب ربت العلبة".
)184

ماالذي يوجد في غير مكانو

اإلدراؾ :الًتتيب يف صنف ٗ ٘ ،سنوات.
الهدف :ربسُت القدرة على معرفة الفئات.

كوف ؾبموعة معركفة.
الغرض :اختيار شيء ليس يف مكانو من ضمن ثبلثة أشياء تُ ِّ

األدكات :علبتُت من اغبجم اؼبتوسط ،ؾبموعة من أربعة أشياء منها ثبلثة ؽبا نفس اؼبميزات اؼبتطابقة مثبل
"تفاحة ،موزة ،برتقالة ،شاحنة".

اإلجشاء :إجلسي عند الطاكلة مع "يوسف"كضعي األشياء األربعة أمامو ،أَ ِره كيف هبد
شيئا ال ينتمي إذل اجملموعة مثبل ضعي( تفاحة ،شاحنة ،برتقالة ،لعبة ،موزة ) ،أمامو كقورل لو":
ما الشيء الذم يوجد يف غَت ؿبلو؟"َّ .
تأكدم من نظره كبوؾ كأ ِره كل حاجة من اغبوائج األربعة
دبفردىا مث قورل :التفاحة لؤلكل كاؼبوزة لؤلكل كالربتقالة لؤلكل كالشاحنة ليست لؤلكل .يبكنك
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عند اغباجة إستعماؿ اإليباء أم مثِّلي لو األكل كي يعرؼ أف الشاحنة ال تؤكل .ضعي الفواكو
يف العلبة كالشاحنة يف علبة أخرل (أنظر الصورة) مع القوؿ "الشاحنة ليست لؤلكل كليس
مكاهنا يف اجملموعة".
كررم معو التمرين كلكن مع أشياء أخرل مثبل :بسكويت ،شكوالطة،كتاب ،كقورل لو:
ِّ
"ما الشيء الذم يوجد يف غَت ؿبلِّو"،إذا دل يُ ِش ْر إذل الكتاب أكدل يُعطك إياه أَ ِره كل شيء على
حدل كقورل لو ":البسكويت لؤلكل كالكتاب ليس لؤلكل ،الشكوالطة لؤلكل ،البسكويت
لؤلكل" ،مث أعيدم عليو طرح السؤاؿ ":ما الشيء الذم يوجد يف غَت ؿبلو؟ "،إذا أعطاؾ
اؼبطلوب ضعيو يف العلبة كضعي األشياء األخرل اؼبتجانسة يف علبة أخرل .يبكنك العمل مع
صنف كاحد بإستعماؿ ـبتلف األشياء.
أصناؼ أخرل يبكنك اإلستعانة هبا مثل األلبسة ،األلعاب ،أدكات الرسم ،كال تنسي أف
تستعملي فقط األدكات اليت يعرفها الطفل حىت يعتاد على ذلك.

صورة 6.6.ـ التصنيف في فئة.
)185

ترتيب الصور حسب تسلسلها

اإلدراؾ ،الًتتيب حسب التسلسل ٘ ،ٗ:سنوات.
اإلدراؾ ،إستعماؿ اللغة ٘ ،ٗ :سنوات.
الهدف :تعلم التتابع الزمٍت كربسُت الفهم للحياة اليومية.
الغرض :ترتيب ثبلث صور لنشاطات يومية.
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األدكات :صور (مقطعة أك مرسومة) لطفل يقوـ بنشاطات يومية مثل :القياـ ،الذىاب اذل اؼبدرسة ،الغذاء،
النوـ.

اإلجشاء :أظهرم الصورة اليت سبثل النشاط اليومي كقورل "أنظر منَت " أَالَ تنهض" كأَ ِره
الصورة اؼبناسبة .مث أَ ِره صورة لشخص يأخذ فطوره الصباحي كقورل":مث تتناكؿ فطورؾ" كأخَتا أَ ِره
صورة لشخص يذىب للمدرسة كقورل "مث تذىب للمدرسة" ،كعندما ت َّ
تأكدين من رؤيتو للصور
الثبلثة أمزجي الصور كضعيها على الطاكلة (أنظر الصورة) كقورل" :أنظر منَت ماذا يأيت أكال" ،أَ ِره
الصورة الصحيحة باإلشارة كبوىا أك إعطائها لو .إذا أشار إذل الصورة اؼببلئمة قورل لو سائلة إياه
"ماذا تفعل بعدىا؟" إذا أعطاؾ الصورة اػباطئة أَ ِره التسلسل الصحيح مع إعطائو توجيهات
لفظية .إبدئي بثبلث بطاقات فقط كزيدم يف العدد مع ازدياد خربتو .إحرصي أف تكوف الصورة
كاضحة كت َعربعن نشاطات معركفة لدل الطفل.

صورة 7.6.ـ تتابع الصور :النهوض ،الفطور ،النقل المدرسي.
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تجميع أجزاء الجسم

اإلدراؾ ،تلقي اللغة ٘ ،ٗ :سنوات.
التنسيق عُت ػ يد ،التحكم ٘ ،ٗ :سنوات.
الكفاءة اللغوية ،اؼبفردات ٖ ،ٕ :سنوات.
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الهدف :ربسُت فهم أظباء أعضاء اعبسم.

الغرض :ذبميع أجزاء اعبسم بصورة صحيحة.
األدكات :كرؽ ملوف ،مقص ،كرؽ غلي (كارتوف).

اإلجشاء :قطِّعي أجزاءن من الورؽ اؼبلوف يف شكل أعضاء اعبسم كاستعملي يف البداية ثبلثة
الرجلُت ،مث مع الوقت أضيفي أجزاءن أخرل مثل الوجو اليدين (أنظر
أجزاء فقط .الرأس ،الوسطِّ ،
الصورة).
أجليب انتباىو كبيٍِّت لو كيف قبمع أعضاء اعبسم بصورة صحيحة على كرؽ الكارتوف.
ظبِّي كل جزء عندما تُدنِينَوُ منو كترِّكبينو على الكارتوف مث بعد ذلك قومي بنزع الصورة كاجعلي
األكلُت مث أعطو الثالثة كقورل لو "ضعها" .إذا
"ىيثم" يُرِّكبها بنفسو كساعديو على ذبميع اعبزأين َّ
كررم العملية
دل يكن مستعدا لذلك أك كضعها بصورة خاطئة ِّ
كجهي يده كبو اؼبوضع الصحيحِّ .
حىت يتمكن من كضع األجزاء الثبلثة يف اؼبكاف اؼبناسب ،كعندما يكوف قادرا على إسباـ ىذا
البازؿ اؼبتكوف من ثبلثة أجزاء أضيفي تدرهبيا أعضاء اعبسم األخرل مع تسمية كل عضو عند
كضعو يف مكانو.

صورة .8.6.ـ قص شكل إنسان ثم تركيبو.
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الصفات المتعاسضة

اإلدراؾ ،استقباؿ اللغة ٘ ،ٗ:سنوات.
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اإلحساس بالذكؽ ٖ ،ٕ :سنوات.
اإلدراؾ ،الًتتيب يف فئة ٖ ،ٕ :سنوات.
اإلدراؾ ،القراءة ٘ ،ٗ :سنوات.
الهدف :ربسُت الفهم للصفات اليت ربمل ُمثَتات ال بصرية كألتعرؼ على الضد.

الغرض :ذبميع مواد ـبتلفة حلوة كضبضية.
األدكات :مواد ـبتلفة حلوة مثل الشكوالطة كألبسكويت ،مشركبات كمواد ضبضية مثل الليموف كاؼبشم ،
كرؽ ،ماركور.

حضرم بطاقات "حامض" ك "حلو" كألصقيها على الطاكلة .أظهرم البطاقات
اإلجشاءِّ :
كررم ؽبا الكلمات ثبلث مرات أك أربعة .إحتفظي باؼبواد فوؽ ِحجرؾ أكداخل العلبة،
لسعاد ك ِّ

كأعطها اؼبواد كاحدا كاحدا .عندما تتذكؽ أحدىا قورل" :حلو" كضعي قطعة منو فوؽ الطاكلة
كررم
كراء البطاقة اؼبطابقةِّ .
كجهي من جديد تركيزىا كبو البطاقة كألقطعة الغذائية كقورل" :حلو"ِّ .
العملية مع اؼبواد األخرل ،لكن ساعدم سعاد كي تضع القطعة على البطاقة اؼبناسبة .عندما
تصبح صبيع اؼبواد موضوعة يف مكاهنا اؼبناسب أطليب من سعاد إذا كانت تريد شيئا حلوا أك
تدعيها سبد يدىا كبو الشيء حىت زبتار ما تريد إما إشارة أك نطقا .قلِّلي من
شيئا حامضا كال َ
مساعدهتا تدرهبيا كأعطها مادة غذائية كأ ِرىا مادة أخرل متطابقة كأنظرم أين تضعها.

)166

تشتية الصىس حسة التسلسل 2

اإلدراؾ اؼبعريف .الًتتيب  ٙ-٘ :سنوات.
اإلدراؾ كأستقباؿ اللغة ٘-ٗ :سنوات.
الكفاءة اللغوية ،احملادثة ٙ ،٘ :سنوات.
الهدف :ربسُت فهم التتابع الزمٍت كتطوير مصطلحات :األكؿ ،التارل ،األخَت.

الغرض :ترتيب ثبلث صور حسب التسلسل لقصة مركية.
األدكات :كتاب الصور أك بطاقات متتالية تسمح بركاية قصة صغَتة.
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اإلجشاء :قطِّعي ثبلث صور من كتاب اغبكايات اؼبصورة كألصور ،هبب أف تُبيٍِّت بوضوح
لقطات اغبكاية .إحكي حكاية لياسر كيف الوقت اؼبناسب أَ ِره الصور كتأكدم من نظره إذل كل
صورة قبل إسباـ الباقي .أَ ِره بعض التفاصيل يف الصورة إلثارة انتباىو .عندما تكونُت قد أريتو

الصور الثبلثة كأسبمت القصة .إلتقطي الصور ،إمزجيها كضعيها يف الطاكلة مث قورل لو" :أيهما
أكال"؟ "اليت تأيت بعدىا" ك "أين األخَتة"؟.
بعد كل سؤاؿ ساعديو كي ينظر يف الصورة كىبتار الصحيحة كعندما يصبح قادرا على
ترتيب ىذه الصورة حسب تسلسلها حاكرل إستعماؿ الصور كي وبكي جزءنا من القصة كال
تتحسرم ألنو ال بد لو من الوقت كي وبكي تفاصيل الصورة.
َّ

)189

فهم األسئلة

اإلدراؾ اؼبعريف ،إستقباؿ اللغة ٘ ،ٗ :سنوات.
اإلدراؾ كألًتتيب يف فئة ٖ ،ٕ :سنوات.
الهدف :اإلجابة عن ؾبموعة من األسئلة.

الغرض :إظهار الصورة الصحيحة كإجابة عن السؤاؿ" :من ،ماذا ،أين ".
األدكات :صور ألشياء (كرة ،سيارة ،كرسي ،سرير) كصور اغبيوانات (كلب ،حصاف ،بقرة ،قط) كصور
ألشخاص (أـ ،أب ،صيب ،إطفائي).

اإلجشاء :إختارم صورة من كل ؾبموعة كضعيهم صبيعا فوؽ الطاكلة أماـ مرأل "موسى"،
أ ْجليب انتباىو كت َّ
أكدم من أنو يسمعك عندما تطرحُت عليو السؤاؿ ،علِّميو أداة السؤاؿ على

النحو األيت "من ،ماذا ،أين " مثبل :قومي بعرض صور لرجل كبقرة ككرة كقورل لو "من يقود
السيارة؟" ساعديو على اختيار اإلجابة اؼبناسبة .كعندما يكوف قادرا على اإلجابة على السؤاؿ
اؼبتعلق ب "من"؟ إنتقلي إذل األداة التالية ماذا؟ .خذم صورا لسيارةَِ ،
يب ككلب كقورل لو":ماذا
صّ
تقود أمي؟" ،كعندما يتمكن من اإلجابة على األسئلة اؼبتعلقة باألدكات الثبلثة ،إمزجي
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األصناؼ مع تغيَت األسئلة مثاؿ :أَ ِره صورا لكرة كأطفائي ككلب كسرير كقورل لو ":ماذا ترمي؟"،
كررم لو السؤاؿ
"من يقود الشاحنة إلطفاء اغبريق؟"" ،أين تناـ؟" ،إذا اختار اعبواب اػباطئ ِّ
مع الًتكيز على الكلمات األساسية .ال تساعديو يف اإلجابة إال عند الضركرة.
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الحروف

اإلدراؾ ،إستقباؿ اللغة ٙ ،٘ :سنوات.
التنسيق عُت يد ،الرسم ٘ ،ٗ :سنوات.
الهدف :ربسُت فهم اؼبصطلحات اػباصة بالوضعية ذات البعدين.

الغرض :الرسم يف موضع ؿبدد استجابة لتوجيو لفظي يتضمن استعماؿ اغبركؼ.
األدكات :القلم ،كرؽ.

حضرم ؾبموعة من األكراؽ مرسوـ فيها صورا بسيطة.
اإلجشاء :قبل الشركع يف التمرينِّ ،
صورة ؼبنزؿ كفتاة كشجرة كصورة ثانية تتضمن مربع كدائرة كمثلث.إجلسي جبانب "مالك" قرب
الطاكلة كأعطو كرقة عمل ،مث أعطو توجيهات لفظية بسيطة تتضمن كلمات مثل :يف ،ربت،
حوؿ ،جبانب ،مثبل :أعطو الورقة اؼبرسوـ فيها اؼبنزؿ كألفتاة كالشجرة كقورل":مالك أرسم دائرة
حوؿ الفتاة" ،كخذم أصبعو كخطي بو دائرة حوؿ الفتاة ،تلفظي جيِّدا بكلمة "حوؿ" مع
وجهُت أصبعو يف نفس الوقت .مث أعطو قلما كاجعليو يرسم خطا
تكريرىا مرات عديدة ،كأنت ت ِّ
ربت اؼبنزؿ أك أف يضع نقطة جبانب الشجرة بنفس اإلجراءات السابقة .هبب أف تكوف
توجيهاتك بسيطة مع التأكد من أنو يعرؼ صبيع أظباء الرسومات كقدرتو على رسم ما تطلبينو
منو .عندما يصبح أكثر خربة ،زيدم قليبل من درجة الصعوبة يف التمرين مثبل :يبكنك إعطاؤه
قلمُت كي يرسم لك مربعا أزرؽ داخل الدائرة.

 7ـ الكفاءة اللغوية
Competence verbale
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ىذا اؼببحث يقدـ سبارين قد استُػ ْعملت بنجاح لتحسُت لغة التعبَت عند الطفل التوحدم،
قمنا باختيار بعضها لكل مستول للوقوؼ عند ـبتلف طرؽ التعليم كربقيق األىداؼ اؼبسطرة.
اؼبعوؽ كمؤىبلتو اػباصة كيعود
كل برنامج لغوم هبب أف يكوف فرديا خاصا بالطفل َّ
بفائدة على الطفل من ناحية االتصاؿ.
إف التمارين اآلتية ال تعتمد على برنامج خاص كال على ـبطط دراسي ،ىذه التمارين
طبَّقها األكلياء كأ َؼبربوف خبلؿ حصص الدراسة .كعندما بدأ الطفل يتقبل ىذه اؼبؤىبلت اعبديدة،
إقًتحنا كسائل لتعميم ىذه اؼبؤىبلت على طوؿ اليوـ.
إف أىداؼ ىذه التمارين ىي :بداية النطق ،نطق كلمة مستقلةُ ،صبل قصَتة ،إستجابة
إجتماعية ،كصف حدث ،طرح سؤاؿ كؿبادثة اجتماعية .كأختَت كل ىدؼ كي يناسب رغبات
طفل ؿبدد يف ؾباؿ االتصاؿ .مثبل :الكلمات األكذل اؼبستقلة اؼبوظَّفة لتعليم الطفل ىي ما يريد
إستعمالو ليحصل على ما يريد ،يبكن أف تكوف "الدغدغة" ألحدىم كأآلخر "سيارة" أك
"بسكويت" ،اؼبفردات اختَتت حسب أنبيتها من ناحية اؼبعٌت ككذلك مناسبتها ؼبستول التطور
عند الطفل.
هبذا اؼبعٌت ،كل تقنية تعليمية ُكيِّفت مع اؼبصاحل الطبيعية للطفل بطريقة يصبح فيها فبتعا
للطفل بقدر اإلمكاف مثبل :بعض األطفاؿ وبب الغناء كاآلخر وبب حركة األجساـ كمنهم من
وبب الصور كاآلخر وبب البازؿ.
إف االنتباه كألتعاكف الذم يبديو الطفل يف حصص التدريب اللغوم يزداد عندما يعتمد
على أدكات أك نشاطات يعتربىا الطفل مهمة عنده.
إف ىذه التمارين مرتبطة مع التمارين اػباصة بالتقليد كالتمارين السابقة أم اإلدراؾ ،ألف
اللغة تتطور عن طريق التقليد ،فعندما يسمع الطفل كلمة فإنو ينسخها.
إف لغتو ال تتصل بتفكَته حىت يفهم معٌت الكلمة اؼبنسوخة .فالطفل يبكنو تكرار الكلمات
دكف القدرة على إستعماؽبا بصورة عفوية لبلتصاؿ.
بالنسبة لؤلطفاؿ الصامتُت ،أدخلنا عبلمات يدكية مع الكلمات يف التمارين األكذل للغة.
~ ~ 151

النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ د

)161

جروب أخصائي التخاطب ( عماد السعدني )

052

تذاية النطك

الكفاءة اللغوية ،النطق ٔ ،ٓ :سنة.
تقليد الصوت ٔ ،ٓ :سنة.
الهدف :تشجيع كتطوير النطق الذم وبمل معٌت.
الغرض :إصدار صوت االنفجار عن طريق تفجَت الفقاعات.
األدكات :إناء فقاعات صابوف.

اإلجشاء :إجلسي قرب الطاكلة مقابلة "تامر" ،ضعي لعبة فقاعات الصابوف فوؽ الطاكلة
فيما بينكما .خذم القصب اؼبوجود داخل لعبة الفقاعات كانفثي فيو أك اتركي تامر ينفث فيو
فجرم بعض الفقاعات كأصدرم صوت
لتخرج فقاعات يف اؽبواء .كبواسطة السبابة ِّ
فجرين فيو فقاعة.
"بوب "pop،يكوف كاضحا كىذا يف كل مرة تُ ِّ
سجلي إذا كاف تامر يهتم بالفقاعات أك الصوت .عندما يصبح قادرا على نفث
ِّ
كجهيو كي يفرقع الفقاعات ككاصلي إصدار صوت الفرقعة " ،"popمث
الفقاعات خذم أصبعو ك ِّ
كجهي انتباىو كبوفمك موضحا لو كيف يُصدر الصوت .مث
بتقليد كل صوت يصدره تامر ،ك ِّ
ساعديو كي يُشكل بفمو كضعا يسمح لو بإصدار صوت انفجار الفقاعات " ."popمث أنفثي
شجعيو يف اغباؿ
كررم التمرين حىت يتمكن من إصدار صوت االنفجاردبفردهِّ .
الفقاعات معو ك ِّ
عندما يصل إذل إصدار الصوت عفويا.

)162

بىت الحشوف

الكفاءة اللفظية ،النطقٔ-ٓ :سنة.
تقليد الصوت ٔ ،ٓ :سنة.
~ ~ 152

النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ د

جروب أخصائي التخاطب ( عماد السعدني )

053

الهدف :تطوير قدرة تكرار األصوات البسيطة اؼبتكونة من اغبركؼ األكلية.

الغرض :التأقلم مع أصوات اغبركؼ احملددة كتكرار أصواهتا.
األدكات :كتاب صور ؼبزرعة أككلب أك بقرة أك بط.

اإلجشاء :إجلسي ُمقابِلة "حساـ" على األرض يف مكاف مريح .أَ ِره حيوانا مصورا يف
كجهي انتباىو كبو فمك عند تقليدؾ لصوت اغبيواف .مثبل" :ىا ىو
كتاب مع تسمية إظبو مث ِّ
الكلب" مع حرصك على نظره لصورة الكلب .كقورل لو بعد توجيو انتباىو كبو فمك "ككؼ،
ككؼ" ،أظهرم جيِّدا صوت اغبرؼ "ك" .كنفس الشيء بالنسبة لصوت البقرة "مو" ،أظهرم
جيِّدا حرؼ "ـ" كخذم سبابتك كأهبامك كأمشمي هبما شفيت حساـ عند نطقو غبرؼ "ـ".
بالنسبة لصوت البط "كاؾ" أظهرم جيِّدا حرؼ "ؾ" بالضغط قليبل على أعلى حلقو .حاكرل
بالتدريج أف ذبعلي حساـ ينطق األصوات معك يف نفس الوقت .يف البداية ال تنتظرم منو
الكثَت سول االقًتاب من األصوات األكلية .كش ِّجعيو يف احملاكالت األكذل كعندما يصبح أكثر
خربة ساعديو على إخراج الصوت بوضوح مع إسباـ الكلمة.
)193

التأليف بين األصوات

الكفاءة اللّفظية ،النطقٔ-ٓ :سنة.
تقليد الصوتٔ-ٓ :سنة.
األلفة االجتماعية ،التبادؿ الفردم ٔ-ٓ :سنة.
الهدف :تطوير القدرات األساسية للنطق لتعلم الكبلـ.

اإلجشاء :أجلسي "سلمى" يف حجرؾ ككِّررم أصوات اغبركؼ اليت استعملتها يف السابق.
كإذا سبكنَّت من تقليد اغبركؼ دكف حثِّها على ذلك .إبدئي معها بإدخاؿ ىذه األصوات مع
كرر سلمى حرؼ (ؾ) عدة مرات مث تُوقَّف لثواف
أصوات اغبركؼ األخرل (حركؼ اؼبد) مثبل :ت ِّ
كررم صوت "كو" مع الًتكيز
كرر سول "ؾ" ال تشجيعها  ،لكن ِّ
بعدىا قورل "كو" ،إذا دل ت ِّ
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شجعي كل ؿباكلة ؽبا للتأليف بُت األصوات .إحرصي على أالّ تستعمل
على صوت حرؼ اؼبدِّ .
إال األصوات اليت قبحت يف تقليدىا.

)164

تعجثات تسيطة
ُّ

الكفاءة اللفظية ،النطق ٔ-ٓ :سنة.
تقليد الصوت ٔ-ٓ :سنة.
الهدف :تطوير القدرات السابقة يف النطق.
الغرض :تكرار كاستعماؿ تعجبات بسيطة بطريقة مبلئمة كتطوير مفهوـ العبلقة بُت الصوت كألفعل.
األدكات :كرة.

كررم الفعل
اإلجشاء :عندما تلعبُت مع "كسيم" ،أتركي الكرة تقع كقورل لو" "أك-أك"ِّ ،
كالصوت كثَتا كي يصل كسيم إذل إصدار نفس الصوت بصفة عفوية .ساعديو يف ذلك عن
طريق تشكيل "ٓ" بفمو .كعندما يشرع يف إصدار الصوت معك ،أتركي الكرة تسقط كت َّرددم
قليبل قبل إصدار الصوت كي تبلحظي إذا كاف قادرا على نطق الصوت بصورة صحيحة.
كش ِّجعيو إذا كاف النطق سليما.
كعندما يصل كسيم إذل نطق الصوت «ٓ» لوحده مع إمكانية إسقاط الكرة لوحده
كذلك .أعيدم التمرين معو لكن مع صوت "آ" .أظهرم لوسيم لعبة مفضلة لديو أك حبة
حلول كقومي بإصدار الصوت .كأجعليو يُصدر نفس الصوت قبل إعطائو اؼبكافأة .كعندما
يتمكن كسيم من النطق بالصوتُت ،إبدئي بنسج اغباالت اليت يبكنو فيها تطبيق الصوتُت مع
التفرقة بينهما مثبل :أتركي شيئا ما يسقط ككسيم ينظر كبوؾ كالحظي رد فعل كسيم ىل ينطق
"ٓ" أـ ال .نفس الشئ مع لفظة "آ" ك إذا أصدر صوتا آخر قلديو مرتُت أك ثبلثة مث عودم
إذل لفظة "آ".
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الكلمات األولى

الكفاءة اللّفظية ،النطق ٔ -ٓ :سنة.

التقليد الصويتٔ-ٓ :سنة.
التفاعل االجتماعي كالفردمٔ-ٓ :سنة.
الهدف :تطوير األصوات اؼبقلدة إذل كلمات ذات معٌت.

الغرض :إستعماؿ كلمات بسيطة بطريقة تعبَتية كمبلئمة.
األدكات :كرة ،بسكويت ،دمية.

اإلجشاء :الكلمات األحسن يف االنطبلؽ أك يف البداية التعليمية للكبلـ ىي عاد نة "أمي"
"أيب" .إبدئي بوضع "حسن" فوؽ حجرؾ حبيث يتقابل كجهك مع كجهوُ .شدِّم انتباىو
كجهيهما كبو كجهك ككِّررم الكلمة مرات
كأظهرم نفسك لو كقورل "أمي" .أمسكي يديو ك ِّ
عديدة .كل ؿباكلة منو لبلقًتاب من الكلمة كافئيو عليها يف اغباؿ .عندما وبس بالطمأنينة يف
كررم العملية مع كلمة "أيب"
التمرين قلِّلي من تدخبلتك حىت يتمكن من نطق الكلمة بوضوحِّ .
ككلمات أخرل مستحسنة .مثل "حلول" "كرة" "كلب" "صيب".

تذكرم بأنو هبب عليك ضبل األشياء اؼبذكورة سابقا يف يدؾ عند تعليمك لو أظباؤىا كي
يربط ما بُت الصوت ك الشيء .كعند تعليمك لو الكلمات األكذل إحرصي أف تكوف ىذه
الكلمات مؤلَّفة من مقطع أك مقطعُت فقط .كذلك هبب إختيار الكلمات اليت تتضمن حركؼ
سبرف عليها سابقا (أنظر التمرين رقم ٕ.)ٜٔ
أكلية سهلة قد َّ
)196

صباح الخير و إلى اللقاء

الكفاءة اللفظية ،الكلمات ٕ-ٔ :سنة.
التفاعل االجتماعي ك الفردمٕ-ٔ :سنة.
التقليد اغبركي ك الصويتٕ-ٔ :سنة.
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الهدف :تطوير رصيد الكلمات اؼبناسب لبلندماج االجتماعي.

الغرض :اإلشارة أك التلف ب"صباح اػبَت" ك "إذل اللقاء" بصورة مستقلة يف الوقت اؼبناسب.

اإلجشاء :عندما تدخلُت كزبرجُت من الغرفة أين يوجد "أضبد" ،إستغلي ىذه الفرصة
للعمل معو عن طريق التسليم عليو .يف كل مرة تدخلُت على غرفتو ،إرفعي يدؾ كابتسمي كقورل
"صباح اػبَت أضبد" ،كعندما تكونُت جالسة معو يف الغرفة كيدخل عليكما شخص ،ساعدم
أضبد كي يرد بإشارة التسليم .كش ِّجعيو يف اغباؿ إذا حاكؿ أف يقوؿ "صباح اػبَت" أك "السبلـ
كررم العملية مع "إذل اللقاء" يف كل مرة زبرجُت فيها من الغرفة أم قورل لو "إذل اللقاء
عليكم"ِّ ،
أضبد" مع عمل إشارة الوداع كتأكدم من أنو يراؾ عندما تغادرين الغرفة .إذا دل وباكؿ إصدار
ترددم عند الباب أم ال زبرجي ككاصلي مع إشارة الوداع كقورل "إذل
أم صوت أك إشارةَّ ،
أصر على عدـ تقليد اإلشارة كالصوت ،إستنجدم بشخص ثالث هبلس جبانبو كي
اللقاء" .إذا َّ
الًتحاب أك الوداع عندما يدخل أك ىبرج شخص ما.
يساعده على تقليد إشارة ِّ
)197

ترديد إسمو

الكفاءة اللّفظية ،الكلماتٕ-ٔ :سنة.
اإلدراؾ ،إستقباؿ اللغةٕ-ٔ :سنة.
التفاعل االجتماعي ٕ-ٔ :سنة.
الهدف :ربسُت لغة التعبَت كمفهوـ اؽبوية.

الغرض :الكبلـ على نفسو بًتديد إظبو.
األدكات :مرآة.

