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املرحلة  :1استقبال املجموعة ،النداء والتذكري
مبواضيع السدايس
نقدم أنفسنا ونرشح ملا ذا نحن هنا.
•يف نظركــم مــا هــي الخصال التــى ينبغــى أن يتحــى بها
الوالــدان الجيدان؟
•كيف ميكننا أن نعرف أننا والدان جيدان؟
الهــدف مــن حصــص الرتقيــة اإلجتامعيــة هذه ،هــو النقــاش بصفة
جامعيــة حــول الوســائل التــي بحوزتنــا لزيادة فــرص نجــاح أطفالنا
بعــون الله تعــاىل .خالل هــذه الحصص ســنتحدث عام ميكننــا القيام
بــه بصفتنــا أمهات/آبــاء بالخصــوص فيام يتعلــق بالنظافــة والصحة
والتغذيــة وحقــوق وحاميــة األطفــال وكذلك أيضــا يف مجــال تنمية
العاطفــة والعقــل لــدى األطفال.
تعــد هذه الحصص مجاال لتبادل اآلراء وتقاســم املعلومــات .ال ترتددوا
بــأن تتدخلــوا أحيانــا إلبــداء آرائكم وطرح استشــكاالتكم .وســتمتد
حصــة الرتقيــة اإلجتامعية هذه ســاعة ونصف.
الحضــور لهــذه الحصــص الفصليــة إلزامــي للحصول عىل املســاعدة
املاليــة لربنامــج التكافل .ســأبدأ إذن بإعــداد الئحة بأســاء الحضور.

نداء الحضور
•هــل بإمكان أحدكــم تذكري بقيــة املجوعة مبــا تحدثنا عنه
ىف الحصة الســابقة؟
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خالل الحصة املاضية من الرتقية االجتامعية ،تحدثنا عن أهمية:
•التغذية املتوازنة بالنسبة لصحة األرسة.
•رضورة غســل اليديــن بالصابــون يف األوقــات األساســية لتفادى
األمراض.
•اللعب من أجل منو جيد لألطفال.
•هل يود أحد إضافة شيئ ما؟

إعالن أهداف الحصة
أهداف حصة الرتقية اإلجتامعية اليوم هي:
•مراجعة ما تطرقنا إليه خالل الحصة السابقة
•النظر يف اإللتزامات التي أخذتم يف الحصة السابقة
•مناقشــة النشــاطات التــي قمتــم بهــا منــذ املــرة األخرية
خصوصــا بدعــم مــن اللجنــة املحليــة للرتقيــة اإلجتامعيــة
•تكملــة املعلومــات حــول املواضيع التــي تم التطــرق إليها
لهذا الســدايس ( 6أشــهر)
تستغرق حصة الرتقية االجتامعية ساعتني عىل األكرث.
اطلبــوا من املشــاركني تكوين مجموعات صغرية حســب مناطق
توافدهم.
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املرحلة  :2حصيلة اإللتزامات التي تم أخذها يف الحصة
املاضية
خالل هذه املرحلة ،ال تنســوا تحديد املتبنني للمامرســات الذين
ســيتم فيام بعــد إجــراء مقابالت معهم (أشــخاص يســتطيعون
التحــدث بطالقــة ولديهــم مــا يقولــون) .دونــوا الحلــول التي
توصلــت إليهــا املجموعــة للتغلب عــى الصعوبات.
•هــل باإلمكان تذكرينا بااللتزامات التــي أحذت كل مجموعة
صغرية؟
للتذكــر فقــد اقرتحنا عليكم ،إمــا أن تحــددوا بأنفســكم التزامكم الخــاص ،وإما أن
تختــاروا من بــن االلتزامــات التالية:
التغذية

النظافة

اإللتزام :1

طبخ وجبة متوازنة عىل األقل يف اليوم ألرسيت.

اإللتزام :2

تغيري الوجبات كل يوم لتنويع تغذية أرسيت.

اإللتزام :1

التوفري الدائم للامء والصابون لتمكني جميع أفراد
األرسة من غسل األيادي
غسل األيادي باملاء والصابون كل يوم يف األوقات
األساسية.
اللعب مع األطفال مرة عىل األقل يف اليوم.