اإلجشاء :عندما يصبح "ظبَت" يستجيب إلظبو عند مناداتو ،إشرعي يف تشجيعو كي
كررم مرات
يتكلم عن نفسو بًتديد إظبو (أنظر التمرين  .)ٜٔ٘إجعليو يقابل اؼبرآة كأَ ِره صورتوِّ ،
كررم كثَتا العملية مث
عديدة إظبو كاجعيلو يشَت بسبابتو كبو صورتو كقورل"من ىو؟ ،إنو "ظبَت"ِّ .
ترددم قبل ذكر اظبو .أم قورل "من ىو؟ ،إنو س ."......أذكرم اغبرؼ األكؿ من اظبو كال
َّ
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شجعيو عند كل ؿباكلة ذكر اظبو ،كزبلصي تدرهبيا من
تُكْمليو حىت وباكؿ ظبَت إكمالوِّ .
مساعدتو بإعطاء اغبركؼ األكذل إلظبو .عندما يتعلم إظبو عموما دكف النظر إذل اؼبرآة ،فمن
يردد إظبو.
األنبية إعطاؤه فُرصا خبلؿ اليوـ كي ِّ
كأحسن فرصة عند تناكؿ العشاء كاجعلي اعبميع يذكر اظبو مشَتين إليو .كعندما وبُت
دكره ال تساعديو إال عند الضركرة.
)198

أصوات المحيط

الكفاءة اللفظية ،الصوت ٕ ،ٔ :سنة.
درجة اإلدراؾ ،إستقباؿ اللغة ٕ-ٔ :سنة.
تقليد الصوت ٕ-ٔ :سنة.
التفاعل االجتماعي كالفردم ٕ-ٔ :سنة.
الهدف :ربسُت النطق اؼبستقل كتطوير أحسن القدرات للعب.

الغرض :عمل أصوات ـبتلفة غبيوانات كأصوات احمليط بصفة عفوية.
األدكات :سيارة ،طائرة ،كلب ،قط (لُعب).

اإلجشاء :عندما يتمكن يوسف من تقليد أصوات األشياء (أنظر التمرين ٖٔ) ،علِّميو
كيف وبدد ىذه األصوات كيوظُِّفها يف التعبَت .ضعي الكلب اؼبصنوع من القماش ك السيارة
ضحي الصوت جيِّدا كما كنت تُعلِّمينو
على الطاكلة أمامو كقورل "أعطيٍت ما يعمل قغوـ" ،ك ِّ
التقليد .إذا أعطاؾ السيارة قورل "جيد يوسف" ،مث اطليب منو "ماذا تعمل السيارة ؟" ،قومي حبثِّو

كررم مع زكج ثاين من األدكات كتأكدم من أف
عن طريق إصدارؾ للصوت إذا كاف ضركرياِّ .
يوسف قد تعلم تقليد األصوات قبل ؿباكلة ربديد الصوت.
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اإلنفعال

الكفاءة الفعلية ،اؼبفرداتٕ-ٔ :سنة.
درجة اإلدراؾ ،إستقباؿ اللغة ٕ-ٔ :سنة.
الهدف :تطوير معرفة إستعماؿ اإلنفعاؿ كزيادة قدرات اللغة التعبَتية.

الغرض :التوظيف الصحيح كبطريقة مستقلة ألفعاؿ بسيطة.
األدكات :صور ألشخاص يباشركف أعماال معركفة.

اإلجشاء :إجلسي أماـ الطاكلة مع "باسم" الذم يقابلك .أَ ِره صورة رجل يقوـ بعمل
كاضح كبسيط يعرفو ِ
يتجوؿ أك هبرم ،كقورل" :أنظر باسم الرجل
باسم مثبل :أَ ِره صورة رجل َّ
كررم اعبملة "الرجل هبرم"
هبرم" ،ك ِّ
ضحي جيِّدا الفعل كي يفهم على ماذا نُرِّكز يف التمرينِّ .
مرات عديدة مع الًتكيز على الفعل يف كل مرة .مث اسأليو "باسم ماذا يفعل الرجل"؟ كافئيو يف
كررم التمرين مرات عديدة مع صور
اغباؿ إذا حاكؿ أف يقوؿ "هبرم" أك كلمة تقارب اؼبعٌتِّ .
أخرل ألشخاص يقوموف بأفعاؿ بسيطة كمعركفة جدا .يف البداية تُستحسن األفعاؿ التالية
شجعيو كي
"يكوف جالسا"" ،يأكل" "،يرقد" "هبرم"" ،يقفز" .عندما يصبح "باسم" أكثر خربة ِّ
كوف الكلمة كبوضوح .إنتهزم كل فرصة خبلؿ اليوـ لزيادة معارفو مثبل :عندما هبرم باسم
يُ ِّ
قورل لو "ماذا يفعل باسم"؟ أك "باسم أرين كيف ذبرم"؟.
رجل يقوـ حبركات يف اؼبنزؿ أك يف اؼبدرسة ،أظهرم ذلك لباسم كقورل لو "ماذا يفعل
ُ
حددم عدد األفعاؿ اليت يتدرب عليها يف كبو اثنُت أك ثبلثة مث أضيفي
الرجل"؟ .يف البداية ِّ
إليها أفعاال أخرل حىت تصل إذل طبسة مع اغبرص على مراجعة األفعاؿ السابقة قبل البدء يف
األفعاؿ اعبديدة.
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تسمية أفراد العائلة
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الكفاءة اللفظية ،التعبَت ٕ-ٔ :سنة.
درجة اإلدراؾ :إستقباؿ اللغة.
الهدف :تنمية اللغة التعبَتية كالقدرة على االتصاؿ.
الغرض :تسمية كل فرد من العائلة دكف مساعدة.
األدكات :صورة لكل فرد من األقارب كحيوانات العائلة (هبب أف تكوف الصورة كاضحة).

اإلجشاء :إبدئي بإظهار صورة كاحدة يف كل مرة .أظهرم الصورة كتأكدم من أف
تردد
"عيسى" ينظر إليها كقورل "أمي ،إهنا أمي " مث قورل" :عيسى من ىي؟  ،إهنا. "...إذا َّ
كررين الكلمة .مث ساعديو كي يردد الكلمات بإستعماؿ يديك
إجعليو ينظر كبو فمك عندما ت ِّ
كررم العملية حىت يتمكن من تعريف الصورة األكذل على األقل
ليشكل عن طريق فمو الكلمةِّ .
طبس مرات دكف مساعدة .مث أضيفي لو صورة ثانية ،يف البداية تكوف الصور متتالية مث قومي
دبزج الصور تدرهبيا كي ال وبف الًتتيب.
عندما يتمكن من التعرؼ على الصورتُت على األقل طبس مرات دكف مساعدة أَ ِره
الشخص الذم يف الصورة أم نادم على ِّأمو كي يراىا ككِّررم معو السؤاؿ السابق .أَ ِره من
جديد الصورة إذا كاف يريد ذلك ،كعندما يتعلم إظبُت أضيفي أشخاصا آخرين بنفس اإلجراء.
كاعملي على أف تطليب منو طواؿ النهار إسم األشخاص الذين يظهركف أمامو يف كل مرة ك
الذين سبق كأف تعلَّم أظباءىم.

)221

الغناء

الكفاءة اللّفظية ،النطق  ٕ-ٔ :سنة.
اإلحساس السمعي ٕ-ٔ :سنة.
تقليد الصوت  ٕ ،ٔ :سنة.
الهدف :ربسُت قدرة النطق كتطوير الفهم لؤلنغاـ الصوتية.
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الغرض :تغيَت النغمة عند الغناء مع شخص أخر.
اإلجشاء :إجلسي على األرض مع "أظباء" كابدئي بالغناء (أغنية بسيطة) ،قومي حبركات
كغ َِّتم النغمة يف كل مرة كي ُسبيِّز أظباء بُت الغناء كالكبلـ العادم .بيٍِّت ؽبا متعة الغناء عن طريق
وجو كاليدين .إذا ظهر عليها االىتماـ أدخليها معك يف الغناء .مثبل يبكنك غناء "il .
تعابَت ال ِّ
 "pleut bergereكاضريب على يديها كعلى األماكن اؼبناسبة لؤلغنية.
ترددم من كقت آلخر كاؼبسي فمها كي تفهم أ َّف عليها
إذا بدأت تشارؾ يف اغبركات َّ
ْ
اؼبشاركة يف الغناء .تأكدم من أهنا تنظر إذل فمك عند تشكيل األصوات .يبكنك أيضا أف
وجهي فمها بيدؾ .يبكنك إستعماؿ أغنية أخرل بسيطة مثلsavez vous planter ":
ت ِّ
."les choux
يف البداية عليك استثمار كل ؿباكلة للنطق أثناء األغنية .كعندما تعتاد الغناء أطليب منها
تدرهبيا ذباكبا أكرب ،كش ِّجعيها على تقليد تغَتاتك الصوتية كاإليقاعية.

)222

كذلك (أيضا)

الكفاءة اللّفظية ،اؼبفردات  ٕ ،ٔ :سنة.

التفاعل االجتماعي ،التبادؿ الفردم ٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :تطوير مفهوـ " الزيادة" كربسُت األلفة االجتماعية.

الغرض :طلب أشياء أخرل ُمفضلة دكف مساعدة.

األدكات :حلول أك شيئا آخر ؿببوب للطفل يريد تلقيو مرة أخرل.

اإلجشاء :خذم أشياء كثَتة تَريْن أف عثماف وببها كضعيها فوؽ الطاكلة أمامو .ال تًتكيو
يأخذ اؼبكافأة يف اغباؿ كعندما ينتبو لك أعطيو مكافأة مث قورل لو" :عثماف ىل تريد أيضا"؟
كررم ىذه الكلمة مرات عديدة .إذا حاكؿ
ككِّررم السؤاؿ .أَ ِره باإلشارة ما يعنيو "أيضا" أك ِّ
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اغبصوؿ على اؼبكافأة دكف أف يستجيب كما ىو منتظر ،أسحيب اؼبكافأة ككِّررم السؤاؿ مرة
أخرل.
ال تسمحي لو باغبصوؿ على اؼبكافأة ؼبدة طويلة كي ال سبنعيو من االقًتاب من الصوت أك
كررم العملية حىت تنتهي
اإلشارة .إذا بذؿ جهدا أعطو اؼبكافأة كقورل "نعم عثماف ،أيضا"ِّ ،
صبيع اؼبكافآت .ىذا التمرين البد أف يتكرر كل يوـ حىت يتمكن عثماف من طلب اؼبزيد دكف
إغباح من طرفك .كحذار فمن احملتمل أف يطلب أكثر فبا يرغب عندما يفهم ىذا اؼبصطلح،
لكن يبكنك أف تعاعبي ذلك باؼبنطق كالفهم.

)223

إستعمال كلمة واحدة

الكفاءة اللّفظية ،اؼبفردات ٖ-ٕ :سنوات.

درجة اإلدراؾ ،إستقباؿ اللغة ٕ ،ٔ :سنة.
التقليد الصويتٕ ،ٔ :سنة.

الهدف :ربسُت قدرة الكبلـ كتطوير اؼبفردات.
الغرض :التعبَت عن رغبة بواسطة كلمة.
األدكاتُ :سلَّم ،كرة.

اإلجشاء :يف إطار تعليم اللغة التعبَتية هبب انتهاز كل فرصة يف اليوـ مع "مهدم" مثبل:
عندما يرغب مهدم النزكؿ إذل األسفل كي يلعب ،إمسكيو قليبل عند أعلى السلم كقورل لو:
"مهدم ماذا تريد أف تفعل؟" ،مث انبسي لو "النزكؿ إذل األسفل" ،كرِّكزم على الكلمة "أسفل".

كررم ىذه الكلمة كثَتا .سبارين
إمسكيو يف األعلى حىت هبيبك بصوت قريب من "األسفل"ِّ .
أخرل مثل ىذا التمرين يبكنك تنفيذىا مع مهدم كي تستعملي كلمات أخرل مثل "إدفع"
"إجذب" مع الدراجة .أك "دحرج" "،إقذؼ" مع الكرة".دغدغ""،قبِّل""،إفتح"  ،لكن من
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األنبية أف تعريف مىت تستعملُت ىذه الكلمات ككيف تستعملينها .كما أف اإلجابة على الطلب
بكلمة كاحدة تسمح لو بتعلم اؼبعٌت الصحيح كالدقيق لكل كلمة.

)224

ماذا تريد؟

الكفاءة اللّفظية ،اؼبفردات ٖ ،ٕ :سنوات.

الهدف :ربسُت قدرات التعبَت كاؼبفردات.
الغرض :ربديد الرغبة بت ِ
سمية شيء ؿببوب من ضمن شيئُت حسب االختيار.
األدكات :ثبلثة أزكاج من األدكات اؼبنزلية اؼبعركفة عند الطفل (كل أداة من كل زكج هبب أف تكوف ؿببوبة
جدا عند الطفل).

اإلجشاء :هبب على "سفياف" أف يتعلم أك يعرؼ أنو يبكنو إستعماؿ الكبلـ للحصوؿ
على ما يريد .بداية حسنة تكوف بًتكو ىبتار بُت شيئُت أحدنبا وببو كثَتا كاآلخر ال يهمو.
إجلسي قرب الطاكلة أماـ "سفياف" كضعي زكجا من األدكات فوؽ الطاكلة بينكما مثبل :سيارة
كررم أظباء ىذه األشياء كثَتا لكن
كغطاء .إمسكي يدم سفياف ك ِّ
كجهيهما كبو كل أداة كظبِّهاِّ .
هبب أف تكوف يداه يف اتصاؿ مع األشياء اؼبسماة .هبذه الطريقة يسهل عليو ربط الشيء مع
إظبو .كاصلي إمساؾ يديو لكن أبعديهما عن األشياء ،قورل لو "سفياف ماذا تريد؟ ،كباحتجاز
يديو تُفهمينو بأنو ال يستطيع اغبصوؿ على ما يريد إال إذا نطق .إذا قاؿ "سيارة" أك قاـ دبحاكلة
كررم التمرين حىت تكوف كل األدكات
جزئية كافئو كامدحيو كاتركيو يلعب بالسيارة لبضع دقائقِّ ،

مستعملة.
سجلي األشياء اليت وببها سفياف كوباكؿ نطقها .كأنظرم إذا كاف لديو خطا يف أصوات
ِّ
الكلمات مثبل :ىل يبكنو االقًتاب من نطق الكلمات اليت تبدأ حركفها ب"ؾ" أك "ب" ألف
الكلمات السهلة ىي عموما اليت تبدأ حركفها ب" :ب ،ـ ،ف ،د ،ؾ ،ت".
~ ~ 162

النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ د

)225

جروب أخصائي التخاطب ( عماد السعدني )

063

الملكية

الكفاءة اللفظية ،التعبَت ٖ ،ٕ :سنوات.
اإلدراؾ ،إستقباؿ اللغة ٕ ،ٔ :سنة.
األلفة ،التبادؿ الفردم ٕ ،ٔ:سنة.
الهدف :ربسُت التعبَت اللفظي (الشفوم) كتعلم إستعماؿ اؼبلكية.

الغرض:تعيُت أشياء عن طريق األشخاص اؼبالكة ؽبا.
األدكات :أشياء تعود ملكيتها إذل أفراد العائلة يعرؼ الطفل أصحاهبا مثبل :حذاء أيب ،فستاف أمي ،شاحنة
أخي ،دمية أخيت....إخل.

اإلجشاء :إجلسي مع ناصر أماـ الطاكلة كضعي أربعة أشياء أمامو على الطاكلة ،إرفعي
كل أداة كظبِّها لو .قورل لو :اغبذاء أليب أك الشاحنة لناصر .بيٍِّت لو جيدا اإلسم كأداة اؼبلكية.
بعد تعريف كل أداة قورل لو" :ناصر أعطٍت حذاء أيب" ،كررم العملية حىت يعطيك صبيع
تردد ضعيو على الطريق الصحيح
األدكات .بعدىا كررم معو التمرين بقولك":حذاء من؟" ،إذا َّ
شجعيو يف كل مرة يتمكن فيها من
بإعطائو الصوت األكؿ أم إبدئي لو اغبرؼ األكؿ فقطِّ .
تعريف الشخص اؼبالك للشيء ،يبكن أف تكوف إجاباتو ناقصة يف البداية لكن سيتحسن مع
الوقت.
)226

لعبة نعم وال

الكفاءة اللفظية ،اؼبفردات ٖ ،ٕ :سنوات.
اإلدراؾ ،إستقباؿ اللغة ٖ ،ٕ :سنوات.
الهدف :ربسُت معرفة األظباء كاألجساـ كتطوير قدرة اإلستماع ألسئلة قصَتة كاإلجابة الصحيحة بنعم أك
ال.
الغرض :إستعماؿ "نعم" أك "ال" بصورة صحيحة عند رؤية شيء ما كاإلجابة على السؤاؿ "ىذا
كذا.؟."....
األدكات :علبتُت صعَتتُت ،طبسة إذل شبانية أشياء معركفة مثل(اغبذاء ،إناء ،كرة ،ملعقة ،صابوف).
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اإلجشاء :إجلسي أماـ الطاكلة ُمقابِلة عماد كالعلبتاف فوؽ الطاكلة بينكما .أره كل أداة

على حدل مث ضيعها كلها داخل إحدل العلبتُت ،ىذا ليفهم عدد األجزاء اليت يًتكب منها
التمرين .خذم أداة من العلبة كل ِّوحي هبا يف اجملاؿ البصرم لعماد كي يراىا ،كعندما تتأكدين من
نظره كبوىا قورل لو " :ىذا حذاء؟" ،يف البداية ذبيبُت أنت كي يقلد إجابتك ،قورل" :ال" ىذا
ليس حذاء" ،كضعي األداة داخل العلبة األخرل كي يعرؼ أنك أسبمت العمل هبذه األداة،
قومي بنفس العملية مع كل األدكات كاحدة كاحدة حىت تصبح كلها داخل العلبة.
يف البداية ال هبيب عماد إال بنعم أك ال أك بتحريك رأسو ،لكن عندما يعتاد على التمرين
يبكنك تشجيعو على تكرار اعبملة كاملة مثبل" :نعم إنو إناء" .إبدئي بعدد قليل من األدكات
عممي
كأضيفي أدكات أخرل تدرهبيا ،لكن هبب أف تكوف معركفة عند عماد أم يعرؼ إظبهاِّ .
ىذه اإلجابة "نعم  ،ال" على مدار اليوـ بطرح أسئلة بسيطة عليو مثل ":تريد الذىاب إذل
األرجوحة؟ "ىل إظبك عماد؟"...إخل.
)227

تسمية الحيوانات

الكفاءة اللّفظية ،اؼبفردات ٖ-ٕ :سنوات.
اإلدراؾ ،إستقباؿ اللغة ٖ-ٕ :سنوات.
الهدف :تطوير الرصيد الكلمايت.
الغرض :تسمية أربعة حيوانات دكف مساعدة.
األدكات :حيوانات من الق أك صور حيوانات.

اإلجشاء :يف الوقت الذم تعمل فيو "ظبية" سبرين التطابق بُت اغبيوانات (أنظرالتمرين
 ،)ٔٚٚأنظرم بُت اغبُت كاآلخر إذا كانت ظبية قادرة على تسمية اغبيواف بطريقة تعبَتية ،ضعي
كررم مرارا اسم اغبيواف
اغبيوانات األربعة أمامها على الطاكلة كقورل ؽبا":ظبية أعطٍت الكلب" ِّ
بعد أف تعطيو لك .كبعد أف تعطيك صبيع اغبيوانات إستجابة للطلب ،خذم صورة كأَ ِرىا ؽبا
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ترددم
كقورل ؽبا" :ظبية ما ىذا؟" ،إذا احتاجت إذل مساعدة قورل ؽبا اغبرؼ األكؿ من االسم مث َّ
شجعيها على كل ؿباكلة لنطق االسم .ال رباكرل إبراز اعبانب
كي تسمحي ؽبا بإسباـ الكلمةِّ .
التعبَتم للتمرين كثَتا يف البداية ألهنا قد تضيع .ككي تعتاد اعبانب التعبَتم تدرهبيا قلِّلي من
جانب التلقي (التجاكب) كحددم ؽبا فقط ت ِ
سمية اغبيوانات عند إعطائها ؽبا.

)228

تسمية األشياء

الكفاءة اللّفظية ،اؼبفردات ٖ ،ٕ :سنوات.

اإلدراؾ ،التجاكب مع اللغة ٖ ،ٕ :سنوات.
اإلدراؾ ،التصنيف ٖ-ٕ :سنوات.
اإلحساس البصرم ٕ ،ٔ :سنة.
اإلدراؾ ،القراءة ٚ-ٙ :سنوات.
الهدف :ربسُت القدرات يف اإلجابة على األسئلة كتسمية األشياء عفويا.

الغرض :تسمية سلسلة من األشياء مصتفة يف فئة بناءن على اغباسة البصرية فقط.
األدكات :أدكات منزلية معركفة ؾبموعة يف فئات مثاؿ :أشياء لؤلكل كتفاحة ،موزة ،قطعة حلول.

اإلجشاء :عندما يكوف ؿبمد قادرا على تعريف األشياء كربديدىا يف فئات عن طريق
إظها ِرىا أك بالبحث عنها (أنظر التمرين ٘ .)ٔٚإبدئي اآلف يف تعليمو ربديد األشياء بطريقة
التعبَت ،إتبعي نفس اإلجراءات اليت استعملتها يف ربديد األشياء بالتعبَت .ضعي ىذه األشياء
مبعثرة يف الغرفة يف أماكن يبكن حملمد رؤيتها بوضوح كقورل" :ؿبمد ،ماذا يوجد لؤلكل؟" ،يف
البداية من احملتمل أف يشَت ؿبمد للشيء اؼبطلوب أك يبحث عنو كما عمل يف السابق .لكن
ىذه اؼبرة إمنعيو من القياـ كي يبحث عن الشيء اؼبطلوب .كعندما يريك الشيء اؼبطلوب قورل
لو "جيد ؿبمد ما ىذا؟" ظبي لو ىذا الشيء عدة مرات كاجعليو يكرر االسم .كدبا أف ىذه
الكلمات صعبة النطق ال تنتظرم منو أف ينطقها كاملة ،لكن ُحثِّيو مع الوقت كي ينطق الكلمة
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ض ِوية ربت فئة معينة ،أجليب إنتباىو كبو
بدقة .إذا دل يستطيع ؿبمد أف هبد صبيع األشياء اؼبْن َ
األشياء اؼبتبقية ككاصلي نفس العملية .عندما تضيفُت أشياء أخرل إذل فئة كاليت يبكن أف يتعرؼ
عليها ؿبمد بالتجاكب معها كبالتعبَت عنها علِّميو التمييز بُت "أين يوجد ما لونو أزرؽ؟ ،كالذم
سميو لك دكف اإلشارة.
يُريك إياه باإلشارة ،كبُت" ما ىو الشيء الذم لونو أزرؽ؟" ،الذم ي ِّ

)216

فهم الجمل

الكفاءة اللفظية ،التعبَت ٖ-ٕ :سنوات.
اإلدراؾ ،إستقباؿ اللغة ٖ-ٕ :سنوات.
اإلدراؾ ،القراءة ٚ-ٙ :سنوات.
اإلدراؾ ،التصنيف يف ؾبموعة ٖ-ٕ :سنوات.
الهدف :إستعماؿ صبل بسيطة بطريقة تعبَتية.
الغرض :النظر إذل صورة كتعريفها بواسطة صبلة مكونة من ثبلث أك أربعة كلمات تتضمن اظبا كفعبل.
األدكات :قطعة كبَتة من الورؽ اػبشن (الكارتوف)  ،صور ألشخاص يقوموف بأشياء معركفة مثبل( :اعبرم،
اؼبشي ،النوـ).

"من" كالقسم األخر "يعمل ماذا"(أنظر
اإلجشاء :إقسمي الورقة إذل جزءين قسم فيو كتابة َ
حضرم صورا لثبلثة أشخاص يقوموف
الصورة) ،ضعي ىذه الورقة على الطاكلة أماـ "عمر"  ،ك ِّ
بعمل مثبل :ثبلث صور لشخص يبشي .إذا أردت إستعماؿ ىذا للقراءة كذلك ،أكتيب على كل
صورة ما اؼبراد منها ،أظهرم صورة لعمر ِ
كصفي لو الفعل ،قورل"أنظر عمر الرجل يبشي" .ضعي
الصورة أعلى الورقة بعد التأكد من نظره إليها .مث خذم صورة أخرل لنفس النشاط كنفس
كجهي إنتباه عمر كبو الصورة
الشخص كضعيها على اعبانب "من" من الورقة (أنظر الصورة)ِّ ،
كجهي
الثانية كقورل" :أنظر عمر ،من ىو؟" ،حاكرل أف ذبعليو يقوؿ":الرجل" ،إذا دل هبب ِّ
كررم اعبملة "الرجل يبشي" مث أعيدم توجيو إنتباىو كبو الصورة
انتباىو صوب الصورة األكذلِّ ،
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كررم العملية مع الصورة الثالثة كجانب "يعمل
الثانية ككِّررم نفس اعبملة مث قورل "من؟ الرجل"ِّ .
يكوف
ماذا؟" من الورقة .كاطليب من عمر" :ماذا يعمل؟" مث يف األخَت إربطي بُت الفكرتُت كي ِّ
كررم اإلجراء مع نشطات أخرل بسيطة مثل اؼبشي ،الصعود على اغبصاف ،سياقة
صبلةِّ .
السيارة ،السباحة أك القفز .تأكدم من أف عمر يعرؼ النشاط كجنس الشخص بوضوح على
الصور الثبلثة.

ماذا يفعل؟

من؟

صورة ٔ.ٚ.ػ أوراق بصور ألسئلة التعليم
)212

األبعاد

الكفاءة اللّفظية ،اؼبفردات ٖ :ػ ٗ سنوات.

اإلدراؾ ،التجاكب اللغوم ٖ-ٕ :سنوات.

الهدف :تطوير اإلستعماؿ الصحيح لؤلكصاؼ كربسُت معرفة مفهوـ البعد.

الغرض :القوؿ أك اإلشارة إذل "أكرب" "أصغر" جوابا على سؤاؿ ما ىو قياس؟.
األدكات :جسمُت فباثلُت لكن القياس ـبتلف مثبل :مكعب كحلقة.
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اإلجشاء :عندما يتمكن "أسامة" من تعريف األشياء بالتجاكب حسب أبعادىا ،إبدئي
بسؤالو كي وباكؿ التعرؼ بطريقة تعبَتية على قياسات األشياء .ضعي مكعبُت قياسهما ـبتلف
على الطاكلة أماـ أسامة كقورل" :أسامة أعطيٍت الكبَت" ،إذا أعطاؾ الكبَت قورل لو" :جيد،
أسامة،كبَت" ،مث أَ ِره اؼبكعب كقورل لو "ما ىو القياس؟" ،يف بادئ األمر ذبيبُت أنت "أنظر
أسامة إنو كبَت ،اآلف قُػ ْلوُ أنت" ،أغبِّي عليو كي يريك أك ينطق الكلمة .كافئيو على كل ؿباكلة
لقوؿ الكلمة .كاصلي العمل معو كي يعرؼ الكبَت كالصغَت ،لكن كلمة كاحدة فقط يف كل مرة
حىت يتعلم االثنُت .مث أطليب منو تعريف الكلمتُت.
)211

ىو وىي

الكفاءة اللّفظية ،اؼبفردات ٗ-ٖ :سنوات.
اإلدراؾ ،التصنيف ٗ-ٖ :سنوات.
الهدف :تطوير إستعماؿ الضمائر كربسُت التمييز بُت الرجل كاؼبرأة.

الغرض :إستعماؿ "ىو  ،ىي" عن طريق تعريف الرجل كاؼبرأة يف الصور.
األدكات :صور ؾببلت تظهر الرجاؿ كالنساء أك أطفاؿ كفتيات يباشركف نشاطات يعرفها ىاين (هبب أف
يكوف جنس الشخص كاضحا يف الصورة)

اإلجشاء :إجلسي أماـ الطاكلة جبانب ىاين كالصور أمامكم ،أَ ِره صورة لرجل يقوـ بنشاط
كررم العملية مع إمرأة أك فتاة،
يعرفو ىاين .قورل "أنظر ىاين إنو جالس" أبرزم جيِّدا الضمَتِّ .
قورل "أنظر ىاين ،إهنا ذبرم" .ضعي صورة الفتاة على الطاكلة جبانب الصورة األكذل للرجل .هبب
كررم كثَتا الضمائر ُمظهرةن الصورة
كررين الضمائرِّ .
على ىاين أف ينظر إذل الصور عندما ت ِّ
كررم العملية مع الصور األخرل مث مع صبيع الصور مع إبراز
اؼبناسبة كي ُيبيِّز ىاين بينهماِّ .
الضمائر بوضوح يف كل مرة .حاكرل أف ذبعليو يدل ِ
ك على اعبهة اؼبناسبة لوضع الصورة.
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ترددم قبل كضع الصورة يف
إذا أصبح قادرا على التمييز بُت الصور دكف مساعدةَّ ،
اجملموعة اؼبناسبة كقورل لو "من هبرم" كأعطو اغبرؼ األكؿ فقط للضمَت كش ِّجعيو كي يكمل
اإلجابة "ىي ذبرم" .هبب أف تكوف الكلمة قصَتة كبسيطة .كال تستعملي إال النشاطات اليت
كرر الضمَت كحده ،مث اعبملة مع ربسنو يف الكبلـ.
يعرفها ىاين .يف البداية حاكرل أف ذبعليو ي ِّ

)212

تحت ،فوق

الكفاءة اللّفظية ،الكلمات ٗ-ٖ :سنوات.

اإلدراؾ ،التجارب مع اللغة ٕ-ٔ :سنة.

الهدف :ربسُت قدرة التعبَت يف إستعماؿ الصفات كفهم العبلقات اؼبكانية.

الغرض :إستعماؿ كلمات أك إشارات للعبارات "ربت"" ،فوؽ" كي يدؿ على مكاف اؼبكافأة اؼبفضلة.
األدكات :ثبلث أكواب ،حلول.

اإلجشاء :إجلسي ُمقابِلة "منَت" قرب الطاكلة كأره اؼبكافآت ،إخفي اؼبكافأة ربت أحد
كررم ىذا التمرين مرتُت أك ثبلثة كي يعتاد .كيف بعض األحياف ضعي
األكواب كاجعليو يأخذىاِّ .
اؼبكافأة فوؽ الكوب كاتركيو يأخذىا .كعندما يعتاد أخذ اؼبكافأة فوؽ كربت الكوب إشرعي يف
إستعماؿ الكلمات مثبل :أَ ِره اغبلول كقورل ":أنظر منَت ،فوؽ" ،كضعي اغبلول ربت الكوب
عندما تكونُت متأكدة من أنو ينظر إليك.
كررم ىذا التمرين مرات عديدة بإستعماؿ الكلمات "فوؽ كربت" .كعندما هبلس منَت
ِّ
أماـ الطاكلة ؼبزاكلة التمرين ،أطليب منو أف هبيبك بطريقة التعبَت قبل أف تسمحي لو بأخذ
اؼبكافأة .مثبل :بعد أف تقورل لو"أنظر منَت فوؽ" ،ضعي اؼبكافأة ربت الكوب مث إمسكي يديو
كي سبنعيو من أخذ اؼبكافأة ،قورل لو"أين ىي؟" كقورل مرتُت أك ثبلثة كبصوت منخفض كلمة
"ربت"ِّ .
شكلي الكلمة ببطئ بواسطة فمك كإذا كاف الزما إؼبسي فمو كي يفهم أنو عليو أف
يقلدؾ .يف البداية إرضي بكل استجابة تعبَتية من جانبو .لكن تدرهبيا عليو أف يتأ َّف يف الكبلـ
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صدر الصوت
كمبلحظة الكلمات عندما تُشكلينها أنت .كعندما يصبح أكثر خربة ِّ
شجعيو كي يُ ْ
أك يعمل إشارة كاضحة قدر اإلمكاف.
)213

اإلجابة على األسئلة "أَو.....أو"

الكفاءة اللّفظية ،التعبَت  ٗ-ٖ :سنوات.
اإلدراؾ ،االستجابة اللغوية ٖ-ٕ :سنوات.
الهدف :ربسُت لغة التعبَت كتطوير القدرة على االختيار بطريقة مستقلة.
الغرض :االختيار باستقبللية كالتعبَت عنو لفظيا.
األدكات :أدكات منزلية معركفة كؿببوبة.

اإلجشاء :دبا أف "ىشاـ" لديو صعوبات يف التعبَت عندما نعطيو االختيار ،إنتهزم كل
فرصة خبلؿ النهاركي سبنحيو االختيار ليعتاد مع كلمة "أك" مثبل :قبل ساعة اغبكاية ،إختارم
كتابُت كضعيهما أمامو ،أَ ِره كل كتاب على حدل كقورل لو" :تريد ىذا أو ذاؾ؟" ،إذا أخذ
شجعيو كي يستعمل الكبلـ للتعبَت عن رغباتو
كررم اعبملة كقورل " :ىشاـ قل ىذا"ِّ .
إحدانباِّ ،
يف كل مرة تُعطينو االختيار .ىذا الربنامج فبكن إقبازه بواسطة الغذاء ،األلعاب ،أك كل شيء
يهم ّْ ُْق .كعندما يعتاد ظباع أسئلة "أك" كاإلجابة عنها لفظيا ،أطليب منو إجابات دقيقة
ّ
تتضمن أظباء األشياء ،اجملموعات أك األلواف ،مثبل :إمسكي كوبا أضبر كقورل لو" :ىشاـ ىل
تردد ،أَ ِره كوبا آخر أضبر كظبِّو لو مث أَ ِره كوبا أزرؽ كظبِّو لو كذلك،
لونو أضبر أك أزرؽ؟" ،إذا َّ
كررم إذف السؤاؿ مع الكوب األصلي.
ِّ

)214

المحادثة المتشعبة أو المركبة

الكفاءة اللفظية ،احملادثة ٗ-ٖ :سنوات.
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اإلدراؾ :االستجابة اللغوية ٖ ،ٕ :سنوات.
األلفة االجتماعية ،التبادؿ الفردم ٖ- ٕ:سنوات.
الهدف :تطوير كفاءة احملادثة.
الغرض :اإلجابة على أسئلة بسيطة يف احملادثة كربسُت القدرات األساسية للتفاعل االجتماعي.
األدكات :صور ؾببلت ،حلقات،كوب.

اإلجشاء :كعاء اؼبفردات عند أمُت ربسن كثَتا لكن هبب عليو اآلف أف يتعلَّم استعماؿ
الكلمات كتوظيفها يف احملادثة .لذا ال بد أف يتمرف على ـبتلف اغباالت .إجلسي قرب الطاكلة
مع أمُت كضعي الثبلث حلقات كالكوب على الطاكلة .مث اختارم موضوعا للمحادثة أين
تطرحُت عليو أسئلة بسيطة يبكنو اإلجابة عنها مثبل:
 أمُت ماذا نشًتم يف ؿبل الربتقاؿ؟.
 كيف نذىب عند البقاؿ؟.
 ماذا نفعل باؼبواد الغذائية اليت نشًتيها؟.
عندما هبيب على السؤاؿ إجابة صحيحة ،ضعي حلقة داخل الكوب ،ىذا كي يرل عدد
األسئلة اليت يبكنو اإلجابة عنها ،إذا دل هبد إجابات على األسئلة إستعملي الصور كإقًتاح مثبل:
إذا دل هبب "بالسيارة" على السؤاؿ الثاين ،أَ ِره صورة السيارة ككِّررم السؤاؿ .إختارم اؼبواضيع
اليت ِّ
سبكنُو من اإلجابة بسهولة مثبل اؼبواضيع اليت هتتم بنشاطاتو كمصاغبو .عندما وبس بالراحة
أثناء احملادثة اؼبركبة حاكرل أف تًتكي كضع اغبلقات يف الكوب كاطرحي عليو أسئلة كثَتة ماداـ أنو
هبيب كقومي دبدحو إذا طرح سؤاال.

)215

التعبير برسالة صوتية

الكفاءة اللّفظية ،احملادثة ٗ-ٖ :سنوات.
التفاعل االجتماعي ،التفاعل الفردم ٗ-ٖ :سنوات.
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الهدف :تطوير قدرات احملادثة كربسُت الذاكرة كاؼبؤىبلت االجتماعية.

الغرض :تلقي رسالة صوتية (أربعة إذل ستة كلمات) كنقلها شفهيا إذل شخص آخر.

اإلجشاء :إجلسي مع "سلول" يف غرفة كشخص آخر يف غرفة أخرل ،أنقلي سلول إذل
الغرفة اجملاكرة لًتل الشخص اعبالس فيها .هبب أف تكوف لدل كل شخص ما يشجع بو
سلول .قبل بداية التمرين ،هبب أف يتفقا الشخصاف على نص الرسالة اليت يبكن أف تنطقها
سلول بسهولة .قورل لسلول رسالة قصَتة كي تنقلها إذل الشخص اجملاكر مثبل" :سلول قورل
أليب إهنض" .إذا دل تذىب على الفور ،ضعيها يف االذباه الصحيح ككِّررم ؽبا الرسالة .عندما
تعرب عن الرسالة يساعدىا الشخص الثاين بأف
تصل إذل الشخص اعبالس يف الغرفة اجملاكرة كـ ِّ
يقوؿ ؽبا "ماذا قالت لك أمك"؟ ،إذا دل ُذبب يو ِّجهها أكثر بقولو ؽبا":قالت لك إهنض".
شجعها كيعطها رسالة أخرل مشاهبة كي تعود هبا إذل أمها .طبقي
كعندما ِّ
تعرب عن الرسالة يُ ِّ
نفس اإلجراء مع رسائل أخرل ـبتلفة .إبدئي برسالتُت فقط مث زيدم تدرهبيا يف عدد الرسائل
كالتفاعبلت .كال تنسي أف تكوف الرسالة مفهومة ،كاذا كانت ربتاج سلول إذل مساعدة قليلة
ساعديها.

)216

الجمع

الكفاءة اللّفظية ،التعبَت ٗ-ٖ :سنوات.

اإلدراؾ ،االستجابة اللغوية ٗ-ٖ :سنوات.
الهدف :تطوير اإلستعماؿ الصحيح للجمع.

الغرض :توظيف اعبمع بصورة صحيحة للتعرؼ على ؾبموعات ألشياء مألوفة.
األدكات :أشياء منزلية يعرفها "رائد" مثل "البسكويت ،حيوانات من الق  ،كرات.
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اإلجشاء :إجلسي قرب الطاكلة مع "رائد" كضعي إحدل األدكات أمامو كظبِّها .يبكنك
مثبل كضع كرة على الطاكلة كتقورل "رائد ،كرة" كال تًتكيو يأخذىا كقورل لو "ما ىذا؟" ،إذا
كجهي إنتباىو كبو
أجابك "كرة" ،ضعي كرتُت أك ثبلثة يف ؾبموعة منفصلة عن الكرة األكذل ك ِّ
اجملموعة كقورل "رائد ،أنظر كرات" .بيٍِّت اعبمع جيِّدا ،ككِّررم كلمة "كرات" مرات عديدة كال
تًتكيو يأخذىا .مث أَ ِره اجملموعة اؼبعزكلة كقورل " أنظر ،كرات" كبيٍِّت الفرؽ عند نطق الكلمتُت،
كررم السؤاؿ مع اجملموعة،
كبعدىا أَ ِره الكرة اؼبعزكلة كقورل "ما ىذا .رائد؟" ،إذا أجاب "كرة"ِّ ،
كررىا.
كإذا دل ُهبب "كرات" ،بيٍِّت لو الكلمة جيِّدا كاجعليو يُ ِّ
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تسمية األشكال.

الكفاءة اللفظية ،اؼبفردات ٘-ٗ :سنوات.
اإلدراؾ ،االستجابة للغة ٘-ٗ :سنوات.
اإلحساس البصرم ٖ-ٕ :سنوات.
الهدف :ربسُت لغة التعبَت كتعيُت األظباء.

الغرض :ربديد أظباء األشكاؿ (مربع ،دائرة ،مثلث) شفهيا.
األدكات :قطع الورؽ اػبشن (الكارتوف) على شكل دائرة ،مربع كمثلث.

اإلجشاء :عندما يكوف "أضبد" قادرا على إعطائك الشكل اؼبناسب بناءن على طلبك:
"أضبد ،أعطٍت اؼبثلث" (أنظر التمرين  ،)ٔٚٙإشرعي اآلف بالعمل معو على نطق أظباء
األشكاؿ .فعندما يعطيك الشكل الصحيح ،إمسكيو أماـ عينيو ككِّررم مرارا إسم الشكل مث
كررم إسم الشكل عدة مرات كي يعتاد الربط بُت االسم
قورل" :أضبد ،ما ىو ىذا الشكل؟"ِّ .
كالشكل ،مث انطقي اغبرؼ األكؿ فقط عند سؤالو عن الشكل كش ِّجعيو كي ينطق االسم
شجعيو على كل ؿباكلة لئلقًتاب من
كأكملي معو نطق الكلمة .توجد كلمات صعبة عليو لكن ِّ
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النطق الصحيح للكلمة .كالحقا عندما يصبح أكثر خربة إشًتطي عليو إجابات دقيقة كاضحة
كدكف مساعدة.
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التعبير عن منافع األشياء

الكفاءة اللفظية ،التعبَت ٘-ٗ :سنوات.
اإلدراؾ ،االستجابة اللغوية ٗ-ٖ :سنوات.
الهدف :ربسُت القدرة على احملادثة كفهم منافع األشياء.
الغرض :التفسَت الشفهي ؼبنافع األشياء اؼبعركفة.
األدكات :أربعة أشياء منزلية معركفة مثل :الكتاب ،اؼبلعقة ،كوب ،لعبة.

اإلجشاء :عندما يكوف "مصطفى" عارفا بأظباء األدكات اؼبنزلية اؼبتداكلة كمنافعها (أنظر
عرب عن منافعها ،مثبل :إعطي ؼبصطفى كتابا كقورل:
التمرين ٔٔ ك ٕٔ) ،حاكرل اآلف أف ذبعليو يُ ِّ
"مصطفى ،أنظر كتاب ،ماذا نفعل بالكتاب؟" ،كدبا أنو تعلم سابقا كيفية استعماؿ الكتاب فإنو
ترددم قليبل كقورل" :أنظر مصطفى ،ملعقة،
سوؼ يشرع يف القراءة.كذلك قبل إعطائو اؼبلعقة َّ
ماذا نفعل هبا؟" ،كذبيبُت" :باؼبلعقة تأكل" .كال تعطيو اؼبلعقة أك الكتاب حىت وباكؿ بذؿ ؾبهود
كررم بإستعماؿ كل
للتعبَت عن منافعها .حاكرل أف تنطقي منفعة الشيء بوضوح كي يقلدؾِّ .
األدكات اليت يعرفها مصطفى.
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مفاىيم زمنية

الكفاءة اللفظية ،اؼبفردات ٘-ٗ :سنوات.
اإلدراؾ ،االستجابة اللغوية ٘-ٗ :سنوات.
الهدف :ربسُت فهم اؼبصطلحات الزمنية كتوسيع كم اؼبفردات.
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الغرض :اإلجابة عن األسئلة بكلمة كاحدة خبصوص الوقت الذم يكوف فيو حدث عموما.
األدكات :صور ألشخاص يقوموف بأعماؿ معركفة مثل :اعبرم ،األكل ،النوـ.

اإلجشاء :أظهرم لسامي صورا كاشرحي لو ما تُػ ِّعرب عنو الصورة مثبل :بيٍِّت لو صورة لطفل
يناـ كقورل لو" ماذا يفعل الطفل؟" إذا أجاب "يناـ" قورل "صحيح ،الطفل يناـ يف الليل" ،ككِّررم
مرارا كلمة "الليل" مع كلمة "يناـ".
كررم العملية مع صور أخرل تُظهر نشاطات ُسب َارس صباحا كخبلؿ النهار .إذا ظبع
ِّ
كررم بالسؤاؿ اآليت " :مىت يناـ الطفل؟" إذا
سامي كثَتا كلمات مثل :الليل ،النهار ،الصباحِّ ،
تردد أعطو صوتا "ؿ" كي يقوؿ "ليل" .عندما يصبح أكثر خربة حاكرل أف تسأليو":ماذا يفعل
َّ
شجعيو كي يفكر يف أشياء يقوـ
الطفل يف الليل؟" كاجعليو هبيبك "يناـ" دكف أف يرل الصورةِّ .
هبا صباحا كيف النهار مثبل" :النهوض ،فطور الصباح ،الذىاب إذل اؼبدرسة".
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الحساب (العد)

الكفاءة اللفظية ،اؼبفردات ٘-ٗ :سنوات.
اإلدراؾ ،الًتابطٖ-ٕ :سنوات.
الهدف :ربسُت كم اؼبفردات كاؼبصطلحات الرقمية.

الغرض :اغبساب حىت طبسة دكف مساعدة.
األدكات :مكعبات.

اإلجشاء :أنظرم إذا كاف سليم قادرا على تقليد األصوات كاألرقاـ ،علِّميو كيف يعطيك
العدد الذم تطلبينو منو من اؼبكعبات (ال تتجاكز اػبمس) ،عندما يعطيك العدد الصحيح،
كومة مستقلة بعد قوؿ العدد.
ِّ
عدديها لو ببطئ بوضع كل مكعب يف ْ
ترددم قبل أف تقورل الرقم األخَت كأنظرم ىل يقولو
كررين ذلك مرات عديدة َّ
كعندما ت ِّ
عددم لو:
مثبل قورل :سليم أعطيٍت ثبلث مكعبات؟" إذا أعطاؾ العدد الصحيح ِّ
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ترددم قبل القوؿ :ثبلثة ،أنظرم إذل سليم فبسكا اؼبكعب الثالث
"كاحد...اثناف "....ك َّ
كررم عدة مرات ىذه
كقورل:ماذا يأيت اآلف؟" ِّ
شجعيو على كل ؿباكلة يقوؿ لك فيها ثبلثةِّ .
العملية لكن يف البداية ال تطليب منو سول تعريف الرقم األخَت من كل ؾبموعة .كعندما يصبح
أكثر خربة إجعليو يُعِّرؼ الرقمُت األخَتين من اجملموعة .أضيفي أعدادا أخرل عندما يتحسن يف
قدراتو اللفظية.
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تسمية األلوان

الكفاءة اللفظية ،اؼبفردات ٘-ٗ :سنوات.
اإلدراؾ ،لغة التعبَت ٗ-ٖ :سنوات.
الهدف :تطوير استعماؿ الصفات التعريفية كربسُت فهم األلواف.

الغرض :تسمية أربعة ألواف بطريقة تعبَتية.

األدكات :مكعبات ملونة (أضبر ،أصفر ،أخضر ،أزرؽ).

اإلجشاء :إجلسي أماـ الطاكلة مقابلة"شعيب" كضعي أربعة مكعبات ملونة على الطاكلة.
إذا كاف "شعيب" هبيبك إجابة صحيحة  ٜعلى ٓٔ عندما تسأليو مثبل "شعيب أعطيٍت األزرؽ"
كررم أظباء األلواف
(أنظرالتمرين ٕ ،)ٔٛفاشرعي اآلف بالعمل معو كي يُ ِّ
عرب عن األلوافِّ .
بوضوح كببطئ كي يسمع الصوت بدقة كيبلح حركات فمك .مث أثناء التمرين أَ ِره مكعبا كقورل
سمي اللوف كافئيو يف اغبُت كقورل "جيد،
لو "ما لونو؟" ،إنبسي لو اسم اللوف ،إذا حاكؿ أف ي ِّ
شعيب إنو األزرؽ" ،كاصلي مع مضاعفة الفرص كي هبيبك بطريقة التعبَت.
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رواية حكاية ـ1ـ
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الكفاءة اللفظية .احملادثة ٘-ٗ :سنوات.
اإلدراؾ ،االستجابة اللغوية ٗ-ٖ :سنوات.
اإلندماج االجتماعي .التفاعل الفردم ٖ-ٕ :سنوات.
الهدف :ربسُت قدرات اللغة التعبَتية كالذاكرة.

الغرض :حكاية قصة رآىا حديثا مع إستعماؿ القليل من اإلشارة.
األدكات :تلفاز.

اإلجراء :مركة ال بد ؽبا أف تستعمل قدراهتا اللغوية اليت تتطور مع الوقت بشكل صحيح
كدبا أهنا ربب التلفزيوف سوؼ تُوظِّف قدراهتا يف احملادثة عند مشاىدهتا التلفزيوف.
عندما تشاىد منظرا مفضبل عندىا يف التلفزيوف ـ كمن األحسن أف يكوف بسيطا كقصَتا
شاىدتْو .حاكرل أف ذبعليها ربكي لك كل ما رأت.
ـ .إطرحي عليها بعض األسئلة على ما َ
مثبل :إذا شاىدت رسوـ متحركة مثل "توـ ك جَتم"،قورل ؽبا" :ماذا يفعل توـ؟" إذا أجابت
قورل ؽبا" :ماذا حدث بعد ذلك؟ .حاكرل أف ذبعليها ربكي اؼبشهد على قدر استطاعتها.
كررم ىذا التمرين أثناء اسًتاحتها كي ال تظن بأنك ترغمينها على تنفيذ التمرين.
يبكنك أف ت ِّ
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رواية قصة ـ2ـ

الكفاءة اللفظية .اغبادثة ٙ-٘ :سنوات.
اإلدراؾ ،االستجابة اللغوية ٗ-ٖ ،سنوات.
الهدف :ربسُت قدرات احملادثة كمؤىبلت اإلندماج االجتماعي.
الغرض :تعريف أربعة أك طبسة فبيزات الصورة دكف اغبث على ذلك.
األدكات :كتاب الصور البسيطة.

ربساف فيو بالراحة كيبكنكما رؤية الكتاب بوضوح.
اإلجشاء :إجلسي مع كماؿ يف مكاف َّ
توجهي نظره كبو ـبتلف
أَ ِره صورة كاشرحيها لو بالتفاصيل الذم يقدر عليو .يف البداية عليك اف ّ
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األجزاء اليت تتكوف منها الصورة مع مواصلة تعريفها لو .لكن تدرهبيا اجعليو يصف معك الصورة
كىذه مباذج لؤلسئلة اليت يبكن اف تطرحبها عليو.
 ماذا يرتدم الطفل؟
 ما ىو شعوره؟
 ىل توجد حيوانات يف الصورة؟
حاكرل أف تضعيو يف اإلذباه الصحيح مث اتركيو يصف لوحده الصورة.
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مفاىيم الزمن

الكفاءة اللفظية ،التعبَت  ٙ-٘ :سنوات.
اإلدراؾ ،االستجابة اللغوية ٗ-ٖ :سنوات.
الهدف :ربسُت عدد اؼبفردات كفهم مصطلحات الزمن.
الغرض :إستعماؿ كلمة "أمس ،اليوـ ،غدا" بشكل صحيح.
األدكات .كرقة كبَتة من الورؽ اػبشن ،ماركور ،صور تعرب عن أحداث يومية للطفل.

اإلجشاء :قومي بإعداد جدكؿ يتضمن أياـ األسبوع (أنظر الصورة) .إستعملي الصور
فسريو لو.
لتوضيح ما سيقوـ بو "عماد" يف كل يوـ .يف كل صباح أحضرم عماد كأ ِره اعبدكؿ ك ِّ
إبدئي بالعمل الذم سيقوـ بو أثناء النهار .قورل":عماد ،أنظر .اليوـ تذىب إذل اؼبدرسة ،تأكل
كرر ما قلتو لو.
معكركنة عند الغذاء كتشاىد التلفاز" ،كأبرز كلمة "اليوـ" جيِّدا ،كاطليب منو أف ي ِّ

يبكنك أف تُسقطي إحدل النشاطات من الربنامج اليومي كتقورل لو" ،ماذا سنفعل اليوـ أيضا؟".
كررم التمرين لكن إبدئي بتعليمو كلمة "أمس".
كعندما وبس عماد بالراحة مع كلمة "اليوـ" ِّ ،
عندما تستعرضُت نشاطات اليوـ تراجعي إذل اػبلف بيوـ يف األجندة كبيٍِّت لو ماذا فعل يف
األمس ،قورل":أنظر  ،عماد ،أمس كنت يف اؼبدرسة ،أكلت النقانق يف الغذاء كلعبت يف
اػبارج" ،مث قورل لو" :ماذا فعلت أمس؟" ،إذا دل يعرؼ أكقفيو أماـ اعبدكؿ .من اؼبمكن
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إستعماؿ الرموز مثبل كجو مبتسم كي يفهم اليوـ الذم كبن فيو .إذا تعلم "عماد" استعماؿ
كررم العملية مع كلمة"غدا".
"أمس"" ،اليوـ" بصورة صحيحة ِّ

)225

أيام األسبوع

الكفاءة اللفظية ،التعبَت  ٙ-٘:سنوات.
اإلدراؾ ،االستجابة اللغوية ٗ-ٖ :سنوات.
الهدف :ربسُت لغة التعبَت كفهم مصطلحات الزمن.

الغرض :تسمية أياـ األسبوع بانتظاـ.

األدكات :جدكؿ نشاطات األسبوع (أنظر التمرين ٕٕٗ).

اإلجشاء :عندما يكوف "عماد" قادرا على استعماؿ "اليوـ"" ،غدا"" ،أمس" بشكل جيد،
علِّميو اآلف أياـ األسبوع .كاصلي نفس التمرين السابق لكن أدخلي ىذه اؼبرة أظباء األياـ .مثبل
خذيو أماـ اعبدكؿ كقورل لو" :أنظر عماد ،اليوـ االثنُت ستذىب إذل اؼبدرسة ،تأكل اؼبرطبات يف
كررما قلتو لو .إذا نسي اليوـ قورل":إنتبو عماد ،اليوـ
الغذاء كتذىب للسباحة" ،كاجعليو ي ِّ
االثنُت ،ما ىو اليوـ؟ اليوـ ىو االثنُت" ،إجعيلو ينطق أظباء األياـ يف كل جزء من التمرين.
ت يف اغبديقة كأكلت
ِّ
كررم الطريقة اؼبستعملة يف التمارين السابقة قائلة" :أمس ىو األحدُ ،كْن َ
يبتزا" .كعندما تطرحُت عليو أسئلة حوؿ مواضيع اعبدكؿ ،إسأليو من حُت آلخر مستخدمة فقط
اسم اليوـ .مثبل :عوضا أف تقورل لو" :ماذا فعلت أمس" قورل":أمس ىو األحد ،ماذا فعلت يوـ
يرددىا معك .يف
األحد؟" .بعد تكرارالتمرين يف كل مرة ،ظبي أياـ األسبوع بانتظاـ ،كحاكرل أف ِّ
البداية تربطُت بُت األياـ ككلمات يعرفها مثل "أمس" "اليوـ" "غدا" ،لكن عندما يصبح أكثر
خربة ذباكزم يف بعض األحياف يوـ من أياـ األسبوع كاطليب منو ماذا سيفعل يف يوـ كذا من
األسبوع.
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اإلثنُت

الثبلثاء

األربعاء
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اػبميس اعبمعة

اليوـ
صورة 2 . 7ـ نموذج للبرنامج اليومي

 -8اإلستقالليةوجهة لتعليم األطفاؿ التوحديُت اؼبؤىبلت اليت
ىذا اؼببحث حوؿ اإلستقبللية يقدـ سبارين م َّ
تسمح ؽبم دبباشرة أعماؽبم باستقبللية يف ؿبيطهم ،كاجملاالت اؼبهمة اليت من خبلؽبا يتوجب
تطوير اؼبؤىبلت ىي :األكل ،الذىاب إذل اؼبرحاض ،االغتساؿ ،إرتداء الثياب.
~ ~ 180

النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ د

)226

جروب أخصائي التخاطب ( عماد السعدني )

080

أكل مواد غذائية في شكل أصابع

اإلستقبللية ،االعتماد على النفس يف األكلٔ-ٓ :سنة.
اغبركة الدقيقةٔ-ٓ :سنة.
التقليد ،اغبركة ٔ-ٓ :سنة.
الهدف :تطوير القدرة على األكل بطريقة مستقلة.

الغرض :اؼبسك كاألكل ؼبواد غذائية على شكل أصابع دكف مساعدة.
األدكات :أغذية يف شكل أصابع مثل :النقانق ،اػببز ،اعبزر اؼبطبوخ مقطعة قطعا قابلة للمسك.