اإللتزام :2

صنع لعبة جديدة لكل واحد من األطفال.

اإللتزام :2

منو الطفل

اإللتزام :1
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اطرحــوا األســئلة التاليــة لكل التــزام أحذه املســتفيدون ،وذلك
ملناقشــتها بصفــة خاصة وملموســة الواحد تلــو اآلخر.
•هل من بينكم من يعترب أنه وىف بالتزاماته ولو جزئيا؟
•كيف ترصفتم للوفاء بالتزاماتكم؟
•مــا هــي النتائــج اإليجابية التــي الحظتــم واملتعلقــة بتبني هذه
املامرسات؟
•هــل وجدتــم دعام مــن محيطكــم؟ إن كان الجــواب نعم كيف
حصلتــم عليه؟
التوجه إىل أعضاء اللجنة املحلية للرتقية االجتامعية:
•ما هــي الصعوبات امللموســة التــي واجهتكم أثنــاء الوفاء
بااللتزامات؟
•ما هــي الحلول العمليــة التي توصلتم إليهــا لتمكني أعضاء
منطقتكــم من الوفــاء بالتزاماتهم والتغلــب عىل الصعوبات
التي صادفتهم؟
•مــا هــي الفوائد امللموســة التــي الحظتم يف اعتــاد هذه
املامرسات؟
التوجه من جديد إىل جميع املستفيدين:
•هل الجميع مستعدون ملواصلة الجهود للوفاء بالتزاماتكم؟
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املرحلة  :3ردود األفعال حول الربامج السمعية ما بني
الحصص
إىل أعضاء اللجنة املحلية للرتقية االجتامعية
•هــل متكنتــم مــن جمــع كافــة املســتفيدات يف منطقتكم
حــول مذيــاع التكافل؟
إن كان الجــواب ال ،ابحثوا عن الســبب وأكدوا أهمية املشــاركة يف هذا
العمــل ملتابعــة التفكــر ما بــن الحصــص يف النقاش املثــار من طرف
املجموعــة خالل الحصة الســابقة.
•هــل أثــار هــذا البث نقاشــا بني النســاء الحــارضات حول
املســألة التي تناولتهــا الحلقة؟
•ما هي النقاط األساسية التي تم نقاشها يف هذه املناسبة؟
اطلبــوا من املجموعــة ا ٔن يقدمــوا تشــكراتهم الحارة ألعضــاء اللجنة
املحليــة للرتقيــة االجت عية ملشــاركتهم
•مــا ذا تناولــت الحلقة األوىل من السلســلة اإلذاعية التكافل
والتي اســتمعتم إليها منــذ الحصة املاضية؟

التــــــغـــذيــــــــة
الغـذاء املتــوازن

املرحلة  | 4التغذية
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املــرحلـــــة  :4التـــــغـــــــذيــــــة  -الغذاء املتوازن
تذكري
•من ميكنــه أن يذكرنا باملجموعات الغذائية الرئيســية الثالثة
التي عرفنــا يف املرة املاضية؟
لقــد رأينا أنه ميكننا تصنيف األغذية حســب انتامئهــم للمواد املزودة
بالطاقــة ،البناء أو الحامية.
لإلســتجابة ملختلــف حاجيــات جســمنا ،فيجــب أن تكــون الوجبات
متوازنــة أي أنهــا تحــوي عىل األقــل عنرصا مــن كل مــن املجموعات
الثالثــة :أغذيــة للبنــاء ،أغذية للطاقــة ،أغذيــة للحامية.
إذ أن منطــا غذائيا متوازنا ســيمأل جســمكم بالقــوة والطاقة ويحميكم
من األمراض.