اإلجشاء :أجلسي "أنس" على كرسي عاؿ كضعي أمامو كمية من اؼبواد الغذائية يف شكل
كجهيها كبو فمك .قومي
أصابع تعرفُت بأنو وببها .تأكدم من أنو يراؾ كالتقطي قطعة ببطئ ك ِّ
حبركات مبالغة للتعبَت عن كوف ما أكلتو لذيذ .كأفهمي أنس بأنو يتوجب عليو أف يفعل مثلك.
كجهي يده يف الوقت الذم تعطينو بيدؾ األخرل
إذا دل يقلدؾ كبدأ يلعب بالقطعة الغذائيةِّ ،
مثاال كي يقلده .إحرصي أف تكوف حركاتك كاضحة الداللة كحاكرل أف تركزم انتباىو مع يديك
أثناء البياف ،ىنئيو يف كل مرة يأكل فيها ،حىت كاف كاف دبساعدتك ،حاكرل أف تكتشفي اؼبواد
الغذائية اليت يهواىا كاليت يرفضها ،ألف التمرين يصبح سهبل باستعماؿ اؼبواد اليت وبب "أنس"
أكلها .كلزيادة كفاءة اغبركة الدقيقة ِّ
خفضي تدرهبيا من حجم القطع.
)227

الشرب في كوب

اإلستقبللية يف األكل ٔ-ٓ :سنة.
الهدف :الشرب يف كوب.
الغرض :مسك الكوب باليدين كتقريبو من الفم.

األدكات :كوب ببلستيكي خفيف ،عصَت الفواكو اؼبفضل.
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اإلجشاء" :فريد" يشرب عندما سبسكُت لو الكوب كلكن ال وبب ؼبسو ،يرفض كل تغيَت،
عليك بتغيَت ذلك بطريقة تدرهبية كي يتمكن من القبوؿ دكف قلق .إتبعي ىذه اؼبراحل بالتدريج.
 اؼبرحلة األكذل :كوين كراءه ،إمسك الكوب بيدؾ كارفعيها كبو فمو.
 اؼبرحلة الثانية :كوين كراءه .ضعي يديو على الكوب كيديك فوؽ يديو كارفعي
الكوب.
 اؼبرحلة الثالثة :نفس اؼبرحلة الثانية كلكن امسكي قبضتو كي وبكم اؼبسكة.
 اؼبرحلة الرابعة :قلِّلي من قبضتك على يديو كي تعطينو األماف لكن هبب أف تكوف
عضبلتو ىي من يقوـ بالعمل.
 اؼبرحلة اػبامسة :قلِّلي من مساعدتك إذل أف تصل إذل ؼبسة خفيفة على ذراعيو
كي تُذكريو دبا يفعل.
)228

األكل بالملعقة

اإلستقبللية يف األكل ٕ-ٔ :سنة.
اغبركة الدقيقة ،اؼبسك ٔ-ٓ :سنة.
اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة باليد  ٔ-ٓ :سنة.
الهدف :تطوير قدرة األكل باستقبللية.
الغرض :األكل بإستعماؿ اؼبلعقة دكف قلبها كثَتا.
األدكات :اؼبلعقة.

اإلجشاء :عندما يكوف "إحساف" قد تعلم كيف يلتقط الغذاء كوبتف بو يف اؼبلعقة
(أنظرالتمرين .)ٜٛاآلف ىو ُمهيَّأ للبدء يف إستعماؿ اؼبلعقة يف األكل بصفة مستقلة .عندما
حضرم األغذية اليت وببها كاليت يسهل االحتفاظ هبا يف اؼبلعقة مثبل:
يتعلم األكل باؼبلعقةِّ ،
كجهيو كي يضع اؼبلعقة
الفريك ،البطاطا اؼبرحية ،القشدة .أعطو اؼبلعقة كضعي يدؾ حوؿ يده ك ِّ
يف الغذاء كبعدىا ساعديو كي يضعها برفق يف فمو ،كبعد كل ملعقة ىنئيو .قلِّلي من مراقبتك
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ليده ،بدءنا بتخفيض الضغط على يده مث سحب يدؾ تدرهبيا حىت تصل إذل الكوعُت مث الذراع
مث تركو كليا.
كررم مع أغذية أخرل ـبتلفة حىت يتمكن من األكل بنفسو.
ِّ

)229

اإلستعمال الصحيح للملعقة

اإلستقبللية يف األكل ٕ-ٔ :سنة.
اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة باليد ٔ-ٓ :سنة.
األلفة االجتماعية ،اإلستقبللية ٕ-ٔ :سنة.
الهدف :ربسُت القدرة على األكل بانفراد كربسُت السلوؾ أماـ مائدة الطعاـ.

الغرض :األكل باؼبلعقة بطريقة مستقلة كصحيحة.
األدكات :ملعقة.

حضرم اؼبواد الغذائية اليت ال تؤكل باألصابع ،عندما ذبلس مرًن عند مائدة
اإلجراءِّ :

صحنها أمامها يف اغباؿ .إجلسي كاجليب انتباىها كقورل" :مرًن ،نأكل
الطعاـ ،ال تضعي ؽبا ْ
كجهيها كبو فمك ُم ِّرددة:
باؼبلعقة" .خذم ملعقتك كحبركة مبالغة إغمسي ملعقتك يف األكل ك ِّ
كجهيها يف احملاكالت األكذل .قلِّلي
"نأكل باؼبلعقة" .اآلف ضعي صحنها أمامها كاؼبلعقة يف يدىا ك ِّ
حركي
من مراقبتك ليدىا تدرهبيا حىت ت ِّ
وجهي بنفسها اؼبلعقة .إذا حاكلت إستعماؿ أصابعهاِّ ،
الصحن كبو مركز اؼبائدة كقورل" :ال ،نأكل باؼبلعقة" .أَ ِرىا من جديد كيفية إستعماؿ اؼبلعقة
بغمس اؼبلعقة يف الطعاـ كتوجيهها إذل فمك .أعيدم ؽبا الصحن كضعي اؼبلعقة يف يديها ،إذا
استعملت اؼبلعقة ،ابتسمي كقورل" :ىكذا تأكل مرًن" .ك إذا عادت إذل أصابعها ،إنزعي منها
الصحن ،كىذا يف كل مرة رباكؿ إستعماؿ أصابعها ،مث أعيدم ؽبا الصحن بعد دقيقة مع اؼبلعقة.
ىذه العملية ذبعلها تفهم بأهنا هبب عليها إستعماؿ اؼبلعقة عند األكل .كمن اؼبهم إستعماؿ
الغذاء الذم رببو للحصوؿ على نتائج جيدة ،ال تسمحي ؽبا باألكل بأصابعها ما بُت الوجبات
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منسقة ،إذا
الرئيسية ،طاؼبا أهنا دل تتعلم إستعماؿ اؼبلعقة .ىذا الربنامج هبب أف يطبق بطريقة َّ
ظبحنا ؽبا بإستعماؿ األصابع يف بعض األحياف كمنعناىا يف أكقات أخرل قد تشعر باإلحباط
كالضياع .لذلك هبب أف يتضمن األكل مواد تستعمل فيها اؼبلعقة فقط.
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الشرب في اناء

اإلستقبللية يف األكل ٕ-ٔ :سنة.
اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة باليد  ٕ-ٔ :سنة.
التقليد ،اغبركة ٕ-ٔ :سنة.
الهدف :تطوير القدرة على األكل باستقبللية.

الغرض :الشرب باليدين يف إناء دكف سكبو.

األدكات :إناء غَت قابل لبلنكسار.

اإلجراء :إجلسي قرب الطاكلة ُمقابِلة "قاسم" ،أعطو إناءن كدعيو يلعب بو قليبل كي يعتاد
مسكو .مث خذم اإلناء كأَ ِره كيف يبسكو بيده .ضعي يديو حوؿ اإلناء يف اؼبكاف اؼبناسب
ْ

كامدحيو .إرفعي اإلناء ببطئ كبو فمك مث أعيده إذل الطاكلة ،بعدىا إرفعيو إذل فم "قاسم"
كأعيده إذل الطاكلة .عندما وبس قاسم بالراحة عند مسكو اإلناء إملئيو بكمية قليلة من السائل.
كباستعماؿ يدؾ أغلقي على يديو اؼبمسكة لئلناء كك ِّجهي اإلناء برفق كبو فمك ،قورل":نشرب"،
كاجعلي اإلناء يبيل قليبل كي تشرب منو .مث أعيدم اإلناء إذل الطاكلة .إرفعي اإلناء كبو شفيت
قاسم كقورل" :إشرب"  ،مث اجعلي اإلناء يبيل قليبل كبو شفيت قاسم كي يستقبل كمية قليلة من
السائل .إذا كاف وبب ىذا السائل فإنو يفتح فمو ليشرب .أعيدم اإلناء إذل الطاكلة مباشرة.
أبعدم يديو عن اإلناء كقورل" :شربْت ،جيد" .عندما يشعر قاسم بالراحة يف الشرب
توجهُت فيها اإلناء كبو فمك .كقللي تدرهبيا من إحكامك على
دبساعدتك ،إحذيف اؼبرحلة اليت ّ
يديو ،بدءنا بًتكو يضع اإلناء على الطاكلة لوحده ،مث تركو يشرب لوحده ،مث يقوـ بالتمرين دبفرده.
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يف البداية قد يقلب اإلناء لكن ذباىلي ذلك كال تُظهرم إنزعاجك كال تتوقفي يف كسط التمرين
لتطهَت ما سكبَو ألف قاسم حباجة للتواصل.
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نزع الثياب  :الجوارب

اإلستقبللية يف اللباس ٕ-ٔ :سنة.
اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة باليد  ٕ-ٔ :سنة.
الهدف :نزع الثياب ذاتيا.

الغرض :نزع اعبوارب دكف مساعدة.

األدكات :جوارب كبَتة ،قاركرة بغطائها.

اإلجراء :إبدئي باستعماؿ جوارب كبَتة كقاركرة قابلة لئلغبلؽ بغطاء ببلستيكي .تأكدم

من أف "ماريو" تنظر كبوؾ كضعي قطعة حلول داخل القاركرة مع غلق القاركرة غلقا خفيفا .مث
ثبِّيت اعبورب على القاركرة يف أعبلىا بصفة مرخية أم سهلة النزع (أنظرالتمرين ٖٓٔ) .خذم
يد ماريو كساعديها على جذب اعبورب من القاركرة .مث ساعديها يف إهباد اؼبفاجأة (اغبلول).
كررم التمرين مرارا حىت تتوصل إذل نزع اعبورب دكف صعوبة كدكف مساعدة .عندما تتمكن من
ِّ
نزع اعبورب دكف صعوبة من القاركرة قومي بوضع نفس اعبورب بطريقة مرخية على رجلها أم
أدخلي رجلها يف اعبورب ،تأكدم من أهنا متوازنة يف اعبلوس .أتركي طرؼ اعبورب كي يسهل
كررم التمرين مرات عديدة هبذا اعبورب الكبَت مث انتقلي إذل اعبورب
عليها مسكو كجذبوِّ .
اػباص هبا .إبدئي جبذب جورهبا من القاركرة مث رجلها .كال تساعديها إال للضركرة.
)232

األكل بإستعمال الشوكة.

اإلستقبللية يف األكل ٖ-ٕ :سنوات.
اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة باليد ٕ-ٔ :سنوات.
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الهدف :ربسُت القدرة على األكل بطريقة مستقلة.

الغرض :األكل باستعماؿ الشوكة.
األدكات :شوكة ببلستيكية.

اإلجراء :عندما يكوف "فارس" قد تعلم إستعماؿ اؼبلعقة ،علِّميو كيف يستعمل الشوكة.

إستعملي شوكة ببلستيكية خفيفة أطرافها الشوكية غَت مؤذية .إستعملي أغذية سهلة اإللتقاط
بالشوكة مثل :اعبزر اؼبطهي ،اؼبشم كحبذا لو كانت فبا وببو فارس .أَ ِره كيف يبسك الشوكة
كجهي
بيده ككيف ترفعينها إذل فمك ،مث ضعي الشوكة يف قبضة يده كاحكمي عليها بيدؾِّ .
كجهي الشوكة بالتناكب
كررم ىذه اغبركة مرات عديدةِّ .
الشوكة برفق كبو فمو مث إذل الطاكلةِّ .
مرة إذل فمك كمرة إذل فمو .كعندما يعتاد ذلك ضعي مادة غذائية يف صحنو .أحكمي جيِّدا
كجهي يده كي يغرز الشوكة يف قطعة الغذاء ،إرفعي الشوكة ببطئ كبو فمك.
قبضتو للشوكة ك ِّ
كتأكدم من نظره إليك عندما تضعُت الغذاء يف فمك مث اسحيب الشوكة برفق .أعيدم الشوكة
إذل الطاكلة ككِّررم العملية ،لكن ىذه اؼبرة بتوجيو الشوكة كبو فمو كقورلُ ":ك ْل ،فارس" ،كضعي
األكل يف فمو برفق ،أغلقي أسنانو كاسحيب الشوكة برفق مث ضعي الشوكة على الطاكلة كامدحيو
سجلي األغذية اليت
على األكلة اعبيدة .كاصلي ىكذا مع التقليل من التحكم يف يده تدرهبياِّ .
وببها "فارس".

)233

التمييز بين ما ىو صالح وغير صالح لألكل.

اإلستقبللية يف األكل ٖ-ٕ :سنوات.
اإلدراؾ ،التصنيف يف فئة ٖ-ٕ :سنوات.
اإلدراؾ ،االستجابة للغة ٕ-ٔ :سنة.
الهدف :ربسُت القدرة على األكل الذايت.

الغرض :التمييز بُت اؼبواد الغذائية الصاغبة كغَت الصاغبة لؤلكل.
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األدكات :مواد غذائية ،مواد غَت غذائية مثل اؼبكعبات ،اغبلقات.

اإلجراء :إجلسي مع "زينب" أماـ الطاكلة ،ضعي قطعة غذاء كشيئا غَت صاحل لؤلكل

أمامها على الطاكلة مثبل "حلول كمكعب" ،قورل ؽبا "كلي" كأشَتم ؽبا كي تأكل األشياء
حركي
اؼبوضوعة على الطاكلة ،إذا اختارت اؼبكعب ،إنزعي يدىا ك ِّ
كجهي انتباىها كبو اؼبكعب ك ِّ
كجهي يدىا كبو قطعة اغبلول كقورل "جيد لؤلكل"
رأسك كقورل" :ليس جيِّدا لؤلكل" ،مث ِّ
كامدحيها يف اغباؿ.
إنزعي بسرعة الشيء غَت القابل لؤلكل من الطاكلة كع ِّوضيو بزكج من األشياء األخرل.
كررم العملية بتغيَت األشياء الصاغبة كغَت الصاغبة لؤلكل .إحرصي على استعماؿ مواد كثَتة
ِّ
كـبتلفة مثل :الصابوف  ،األقبلـ....إخل كي تفهم ،كاشكريها يف كل مرة زبتار اعبواب األحسن
كتبعد كل ما ىوغَت صاحل لؤلكل.
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ارتداء الثياب :صدرية

اإلستقبللية يف اللباس ٖ-ٕ :سنوات.
الهدف :ارتداء الثياب ذاتيا.
الغرض :إرتداء قميص (تريكو).
األدكات :قميص اكتريكو.

كررم ىذه العملية اآلتية كلما قُمت دبساعدة "كردة" يف ارتداء قميصها .ضعي
اإلجراءِّ :

ذراعها األيبن يف الكم األيبن ،كضعي الكم األيسر على الكتف األيسر كقورل "كردة إلبسي
كررم ىذه الطريقة البسيطة
القميص"ِّ ،
كجهي ذراعها األيسر كبو الكم .كامدحيها يف اغباؿِّ .
عدة مرات مع التقليل من اؼبساعدة حىت تتمكن من كضع الذراع يف الكم اؼبناسب ،مع كوف
الذراع اآلخر داخل كمو.
عندما تتمكن من اقباز ىذه اؼبرحلة دكف مساعدتك ،يبكنك االنتقاؿ إذل اؼبرحلة الثانية،
أَ ِرىا كيف سبسك القميص اؼبفتوح كإدخاؿ الذراع يف الكم اؼبناسب .بيٍِّت ؽبا يف كل مرة نفس
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الطريقة يف مسك القميص اؼبفتوح .مث ضعي الكم اآلخر على الكتف كاجعليها تواصل كما يف
ترددم قبل كضع الكم الثاين على كتفها كي
السابق .إذا إعتادت تنفيذ اؼبرحلتُت مع ال ُك َّمُتَّ ،
ترين إذا كاف باستطاعتها إهباد الكم بنفسها .كال تنسي أف تقورل" :إرتدم القميص" ،كضعيها
على الطريق الصحيح إذا احتاجت لذلك .ال بد من بعض الوقت كي تتعلم إرتداء القميص.

)235

إرتداء الثياب :السروال

اإلستقبللية يف اللباس ٖ-ٕ :سنوات.
الهدف :إرتداء الثياب ذاتيا.
الغرض :إرتداء سركاؿ دكف مساعدة.
األدكات :سركاؿ.

اإلجشاء :ؼبا تقومُت بتغيَت مبلبس "عمار" ،إرفعي سركالو حىت يبلغ مستول نصف الفخذ
كاجعلي يديو سبسكاف األطراؼ العليا للسركاؿ ،كضعي يديك على يديو كقورل" :عمار ،إرفع
السركاؿ" ،كساعديو على رفع السركاؿ إذل مستول اػبصر .إمدحيو ككِّررم ىذه اػبطوة حىت
تشعرين بأنو يساعدؾ يف رفع السركاؿ ،مث قللي من مساعدتك تدرهبيا حىت يتمكن من تنفيذ
ىذه اػبطوة لوحده .بعد ىذه اؼبرحلة قومي باؼبرحلة الثانية كىي رفع السركاؿ إذل الركبتُت فقط مث
إذل الكعبُت ،كبالنسبة ؽبذه اؼبرحلة األخَتة ال بد لو أف ينحٍت .هبب أالَّ تنتقلي إذل مرحلة أخرل
حىت يتمكن من اؼبرحلة السابقة .ال تنسي أف تقورل لو يف كل مرة ":عمار إرفع السركاؿ" .عندما
يتمكن من تنفيذ ىذه اؼبراحل كلها إبدئي بتعليمو كيف يُدخل رجليو يف أكماـ السركاؿ ،أقعديو
على كرسي كىيِّئي السركاؿ كي يسهل عليو إدخالو أم تكوف األكماـ فبددة كقورل" :عمار،
كجهي يديو كي يُبقي السركاؿ مفتوحا مث أَ ِره كيف يُدخل رجليو كاحدا تلو
إلبس السركاؿ"ِّ ،
اآلخر .كقورل من جديد" :عمار ،أَ ْد ِخل السركاؿ" ،كاجعليو يقوـ كي يُكمل الباقي كما يف
اؼبراحل السابقة .يف البداية ساعديو كي هبد مقدمة السركاؿ ،كتأكدم من أف رجليو يف الكم
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الصحيح من السركاؿ ،كساعديو على ربط السركاؿ .ال تنتظرم منو أف يكتسب ىذه اؼبؤىبلت
يف كقت قصَت كامدحيو بعد كل مرحلة .إمسكي السركاؿ بنفس الطريقة يف كل مرة كي يرل
جانب اؼبقدمة.
)236

تعلم النظافة

اإلستقبللية ،الذىاب إذل اؼبرحاض ٖ ،ٕ :سنوات.

الهدف :ربسُت النظافة الشخصية.

الغرض :الذىاب إذل اؼبرحاض باستقبللية.
األدكات :كعاء.

اإلجراء:

 توجيهات عامة:






اإلجراء الخاص:

عند تعليم "خالد" ،فإف العامل اؼبهم ىو الثَّبات على سلوؾ اهبايب .كل
إحتجاج أك عدـ رضا كحىت النظرة البلئمة يبكن أف تُربِكو.
إعطو توجيهات من حُت آلخر كاستعملي كلمات بسيطة مثل"،"pipi
"مبللة"" ،جافة" .إمدحيو هبدكء كسركر يف كل مرة ينجح فيها.
كللفعالية أكثر إمدحيو بكرـ لكل ؾبهوداتو اؼبكللة بالنجاح كال تعاقبيو
بنظرتك البلئمة عند كل خطأ.
ال تنزعي ثيابو إال يف اغبماـ كي يربط مابُت مشكل النظافة كاؼبرحاض.

ضعي خالد على الوعاء كل ساعة ؼبدة طبس دقائق ،قوديو برفق كهبدكء دكف أف تُظهرم
لو عدـ رضاؾ على أخطائو .قفي أمامو عندما يكوف جالسا على الوعاء كاضبلي معك مكافأة
قدميها لو إذا استعمل الوعاء بشكل صحيح .كإذا دل تكن ىناؾ نتيجة بعد طبس دقائق،
كي تُ ِّ
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يتغوط فيو غالبا كي
إسحبيو هبدكء لكن ال تُعطو مكافأة كال سبدحيوِّ .
سجلي الوقت الذم َّ
تكتشفي برناؾبو الطبيعي يف التخلص من الفضبلت .ضعيو كل صباح فوؽ الوعاء ،كقبل الغذاء،
كقبل اػبركج كقبل النوـ .قومي بإعداد جدكؿ غبصص اعبلوس على الوعاء كأظهريو ػبالد .أرظبي
قبمة ذىبية على اعبدكؿ لكل قباح كي يرل بأنك فخورة بو.

)237

الشطف se rincer

اإلستقبللية يف الغسل ٖ-ٕ :سنوات.
اغبركة الدقيقة ٖ-ٕ :سنوات.

الهدف :الغسل بطريقة مستقلة.

الغرض :شطف فقاعات الصابوف بإستعماؿ قفاز مرحاض مبلل.
األدكات :قفاز ،صابوف.

اإلجراء :عندما تُػغَ ِّسلُت "سامية" ،إستعملي الصابوف يف يديها لتظهر الرغوةُ .ش ِّدم
كجهيها كي ِ
تغمسها يف اؼباء مث
إنتباىها كبو فقاعات الصابوف .ضعي القفاز يف إحدل يديها ك ِّ

كررم ىذه العملية لكل
قورل "إشطفي ذراعك" ،كساعديها كي سبسح الصابوف من ذراعيهاِّ .
جزء من أجزاء اعبسم يف كل مرة تغتسل فيها "سامية" .كعندما تشعرين بأهنا بدأت هتتم باألمر
قلِّلي من مراقبتك ؽبا .كعندما يصبح كل الصابوف فبسوحا قورل ؽبا" :أقبزنا العمل" ،مث بيٍِّت ؽبا
كيف تنزع القفاز .ضعي يديها بصورة صحيحة على القفاز كساعديها على إدخاؽبا يف اؼباء
لزيادة قوة اليدين.
)236

قفل األزرارـ1ـ

اإلستقبللية يف اللباس ٖ-ٕ :سنوات.
اغبركة الدقيقة ،التنسيق عن يد ٖ-ٕ :سنوات.
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الهدف :ارتداء الثياب بطريقة مستقلة كربسُت التنسيق يف اغبركة الدقيقة.

الغرض :ربط زر كبَت على لوحة.
األدكات :كارتوف ،قماش ،زر كبَت.

اإلجراء :إصنعي لوحة لؤلزرار بلصق قطعة قماش على كرؽ خشن "كارتوف" ،قومي
خبياطة زر على جانب القطعة كيف اعبانب اآلخر إعملي فتحة للزر (أنظر الصورة) .هبب أف
يكوف الزر سهل الدخوؿ يف الفتحة .كوين كراء "ميساء" ،كاللوحة أمامها فوؽ الطاكلة .خذم
كجهيها كي تلف جانيب القطعة كتقفل الزر .إجعلي أصابعها اإلهباـ كالسبابة يبسكاف
يديها ك ِّ
كررم العملية
الزر كقورل" :إدفعي" ،ك ِّ
كجهيها كي تدخل الزر يف الفتحة .إمدحيها يف اغباؿ ِّ
مرات عديدة حىت تتمكن من إدخاؿ الزر دكف مساعدة .كعندما تتمكن من إدخاؿ الزر دكف
مساعدة إنتقلي إذل قطعة أكرب فيها أزرار كثَتة.

صورة 1.8.ـ لوحة بسيطة بأزرار للقفل.
)236

قفل األزرارـ2ـ

اإلستقبللية يف اللباس ٗ-ٖ :سنوات.
اغبركة الدقيقة :التنسيق بُت اليدين.
اغبركة الدقيقة ،اؼبسك  ٕ-ٔ:سنة.
الهدف :إرتداء الثياب ذاتيا كربسُت االنسجاـ يف اغبركة الدقيقة.
الغرض :قفل كفتح أزرار سًتة صوفية دكف مساعدة.
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األدكات :سًتة صوفية بأزرار كبَتة.

اإلجراء :هبب أف تكوف األزرار كبَتة كليِّنة كمرخية كي تسهل على "عادؿ" .اآلف "عادؿ"

قادر على قفل أزرار لوحة بسيطة كما يف التمرين السابق ،كيف ىذا التمرين سيتعلم كيف يفتح
أزرار قميصو الصويف (تريكو) كىو البس لو .إجعليو يبسك طرؼ القميص بيده يف الوقت الذم
كجهي يده كي يدفع الزر داخل الفتحة .إمدحيو
يبسك فيو الزر بإهبامو كسبابتو كقورل" :إدفع" ك ِّ
كررم التمرين مع كل األزرار كيف كل مرة قلِّلي من ربكمك يف يده حىت يتمكن لوحده من
ك ِّ
فتح كغلق األزرار .ال تنسي أف تساعديو يف ؾبانسة األزرار لفتحاهتا بالبدء من األسفل إذل
األعلى.

)242

السكب

اإلستقبللية يف الشرب ٗ-ٖ :سنوات.
اغبركة الدقيقة ٗ-ٖ :سنوات.
الهدف :ربسُت القدرة على التغذية الذاتية كالتحكم يف اغبركة الدقيقة.

الغرض :سكب سوائل من القاركرة إذل أكعية صغَتة دكف مساعدة كدكف قلبها.

ملوف غذائي.
األدكات :قاركرة ببلستيكية ،كؤكس ببلستيكية شفافة كعلبو عصَتِّ ،

اؼبلوف الغذائي ،هبب أالَّ
اإلجراء :ضعي قليبل من اؼباء يف القاركرة كأضيفي ؽبا قطرات من ِّ

سبتلئ القاركرة كي ال تكوف ثقيلة على "نعيم" .ضعي كأسُت من الببلستيك يف صينية،
سهل عملية التنظيف بعد التمرين  ،أما إستعماؿ الكؤكس الشفافة فلِ
كي
كاستعماؿ الصينية يُ ِّ
ْ
يرل "نعيم" مقدار السائل اؼبتواجد داخلها .أرظبي خطوطا مرئية على الكؤكس كي يرل نعيم مىت
يتوقف عن سكب السوائل ،بيٍِّت لنعيم كيف يرفع القاركرة كيسكب بعض اؼباء يف الكأس .مث
ضعي يده على مقبض القاركرة كساعديو على رفعها كقورل" :أسكب" كساعديو على سبييل
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القاركرة لسكب اؼباء اؼبلوف .كعندما يصل إذل اػبط قورل" :توقف" ،كأرجع يده إذل اػبلف
كامدحيو يف اغباؿ.
كررم التمرين مرتُت أك ثبلثة يف كل حصة .كعندما يصبح متمكنا أعيدم التمرين
ِّ
باستعماؿ أكاين غَت شفافة .كدبا أف نعيم ال يبكنو رؤية اػبط عند ملئ ىذه األكاين قومي بتوجيو
تركيزه كبو أعلى اآلنية .كبيٍِّت لو مىت يتوقف حىت يتمكن من التحكم يف القاركرة جيِّدا .اآلف
إحذيف التوجيهات اللفظية كأنظرم إذا كاف يعرؼ مىت يتوقف عن السكب .كعندما يصبح أكثر
صا كي يسكب السوائل لو كعبميع أفراد العائلة.
خربة أعطو فُػَر ن

)241

تنظيف األسنان

اإلستقبللية يف االغتساؿ ٗ-ٖ :سنوات.
اغبركة الدقيقة ،اؼبعاعبة ٗ-ٖ :سنوات.
الهدف :ربقيق النظافة.

الغرض :تنظيف األسناف ذاتيا.
األدكات :فرشاة أسناف ،معجوف أسناف.