إرجاع الواجبات املنزلية
•لقد طلبنــا منكم يف الحصــة املاضية أن تأتــوا اليوم بوصفة
وجبــة غذائيــة متوازنة لتعلموهــا لآلخرين .مــن يرغب يف
البــدء ليعرفنا بأحســن وجبــة غذائية لديه؟
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التغذية | املرحلة 4
اطرحــوا أســئلة محــددة عىل كل مشــاركة مســتعدة لتقاســم
و صفتها :
•ما هي العنارص التي تستخدمونها؟
•كيف تقومون بإعدادها؟
•ما هو رسكم لنجاح هذه الوجبة؟
•ملاذا هذه الوجبة متوازنة؟
•هل تعجب هذه الوجبة أطفالكم؟
•هل تعرف باقي املشاركات هذه الوجبة؟

رسائل تكميلية
استعامل جهاز العرض

عــرض الفيلم حول املتبنني ملامرســة التغذية للحصــص  1و  :2ما
هــي فوائد تبني تغذيــة متوازنة؟
إيقاف جهاز العرض

•ملاذا حســب نظركــم يحتاج األطفــال لتغذيــة متوازنة أكرث
مــن اآلخرين؟

املرحلة  | 4التغذية
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األطفــال يف منو مســتمر ويعيشــون حياة نشــطة .فهــم إذن يف أمس
الحاجــة لتغذية صحيــة ،متوازنــة ومتنوعة لتمكينهم مــن النمو عقليا
وبدنيــا والوقاية مــن األمراض.
فنمــو األطفــال يبدأ مــن مرحلة الجنني ،يجــب عىل املــرأة الحامل أن
تســهر عــى تناول غــذاء صحي ومتــوازن أكرث من غريهــا ألنها:
•بحاجة أن تكون يف صحة جيدة ملواصلة حملها بصفة طبيعية.
•يجــب أن تأمــن للجنني يف بطنهــا جميــع األغذية التــي يحتاجها
للنمو بصفة ســليمة.

أنشطة عملية
النشاط 1
للتأكد مــن كون املشــاركات يتقن جيدا ترتيب األغذية حســب
املجموعات املختلقة ،كرروا نشــاط فرز األغذيــة للحصة املاضية.
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التغذية | املرحلة 4
استعامل جهاز العرض

نطلب من متطوعة من املجموعة القيام بالتمرين التايل:
اعرضــوا التقديم املســمى لعبــة فــرز األغذية من خــال جهاز
العرض.
اطلبــوا من املتطوعــة ترتيب مختلــف األغذية التــي تظهر عىل
الشاشــة حســب املجموعات الثالثــة (الطاقة ،البنــاء والحامية).
يطلــب مــن املشــاركات األخريــات تأكيــد أو تصحيــح إجابات
املتطوعــة الواحــدة تلو األخــرى .ويف النهاية نطلــب من الجميع
النظــر جيدا يف تشــكيلة مجموعــات املواد الغذائيــة الثالثة.
إيقاف جهاز العرض

خـــالصـــــــــــة:
•الغــذاء املتوازن هــو الذي يحوي عنارص مــن كل واحدة من
املجموعــات الغذائية الثالثة :الطاقــة ،البناء والحامية.
•التغذيــة املتوازنة هــي التي تضم وجبــات متوازنة ومختلفة
من يــوم آلخر.
•األطفــال بحاجة أكــر من اآلخريــن إىل نظام غــذايئ متنوع
ومتــوازن ميكنهــم من منو جيــد من مرحلــة الجنني.
•هل الجميع مســتعد ملواصلــة الجهود والوفــاء بالتزاماته يف
مجال التغذيــة املتوازنة؟

النـــــظـــــــــافــــــــة:
غسل األيادي بالصابون ونظافة املسكن
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النظافة | املرحلة 5

املـرحــلة :5النــظــــــافـــــــة – غسل
اليدين بالصابون
تذكري
•هــل ميكن ألحدكــم أن يذكرنــا باألوقات الرئيســية لغســل
اليديــن بالصابون؟
األوقات األساسية لغسل اليدين بالصابون هي:

قـــبـــــــــل

قبل إعداد الوجبات قبل إرضاع رضيع قبل وبعد األكل
أو تغذية طفل
الغذائية  /القيام
بالطبخ

بـعـــــــد
بعد استخدام
املراحيض أو بعد
إزالة براز طفل

بعد القيام بزيارة بعد ملس الحيوانات
أشخاص مرىض أو
معالجتهم
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•هــل بإمكان أحدكــم أن يذكرنا بكيفية غســل اليدين بصفة
صحيحــة والتأكد من نزع جميــع املكروبات؟
غســل اليديــن الصحيح يتمثل يف اســتعامل الصابــون وقليل من املاء .لغســل اليدين
جيدا يجــب تتبع الخطــوات التالية:

1

بللوا اليدين

4

اغسلوهم باملاء الجاري
(املاء السائل وليس
الراكد)

2

ضعوا الصابون عىل
اليدين املبللتني

5

جففوهم بقامش نظيف
أو بتحريكهام يف الهواء
الطلق

3

دلكوا خالل  20ثانية عىل األقل كال من:
•ظهر اليدين •املعصمني
•بني األصابع
•الكفني
•تحت األظافر

عــى مدار اليــوم ،هناك لحظات رئيســية ،مــن الالزم غســل اليدين عندهــا لتجنب
األمراض وتلويــث اآلخرين.
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إرجاع الواجبات املنزلية
•تتذكــرون أننا طلبنا منكــم خالل الحصة املاضية مســألتان:
( )1التفكــر يف نظــام ميكــن من ترشــيد الصابــون والتأكد
أنــه متوفــر لجميع أفــراد األرسة و ( )2التفكري يف الوســائل
املتوفــرة التــي متكــن من وجــود املــاء الــكايف واملخصص
لغســل اليديــن .هــل بإمكان أحدكــم أن يقول لنــا الحلول
التي توصــل إليها لرتشــيد الصابون وضامن توفــر املاء دامئا
يف املســكن لغســل األيادي؟

اطرحوا أســئلة محددة عىل كل مشــاركة مســتعدة للتحدث عن
تجربتها:
•كيف متكنت من ترشيد الصابون؟
•هــل الحظتم فرقــا واضحا يف كميات الصابون؟ كم تشــرون
مــن الصابــون لتلبيــة حاجياتكــم لنظافــة أرستكــم خالل
أسبوع؟
•هل فهم أطفالكم أهمية استخدام وترشيد الصابون؟
•أين تحفظون املاء املخصص لغسل اليدين؟
•كيــف تفرقون بــن تخزيــن املــاء املخصص لغســل اليدين
واملــاء الخــاص بالرشب؟
•هل وجدت املشاركات حلوال أخرى لرتشيد الصابون؟
•...
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اقرتاحات محتملة:

خلــط يشء مــن املــاء وأومو يف قنينــة من البالســتيك مغلقــة ،وثقب
غطائهــا يعد وســيلة جيــدة لرتشــيد الصابون.
تخصيــص قنينة كبرية من املاء لغســل اليدين ميكن مــن ضامن الوجود
الدائــم للــاء لهذا الغــرض .عدم ترك املاء ســائال أثنــاء تصبني اليدين
ميكن من ترشــيد املاء خالل غســل اليدين.

رسائل تكميلية
استعامل جهاز العرض

عــرض الفيلم حــول املتبنني ملامرســة النظافة/الصحــة للحصص
 1و  :2مــا هــي فوائــد تبني نظافة جيدة يف املســكن و غســل
األيــادي يف األوقات األساســية؟
إيقاف جهاز العرض

•عم يتحدث هذا الفيلم؟
يذكــر هذا املقطــع القصري من جهة ،بأهمية غســل اليديــن بالصابون،
ومن جهــة أخرى يبني أهميــة املحافظة عىل نظافة جيدة يف املســكن.
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•حســب وجهــة نظركــم ما هــي عواقــب نظافة ســيئة يف
املســكن ولألطفال؟
•هل منكــم من لديه تجربــة أو قصة شــخصية يحكيها عىل
املجموعــة حول العواقب الوخيمة للمامرســات الســيئة يف
مجال النظافة؟
إن بيئة غري نظيفة تشــجع نقل األمراض كاإلســهال ،الزحار والطفيليات
املعويــة من خــال األيادي املتســخة والذباب والحــرات األخرى .كام
تنشــأ عن ذلك روائــح كريهة تنرش العــدوى يف الهــواء والرتبة وتلوث
املياه.
كــا هــو الحال بالنســبة لغســل اليديــن فــإن املحافظة عــى نظافة
جيــدة للمســكن أساســية للوقاية مــن األمراض.
ومبــا أن األطفال عادة أقل حرصــا من البالغني فهــم معرضون للعدوى
عندما يعيشــون يف بيئة غري نظيفة.