اإلجراء :اجعلي "صابر" أماـ اؼبرآة كي يراؾ كأنت تغسلُت أسنانك كت َّ
أكدم من نظره

كبوؾ كباألخص اذل كجهك .إجعليو يبسك الفرشاة كي تضع اؼبعجوف عليها ،كآتيو من كرائو
كجهي برفق يده كبوفمو ككلِّميو هبدكء .أغلقي فكو بيدؾ األخرل كساعديو كي
مقابلة اؼبرآة ك ِّ
وبرؾ الفرشاة برفق من األعلى إذل األسفل ،قللي من ربكمك يف يده تدرهبيا عندما تشعرين
برغبتو يف فرؾ أسنانو لوحده.
يف البداية يبكنك كضع القليل من اؼبعجوف يف طرؼ أصبعك كدلِّكي هبا لثَّتو كي تقللي
من حساسيتة للمعجوف .أحرصي أف تكوف الفرشاة ناعمة كامنعيو من إستعماؿ الفرشاة بطريقة
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عشوائية .يف البداية ال يقبل إال حركة أك حركتُت لكن تدرهبيا زيدم يف اؼبدة الزمنية ،كإذا حاكؿ
عض الفرشاة َميِّلي رأسو كبو الوراء حىت ينفتح فكو آليا.
)242

إرتداء الثياب بسرعة

اإلستقبللية يف اللباس  ٘-ٗ :سنوات.
التآلف االجتماعي ،اإلستقبللية ٘-ٗ :سنوات.
الهدف :ارتداء الثياب بسرعة كباستقبللية.

الغرض :توقيف اؼبنبِّو كارتداء الثياب باستقبللية يف الوقت احملدد.
األدكات :منبو ،ساعة توقيت.

اإلجراء :إبدئي دبساعدة نسيمة كي زبتار ما تلبسو يف الغد قبل النوـ .ضعي كل الثياب
اليت ربتاجها يف مكاف ؿبدد كي ذبدىم بسهولة.أرىا اؼبنبو كاشرحي ؽبا أف اؼبنبو يكوف ؽبا
مرنيها على ذلك مرات عديدة ،عندما تتعلم كيف توقف
مثل"أيب كأمي" ،كبيٍِّت ؽبا كيف توقِ ُفو ك ِّ
كضحي ؽبا ساعة التوقيت ،كأعلميها أهنا إذا لبست الثياب قبل أف تصل الساعة إذل اؼبكاف
اؼبنبو ِّ
احملدد ـ كأرىا اؼبكاف ـ فسوؼ تلقى مفاجأة صبيلة .إجعلي مدة التوقيت طويلة كي تكوف ُم ِّ
تيقنة
من النجاح .عندما ي ِرف اؼبنبو إجعليها تقوـ لتوقيفو كاضبطي ساعة التوقيت ،مث راقبيها.
ال تساعديها إال عند الضركرة كبالغي يف إطرائها إذا اجتهدت يف ارتداء الثياب لوحدىا.
إذا قبحت يف الوقت احملدد كافئيها بشيء خاص رببو.

)243

تحضير اللُّمجة

اإلستقبللية يف اللباس ٙ-٘ :سنوات.
اغبركة الدقيقة ٘-ٗ :سنوات.
التآلف االجتماعي ،اإلستقبللية ٘-ٗ :سنوات.
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الهدف :ربسُت القدرة على األكل ذاتيا.

الغرض :ربضَت جملة بسيطة بطريقة مستقلة.
األدكات :مواد ضركرية لعمل جملة.

اإلجشاء :يبكنك ربضَت جملة بسيطة وببها "ضبيد" مثل البسكويت بالشكوالطة أك شيء
آخر تعرفينوَّ .
تأكدم من قدرتو على مواصلة العمل معك لتحضَت اللمجة .إذا كاف ربضَت
اللمجة يتطلب كزف اؼبواد فقومي بوزهنا َّ
كجهيو يف
مقدما ،كضعيها يف آكاين مستقلة .يف البداية ِّ
كل مراحل العمل ،مث أعطيو اغبرية يف التحضَتِّ .نوعي يف اللمجات كي يقوـ دبهاـ كثَتة أثناء
التحضَت مثل :التمديد ،إستعماؿ اؼبلعقة ،السكب.......إخل.

)244

أخذ حمام بصورة مستقلة

اإلستقبللية يف الغسل ٙ-٘ :سنوات.
الكفاءة اللفظية ،اؼبفردات ٖ،ٗ :سنوات.
الهدف :أخذ ضباـ دكف مساعدة.

الغرض :تنظيم حرارة اؼباء دكف خطورة.
األدكات :إشارة ضبراء كزرقاء.

اإلجراء :قبل أف يأخذ "ؿبمود" ضباما علِّميو كيف يُنظِّم درجة حرارة اؼباء كضعي إشارة
ضبراء فوؽ حنفية اؼباء الساخن كإشارة زرقاء فوؽ اغبنفية الباردة ،كأفهمي ؿبمود بأف ىذا ماء
ساخن كاآلخر بارد .أتركي اؼباء الساخن يصب يف اغبوض (ليس ساخنا كثَتا) كضعي يديك كيد
ؿبمود يف اغبوض كقورل" :إنو ساخن" ،مث أضيفي اؼباء الساخن جدا كضعي يدؾ كيديو مرة
أخرل كقورل" :أك ،إنو ساخن جدا".
عربم بوجهك عن حرارة اؼباء الساخن كي يفهم أنك ال رببُِّت ذلك كبالغي يف ذلك.
ِّ
اآلف علِّميو كيف يفتح اغبنفية ذات اؼباء البارد كمىت يفتحها خاصة إذا كاف اغبوض فيو ماء
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ساخن كنريد تعديل حرارتو .أقبزم معو ىذا يوميا حىت يفهم مث ضعي إشارات على اغبنفيات
األخرل يف اغبماـ كدعي اؼباء يصب كاسأليو إذا كاف ساخنا كثَتا أك قليبل.
فرؽ بُت درجات حرارة اؼباء يبكنك أف تطليب منو أف
عندما يفهم ىذه التعليمات جيِّدا كي ِّ
يستدعيك فقط كي تراقيب اؼباء قبل أف يستحم ،كىكذا يصبح أكثر استقبللية يف االستحماـ.

 -ٜالتآلف االجتماعيSociabilitée
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إف التحسن الذم يطرأ على الطفل يف لغتو كاؼبؤىبلت السلوكية األخرل يعود باألثر
اإلهبايب على إندماجو اجتماعيا .ىذا اؼببحث يهدؼ إذل زيادة اؼبؤىبلت اإلهبابية عند اإلتصاؿ
االجتماعي .كقبد يف ىذا اؼببحث سبارين هتتم بالتحكم يف الذات لكي ُْرب ًَتـ القواعد االجتماعية
مثل إنتظار الدكر.

)245

المداعبة

التآلف االجتماعي ،التفاعل الفردم ٔ-ٓ :سنة.
الكفاءة اللفظية ،النطق ٔ-ٓ :سنة.
التقليد الصويت ٔ-ٓ :سنة.
الهدف :ربسُت التفاعل االجتماعي كالتسامح عند اإلتصاؿ البدين.

الغرض :زيادة الرضا عن التصادـ البدين احملدكد.

اإلجراء :إعملي على جعل خدهبة تقبل اإلصطدامات اليت ربدث دكريا ،إبدئي برفعها مث
اتركيها تسقط مرتُت أك ثبلثة ،أح ِدثي صوتا مثل" :ىوب ،كك" ،"hop.Wou"،كاجعليها تُقلِّ ِ
دؾ،
ْ
ْ
ت ىذا التصادـ كاصلي التمرين ككلِّميها برفق كي تطمئن .كعندما هتدأ أرجحيها يبينا
رفض ْ
إذا َ
كمشاال لكن حذار أف ُزب ِيفيها إذا كانت اغبركات سريعة.
زيدم من اؼبدة الزمنية تدرهبيا كي تصبح أكثر تساؿبا مع االتصاؿ اعبسدم مثبل :ترفعينها
كهتزينها مرة كاحدة عند البداية يف كل حصة مع تكرار اغبصص خبلؿ النهار .كعندما تَشعُرين
هبدكئها زيدم يف العدد إذل مرتُت ،كهبذه الطريقة ترفعُت درجة تقبلِها لئلصطدامات البدنية.

)246

الدغدغة

اإلندماج االجتماعي ،التفاعل الفردم ٔ-ٓ :سنة.
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الهدف :زيادة االلتحاـ االجتماعي كالرغبة يف االتصاؿ البدين.

الغرض :التفاعل مع االتصاؿ البدين الودم.
األدكات :عرائس أك حيواف من الق .

اإلجراء :إجلسي قرب "أظباء" على السرير أك على البساط أكيف مكاف ُِرب َّساف فيو

باؽبدكء ،خذم اغبيواف كقورل "أنظرم أظباء" ،كحاكرل أف تثَتم إنتباىها كبو اغبيواف الدمية،
أكربِّركيو يف ؾباؽبا البصرم .إستعملي اغبيواف الدمية لدغدغة أظباء برفق كال تكوين عنيفة معها.
كعند الدغدغة ابتسمي كدلِّعيها "قيلي قيلي".
يف البداية دغدغيها لثواف فقط ،لكن إذا الحظْ ِ
ت تساؿبها ك ِّسعي اؼبدة ،كتوقَّفي عن
لًتم إذا كانت تريد اؼبزيد.
الدغدغة من حُت آلخر ْ
)247

كوكو

اإلندماج االجتماعي ،التفاعل الفردم ٔ-ٓ :سنة.
الهدف :زيادة االىتماـ كاإلتِّصاؿ البصرم.

األدكات :منشفة اغبماـ الكبَتة.

اإلجراء :إجلسي مقابلة "سلمى" ُركبتاؾ تُبلمساف ركبتيها ،ضعي اؼبنشفة بينكما كي ال
تراؾ كقورل "أين سلمى؟" ،كأنِْزرل اؼبنشفة برفق حىت تُػب ِ
صرين عينيها كقورل":كوكو" كدغدغيها
ْ
بسرعة كال تُف ِزعيها.

تًتصد ظهور عينيك كراء اؼبنشفة كانظرم كذلك
كررم العملية عدة مرات كانظرم ىل َّ
ِّ
ىل تًتقب دغدغتك عندما ترل عينيك ،ضعي اؼبنشفة على رأسك كأنزليها برفق مث ضعيها على
رأسها ككِّررم التمرين.
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ال تنسي أف تُدغدغيها يف كل مرة تنظر كبوؾ كالحظي إذا كانت تطلب ذلك عندما تنظر
مددم تدرهبيا اؼبدة الزمنية اليت تنظر فيها كبوؾ قبل دغدغتها كىذا لتحقيق اإلتصاؿ
إليكِّ ،
البصرم ؼبدة ثبلث ثواف على األقل.

)248

الحصان المتأرجح

اإلندماج ،التفاعل الفردم ٕ-ٔ :سنة.
اغبركة العامة ٖ-ٕ :سنوات.
الهدف :زيادة التفاعل االجتماعي كتعلم اللعب هبدكء.
الغرض :التأرجح على اغبصاف خبلؿ ٕ أك ٖ دقائق.
األدكات :اغبصاف اؼبتأرجح.

اإلجراء :ضعي "أيبن" على اغبصاف كأرجحيو برفق ؼبدة دقائق معدكدة ،إبتسمي معو
كداعبيو مثبل" ،"hop,hop,hopأك شيئا آخر ،قللي من اؼبساعدة عندما يقوـ باألرجحة
ىدئيو كداعبيو .إجعليو يتأرجح على نفس الريتم كإذا ثار مرة
لوحده ،إذا ثار كبدا يؤرجح بسرعة ِّ
أخرل أنزليو لبضع دقائق ككاصلي مداعبتو حىت يهدأ .مث ضعيو على اغبصاف كراقيب سرعة اؽبزات
خبلؿ دقيقتُت قبل أف تًتكيو يتأرجح لوحده.
)249

التقبيل في الخد

اإلندماج االجتماعي ،التفاعل الفردم ٕ-ٔ :سنة.
اغبركة العامة ،البدف ٕ ٖ-سنوات.
الهدف :إعطاء قُبلة عند الطلب.

الغرض :تقبيل اػبد.
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يبسها أحد كال تريد أف تستقبل القببلت .يبكنك تعليمها
اإلجراء" :صبانة" ال ترغب أف َّ

إعطاء ال ُقببلت بالتكرار كاؼبكافآت .كعندما تتعلم كيف تعطيك قبلة كيقل عندىا اػبوؼ من
االتصاؿ اعبسدم ،يبكنك أف تطليب منها أف تُقبِّل أباىا ،جدهتا كأخوىا.
عندما تنتهُت من سبارين أخرل قورل ؽبا"إنتهى" باإلشارة مث ِّقربيها كبوؾ كقورل "أعطيٍت
خدؾ بطرؼ أصبعكِّ ،
خفضي رأسك حىت يلمس فمها َّ
قُبلة" كاؼبسي َّ
خدؾ .مث ىنئيها كاتركيها
تذىب للَّعب .قومي هبذا التمرين يوميا حىت تعتاد اجمليء إليك عندما تقولُت ؽبا أعطيٍت قُبلة أك

تُشَتين ؽبا بذلك .بعد ذلك ال ُزبفضي رأسك إذل األسفل سباما بل ارفعيو قليبل كي تبذؿ جهدا
يف رفع نفسها إلعطائك قُبلة .كأظهرم ىذه الطريقة ألبيها كأخيها كساعديها كي تتفاعل معهما
كاشكريها كامدحيها.
)252

لعبة التفاعل بالشاحنة

اإلندماج االجتماعي ،التفاعل الفردم ٕ-ٔ :سنة.
اغبركة العامة ،الذراعُت ٕ-ٔ:سنة.
الهدف :إستثارة التفاعل كزيادة كفاءة اللعب.
الغرض :إرجاع شاحنة (لعبة) كبو شخص آخر ك إعادهتا.
األدكات :شاحنة ،مطفأة.

اإلجشاء :إجلسي على األرض مع "شهاب" تكوف اؼبسافة بينكما حوارل مًت كقورل:
ؿبملة بشيء وببو كت َّ
أكدم من نظره كبوؾ
"أنظر شهاب ،شاحنة" ،دعي الشاحنة تسَت كبوه َّ

شجعيو كي يُرجع الشاحنة بعد استبلمو اؼبكافأة.
عندما تضعُت ىذا الشيءِّ ،
يف البداية يبكن االستعانة بشخص آخر يساعد شهاب كي يستلم اؼبكافأة كيعيد
كررم العملية مع ترديد كلمة "شاحنة" كي يعتاد ظباعها ككاصلي التمرين ماداـ يهتم
الشاحنةِّ ،
بذلك.
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مساعدة اآلخرين

اإلندماج االجتماعي ،التفاعل الفردم ٖ-ٕ :سنوات.
اغبركة العامة ،اعبسم ٖ-ٕ :سنوات.
الهدف :فهم ما يريده الشخص اآلخر.
الغرض :كضع قطعة كرؽ يف سلة القمامة عند الطلب.
األدكات :كرؽ نشاؼ ،سلة قمامة.

اإلجراء :أطليب من أفراد العائلة مساعدتك يف ىذا التمرين بعد كل كجبة .بعد كل كجبة
ضعو يف سلة القمامة ( َّ
تأكدم من قدرتو على
ساعدم "إبراىيم" يف التقاط كرؽ النشاؼ كك ْ

الوصوؿ إذل سلة القمامة) .أشَتم إليو كي يضع الورؽ يف سلة القمامة مث العودة إذل الطاكلة.
كررم ىذه الطريقة مع كل كرؽ العائلة لكن كاحدة يف كل مرة.
ِّ
أطليب من أفراد العائلة بتهيئة أكراقهم على مرأل إبراىيم كالقوؿ لو" :تريد رميها؟" ،مع
كشجعي
شجعي أفراد العائلة على تقدير عمل إبراىيم ِّ
اإلبتسامة كالقوؿ "شكرا" عندما يأخذىاِّ .
إبراىيم كي ينظر إذل الشخص الذم يأخذ منو الورؽ كىذا عن طريق عدـ تركو يأخذ الورؽ حىت
ينظر إذل الشخص مث يشكره كيقبِّلو بسرعة ،عندما يتعلم إبراىيم ىذا الفعل بعد كل كجبة
شجعيو ليقوـ بذلك يف كل كقت تطلبُت منو ذلك.
ِّ
)252

لعبة االختفاء

اإلندماج االجتماعي ،التفاعل الفردم ٖ-ٕ :سنوات.
اإلستقبللية ٖ-ٕ :سنوات.
اغبركة العامة ،اعبسم ٖ-ٕ :سنوات.
اإلدراؾ ،تلقي اللغة ٕ-ٔ :سنة.
الهدف :الوعي بكونو ـبتبئا ،زيادة الرغبة يف البحث كالتفاعل مع شخص آخر.
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الغرض :االختباء من شخص مث البحث عن الشخص اؼبختبئ.

اإلجراء :إبدئي بتعليم "حسن" اإلختباء كاجعلي أباه أك شخصا آخر هبلس يف غرفة

كخذم حسن من يده كقورل" :اختبئ من أبيك" .إذىيب بو كي ىبتبئ كراء الباب أكالكرسي أك
ربت الطاكلة كال تُعلِّميو سول ثبلثة أماكن لئلختباء ككِّررم كلمة "االختباء" طواؿ التمرين.
إجعليو ىبتبئ يف أحد األماكن مث اطليب من أبيو أف يقوؿ" :أين حسن؟" مث ساعدم حسن كي
يقوـ أك يرفع يده كي يظهر نفسو كهبرم أبوه كبوه ك ِ
وبتضنو.
ُ

عندما يتعلم الطفل اإلختباء كالظهور عند مناداتو ،إجعلي الشخص اآلخر ىبتبئ بدكره يف
إحدل األماكن الثبلثة مث قورل "أين أيب؟" كساعدم الطفل كي هبد أباه كالذم ىبرج من ـببئو
شجعيو كي ىبتبئ لوحده دكف مساعدة.
ضنو .عندما يفهم حسن التمرين ِّ
ليح ُ
كهبرم كبو حسن ْ

)253

لعبة الدمية

اإلندماج االجتماعي ،التفاعل الفردم ٖ-ٕ :سنوات.
التقليد ،اغبركة ٕ-ٔ :سنة.
الهدف :زيادة التفاعل االجتماعي كتطوير قدرة اللعب.
الغرض :تطبيق بعض أمباط اغبياة اليومية على الدمية.
األدكات :دمية ،مشط ،قفاز.

اإلجراء :إجعلي ليلى هتتم بدميتها بنفس الطريقة اليت هتتمُت هبا بليلى .مثبل :عندما
ربضر دميتها للنوـ أيضا .عندما تُػغَ ِّسلُت كجو ليلى ساعديها على
ضرين ليلى للنوـ إجعليها ِّ
ُرب ِّ
إستعماؿ القفاز لغسل كجو دميتها ،أمشطي شعر ليلى كساعديها كي سبشط شعر الدمية.
إجعليها تضع دميتها يف علبة كتغطيها بقماش أك منديل كغطاء للنوـ.
طورم أمباطا أخرل تسمح لليلى باىتمامها أكثر بالدمية كما
إستعملي ُـبيِّلتك كي تُ ِّ
هتتمُت أنت هبا.
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التعاون في لعبة الكتل (األجسام)

اإلندماج االجتماعي ،التفاعل الفردم ٖ-ٕ :سنوات.
اإلدراؾ ،التصنيف ٕ-ٔ :سنة.
الهدف :زيادة التفاعل كتعلم احًتاـ الدكر.

األدكات :مكعبات.

اإلجراء :إجلسي مع خدهبة أماـ الطاكلة أك على األرض كضعي ثبلث مكعبات
كاحتفظي بثبلث .ضعي إحدل اؼبكعبات فيما بينكما بطريقة يسهل عليكما إلتقاطها ،أشَتم
كجهي يدىا
إذل إحدل مكعباهتا كقورل" :ضعيو فوؽ" كبيٍِّت ؽبا أعلى اؼبكعب األكؿ ،إذا دل تفعل ِّ
كبو اؼبكعب كي تضعو فوؽ اؼبكعب األكؿ.
ت مكعبها ،ضعي أنت مكعبا آخر من مكعباتك فوؽ اؼبكعبُت ا َّ
ؼبكدسُت مث
إذا كضع ْ
كررم
أشَتم مرة أخرل إذل مكعباهتا كي تُكدسو فوؽ اؼبكعبات األخرل كقورل" :ضعو فوؽ"ِّ .
العملية حىت تكوف اؼبكعبات َّ
مكدسة كلها بطريقة صحيحة ،كإذا حاكلت كضع مكعب كليس
دكرىا ،إمسكي يدىا ُىنَػْيهة لتضعي مكعبك مث أكملي .عندما تشعرين بأهنا إستوعبت التمرين،
إحذيف كل أكامرؾ اللفظية كاإلشارات كانظرم ىل تعرؼ دكرىا.
)255

تفاعل الدمى المتحركة

اإلندماج االجتماعي ،التفاعل الفردم ٗ-ٖ :سنوات.
الكفاءة اللفظية ،احملادثة ٗ-ٖ :سوات.
الهدف :زيادة التفاعل االجتماعي ،إمكانية زبيل اللعب إراديا ،زيادة مواىب احملادثة.

الغرض :إستعماؿ الدمية اؼبتحركة لدخوؿ التفاعل االجتماعي مع دمية أخرل.
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األدكات:دميتاف متحركتاف.

اإلجراء :ضعي الدمية اؼبتحركة يف يدؾ كاستعمليها للَّعب مع ياسُت ،إستعملي الدمية

شجعيو كي يرد على
لدغدغة كلعب حوار اجتماعي بسيط باستعماؿ صوت آخر للدميةِّ .
الدمية بطريقة مبلئمة .حاكرل أف ذبعليو ينظر إذل الدمية كليس إذل كجهك .عندما يفهم معٌت
اللعب بالدمى اؼبتحركة أعطو دميتو كأ ِره كيف يستعملها ،إجعليو يستعمل دميتو كي تتفاعل مع
دميتك .حاكرل دغدغة دميتو بدميتك كي يتفاعل مع دميتك كليس معك ،يف البداية إعقدم
كسعي اؼبدة عندما يشعر بالراحة كاؼبتعة.
معو حصصا قصَتة مث ِّ
)256

اللعبة األولى في التظاىر (التصنُّع)

اإلندماج االجتماعي ،التفاعل الفردم ٗ-ٖ :سنوات.
التقليد ،اغبركة ٖ-ٕ :سنوات.
الهدف :تطوير مؤىبلت التخيل.
الغرض :تنفيذ كاقعة من التخيل البسيط خبلؿ دقيقتُت.

اإلجراء :حاكرل أف تشغلي "رياض" بنشاط يعتمد التخيل ،كيف البداية هبب أف يكوف
اغبدث صغَتا كبسيطا ،ال يتعدل صبلتُت مع فعلُت سهلُت كمفهومُت ،كوبتاج إذل مساعدة كبَتة
كي يفهم ما نطلبو منو مع الصرب عليو .إستعملي صبيع الطرؽ إلدخالو يف التمرين ألنو يف البداية
كررم كثَتا حىت يبدأ باؼبشاركة الفعلية
قد يُقلِّد حركاتك دكف فهمها أم عدـ فهم لعبة التخيلِّ .
كىذا مبوذج من األحداث البسيطة اليت يبكن أف يتخيَّلها.
مددا الذراعُت كأغصاف
ا -زبيَّبل بأنكما شجرتُت كقورل" :رياض ،نفعل مثل الشجرة"ِّ ،الشجرة كقورل " :ىذه رياح" كقومي بنفخ الريح بفمك مع ربريك الذراعُت كأغصاف الشجرة.
ب -زبيَّبل بأنكما يف رحلة على منت سيارة .إجلسي على سرير جبانب "رياض" كزبيَّبلقيادة السيارة .قورل "قغوـ قغوـ" ،كاجعليو يقلِّدؾ .أتركي السرير كازعمي بأنك تغلقُت الباب.
إحرصي أف تكوف اللغة سهلة كبيٍِّت دائما بوضوح ما تتخيَّلينو.
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تنظيف الطاولة

اإلندماج ،التفاعل الفردم ٗ-ٖ :سنوات.
الهدف :تعلم التنظيم ،اإلىتماـ كاالرتباط باألعماؿ الركتينية.
الغرض :تنظيف سطح الطاكلة بعد كل حصة تعليم.
األدكات :صينية ،إسفنج ،كرؽ نشاؼ.

اؼبخصصة ؽبذا التمرين دائما يف نفس اؼبكاف ،قبل كل حصة
اإلجراء :أتركي األدكات
َّ

راقيب األدكات إذا كانت يف مكاهنا كقابلة لئلستعماؿ .عند انتهاء كل حصة ،إذىيب مع أضبد
لئلتياف بالصينية اليت وبملها إذل غاية الطاكلة ليضعها على كرسي ،ساعديو يف البداية .إذا كاف
ِ
خشيت أف يُسقط اإلناء
أضبد قادرا على ضبل الصينية كفوقها إناء فبلوء باؼباء فهذا جيد ،أما إذا
فاجعليو فقط وبمل الصينية كفوقها اإلناء فارغ ،يف الوقت الذم ربملُت فيو أنت القاركرة اؼبملوءة
باؼباء كي سبلئُت لو اإلناء.
خذم يده كأ ِره كيف يبسح الطاكلة بواسطة اإلسفنج اؼببلَّل كأقبزم كل مرحلة ببطئ كي ال
يشعر بالضياع .علِّميو كيف يُنظِّف الطاكلة يف كل مرة بنفس الطريقة إنطبلقا من الطرؼ
اػبارجي اذل الداخل .مث اجعليو يعيد اإلسفنجة إذل مكاهنا يف الصينية ككِّررم العملية مع الورؽ
النشاؼ لتجفيف الطاكلة .يف األخَت إجعليو وبمل الصينية إذل اؼبكاف اؼبطلوب.
)258

لعبة العطاء و التلقي

اإلندماج االجتماعي ،التفاعل الفردم ٗ-ٖ :سنوات.
الكفاءة اللفظية ،التعبَت  ٖ-ٕ :سنوات.
الهدف :زيادة الوعي كالرغبة يف األخذ كالعطاء.

الغرض :إعطاء شيء لشخص ،كتلقي شيء آخر يف العودة كقوؿ "شكرا".
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األدكات :علبة كبَتة ،لعب صغَتة ،حلول.

اإلجراء :هبب عليك أف تستعيٍت بشخص آخر يف ىذا التمرين .ضعي العلبة احملتوية على
أشياء على األرض ،كاجلسي جبانب العلبة مع "فائزة" كأختها "خدهبة" ،كاطليب من خدهبة أف
تأخذ شيئا من العلبة كتعطيَو لك .كقورل شكرا .بعدىا اطليب منها أف تأخذ شيئا آخر يكوف
ؿببوبا عند فائزة مثل السيارة كتعطيها ؽباِّ .
حفزم خدهبة كي تأخذ السيارة كتقوؿ شكرا .إذا
كجهي
قالت شكرا أك كلمة قريبة منها اجعلي خدهبة تبتسم كتقوؿ "عفوا" ،كعانقي فائزة .مث ِّ
فائزة كي تأخذ شيئا من العلبة كتعطيو ػبدهبة ،إجعليها تستجيب بطريقة مناسبة .كاصلي التمرين
باألخذ كالعطاء بينكم حىت تكوف صبيع ؿبتويات العلبة يف اػبارج .كعندما ينتهي التمرين إظبحي
لفائزة باللعب كأكل اغبلول .يف البداية تكوف ىناؾ صعوبات عند فائزة خاصة يف قوؽبا شكرا
فهي حباجة إذل مساعدة.

)259

وضع الطاولة  ،المالعق والشوكات والصحون

اإلندماج االجتماعي ،اإلستقبللية ٗ-ٖ :سنوات.
الهدف :ربسُت الفهم لؤلعماؿ الركتينية كتطوير إمكانيات اؼبساعدة يف اؼبنزؿ بطريقة نافعة.
الغرض :كضع أغطية الطاكلة يف مكاهنا اؼبناسب.
األدكات :الصحوف ،اؼببلعق ،كالشوكات.

اإلجراء :إبدئي مع فاطمة بوضع نوع كاحد من األغطية .أظهرم ملعقة كقورل "أنظرم
فاطمة ،ملعقة" ،مث أعطيها العدد الصحيح من اؼببلعق كي تضعها على الطاكلةُ .دكرم معها
حوؿ صبيع األماكن على الطاكلة كأ ِرىا اؼبكاف اؼبناسب لكل ملعقة كقورل" :ضعي اؼبلعقة" ،إذا دل
تعرؼ ساعديها .ككِّررم العملية حىت تضع كل ملعقة يف مكاهنا .كامدحيها عند كضع كل ملعقة
يف مكاهنا.
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عندما تتمكن من كضع كل ملعقة بصورة صحيحة بعد أف تبيٍِّت ؽبا اؼبكاف كإعطائها
كجهيها كبو اؼبكاف أك أعطها فقط األمر اللفظي "ضعي اؼبلعقة" كانظرم ىل
األكامر اللفظيةِّ ،
تتمكن من إهباد اؼبكاف اؼبناسب للملعقة كت َّ
أكدم من أف الباقي يف مكانو.
كررم العملية مع السكاكُت
عندما تتمكن من كضع اؼبلعقة إستجابة لؤلمر اللفظيِّ ،
كالشوكات .كؼبا تتمكن من كضع كل األغطية لنوع كاحد ـ يف الوقت الذم تكوف فيو كل القطع
كررم العملية بوضع غطاءين يف مكاف كاحد.
يف مكاهناـ ِّ
)262

أعمال منزلية

اإلندماج االجتماعي ،اإلستقبللية ٘-ٗ :سنوات.
اإلدراؾ ،التمثيل ٕ-ٔ :سنة.
الهدف :زيادة القدرة على العمل بصورة مستقلة.
الغرض :إقباز أعماؿ منزلية مهمة دكف مساعدة أك مراقبة.
األدكات :منشفة ،أغطية ،صينية بأغطية.

اإلجراء :خطِّطي لبعض األعماؿ اؼبنزلية اليت تشغل "عمار" لتنمية قدرتو يف العمل بصورة

مستقلة كلكي يعرؼ أنو ؿبتاج إليو .فكرم يف أعماؿ مثل طي اؼبناشف أك ترتيب األغطية
اؼبغسولة أك نزع الغبار أك أعماؿ أخرل بسيطة يبكنو أف يساعدؾ فيها فعبل.
يف البداية تكونُت جبانبو كي تساعدينو يف حالة الضركرة كابتعدم عنو إذا ألِف العمل
لوحده .أقبزم جدكال تبيِّنُت فيو األعماؿ اليت سيقوـ هبا يف اليوـ كاؼبكافآت اليت تنتظره (أنظرم
الصورة).
كجهيو كبو اعبدكؿ كي يرل ماذا يفعل ،مث أضيفي نشاطا ثانيا
عندما وبُت كقت العملِّ ،
يف اعبدكؿ كانظرم ىل ينتقل إليو عند االنتهاء من النشاط األكؿ .إمدحيو عندما ينتهي من كل
نشاط كأعطو اؼبكافأة اؼبدكنة يف اعبدكؿ.
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الطي

صورة 1.9.ـ جدول لصور تبيِّن سلسلة من األعمال.

)261

لعبة التظاىر ،درجة متوسطة

اإلندماج االجتماعي ،التفاعل الفردم ٘-ٗ :سنوات.
اإلدراؾ ،اإلستجابة اللغوية ٗ-ٖ :سنوات.
الهدف :تطوير إمكانات التخيل كزيادة التفاعل االجتماعي.
الغرض :لعبة التخيل ؼبدة ٘ دقائق.
األدكات :حيواف دمية.

اإلجراء :دبا أف "عثماف" قد بدأ مع لعبة التخيل كما يف التمرين  ،ٕ٘ٙإستعملي خيالك
أكثر لتنجزم معو حصصا من التخيل مدهتا طبس دقائق معقدة نوعا ما أين تلعباف معا .مثبل:
تذىباف س ِويا إلصطياد الدب ،خبئي اغبيواف الدمية يف جهة معينة يف اؼبنزؿ مث إنطلقا يف البحث
عنو.
إحبثا يف صبيع أرجاء اؼبنزؿ هبدكء على رجلي اغبيواف ككأنَّكما تريداف مفاجأتو .إجعليو
ببحث ربت األشياء كي ينظر إذا كاف الدب ىناؾ كعندما ذبداف الدب ْأى ُربا كي زبتبئا ككأ َّف
الدب ي ِ
بلح ُقكما.
ُ
إستعيٍت دبخيِّلتك لعمل قصص أخرل كت َّ
أكدم من أف عثماف يشاركك فعليا.
)262

لعبة "أنا بحاجة إلى ماذا؟"

اإلندماج االجتماعي ،التفاعل الفردم ٘-ٗ :سنوات.
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الهدف :زيادة التفاعل كفهم كظيفة األشياء.

الغرض :سبعن رغبات شخص كإعطائو الشيء اؼببلئم.
األدكات :منديل كرؽ ،قميص ،مشط.

اإلجشاء :ضعي األشياء الثبلثة على الطاكلة أماـ "مركة" ،أكمئي إليها باإلشارة ُمظهرة ؽبا

أنك حباجة إذل أحد األشياء الثبلثة .مثبل يبكنك أف تَػْبدين أمامها ككأنك ترذبفُت عبلمة على
كررم
الربد ،كأنك حباجة إذل قميص كقورل" :أنظرم مركة" ،مثِّلي اغبركة كقورل" :ماذا أحتاج؟"ِّ .
ىذه اغبركة مث بيٍِّت ؽبا األشياء الثبلثة ،إذا دل تستجب ،أعيدم اغبركة من جديد.أظهرم ؽبا
القميص الصويف كقورل" :مركة أعطٍت القميص" ،كعندما تعطيك إياه قورل" :شكرا" كالْبَ ِسيو.إذا
عطس ِ
ت تعطيك مركة منديل كرقي لتمسحي بو .سبشطُت شعرؾ ،مركة تعطيك اؼبشط كىكذا
ْ
حىت تفهم مركة اغباجة من إيباءاتك كتعطيك إياه.

)263

الرسم بطريقة مستقلة

اإلندماج ،اإلستقبللية ٙ-٘ :سنوات.
التوافق عن ػ يد ،الرسم ٙ-٘ :سنوات.
اإلدراؾ ،االستجابة اللغوية ٖ-ٕ :سنوات.
الهدف :تطوير إمكانات العمل الذايت كربسُت مؤىبلت الرسم.
الغرض :نسخ رسم بسيط باستقبللية.
األدكات :كرؽ ،أقبلـ.

اإلجشاء :قبل بدء اغبصة التعليمية ،أرظبي رسومات بسيطة كاحدة يف كل كرقة ،كىذه
الرسومات يكوف "خالد" قد رظبها سابقا .يبكنك مثبل رسم بيت بسيط ،شجرة أك ظل
رجل.إعطي "خالد" قطعة كرؽ ،قلم كشكل البيت الذم رظبتيو .أَ ِره الشكل كقورل" :بيت" مث
أَ ِره كرقتو كقورل "أرسم بيتا" كأخربيو بأنو سيتلقى مكافأة عندما ينتهي من الرسم .إجعليو يبدأ
كجهي إىتمامو
بالرسم كابتعدم عنو ،لكن راقبيو عن بعد ،إذا بدأ ُىبرب أك توقف عن الرسم ِّ
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كبو الصورة كقورل لو" :أرسم البيت" ك ِّ
ذكريو باؽبدية .ال تعطيو اؽبدية إال إذا نسخ رظبَك بطريقة
كجهي
مستقلة .إقبلي يف البداية بكل ؿباكلة لنسخ الصورة لكن عندما تزداد لديو موىبة الرسم ِّ
يتلق اؽبدية.
انتباىو كبو أجزاء الصورة اليت أغفلها كاجعليو يُكمل الرسم قبل أف َّ

)264

الرسم بصورة مستقلة إستجابة لتوجيهات كتابية

اإلندماج ،اإلستقبللية ٙ-٘ :سنوات.
التنسيق عُت ػ يد ،الرسم ٙ-٘ :سنوات.
اإلدراؾ ،القراءة ٚ-ٙ :سنوات.
الهدف :ربسُت كفاءة العمل بطريقة مستقلة كتطوير كفاءة متابعة التوجيهات الكتابية البسيطة.

الغرض :قراءة توجيهات مكتوبة بسيطة كرسم ما تعنيو ىذه التوجيهات بصورة مستقلة.
األدكات :كرؽ ،أقبلـ.

اإلجشاء :أكتيب توجيهات بسيطة لصورة تريدين أف يرظبها "أضبد" كت َّ
أكدم من أف ماىو

مكتوب ال يتجاكز قدرات القراءة كالفهم عند أضبد .هبب عليو أف يفهم كل كلمة مكتوبة
كيكوف قادرا على رسم ما ىو مطلوب مثل "أرسم أيب" أك "أرسم منزال".
بعد كتابة اعبملة ،أعطو قطعة كرؽ كقلما كالتوجيهات ،ساعديو على قراءة التوجيو األكؿ
كاجعليو يبدأ الرسم ،كابتعدم عنو تدرهبيا لكن راقبيو .عندما يوشك على االنتهاء ،عودم إليو
كامدحيو على ما قاـ بو.
كؼبا يعتاد رسم تعليمات الورقة ،ضعي أمامو فوؽ الطاكلة ثبلث أكراؽ كثبلث أقبلـ كثبلث
كررم ىذا التمرين حىت
ألعاب توجيهية ـبتلفة ،كقورل لو بأف لو مكافأة عندما ينتهي من عملوِّ .
يتمكن من الرسم بطريقة مستقلة.
)265

ألعب مع ألعابي"
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اإلندماج ،التفاعل الفردم ٙ-٘ :سنوات.
اإلدراؾ ،االستجابة اللغوية ٖ-ٕ :سنوات.
الكفاءة اللفظية ،التعبَت  ٗ-ٖ :سنوات.
الهدف :التمييز بُت حاجاتو كحاجات غَته.

الغرض :التعرؼ على أغراض كل فرد من العائلة كمنع إستعماؽبا إال بعد إذف.
األدكات :حاجة من حوائج كل فرد من العائلة يسهل التعرؼ على صاحبو ،علب أحذية ،صور ألفراد
العائلة.

اإلجشاء :ألصقي صورة كل فرد من العائلة على غطاء علبة األحذية ،أظهرم كل علبة
ؿ"سليماف" كقورل" :ىذه العلبة ألغراض أمي"" ،ىذه العلبة ألغراض أيب"" ،ىذه العلبة
ألغراض "......اخل .إعط لسليماف حاجة يف كل مرة كاطليب منو أف يقوؿ لك صاحبها .قورل:
"ىذا ألمي"  ،كساعديو كي يضع تلك اغباجة يف العلبة اؼبناسبة بتكرار اإلسم كاظهار الصورة.
ال تًتكيو يلعب باألغراض حىت كإف كانت أغراضو .إذا حاكؿ اللعب بأغراض غَته قورل لو مثبل
كجهيو كي يضعها يف العلبة اؼبناسبة.
":ىذا ألمي" ك ِّ
إذا حاكؿ اللعب بشي ىو ِم ْلكو ،قورل لو":نعم ىذا لسلماف" كاتركيو يلعب هبذا الشيء
لبضع دقائق .عندما يعتاد على ىذا التمرين إشرعي يف تعليمو االستئذاف للعب بأشياء اآلخرين،
كجهيها كبو أمُت ،كساعديو
أعطو شيئا يعود ألخيو "أمُت" كقورل لو" :ىذا ألمُت" كخذم يده ك ِّ
كي يُرم ذلك الشيء ألمُت كيقوؿ لو" :أمُت ألعب"كإذا رد عليو أمُت "نعم" ،يبكنو اللعب بو
كجهيو كي يضع الشيء يف العلبة.
كإذا قاؿ "ال" ِّ
عممي ذلك مع اآلخرين ،ككافئيو عندما يطلب
عندما يتعرؼ على برنامج التمرينِّ ،
اإلذف.
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اإلندماج االجتماعي ،التفاعل الفردم ٙ-٘ :سنوات.
الكفاءة اللغوية ،اغبوار ٙ-٘ :سنوات.
الهدف :ربسُت أداء التفاعل االجتماعي.
الغرض :الرد على اؽباتف بصورة مستقلة كمناسبة.
األدكات :ىاتف لعبة.

اإلجشاءِّ :نفذم ىذا التمرين مع "سعيد" قبل أف تسمحي لو بالرد على اؽباتف اغبقيقي.

علِّميو أكال كيف يرفع السماعة كيقوؿ "ألو" ،يبكنك إستعماؿ صورة الفم كاألذف كإلصاقها على
سهلي عليو إستعماؿ اؽباتف .عندما يتمكن من رفع السماعة كقوؿ "ألو"،
طريف السماعة كي تُ ِّ
علِّميو أف يقوؿ" :غبظة ،من فضلك" ،كيستدعي أحد أفراد العائلة اؼبعٍت كي يرد على اؽباتف.
قومي بعمل اتصاالت لكل أفراد العائلة ،كعندما يتعلم ذلك إعملي معو بإستعماؿ اؽباتف
اغبقيقي.
رتِّيب إتصاال مع األقارب ليتَّصل يف كقت ؿبدد كي يتمكن سعيد من الرد على اؼبكاؼبة،
كررم التمرين مرات
كأعلِمي ىذا القريب ما يقولو يف اؼبكاؼبة كي ال يشعر سعيد َّ
بالضياعِّ .
عديدة كعندما يطمئن سعيد أكثر ،إجعلي من يتَّصل بو يُ ِّنوع اغبديث معو كي يتفاعل مع
اغباالت اؼبختلفة .بعدىا أتركيو يرد على اؽباتف كقت ماشاء لكن كوين جبانبو كي تساعديو.

)267

تنفيذ التعليمات المكتوبة باستقاللية

اإلندماج ،االستقبللية ٙ-٘ :سنوات.
اإلدراؾ ،القراءة ٚ-ٙ :سنوات.
الهدف :زيادة القدرة على القراءة كالعمل بصورة مستقلة.

الغرض :قراءة كتنفيذ تعليمات مكتوبة بسيطة كإقباز العمل هبدكء كاستقبللية.
األدكات :علب أحذية ،كرؽ ،قلم.
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حضرم لسعيد سلسلة من التمارين عن طريق صبع أدكات العمل اليت ينشغل
اإلجشاءِّ :

هبا كيضعها يف علب أحذية ،لكل سبرين علبة .أكتيب لكل سبرين توجيهات قصَتة كبسيطة
كضعيها يف داخل العلب فوؽ األدكات .ضعي كل العلب يف أماكن مألوفة ،مثل الرؼ ،كي
يسهل على سعيد الوصوؿ إليها ،كبيٍِّت لو مكاف العلب .قورل لسعيد "خذ علبة عمل" ،يف
البداية ساعديو على إختيار كاحدة كإحضا ِرىا ككضعها على الطاكلة كقراءة التوجيهات كتنفيذىا.
كجهيو كي يُعيد األدكات إذل العلبة ككضعها يف الرؼ .ككافئيو عندما ينتهي من عملوَّ .
تأكدم
مث ِّ
من أف التمارين فبكنة التنفيذ دكف مساعدة .كمن اؼبهم أف تكوف التوجيهات اؼبكتوبة كاضحة
كيفهم كل كلمة مثل:
ٔ) ال تتكلم.
كدس أربعة مكعبات.
ٕ) ِّ
ٖ) ضع اؼبكعبات يف العلبة.
ٗ) إضبل العلبة.
٘) تعاؿ إذل أمي كي تعطيك حلول.
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12ـ السلوك
comportement
كىي:

طبس أنواع من اؼبشاكل يف السلوكيات اليت كاجهناىا كثَتا عند األطفاؿ التوحديُت

ٔ -أذيَّة النفس مثل عض اليد كلطم الرأس.ٕ -العنف كالضرب أك البصق.ٖ -التدمَت مثل رمي األشياء ،الصراخ أك ترؾ الطاكلة.ٗ -اؼبداكمة مثل :مضغ األشياء كتكرار األسئلة.٘ -السلوكات السلبية مثل :االندفاع كذبنب االتصاؿ اعبسدم ،الًتكيز القليل ،عدـقبوؿ التغيَت.
ٔ) إيذاء النفس
المشكل :عض ظهر اليد.
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اإلطار العام" :حساـ" طفل يف الثامنة من عمره ،مستواه العاـ ما بُت ٗ ٘-سنوات ،التعبَت ال
يتجاكز فيو ٕ سنة .يده تظهر فيها آثار العض ،يعُض يده يف كل مرة يُطلب منو عمل سبرين أك

أف ينتقل إذل سبرين آخر ،دل تنفع معو كل أشكاؿ العقاب.

التحليل :سلوؾ العض ىو طريقة التعبَت عن االضطراب الذم يعانيو حساـ .ىذا السلوؾ هبعلو
وبصل على ما يريد أك ليمتنع عما طُلب منو .شعوره باألدل ليس بالدرجة اليت هبعلو يتفادل
عرب عن االضطراب الذم
الضرر اعبسماين .لذلك فهو وبتاج إذل طريقة أخرل يف االتصاؿ كي يُ ِّ
يعانيو كعليك تقبل طريقتو كتفهمو مثبل أعطو مساعدة أكثر ،إختصرم التمارين ،أعطو بديبل
وببو.
عرب فيو عن عدـ رضاه لكن دكف عض يده.
الغرض :تعليم "حساـ" سلوكا بديبل يُ ِّ
ُّ
التدخل :أثناء التمارين الحظي حساـ جيِّدا كي تتدخلي قبل أف يعض يده أك أثناء بدايتو،

كجهي يديو كبو األسفل ربت الطاكلة قائلة "اليدين إذل
مددم يده بسرعة كأكقفي اغبركة ،ك ِّ
حركي رأسك يبينا كيسارا كقورل
األسفل" ،كاجعليو يفعل مثلك .ع ِّربم عن الرفض باإلشارة أم ِّ
كرر ىذه اعبمل إعملي معو تسوية فقورل "جيد
"ال ،ال نعمل" أك "ال ،نريد اغبلول" كعندما ي ِّ
حساـ ،سأساعدؾ كي تُكمل" أك "جيد ،حساـ ،كاحد أيضا مث اغبلول".

ٕ) إيذاء النفس
المشكل :لطم الرأس.
اإلطار العام :شيماء طفلة يف الرابعة من عمرىا نشيطة كعندىا تنسيق جيد .ؽبا مستول العامُت
كنصف لكن التعبَت ال يفوؽ اػبمس كلمات .ىي كاعية باآلخرين كقادرة على التنبؤ بسلوكات
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اآلخرينِ .مزاجها يتغَت بطريقة غَت منتظرة .منذ سنة ،تقوـ بلطم رأسها كثَتا عندما تُع َكس سواء
يف مزاجها أك عند توقف اللعبة اليت اختارهتا .ىذا السلوؾ ُوبزف كالديها لكنو ال يُسبب آثارا
جسدية ظاىرة ،كدل ينفع معها التوبيخ كال العطف يف التقليل من ىذا السلوؾ.
التحليل :تقوـ شيماء بلطم رأسها إلثارة إنتباه اآلخرين كال يهمها إذا كاف ىذا اإلنتباه بقلق أك
حناف أك توبيخ ،كىي تعرؼ أف لطم الرأس يؤدم إذل اغبصوؿ على ما تريد.
الغرض :تقليل لطم الرأس بتغيَت تفاعلك مع ىذا السلوؾ ،معٌت ذلك أنك ال تنتبهُت ؽبا أك ال
تستجيبُت ؽبا.
التدخل :أثناء التمارين ضعي الطاكلة كالكرسي بكيفية ال تسمح ؽبا بلطم رأسها مع اغبائط.
عندما تبدأ بلطم رأسها مع الطاكلة إسحيب الطاكلة كبوؾ كأديرم ؽبا ظهرؾ ،عُدِّم حىت العشرة مث
عودم كما كنت كأعيدم الطاكلة كما كانت .إعطيها بعض اؼبساعدة يف البداية كامدحيها عندما
تبدأ العمل ،ككررم ىذه العملية كلما لطمت رأسها ،لكن ال توقفي التمرين ،يبكنك إختصاره
فقط .كاصلي ىكذا خبلؿ أسبوعُت كس ِّجلي على اعبدكؿ عدد اللطمات(أنظر الصورة) ،كمن
اؼبهم أف تعَتيها إنتباىا أكثر كسبدحيها عندما ال تلطم رأسها.
التاريخ

التمرين

 )3العنف
المشكل:البصق يف إذباه الناس.
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اإلطار العام":جابر" طفل يف الثالثة عشرة من عمره ،عمره العقلي ٖ سنوات .أصبح منذ
مدة يبصق يف كجو أخيو الصغَت كيف بعض األحياف األطفاؿ اآلخرين كحىت الكبار اجملهولُت،
لكن ال يبصق يف إذباه كالديو .كل احملاكالت باءت بالفشل(القوؿ ال  ،الضرب ،الطرد من
الغرفة ،ترؾ أخيو يثور ضده) ،فجابر غَت قادر على فهم التفسَتات الشفوية َّ
اؼبقدمة.
التحليل:ال نعرؼ ؼباذا يبصق جابر إذباه الناس ،لكن ما داـ أنو ال يفعلها مع الكبار الذين
يعرفهم يدؿ على أنو قادر على التحكم يف ىذا السلوؾ ،التحذيرات اليت حاك ِ
لت تنفيذىا
ليست مؤثرة فيو كليست مرتبطة بفعل البصق.كذلك دل يفهم جابر العبلقة بُت البصق كرد
فعلك.
الغرض :كضع حد للبصق.
تنضم إليكم لعمل سبرين هبده جابرسهبل مثل تلوين عمق الدائرة
التدخل :أطليب من ليلى أف َّ
أك كضع الصورعلى كرقة اللوتو( .)lotoنظِّمي التمرين حبيث كل كاحد منكم يأيت دكره يف
اللعب ،ذبلس ليلى بقرب جابر كي يتمكن من البصق ،كلما يبصق ضعي يف فمو طرؼ
القفاز اؼبغموس يف اػبل لبضع ثواف ،مث عودكا إذل التمرين .كاصلي ىكذا مدة أسبوع
كس ِّجلي يف جدكؿ عدد اؼبرات اليت بصق فيها .إذا َّ
ربك ْمت يف ىذا السلوؾ أثناء التمارين
تابعي نفس الطريقة أثناء األكقات األخرل ،كاحذرم أف يلمس اػبل أجزاء أخرل غَت فمو.
السبت

األحد

اإلثنُت

الثبلثاء

البصق
اػبل

 )4العنف
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المشكل :صفع إنساف بالغ.
اإلطار العام :يوسف طفل يف سن الرابعة  ،لكن عمره الفعلي ال يتجاكز  ٔٛشهرا،
اإلتصاؿ اللفظي أك اإلشارة تنعدـ .يبدأ يف الصفع عندما نطلب منو اإلنتباه أك أثناء التعليم.
التحليل :سلوؾ يوسف ىو كسيلة إتصاؿ ليعرب عن كراىيتو ؽبذه اغبالة ،كرّدة فعلو إذباه

الفشل كالبلنظاـ .كدبا أف اإلتصاؿ ىو ىدفنا األساسي فإننا ال نسعى إذل القضاء على
أحاسيسو ،لكن نُعلِّمو بطريقة مبلئمة كيف ينقل رسالتو ،كإذا عرؼ رغباتو فإف الرغبة يف
الصفع تنقشع.

الغرض :تعليم يوسف استعماؿ إشارة تدؿ على أنو تعب من العمل أك أنو حائر أك ال يريد
أف يزعجو أحد.
التدخل:يف كل مرة وباكؿ فيها يوسف أف يصفعك أثناء العمل معو ،أمسكي يده كقورل
هبدكء :ال نضرب ،كعلِّميو إشارة بديلة ،قومي بتوجيو أطراؼ أصابعو كبو صدره ،مث إمدحيو

كاتركيو يلعب قليبل .كاصلي التمرين ،لكن إختارم سبرينا يقدر على إقبازه كامنحيو اؼبساعدة
كاؼبدح أثناءه .علِّميو إشارة "انتهى" عندما يهم بالصفع كارضي بأف تًتكيو يتوقف عن العمل
لفًتة زمنية عندما يقوـ بإشارة "إنتهى" ،بطريقة يعرؼ فيها بأنك تَفهمينو .يبكنك استعماؿ
ىذه الطريقة يف األكقات األخرل عندما يتقبل ىذه الطريقة أثناء التمرين.

 )5سلوك التدمير (التخريب)
المشكل :رمي األشياء.
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اإلطار العام" :سامي" طفل يف الرابعة ال يتكلم كمتأخر كثَتا ،العمل معو أصبح صعبا ألنو يرمي
األدكات اليت على الطاكلة كيرمي حىت األشياء اليت يف البيت خاصة عندما نطلب منو شيئا ال
جعلو
وببو أك نعطيو حاجة يكرىها .كل ؿباكالت اؼبعاعبة باءت بالفشل مثل :ذباىل السلوؾْ ،
يلتقط كل شيء ،تغيَت طريقة العمل معو ،التأنيب .كأثناء سبارين اغبركة العامة الح اؼبربوف أف
سامي ال يستجيب إذل من يرغمو على الفعل البدين.
التحليل :عندما يرمي سامي األشياء فإنو وبس نفسو زعيم بيئتو .كال يبكنك تعليمو مؤىبلت
جديدة ألنو قادر على مقاطعة التمارين مىت يريد .ىذا السلوؾ فيو خطر عليو كعلى اآلخرين
ألنو ال يفرؽ بُت اػبفيف كالثقيل ككذلك الثمُت كالرخيص كأيضا األشياء اػبطَتة.
الغرض :القضاء على سلوؾ الرمي أثناء حصص التمارين.
التحليل :أثناء األسبوعُت القادمُت حاكرل تقليل ىذا السلوؾ أثناء حصص التعليم .أما يف باقي
األكقات إستعملي الطرؽ التالية.
ٔ -ضعي األشياء الثمينة بعيدا عن متناكلو.ٕ -راقبيو كاىتمي بو قبل أف يبحث عن شيء لَتميو.ٖ -عندما يرمي شيئا ال هتتمي بذلك.كأثناء حصص العمل إختارم ما ىو أسهل كإذا رمى شيئا ما مثل (اؼبكعبات ،العيداف،
اغبلقاتُ )...رِّدم عليو يف اغباؿ بالقوؿ "ال نرمي" كخذم يديو كأمسكيهما فبددتاف لؤلسفل.
سجلي ىذه اغبادثة على
عُ ِّدم حىت الثبلثُت مث أطلقي يديو .عودم إليو كأعطو شيئا يضعوِّ .
جدكؿ (أنظر الصورة) ال تقومي إللتقاط الشيء الذم رماه ،هبب أف يكوف عندؾ أدكات أخرل
تستعملينها يف التمرين كي ال تقومُت من مكانك.
كررم التمرين يف كل مرة يرمي فيها شيئا ،إذا دل يرـ شيئا إمدحيو ككافئيو كقورل "عمل
ِّ
جيد" كابتسمي ك ِّ
صفقي لو.
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التمرين

عدد الرميات
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اؼبكافأة

 )6سلوك التدمير
المشكل :الصراخ ،البكاء كالصياح تعبَتا عن الرفض.
اإلطار العام :خدهبة طفلة يف السادسة من عمرىا كتتفاعل بالعنف عن طريق الصراخ
"ال...توقف....ال أريد" .أك تبكي ،حىت ىبضع ؽبا أكلياؤىا ،ترفض الذىاب مع أمها للجرم.
كتبكي عند اصطحاهبا كترفض الركوب يف السيارة...اخل .كحىت الطلبات البسيطة اليت تساعدىا
على استقبلليتها تتفاعل معها بنفس الطريقة .أكلياؤىا حاكلوا استعماؿ كل اؼبكافآت مثل اؼبدح،
اغبلول أكغَتىا لكن دكف جدكل.
التحليل :ىذا الرفض ليس بسبب صعوبة التمرين كإمبا ىو عدـ الرغبة يف التغيَت .خدهبة ليس
عندىا رؤية كاضحة حوؿ ما تريد سول اإلحتفاظ بالوضع كما ىو .كل الوعود دبستقبل مريح دل
يتغلب على رفضها للتغيَت كأكلياؤىا ال يريدكف إتباع طريقة العقاب.
الغرض :التقليل من الصراخ كالبكاء.
تسجلُت فيو صرخات خدهبة كي تتبيٍِّت من
التحليل :خبلؿ األسبوعُت اآلتيُت أقبزم جدكال ِّ

فعالية ىذه الطريقة:

ٔ) ذباىلي صراخها كبكاءىا.
ٕ) أعطها مساعدة بتحفيزىا.
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ٖ) كضع مكافأة تتحصل عليها عند إسباـ التمرين.
إجلسي مع خدهبة مرتُت يف اليوـ كأعطها عمبل بسيطا غَت لفظي (فرز ،تلوين،
سبثيل )...كضعي اؼبكافأة يف اعبانب كأفهميها بأهنا تتحصل عليها بعد إهناء التمرين .ذباىلي
إعًتاضها لكن إبدئي يف اغبُت بوضعك القطعة األكذل ،مث أعطها مساعدة بدنية يف القطعة
الثانية كال تستعملي التعليمات اللفظية كلكن ابتسمي أثناء العمل .ذباىلي أصواهتا لكن
ساعديها بتوجيو يدىا إذا توقفت عن العمل كعندما تنتهي من العمل ،ابتسمي ؽبا كأعطها
اؼبكافأة كس ِّجلي على جدكؿ كيف تفاعلت.
التاريخ

التمرين

عدد التحفيزات درجة الصراخ  /قليل ،كثَت  ،منعدـ

صورة 4.12.ـ جدول يبين درجة الصراخ.

 )ٚسلوك التدمير
المشكل :ترؾ الطاكلة أثناء الغذاء فجأة.
اإلطار العام :كماؿ طفل يف الرابعة كنصف من عمره ،لديو نشاط كتنسيق جيد يفهم صببل
قصَتة لكنو تائو ككثَت اغبركة .كثَتا ما يزعج العائلة أثناء تناكؽبا الطعاـ ،يأخذ األكل من
كررىا ،أكلياؤه ضربوه ،كلَّموه ،حاكلوا ربطو إذل
الصحوف األخرل كيلوذ بالفرار .مث يعود لي ِّ
كرسيو .لكن دكف جدكل.
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يصدر من أفراد عائلتو .لذا هبب كسر ىذا
التحليل :كماؿ مسركر باإلىتماـ السليب الذم ْ

السلوؾ بعدـ اإلىتماـ بو إال يف السلوؾ االهبايب كنزع األكل منو إذا دل يُرد اعبلوس إذل الطاكلة
كاألكل يف صحنو.
الغرض :تعليم كماؿ اعبلوس للطاكلة أثناء الوجبة.

التدخل:هبب عليك أف تكافئي سلوكاتو االهبابية بزيادة االىتماـ بو كمدحو .كيف اؼبقابل ال
تُبدم إىتماما لسلوكاتو السلبية .هبلس كماؿ يف مكاف هبعلو ال يقدر الوصوؿ إذل الصحوف
األخرل .عندما يقوـ ذباىليو كال تناديو كال تنظرم كبوه ،كإذا عاد كقعد إبتسمي معو كقورل
"جيد ،قبلس كي نأكل" ،إذا حاكؿ مسك الطعاـ كىو كاقف ال تتكلمي معو .أبعدم صحنو
كبو كسط الطاكلة كال تعيديها حىت هبلس.
عندما تنتهي العائلة من األكل ،أزيلي كل اؼبأكوالت كال تسمحي لو بأكل شيء بعد الوجبة إال
فعالة.
اغبليب أك العصَت .كماؿ البد أف ينتظر الوجبة اؼبوالية كي يأكل .ىكذا تكوف الطريقة َّ
سجلي عدد اؼبرات اليت يًتؾ فيها الطاكلة.
ِّ
التاريخ

الغذاء

عدد اؼبرات اليت يًتؾ فيها الطاكلة اللمجة اؼبقدمة بعد الوجبة
تفاحة

الفطور

صورة 5.12.ـ جدول يبين عدد المرات التي يترك فيها الطاولة.
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 )8التكرار
المشكل :مضغ أشياء غَت قابلة لؤلكل.
اإلطار العام :مارية طفلة يف الثامنة لديها عجز خفيف مع ذاكرة قوية كقدرة على القراءة تفوؽ
سنها .بالرغم من قدرهتا على القراءة لكن فهمها للغة متأخر ،ربب مشاىدة التلفاز كأثناءىا
تقوـ بقطع الورؽ كمضغو ،كسبضغ أشياء من الببلستيك كذلك .يف اغبديقة سبضغ سيقاف
النباتات ،أكراقها كأزىا ِرىا .كدائما تُزعج أفراد عائلتها أثناء الوجبات كىذه العادة صعُب تغيَتىا

رغم ؿباكالت عديدة .كسبتنع من اؼبضغ إذا طُلب منها لكنها تعود لذلك عندما تكوف أماـ
التلفاز.

التحليل :تقوـ ماريو هبذا السلوؾ دكف كعي منها .ىذا السلوؾ فيو خطر على صحتها ،يبكن
تذكَتىا يف كل مرة كإستعماؿ قدرهتا على القراءة لتجاكز ىذه اؼبشكلة.
التدخل :أ) أثناء حصة العمل ،ضعي أمامها كأسا من اؼبثلجات كملعقة ،كضعي أماـ الكأس
الفتة مكتوب فيها "إستعملي اؼبلعقة لتناكؿ اؼبثلجات" ،إذا نسيت ذلك ال تقورل ؽبا شيئا لكن
إنزعي عنها الكأس كارمي كل اؼبثلجات .أَ ِرىا البلفتة كاطليب منها أف تقرأىا كقورل ؽبا "لقد
ِ
نسيت القاعدة ،سنحاكؿ مرة أخرل" ،كأعطها فرصة أخرل بعد ٓٔ دقائق.
ب) أثناء حصص التمرين ضعي أمامها األشياء اليت ربب مضغها كضعي الفتة تقوؿ "ليس يف
فمك" ،كاشرحي ؽبا بأهنا إذا تذكرت القاعدة ؼبدة ٓٔ دقائق ستتحصل على العلكة ،ال تُ ِّ
ذكريها
شفويا لكن كوين مستعدة كي تنزعي منها العلك إذا نسيت.

ج) ربت إطار التلفاز ألصقي الفتة فيها "ليس يف فمك" كراقبيها ،إذا نسيت ال تقورل ؽبا شيئا
كإمبا أطفئي التلفاز لبضع دقائق ،أَ ِرىا البلفتة كحِّركي رأسك تعبَتا عن الرفض .ال تعاقبيها كال
تقورل ؽبا شيئا.
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 )9التكرار
المشكل :أسئلة مكررة مثل "كم الساعة؟" دكف انتظاراإلجابة.
االطار العام" :ؿبمد" طفل يف العاشرة ظبُت ،يهتم كثَتا بأعياد اؼبيبلد كأرقاـ اؽباتف كالفتات
السيارات كالساعة ،أسئلتُو عن الوقت عديدة .يطلب التوقيت كلوكاف جالسا أماـ الساعة.
إستعملت العائلة ـبتلف اغبلوؿ مثل :الرد على السؤاؿ ،ذباىلو ،اػبركج من الغرفة ،الطلب منو
السكوت ،لكن دكف جدكل.
التحليل :طرؽ اؼبعاعبة السابقة دل تأت بأية نتيجة كالسبب فبكن أف يكوف يف ؿبمد الذم ال
يطرح أسئلة لينتظر اإلجابة ألنو يعرؼ اإلجابة مقدما ،كال هتمو إجابة اآلخرين.
التدخل :إبدئي بتعليمو "أغلق فمك" أثناء حصص التمرين ،مارسي معو سبارين ال تتضمن
كبلما ،كضعي ستة قريصات على الطاكلة أماـ إناء ،كعندما ينجح يف التمرين ،مثبل يباثل بُت
العدد كاؼبكعب ،ضعي قُريصة يف اإلناء كامدحيو .عندما يطرح سؤالو :كم الساعة؟ قورل لو
"أغلق فمك" كض ِّمي شفتيو .أعطو إشارة ؼبواصلة العمل ،كعندما يطرح السؤاؿ إنزعي قريصة من
اإلناء .كؼبا ينتهي يف األخَت كتكوف صبيع القريصات داخل اإلناء قورل" :كم الساعة؟" كاتركيو
هبيب ،ىدفك ىو تعريفو بوجود كقت نسأؿ فيو ككقت آخر ال نسأؿ فيو.

)12

االختالل

المشكل :قلة الًتكيز ،اإلندفاع.
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اإلطار العام :حساـ طفل يف الرابعة .ال يتكلم كذك طاقة كبَتة مستواه يف حدكد السنتُت يف
اؼبؤىبلت غَت الفعلية ،إندفاعي كشارد الذىن .حساـ ال يريد أف هبلس للغذاء كالغسل كقضاء
اغباجة كتغيَت اؼببلبس .ىو يفهم بعض األكامر السهلة باستعماؿ اإلشارة عندما يكوف منتبها،
لكن ىذا وبدث نادرا ،احملاكالت السابقة كانت ترتكز على التعنيف كالضرب .أكلياؤه يظنوف أنو
ال يفهم بأنو أخطأ كيصبح فقط مضطربا ،كوببوف طبعو اؼبرح كال يريدكف أف يُصاب كال استعماؿ
األدكية ؼبراقبة فرط نشاطو.
كسعي مدة إنتباه حساـ ،الوقت الذم يبضيو يف التمرين قبل اإلنصراؼ يُعد أساسيا
التحليلِّ :

كالذم يشًتط التطور يف اللغة كاإلستقبللية كإنضمامو إذل القسم التحضَتم .يبكنو زيادة درجة
إنتباىو كالتحكم يف إندفاعو أثناء اغبصص التعليمية اؼبوجزة اليت من خبلؽبا يعرؼ ماذا يفعل،
أين يفعل ،كماذا يكوف بعد ذلك .إف تنظيم حصة العمل اؼبمزكجة باللعب بصريا تُعلِّمو الفرؽ ما
بُت الوقت اغبر ككقت التحكم يف حركاتو.
الغرض :سبضية من ٕ إذل ٘ٔ ثانية يف ىيئة اعبلوس كاإلنتباه.
التدخل :نظِّمي مكاف العمل بصفة ِّ
سبكن حساـ من رؤية مكاف العمل كمكاف اللعب (أنظر
الصورة) .إبدئي بتمرين سهل تعرفُت بقدرتو على تنفيذه (البازؿ السهل ألربع قطع) .ضعي
سَتِّكبها حساـ فيما بعد .أطليب منو أف وبضر مث هبلس ك ُامريو
البازؿ على الطاكلة كأبعدم قطعة ُ
أف يضع القطعة يف مكاهنا .إمدحيو كأعطو مكافأة مث اطليب منو أف يذىب إذل فضاء اللعب،
بعد ٖٓ ثانية إستدعيو كي يكرر التمرين .يف ىذه اؼبرة تُبعدين قطعتُت كتكافئيو كسبدحيو من
صعيب قليبل من درجة
جديد مث تًتكينو يلعب .عندما يعتاد ىذه الكيفية (حوارل ٓ ٙؿباكلة) ّ
التمرين كذلك بنزع أكثر من قطعة ،علِّميو كيف يضع القطع مث امدحيو ككافئيو كاتركيو يلعب يف
الفضاء اؼبخصص للعب .هبذه الطريقة يبكنك زيادة حجم العمل قبل اؼبغادرة .ال تنتقلي إذل
اؼبرحلة اؼبوالية( ٖ أك ٗ قطع) قبل سبكنو من إهناء اؼبرحلة السابقة دكف توجيهاتك.
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فضاء اللعب
صورة 6.12.ـ طريقة لزيادة مدة اإلنتباه.

)11

اإلختالل

المشكل :نقص اؼببادرة لتغيَت النشاط أثناء فًتات الربؾبة العملية يف اؼبدرسة.

اإلطار العام :ؿبمد طفل يف ٗٔ سنة من عمره ،ذكاؤه متوسط ،يف اؼبدرسة تعلَّم العمل بطريقة

مستقلة أثناء إقبازه للتمرين ،لكن ليس دبقدكره كضع ما أقبزه جانبا كاإلنتقاؿ إذل العمل اؼبوارل
دكف أف يشَت إليو اؼبريب برأسو أك يده أك بتذكَته شفويا .ؿبمد يفهم الربنامج اليومي كصبيع
زمبلئو يعملوف بطريقة متواصلة كليسوا حباجة إذل التذكَت كي ينتقلوا إذل العمل اؼبوارل عند
اإلنتهاء .كبدكف حث من طرؼ اؼبريب يبقى ؿبمد جالسا ينظر إذل اؼبريب كال يُبادر إذل اغبركة.
التحليل :ؿبمد أصبح أكثر تعلقا بتوجيهات معلِّمو كنقص مبادرتو تزداد يف كل مرة ماداـ أف

معلِّمو يُ ِّ
ذكره .إف كفاءة اإلنتقاؿ من نشاط آلخر مهمة كي يتكيَّف يف اؼبستقبل مع ما ىو آت
من النشاطات .اؼبربوف يبكنهم إستعماؿ آلية اؼبكافآت لتحفيز ؿبمد على اؼببادرة يف عملو دكف
اإلعتماد على التوجيهات.
الغرض :كضع العمل اؼبنجز جانبا كمباشرة عمل جديد دكف توجيو من اؼبريب.

التدخل :إستعملي القريصات عبعل ؿبمد يتخلص من ىذا اؼبشكل كذلك دبنحو قريصة يف كل
مرة يضع فيها العمل اؼبنجز جانبا كينتقل إذل نشاط آخر دكف أم إشارة أك طلب لفظي .يف
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توجهي أمرا حملمد كزمبلئو دكف النظر إليو قائلة":تذكركا ،كل التبلميذ يضعوف
البداية يبكنك أف ِّ
أعماؽبم جانبا".ضعي علبة قريصات جبانبو كيف كل مرة ينتقل فيها إذل عمل آخر قومي بوضع
قريصة يف العلبة كأعطو إىتمامك كامدحيو .إمنحيو يف البداية عشرة دقائق كإسًتاحة كلما
كضعت ثبلثة قريصات يف العلبة ،كعندما يُصبح مبادرا بعض الشيء زيدم من عدد القريصات
اليت تسمح لو بعدىا باإلستفادة من اإلسًتاحة.
)12

اإلختالل

المشكل :نقص اإلىتماـ باإلتصاؿ اعبسدم.
اإلطار العام :نسيم طفل يف العشرين شهرا من عمره كتظهر عليو عبلمات التوحد .كالعبلمة
األكثر بركزا ىي الغياب التاـ لكل إستجابة لئلتصاالت اعبسدية حىت اؼبداعبة .ال يهتم كال
يرغب بأم إتصاؿ بدين ،كيفر بسرعة عندما يتودد إليو الكبار .نسيم وبب األكل كاللعب
باغبلقات كما وبب أف يتفسح.

التحليل :يف ىذه اآلكنة نسيم ال يرل يف اإلتصاؿ اعبسدم شيئا رائعا ،البد من ربط اإلتصاؿ
اعبسدم بشيء يهواه نسيم.

الغرض :نستدعي نسيم ليتصل جسديا بشخص وبمل معو مكافأة وببها.
التدخل :أثناء اللعب مع نسيم يف األرض ،إمسكي شيئا وببو(حلقة أكعنب جاؼ) كاجليب
إىتمامو كبوىا ،كعندما يقًتب إزبذم كضعية النوـ كضعي اغبلقة على صدرؾ كي يصعد عليك
ض ِّميو كداعبيو.عندما تكونُت جالسة على
ليحصل على اؼبكافأة .كعندما يصل إذل حاجتو ُ
السرير أره عنبا جافا كخبِّئيو يف جيبك ،كىكذا يأيت نسيم كيصعد على ركبتيك ليبحث يف
جيبك .يبكنك أف تضعي حلقة يف شعرؾ أك يف رقبتك كىذا ليتقرب كيلمس كجهك.داعبيو
دائما كاتركيو يلمسك ؼبدة طويلة حىت يبل ألف ىدفك ىو تقبلو لئلتصاؿ اعبسدم.
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اإلختالل

المشكل :بعثرة األدكات كخلطها بفزع قبل ظباع التوجيهات أك تقدًن اغبلوؿ.

اإلطار العام:يوسف كلد يف السادسة من عمره دبؤىبلت تكاد تكوف طبيعية لكنو يعاين
تأخرا كبَتا يف تلقي اللغة كالتعبَت ،ىو متعاكف كوبب النجاح كدائما ذبده يتسرع للبدء يف

العمل دكف أف يسمع أك يفكر ،حىت كإف ُد ِّرب على كضع يديو ربت الطاكلة ريثما نعطيو
التوجيهات .يوسف ال يأبو إذل ما نقولو لو كال يفكر يف حل قبل أف يبدأ.ىذا السلوؾ يػُثَبِّط
تقدمو يف التطبيقات اػباصة بتلقي اللغة كيسبب كذلك صعوبات عندما نأمره بتوجيهات
لفظية.
التحليل :يوسف وبب النجاح لكنو ال يعي أنبية اإلنصات اعبيد كاإلستيعاب للمعلومة مث

تكوين فكرة قبل الشركع يف العمل .عندما نطلب منو "الًتيث ،السماع ،التفكَت" ال يفيد يف
هبرب الفشل يف كل مرة كلما أنبل اإلنصات كالتفكَت ،اإلحباط الناتج عن
شيء .البد أف ِّ
الفشل هبعلو يتعلم مراقبة إنتباىو.

الغرض :اإلنصات ،اإلنتظار ،كرسم خطة قبل اإلنطبلؽ.

عرب
التدخل :خذم ٗ أكواب مصنوعة من الورؽ اػبشن كألصقي ربت كل منها صورة تُ ِّ
عن توجيو لغوم مثبل :طفل هبرم ،طفل يبسك ،كلب هبرم ،كلب ينبح .إقليب األكواب
كاجعليها ُم َّ
صطفة يف خط كاحد .ضعي خاسبا أك معدنا ربت أحد األكواب عندما ال ينظر
إليك (أنظر الصورة) .اآلف أخربيو عن موقع اػبامت مع تسمية الصورة "الكلب هبرم" ،إذا
رفع ىذا الكوب هبد اؼبعدف ،كإذا رفع كوبا آخر ال هبد شيئا .قورل لو":يبكنك أف تبدأ من
جديد" .كاصلي هبذه الطريقة حىت هبد ٘ معادف ،ال تقورل لو"إنتظر ،أك إظبع" ،ألف ىدفك
ىو إفهامو بأف ىذا مهم إذا أراد أف هبد اؼبعدف.
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صورة.7.12.ـ أربعة أكواب ،صور ومكافآت مخفية.

أمثلة مختصرة للتدخالت
إف التدخبلت اآلتية أثبتت قباعتها مع األطفاؿ الذين طُبِّقت عليهم أثناء اغبصص التعليمية.
)14

إيذاء النفس

السلوك :لطم الرأس على الطاكلة.
التدخل :مارية تلطم رأسها عندما تكوف غاضبة ،يف بعض األحياف تغضب بسبب األدكات
اؼبوضوعة فوؽ الطاكلة ،كيف األحياف األخرل ألنك بدأت لعبة جديدة أكغ ََّتت من الركتُت قليبل
بعرضك األدكات بطريقة أخرل ،كيف األحياف األخرل ال ندرم ؼباذا تنزعج .على كل حاؿ البد
من كضع حد ؽبذه التصرفات كي تلحق بنفسها الضرر .إجلسي ب ُقرهبا أثناء اغبصة التعليمية،
عندما تنحٍت برأسها كبو األماـ كي تلطم رأسها أرجعي الكرسي الذم ذبلس عليو إذل الوراء كي
يفقد جسمها التوازف ،إحتفظي هبذه اؽبيئة مدة ٕ إذل ٘ ثواين مث أعيديها إذل مكاهنا.كررم ىذه
الطريقة يف كل مرة تنوم فيها لطم رأسها .ال تؤنِّبيها كال تتكلمي معها عندما يكوف الكرسي
مائبل.

أسباب النجاح :عندما يكوف الكرسي مائبل كبو اػبلف ،مارية ال يبكنها الوصوؿ إذل الطاكلة

برأسها كبذلك ال يبكنها أف تباشر لطم رأسها .ىي ال تريد أف تكوف غَت متوازنة فهذا ال
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يرضيها.بعد ؿباكالت عديدة أدركت أف الكرسي مائل بسبب لطمها لرأسها كبدأت يف كبح
نزعتها .دل نكلم مارية ألهنا تفتقد كفاءة إستقباؿ اللغة.
)15

إيذاء النفس

السلوك :الصفع.
سيء .كدبا أهنا ال تتكلم ال يبكنك
التدخل :سلوؾ خدهبة اليت تصفع كجهها يُ ِّ
عرب عن مزاج ِّ

مر كسلوكها يزيدىا قلقا .عندما تبدأ ىذه اغبالة تنتاهبا،
كج ْ
معرفة سبب انزعاجها ،لكن ْ
نتيها ْرب ّ
قدِّمي يدؾ كأمسكي كجنتيها كقورل ؽبا بصوت عارل ":ال تضريب" مث دعيها كساعديها كي هتتم
بدرسها.

دواعي النجاح :كضع يديك على كجنتيها منعها من صفع كجهها .األمر " ال تضريب" بصوت

عارل فاجأىا كساىم يف كبح السلوؾ .إعطاؤؾ ؽبا اؼبساعدة يف نشاطها اليدكم على الطاكلة
ساىم يف إرساء سلوؾ بديل ال ينسجم مع سلوؾ الصفع.
)16

العنف

السلوك :العض.
التدخل :عندما يفاجئك سعيد بالعض أك عض شخص آخر قومي يف اغباؿ كارفعيو (إمسكيو
ربت إبطيو) كاضبليو سريعا كبو كرسي يقع يف زاكية .ضعيو حبزـ مقاببل اعبدار ،مث اتركيو دكف أف
تُكلِّميو كال تكًتثي لدموعو .بعد ٓٔ أك ٘ٔ ثانية عودم كخذيو إذل الطاكلة ككاصلي معو العمل
ككأف شيئا دل وبدث .تذكرم أف سعيد ال يفهم كبلمك ك جهودؾ السابقة يف تعنيفو كض ْربُو دل
يأت بأم نتيجة.
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دواعي النجاح :حىت كإف كاف كل ىذا دل يؤثِّر يف سعيد إال أنو ال وبب أف يػُْنقل إذل مكاف
آخر هبذه الصورة .كبعد أكثر من ؿباكلة َّ
تيقن سعيد أف ما وبدث معو نتيجة ما يقوـ بو من

عض اآلخرين .عدـ تركو ؼبدة طويلة على الكرسي كي ال ينسى السبب الذم آؿ بو إذل ذلك
كألف إنتباىو قصَت .نقلو يف كل مرة إذل الكرسي هبذه الصفة يعد ضركريا جدا لنجاح ىذا
األسلوب العبلجي.
)ٔٚ

العنف

السلوك :جذب الشعر
التدخل :زكريا مولوع جدا بالشَّعر خاصة الشعر الطويل ،كال يدرم أف جذبَو يسبب األدل

لآلخرين ،فساعديو كي يتخلص من ىذا السلوؾ السليب:
ٔ /لُفِّي شعرؾ إذل أعلى كي ال وباكؿ جذبو أثناء العمل معو.
ٕ /إنتبهي كلما كاف على حجرؾ أك كراءؾ.
ٖ /علِّميو كيف يداعب يديك كطريقة مثلى لئلتصاؿ البدين.

دواعي النجاح :طوؿ الشعر جعل زكريا يهيِّ ُجو ،لكن جعل الشعر يف غَت متناكلو ينقص من

رغبتو يف جذبو .يف نفس الوقت هبد رغبة يف اإلتصاؿ اعبسدم بواسطة اؼبداعبة كالتصفيق
كالدغدغة.

)18

سلوك التدمير

السلوك :اغبماقة.
التدخل :ذباىلي ضباقات يونس :الضحكات اؼبقلقة ،السلوكات الغريبة كاإلبتسامات ،كتظاىرم
بأنك دل تبلحظي ذلك ،كاصلي التمرين لكن كررم توجيهاتك بصورة مبسطة ،ال تستعملي إال
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كلمة أك إثنتُت .أعطو دليبل باإلشارة كحثِّيو على اغبركة الصحيحة بلمس ذراعو .إمدحيو إذا
شرع يف مواصلة التمرين لكن إبقي ىادئة يف أسلوبك.

دواعي النجاح :عندما وبس يونس بالتعب أك بالضياع يتصرؼ هبذا الشكل .جعل التوجيهات

شجعو على بذؿ ؾبهودات .ذباىلك غبماقاتو كبقاءؾ
بسيطة كمساعدتو يقلل من إضطراباتو كي ِّ
ىادئة يثبِّط من سلوكاتو السلبية.
)19

سلوك التدمير

السلوك :النكد أك إثارة غي اآلخرين(اإلستفزاز) ،مثبل :اإلحتفاظ بلعبة السيارة ربت الطاكلة.
يستفزؾ بإحتفاظو بلعبة بعيدا عن التمرين كي هبعلك تثورين
التدخل :عندما وباكؿ أُكيْس أف َّ
ضدهِّ ،
كخبيو كأحضرم اللعبة ،إجلسي كضعي اليدين فوؽ ركبتيك .مث أخربيو ما وبصل بعد

التمرين " :بعد العمل سنلعب بالكرة " ،كأره اؼبكاف الذم ستلعبوف فيو الكرة .مث كررم
التوجيهات هبدكء " ضع السيارة ربت الطاكلة " كانتظرم قليبل ،مث حثيو من جديد كأره اؼبكاف
ككررم عليو التوجيهات"ربت الطاكلة ".
دواعي النجاح :أكيس لديو صعوبات يف فًتات اإلنتقاؿ ،ال وبس بالراحة عندما هبهل ما ىو
آت .إستفزازاتو تبدأ عموما عند اللمسات األخَتة للتمرين .لبربه دبا ىو آت كال نستجيب
إلستفزازاتو .السلوؾ السليب إلبفض ألنو ال هبد دافعا للمتابعة.

ٕٓ)

سلوك التدمير

السلوك :التباكي كاإلرتباؾ للتعبَت عن اغباجة.
التدخل :عندما يتباكى أضبد أك يرتبك كي يُعرب عن رغبتو ،أطليب منو أف يُريك ما يريد (يلمسو
أك يقوؿ كلمة) ،إذا علِ ْمت ما يريد علِّميو كيف يريك أك يلمس الشيء الذم يريده باستعماؿ
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اغبوافز اؼبادية .عندما ينسجم مع طريقة اإلتصاؿ ىذه بطريقة مبلئمة أعطو الشيء الذم يريده
لبضع ثواين .إذا دل يُفصح لك عن رغبتو بأم صفة أعطو ظهرؾ ؼبدة ٓٔ ثواين مث عودم إليو
تعود
كساعديو من جديد كي يشَت إذل ما يريد .ليس من الضركرم أف تقورل لو" :إىدأ" ألنو قد َّ
عليو.
دواعي النجاح :أضبد تعلَّم طريقة جديدة للتعبَت عن حاجتو كيف نفس الوقت دل نستجب
لبكائو كارتباكو.
)21

سلوك التدمير

السلوك :الطفل يًتؾ الطاكلة فجأة كبشكل متكرر.
التدخل :ضعي طاكلة العمل ككرسي فارس بصفة يكوف فيها ظهره إذل زاكية اعبدار كاربطيو إذل
الكرسي بواسطة اغبزاـ .أعطو األدكات كي يعمل يف اغبُت كامدحيو إذا بدأ العمل .إذا أخذ
حورل كرسيَّو كبو زاكية اعبدار حىت يهدأ( لكن ليس أكثر من دقيقة) ،مث أعيديو
يبكي أك إنزعج ِّ
كما كاف كأعطو مكافأة عندما يبدأ يف العمل .عندما يتقبل فارس العمل كىو جالس دكف أف
ينزعج أك وباكؿ أف يقوـ أتركي اغبزاـ مفتوحا.
دواعي النجاح :قوة اغبزاـ يُ ِّ
ذكر فارس بأنو ُمرغم على البقاء جالسا ،كىذا منع ربركاتو السريعة
غَت القاعدة كال تثَت أم إنتباه .إعطاؤه
كاإلندفاعية .ربويلو كبو اعبدار يُ ِّبُت لو أف النرفزة ال تُ ِّ
شجعتو على البقاء جالسا .تركنا اغبزاـ مفتوحا حىت كإف كاف ىذا ال
األدكات السهلة للعمل َّ
يبنعو من اؽبرب لكنو يفيد يف تذكَته بالقاعدة كىي اعبلوس هبدكء أثناء التمرين.
)22

سلوك التدمير

السلوك :أصوات مزعجة كصرخات حادة لئلثارة.
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التدخل :ظبَت كبَت( ٔٛسنة) لكن ال يفهم التفسَتات اللفظية الطويلة ،يبكنو أف يتعلم التحكم
يف األصوات اؼبثَتة بواسطة التجارب اؼبكررة .إضبلي معك شبو اؼبلعقة ()abaisse-langue
كل ِّفيها بشريط الصق .كلما يصدر ظبَت أصواتا مزعجة ضعي ىذه األداة يف فمو ما بُت أسنانو
كقورل لو " أسكت " ،كعندما يفهم أف ىذا وبدث لو كلما أصدر أصواتا مزعجة يبكنك أف
تبيٍِّت لو األداة كي ُرب ِّذرينو.
دواعي النجاح :ظبَت ال وبب أف نضع األداة يف فمو لكن دل يقا ِكْمها .األصوات اؼبزعجة
توقفت ،كطُبقت ىذه الطريقة مدة أسبوعُت كف ِهم ظبَت بعدىا كيف يتحكم يف ىذا السلوؾ.
)23

التكرار

مدكية.
السلوك :أصوات ِّ

التدخل :عندما يبدأ عمر يصدر األصوات ،إذىيب عنده كضعي أصبعك على شفتيك كقورل لو

"شوت" كساعديو كي يقلدؾ ،تأكدم أف أصبعو ملصق بشكل تاـ على شفتيو .إذا كاصل
تدعي يده ضعي كيسا كبَتا من الورؽ على رأسو لبضع ثواين .إنزعيو مث
أصواتَو اؼبزعجة بعد أف َ
كاصلي التمرين ،إذا عاد إذل فعلتو أنذريو " شوت " كإذا دل يرتَ ِد ْع ضعي الكيس من جديد على
رأسو ؼبدة أطوؿ من السابقة كلكن ليس أكثر من ٕٓ ثانية.
دواعي النجاح :الكيس كاسع كي يعطي اؽبواء كالضوء ،كيزيد من درجة الضجيج كي يصبح

عمر أكثر كعيا باألصوات اليت يُصدرىا .يف نفس الوقت ال يبكنو أف يرل أك أف يعلم كيف
تكوف إستجابة اآلخرين لؤلصوات .ىذه الطريقة علَّمتو كيف يتحكم يف األصوات عندما يوشك
الكيس أف يوضع فوؽ رأسو .الكيس ُكضع على رأسو لبضع ثواين كي ال ينسى سبب كضعِو
فوؽ رأسو أك ردبا قد يؤذم نفسو.
)24

التكرار
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السلوك :اإلرتباط بشيء معُت ،الطفل يصرخ عندما يُنزع منو ِسو ُاره.

التدخل :ال بد أف تنزعي من ىالة السواركي تستعمل يديها يف التمرين .إعملي ذلك بطريقة

تدرجية:
ٔ /أتركيها سبسك السوار بيدىا اليسرل أثناء كضعها لؤلعمدة باليد اليمٌت.
ٕ /ضعي السوار يف أعلى يدىا اليسرل بينما تساعدينها كي سبسك بقبضة يدىا اليسرل لوحة
األعمدة.
معصمها األيسر.
ٖ /ضعي السوار على ْ
ٗ /إبدئي سبرين األعمدة باألكتاد.
٘ /إصنعي ؽبا سوارا كلما جلست لعمل سبرين ما.
دواعي النجاح :نقل السوار بطريقة تدرهبية لتكوف مطمئنة على سوارىا ،كمن مث يبكنها

اإلشتغاؿ بالتمرين.
)25

التكرار

السلوك :التعلق بشيء ،الطفل يصطحب معو شاحنة ضبراء يف كل األكقات.
التدخل :ضعي مربعا من الورؽ األضبر على الطاكلة أماـ ياسُت كلعبة فقاعات الصابوف أمامك.
تعلِّمينو تدرهبيا كيف يًتؾ الشاحنة على اؼبربع األضبر قبل فرقعة الفقاعات.
ٔ /إرفعي يده برفق مع الشاحنة كبواؼبربع األضبر كاحتفظي هبا ريثما تن ُفثُت الفقاعات اليت البد
فجرىا.
منو أف يُ ِّ
سرحي الشاحنة من يده يف الوقت الذم يبسك أنبوبة النفث كي تنفثُت.
ٕ /اآلفِّ ،
ٖ /أنقلي اؼبربع األضبر كي يكوف بعيدا (حوارل ٓٔ سم ) من ياسُت كأنت تواصلُت النفث.
حركي الشاحنة كاؼبربع بنحو ٕٓ سم كي يكوف خارج منطقة العمل ،ىيِّئي سبرينا
ٗ /يف األخَت ِّ
قصَتا (البازؿ) أماـ ياسُت كعندما ينتهي أرجعي لو الشاحنة.
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يبكنك يف األخَت أف تطليب منو أف يضع الشاحنة على اؼبربع كيًتكها حىت ينتهي من التمرين.
دواعي النجاح :دبا أف شاحنتو لديها مكانة خاصة فإنو يف كل حصة سبرين ال بد أف يراىا

أمامو ،كال ينزعج عند زيادة اؼبسافة الفاصلة طاؼبا أنو يراىا.
)26

التكرار

السلوك :التشبث بطريقة صبيانية ،الطفل يتشبث طويبل بأمو كهبذهبا من الرجلُت كيرفض السَت
إذا ُك ِضع على األرض.
غَتيها أنت
غَت كثَتا من طبائعو فعليك أف تُ ِّ
التدخل :نزًن كبَت كي ُوبمل كالصيب ،كدبا أنو ال يُ ِّ
كيبكنك النجاح:
ٔ /ال سبسكيو كال ربمليو.
ٕ /علِّميو لُعبا جديدة ربقق اإلستقرار كالعطف مثبل عندما تقومُت إلحتضانو ،إجلسي جبانبو
على السرير أك على األرض كض ِّميو إذل صدرؾ ،مث دعيو كعلّميو اإلنشاد.
أنشدم كغ ٍِّت معو كابتسمي كامدحيو كداعبيو ،ساعديو كي يلعب لبعض الوقت مع لعبتو
اؼبفضلة قبل تركو .عندما يرفض اؼبشي كيريد أف ربمليو ،ال ترفعيو كأعطو يدؾ أك ضعي يدؾ
شجعيو كي
كتفيو ،إذا دل يب أكقفي كل إتصاؿ معو كاتركيو .مث عودم كحاكرل من جديدِّ ،
حوؿ ْ
يأيت معك باستعماؿ لعبة أك حلول كطُعم .يف البداية ال يتقبَّل األمر لكن إذا كاص ْل ِ
ت عدـ ضبلو
ْ
سيفهم بأف األمر سيتغَت.
دواعي النجاح :عرؼ نزًن إرتباكا يف األياـ اؼباضية كتفاعل مع األنشودة كدل يعد يتشبث بأمو.

كاف قادرا أف يلعب لدقائق معدكدة مع لعبتو بعد ذىاب أمو كيبشي معها عندما يبصر شيئا
وببو.
)27

اإلختالل
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السلوك :عدـ القدرة على تصويب النظر كبو شخص ما يتحدَّث معو.
توجهُت إليو
التدخل :إبدئي جبعل جابر ينظر كبوؾ أثناء التمرين اػباص بلغة التعبَت عندما ِّ

سؤاؿ :ماذا ؟ ،من؟ ،أين؟ ،كىذا خبصوص الصور .أره صورة كقورل لو  " :قل رل من يلعب
بالكرة؟" ،مث إقليب الصورة كي ال يراىا ككررم ":قل رل " ،عندما هبيب كىو ينظر كبواألسفل،
كررم من جديد":قل رل" ،كح ِّورل كجهو برفق كبوؾ .ال سبنحيو مكافأة كال سبدحيو إذا دل ينظر
كبوؾ .يف كل مرة يقوؿ لك شيئا مثل" ىيا نلعب"  " ،أيضا"  ،أكغَتىا فبل تستجييب لوِّ ،
ذكريو
بالقاعدة اعبديدة كالْمسي خدَّه برفق إذا دل يفهم ؼباذا دل تستجييب لطلبو.

عكست رغبة جابر الطبيعية يف النظر إذل األسفل .تأخَت اؼبدح
دواعي النجاح :بتدكيرؾ للصورة ْ
يطور عادة جديدة كىي النظر كبو األشخاص كالتكرار أثناء التمارين ساعد
كاؼبكافأة حفَّزه كي ِّ
يف تطوير ىذه العادة.
)28

اإلختالل

السلوك :مسك األجساـ بطريقة إندفاعية.
التدخل :ضعي األجساـ على الطاكلة حبيث ال توجد أجساـ أخرل قد ينشغل هبا كماؿ،
كضعي أيضا صينيتُت لئلختيار على الطاكلة .إمسكي قطعة حلول كحبة فوؿ سوداين كحبة
عنب جافة .كررم اؼبراحل اآلتية حىت ينتهي الفرز.
ٔ/قورل " اليدين إذل أسفل " كانتظرم كي يفعل ذلك .هبب أف يكوف ىادئا كينظر إليك.
ٕ /ضعي جسما على الطاكلة كقورل " ضعو " ،إذا كضعو يف الصينية اؼبناسبة غطِّها بيدؾ كي ال
يأخ َذه من جديد كقورل " جيد " " ،األيدم إذل األسفل ".
ٖ /عندما تكوف يديو على ركبتيو ،أعطو اؼبكافأة كامدحيو ألنو ِ
عم َل جيدا.
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دواعي النجاح :جابر عرؼ كيف يتحكم يف يديو ألننا أخربناه دبا يفعل كألنو ال وبدث أمامو
نضم إنتباىو كبو مراقبة يديو .عندما يتعلم ىذا فإف األمر "
شيء أم الحلول كال ألعاب كىذا ليُ ِّ
األيدم كبو األسفل " يصبح كافيا ؼبنعو من مسك األشياء بطريقة هتورية أثناء التمارين.
)29

اإلختالل

السلوك :غياب اؼببادرة ،الطفل ينتظر التوجيهات بطريقة سلبية.
التدخل :ضعي أمامك لعبة فقاعات صابوف كأعطي سليمة صينية مع حلقتُت كخيط ،ساعديها
يف اغبلقة األكذل كحثِّيها على اغبلقة الثانية كقورل ؽبا " إنتهى " ،ضعي اغبلقات جانبا كأعطها
لتنفخ الفقاعات ،كررم ىذا باستعماؿ حلقتُت أخريتُت ،اآلف ال ربثِّيها للحلقة الثانية كقورل ؽبا
"أكملي أكال مث الفقاعات" .عندما تصل إذل إدخاؿ حلقتُت دكف حثِّها ،أضيفي ؽبا حلقة أخرل
كي تُدخل ٖ حلقات دكف حث.
سهلت على سليمة تعلم عملها اؼبفضل:
دواعي النجاح :البداية بعمل قصَت جدا كسهلَّ ،

طورت اإلنطبلؽ يف العمل ألف ما كاف وبثها دل وبدث كالفقاعات ال تأيت دكف أف
الفقاعات .ك ّ
تقرر شيئا.

11ـ تكوين ملف
إف تكوين اؼبلف اػباص باؼبعلومات اؼبتعلقة بالطفل يُعد ضركريا لدكاعي عديدة ىامة:
ٔ) يعطي لنا أساسا ذبريبيا لتقييم التطورات كالصعوبات اليت كاجهت الطفل أثناء التعليم.
ٕ) يُعترب قاعدة أساسية تسمح بإزباذ قرار حوؿ زمن تغيَت التمرين.
ٖ) يسمح للمريب كاآلباء كاآلخرين من يهمهم األمر بتفسَت أنشطة التعليم كريتم التعليم.
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إف زبصيص الطفل دبلف ىو باعتباره سلوؾ تربوم ؿبدد ألننا ال نستطيع أف نطبِّق مبوذجا
كحيدا عبميع األطفاؿ .لذلك هبب أف تكوف لكل طفل كرقة معلومات خاصة بو ،كاألكراؽ
صممها م ِ
ستعمليها.
اؼبنصوح هبا كاليت تكوف ؽبا فعالية أكثر ىي تلك اليت يُ ِّ ُ
األمثلة اآلتية تقدـ لنا ثبلثة مباذج من اؼبلفات اليت ربتوم على توجيهات يبكن تكييفها
على حسب رغبة كل ُمستعمل.
النموذج األول :ملف وبتوم على برنامج التعليم ،كىذا اؼبلف يُ ِّبُت:أ /ما مت تعليمو .ب/

الوقت اؼبستغرؽ .ج /اؼبراحل اؼبتبعة.

فصل للنشاط كىو ضركرم/ٔ:عندما يتألف النشاط من عدة
النموذج الثاني :ملف ُم َّ
مراحل /ٕ .عندما هبد الطفل صعوبة يف فهم ىذه اؼبراحل /ٖ .عند اغباجة إذل اإلنسجاـ يف
منهجية العمل.

النموذج الثالث :ملف خاص بالسلوكات العفوية اليت ربدث خارج فًتات التعليم كاليت

ؽبا عبلقة بأىداؼ التعليم .كىذا النموذج مهم جدا لؤلطفاؿ التوحديُت ألنو من اؼبمكن أف
يتعلم الطفل قدرات أثناء اغبصص التعليمية كلكن ال يوظُِّفها يف حياتو اليومية ،كال يبكن أف
نتصور فائدة تلقُت الطفل قدرات جديدة إذا كاف ال هبسدىا يف حياتو ،لذلك كجب مساعدتو
يف ربويل ىذه القدرات.
كأحسن طريقة إلقباح ىذا التحوؿ ىو اإلستفادة من اإلستعماؿ العفوم للقدرات
اعبديدة ،كىذا هبرنا إذل معرفة مىت ككيف حدثت ىذه السلوكات كتسجيل ذلك ليسمح لنا
باؼببلحظة اؼبتأنية ؼبا يصدر عنو كإهباد الوسائل اؼببلئمة لتسهيل توظيف القدرات اعبديدة.
اإلسم :عبد الرزاق.
الشهر
س

اؼبهمة

النشاط

التقليد

عمل ثبلث أشكاؿ بالعجينة
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التقليد

إستعماؿ أدكات صوتية:ملعقة ،جرس

ؾ

اغبركة الدقيقة

فتح غطاء القاركرة

فع ع
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ؿ

التنسيق عُت ػ يد

عمل خطوط عمودية كأفقية

فع

فع+

اإلستقبللية

قفل ثبلث أزرار كبَتة دكف مساعدة

فع

فع+

اإلندماج اإلجتماعي

اؼبساعدة يف ضبل األشياء

فع

إستقباؿ اللغة

فباثلة ثبلث أجساـ مع صورىا

فع

اللغة التعبَتية

تنفيذ إشارة "إذل اللقاء"بالتوجيو

فع

س

فع+

صورة.1.النموذج األول :البرنامج التعليمي المتواصل.
ع= عمل منجز كمنتهي .س= عمل منتهي كاإلنتقاؿ إذل مستول أعلى .ن،ع= عمل غَت منتهي ،مع
اإلستمرار .ن،ع=+عمل غَت منتهي مع التحسن .ك= عمل غَت منتهي ،البد من التبسيط .ل= عمل غَت
منتهي ،اإلنسحاب.

اإلسم:عبد الرزاق.
النشاط:إرتداء الثياب(السروال).
مراحل العمل

ٔ .مسك السركاؿ باليدين

تاريخ النجاح كاؼبنهجية اؼبتبعة
ٕٔ ٕ.ـ
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ٕ .الفتح للعثور على األكماـ

٘ٔ ٕ.ـ

ٕٓ ٕ.ـ

ٕٕٔ.ف

ٖ .سبرير رجل يف أحد األكماـ

٘ٔ ٕ.ـ

ٕٕٓ.ف

ٕٕٔ.ع

ٗ .سبرير الرجل الثانية يف الكم الثاين

٘ٔ ٕ.ـ

ٕٕٓ.ـ

ٕٔ ٕ.ـ

٘ .السحب حىت الركبة

ٕٓٔ.ـ

ٕ٘ٔ.ف

ٕٕٓ.ع

 .ٙالقياـ كمواصلة اؼبسك

ٕٓٔ.ـ

٘ٔ ٕ.ـ

ٕٓ ٕ.ـ

 ٕ.ٜـ

ٕٓٔ.ـ

ٕ٘ٔ.

ٕٕٓ.ع

 ٕ.ٜـ

ٕٓٔ.ـ

 .ٚالسحب باليدين حىت اػبصر
 .ٛالسحب باليدين إذل بلوغ الغاية

 ٕ.ٙـ

ٕٕٔ.ف

.صورة.2.النموذج الثاني :ملف مفصل إلحدى النشاطات.
م=اؼبعاعبة(الطفل تلقى مساعدة بدنية)ػ ف=اإلقًتاح(الطفل تلقى توجيها شفويا أك إشارة)ػ ع=العفوية(الطفل
أكمل العمل دكف مساعدة).

الورل علَّم الطفل القسم األخَت من التمرين يف البداية ،أم اؼبرحلة الثامنة كما
ىذه الورقة تبُت أف ّ
يُبيِّنو التاريخ( .)ٕ.ٙكتظهر الورقة كذلك أف الطفل تلقى إعانة يف كل اؼبراحل تقريبا كبصفة كبَتة
يف بعض اؼبراحل مثل اؼبرحلة ٗ ك .ٙ

اإلسم :عبد الرزاق.
التاريخ

ماذا قلنا أكقدَّمنا

ماذا يريد أف يقوؿ لنا؟
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كتاب

البحث عنو

غرفة اإلستقباؿ

أمي

كتاب

إهباده

غرفة اإلستقباؿ

أمي

الذىاب

يريد أف نفتح الباب

الركاؽ

أمي

سيارة

رؤية سيارة أيب

الركاؽ

؟

إذل األسفل

يريد أف نضعو

على كتفي أيب

أيب

على الطاكلة

؟

إدفع الصحن

ليس جائعا

على الطاكلة

أمي

إجلس

يريد الركوب على الكتف

غرفة اإلستقباؿ

أيب

إجلس

ٕ.ٔٙ
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صورة.3.النموذج الثالث :ملف اإلتصاالت العفوية.
ىذا الملف يكشف معلومة ىامة وضرورية إلنجاز البرنامج وىي أن الطفل يعبر عن اإلتصال بكلمة واحدة،

ويستعملها للتعبير عن أشياء مختلفة .نشاطات أخرى مبرمجة لتعليمو كلمات أخرى ضرورية لو مثل":فوق ،أبي ،ال،
أفتح".

~ ~ 242

النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ د

جروب أخصائي التخاطب ( عماد السعدني )

243

الفهرس الموضوعي

اؼبقدمةٗ.........................................................................................
 )1التقليدٚ.....................................................................................
تقليد الضربٚ...............................................................................................................
بداية التقليد الصويتٛ..........................................................................................................
تقليد األصواتٛ..............................................................................................................
تقليد حركات صوتيةٜ........................................................................................................
تقليد ؼبس أعضاءن من اعبسمٜ..................................................................................................
تقليد ضرب األيدمٔٓ........................................................................................................
تقليد حركة الذراعُتٔٓ.......................................................................................................
تقليد إستعماؿ أداة صوتيةٔٔ..................................................................................................
تقليد إستعماؿ الشفتُتٕٔ.....................................................................................................
تع لم اػبربشةٖٔ..............................................................................................................
التقليد لتحقيق اإلستقبلليةٖٔ..................................................................................................
تقليد كضع أشياء يف كيس14.................................................................................................
تقليد أصوات األدكاتٔ٘.....................................................................................................
تقليد رسم خط أفقي ٔ٘.......................................................................................................
تقليد حركة اليدٔٙ...........................................................................................................
تقليد إستعماؿ العجينةٔٙ.................................................................................................. ....
تقليد ؼبس منطقتُت من اعبسمٔٚ...............................................................................................
تقليد حركات الفكٔٚ........................................................................................................
تقليد إستعماؿ األدكاتٔٛ.....................................................................................................
لعبة الدميةٜٔ.................................................................................................................
تقليد أصوات اغبيواناتٜٔ....................................................................................................
لعبة األيدم اؼبوسيقيةٕٓ.......................................................................................................
تقليد إستعماؿ العجينةٕٓ......................................................................................................
تقليد حركات اغبيواناتٕٔ...................................................................................................
لعبة التمثاؿٕٕ................................................................................................................
ؾبزأةٕٖ........................................................................................................
تقليد حركات َّ
تقليد تغيَت السرعة كحجم الصوت23..........................................................................................

)2اإلدراك

الحسي24............................................................................
~ ~ 243

النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ د

جروب أخصائي التخاطب ( عماد السعدني )

244

إكتشاؼ لعبةٕٗ.............................................................................................................
اؼبتابعة بالعينُتٕ٘............................................................................................................
البحث عن شيء سقطٕ٘....................................................................................................
البحث عن اؼبكافأة ربت اإلناءٕٙ.............................................................................................
اإلستجابة لؤلصوات اؼبألوفةٕٚ................................................................................................
اؼبشاركة الصوتيةٕٚ..........................................................................................................
البحث عن أشياء ؿببوبةٕٛ....................................................................................................
لعبة القوقعةٕٛ...............................................................................................................
نسخ تنسيق اؼبكعباتٕٜ......................................................................................................
سبييز الرسوماتٖٓ...........................................................................................................
سبييز مصدر الصوتٖٓ.......................................................................................................
علبة مفتوحةٖٔ..............................................................................................................
نسخ البناء باؼبك عباتٖٕ......................................................................................................
سبييز األشكاؿٖٖ.............................................................................................................
سبييز األشكاؿ اؼبتطابق ةٖٖ.....................................................................................................
البازؿ ٔ ٖٗ.................................................................................................................
البازؿ ٕٖ٘.............................................................................................. ...................
سبييز األلواف ٖ٘..............................................................................................................
اؼبطابقة بُت األلوافٖٙ............................................................................................ ............
إستقباؿ سلسلة من األصواتٖٚ..............................................................................................
لعبة الدكمنوٖٚ..............................................................................................................
نسخ سلسلة من الرسوماتٖٛ................................................................................................
القراءة البصريةٖٜ............................................................................................................

)3الحركة العامة41...........................................................................................
ضرب األيدمٗٔ.............................................................................................................
اعبلوس دكف مساعدةٕٗ......................................................................................................
بسط الكف ؼبسك شيءٕٗ...................................................................................................
القبض(اؼبسك)ٖٗ............................................................................................................
اؼبشي على حواجز بسيطةٖٗ..................................................................................................
مسار اغبواجز البسيطةٗٗ.....................................................................................................
إلتقاط اللعب من األرضٗٗ...................................................................................................
األجساـ الكبَتةٗ٘...........................................................................................................
الصعود على األدراجٗٙ.....................................................................................................،
دحرجة الكرة ػٔ ػٗٙ......................................................................................................

~ ~ 244

النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ د

جروب أخصائي التخاطب ( عماد السعدني )

245

دحرجة الكرة ػٕ ػٗٚ......................................................................................................
اؼبشي دكف مساعدةٗٚ........................................................................................................
اؼبشي جانبا كإ ذل الوراءٗٛ....................................................................................................
ؼبس األذنُتٗٛ.......................................................................................................... .....
فتح أبواب اػبزانة كا ألدراجٜٗ................................................................................................
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التقلب إذل األماـٜ٘...........................................................................................................
مشية الفيل ٙٓ...............................................................................................................
سباؽ البطاطاٙٓ..............................................................................................................
التوازف على الرافدةٙٔ........................................................................................................
مسار اغبواجز الصعبةٕٙ......................................................................................................
الضرب بواسطة مضرب كرة الطاكلةٕٙ........................................................................................
مشية عربة اليدٖٙ............................................................................................................
جذب جسم فبلوءٙٗ.........................................................................................................
جذب اغببلٙ٘...............................................................................................................
القفزٙ٘......................................................................................................................
القفز على اغببل ٙٙ...........................................................................................................
ماراؿٙٙ.....................................................................................................................
التوازف على الرافدة األكثر صعوبةٙٚ...........................................................................................

)4الحركة الدقيقة68..........................................................................................................

~ ~ 245

النشاطات التعليمية ألطفال التوحُّ د

جروب أخصائي التخاطب ( عماد السعدني )

246

مسك ملعقةٜٙ...............................................................................................................
إستكشاؼ لعبةٜٙ............................................................................................................
مسك األجسا ـ ٚٓ...........................................................................................................
تطوير اؼبسك باؼبلقطٚٔ.......................................................................................................
إلتقاط السكر باؼبلع قةٚٔ.......................................................................................................
إلتقاط قطع نقديةٕٚ..........................................................................................................
فتح األكاينٖٚ................................................................................................................
لعبة العطاء كا ألخذٚٗ.........................................................................................................
الضغط على األزرارٚٗ........................................................................................................
نزع اعبواربٚ٘..............................................................................................................
طي الورؽٚٙ.................................................................................................................
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سبارين األصابعٜٚ.............................................................................................................
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حاملة األقبلـٜ٘..............................................................................................................
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كتابة إظبو حبركؼ الطباعة115................................................................................................
الرسم  :تكملة صور بسيطة116..............................................................................................
الرسم  :األشكاؿ كالرسومات117.............................................................................................
الدبابيس (ٕ )118............................................................................................................
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معرفة إظبو124...............................................................................................................
اإلشارة إذل أشياء ؿببوبة124..................................................................................................
اجمليء إستجابة للنداء125.....................................................................................................
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لعبة التوقف كاإلنطبلؽ126....................................................................................................
التعرؼ على صورتو يف اؼبرآة127..............................................................................................
فباثلة أجساـ معركفة128......................................................................................................
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سبثيل الصور133..............................................................................................................
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فهم كظائف األشياء135......................................................................................................
سبثيل األشكاؿ136............................................................................................................
تعيُت اغبيوانات137..........................................................................................................
سبثيل األجساـ 138...........................................................................................................
اإلقراف بُت األشياء139.......................................................................................................
ترتيب الصور يف صنف( فئة)139..............................................................................................
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إهباد أشياء ـبفية142.........................................................................................................
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ذبميع أجزاء اعبسم145.......................................................................................................
الصفات اؼبتعارضة146........................................................................................................
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صوت اغبركؼ150..........................................................................................................
التأليف بُت األصوات151.....................................................................................................
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الكلمات األكذل153..........................................................................................................
صباح اػبَت كإذل اللقاء153....................................................................................................
ترديد إظبو154...............................................................................................................
أصوات احمليط155............................................................................................................
اإلنفعاؿ155.................................................................................................................
تسمية أفراد العائلة156........................................................................................................
الغناء157....................................................................................................................
كذلك(أيضا)158............................................................................................................
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مذا تريد159.................................................................................................................
اؼبلكية160...................................................................................................................
لعبة نعم كال 161.............................................................................................................
تسمية اغبيوانات162.........................................................................................................
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األشياء163............................................................................................................
فهم اعبمل164...............................................................................................................
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ربت كف وؽ166..............................................................................................................
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أياـ األسبوع176....................................................................................................... ......
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الشرب يف كوب179.........................................................................................................
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إرتداء الثياب(صدرية)184....................................................................................................
إرتداء الثياب(السركاؿ)185...................................................................................................
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الشطف187.................................................................................................................
قفل األزرارػ ٔ ػ188......................................................................................................
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أخذ ضباـ بصورة مستقلة192.................................................................................................

 )9التآلف اإلجتماعي194...................................................................................................

اؼبداعبة194..................................................................................................................
الدغدغة195................................................................................................................ .
كوكو195...................................................................................................................
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تنظيف الطاكلة202...........................................................................................................
لعبة العطاء كالتلقي202.......................................................................................................
كضع الطاكلة ،اؼببلعق ،الشوكات كالصحوف203...............................................................................
أعماؿ منزلية204.............................................................................................................
لعبة التظاىر(درجة متوسطة)205..............................................................................................
لعبة أنا حباجة إذل ماذا؟205...................................................................................................
الرسم بطريقة مستقلة206.....................................................................................................
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ألعب مع ألعايب207...........................................................................................................
الرد على اؽباتف208..........................................................................................................
تنفيذ التعليمات اؼبكتوبة باستقبللية209.........................................................................................
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العنف :البصق يف إذباه الناس213..............................................................................................
العنف :صفع إنساف بالغ214..................................................................................................
سلوؾ التدمَت(التخريب) :رمي األشياء215.....................................................................................
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سلوؾ التدمَت(التخريب) :ترؾ الطاكلة أثناء الغداء فجأة218.....................................................................
التكرار :مضغ أشياء غَت قابلة لؤلكل219......................................................................................
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للتدخالت225.....................................................................................................
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إيذاء النفس :الصفع226......................................................................................................
العنف:العض227.............................................................................................................
العنف :جذب الشعر227.....................................................................................................
سلوؾ التدمَت(التخريب) :اغبماقة228..........................................................................................
سلوؾ التدمَت(التخريب) :النكد أك إثارة غيض اآلخرين 228.....................................................................
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سلوؾ التدمَت(التخريب) :الطفل يًتؾ الطاكلة فجأة كبشكل متكرر229..........................................................
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التكرار :أصوات مدكية230...................................................................................................
التكرار :اإلرتباط بشيء معُت 231............................................................................................
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اإلختبلؿ :مسك األجساـ بطريقة إندفاعية233.................................................................................
اإلختبلؿ :غياب اؼببادرة234..................................................................................................
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