أنشطة تطبيقية
النشاط 1
استعامل جهاز العرض

تقديم العرض املسمى نظافة املسكن بواسطة جهاز العرض.
إيقاف جهاز العرض

املرحلة  | 5النظافة
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النشاط 2
اطلبــوا متطوعة من املشــاركات .اطلبــوا منها النظــر بعناية يف
الصــور املعروضة .من جهة ،ســاحة متســخة (الصــورة  )1ومن
الجهــة األخرى ،ســاحة نظيفة (الصورة  .)2اســألوها عن الفوارق
الواضحــة التــي ترى بني الســاحتني .التمييز الجيد ملا هو متســخ
ومــا هــو نظيــف يف كل مــن الصورتــن .اطلبوا من املشــاركات
األخريات تأكيــد أو تصحيح مقرتحــات املتطوعة.
نشاهد يف الساحة املتسخة:
•امرأة ترمى نفايات يف الساحة
•طفل يقوم بقضاء حاجته يف الخارج أمام املنزل
•امرأة تعد الطعام يف بيئة متسخة
•الكثري من الذباب يتطاير حول املرأة
•أرسة تعيش مع الحيوانات
نشاهد يف املسكن النظيف واملنظم:
•حظرية مخصصة للحيوانات
•طفل يستخدم املراحيض
•امرأة ترمى األوساخ يف محل للقاممة
•امرأة تعد الطعام يف بيئة نظيفة
يف الختــام اســألوا املجموعــة :يف أي هذيــن املنزلــن ،العرضــة
لألمــراض أكــر؟ يف املنزل املتســخ.
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•بعدمــا ما شــاهدنا ،هــل بإمــكان أحداكن أن تقــول ما ذا
يجــب علينــا اإلعتنــاء به مــن أجــل املحافظة عــى نظافة
جيدة يف املســكن؟
لضامن نظافة جيدة يف املسكن يجب علينا بالخصوص:
•تنظيف ساحة املسكن ،الساحة الخلفية وداخل املسكن بانتظام
•التوفر عىل مراحيض مغلقة ،مغطاة ومحافظ عليها يف كل مسكن
•تجنب تراكم القاممة وتخصيص مكان لحرقها
•عدم ترك الحيوانات تجول يف ساحة املسكن

خـــالصـــــــــــة:
•مــن املهــم أن يغســل كل أفــراد األرسة أيديهــم بانتظــام،
بالصابــون أو الرماد خــال األوقات الرئيســية لوقاية الجميع
مــن األمراض.
•املحافظــة عــى نظافــة جيدة يف املســكن مســألة أساســية
لحاميــة أطفالنــا مــن اإلصابــة باألمراض.
• عدمــا مــا شــا دنــا ،ل ب م ان إحــدا ن ا ٔن تقــول ما ذا
جــب علينا اإلعتنــاء ه من ا ٔجل املحافظــة ع نظافة ج دة
املسكن؟؟

نـمـو الطـفـل:

التعلم عن طريق اللعب
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املرحـــلـة  :6نــمـو الـطـفـل  -التعلم عن طريق اللعب
تذكري
يف الحصــة املاضيــة تحدثنــا عــن أهميــة اللعــب بالنســبة لألطفال،
وخاصــة فيــا يتعلــق بنموهــم الجيد.
•هل ميكــن ألحدكم تذكرينا ملــاذا يعد اللعب أساســيا للنمو
الجيد الطفل؟
•ما هي املهارات التي ينمي األطفال أثناء قيامهم باللعب؟
اللعــب إذن عبــارة عن وســيلة يتعلــم األطفال مــن خاللها األشــياء.
متكــن أنشــطة اللعــب األطفال مــن تنمية:

تنسيقهم ،أي التحكم يف
حركاتهم.

قدراتهم لحل املشاكل
الصغرية.

قدرتهم عىل التفاعل وباحرتام مع األشخاص
األكرب سنا وكذلك مع األطفال اآلخرين.

ضبطهم ألنفسهم .من خالل اللعب مع أطفال آخرين،
يتعلمون أن عليهم التحكم يف سلوكهم واحرتام القواعد.

املرحلة  | 6منو الطفل
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وبصيغــة أخرى ،من خالل اللعب فإن األطفال يكتشــفون كيف يســر
العــامل :األذواق ،األصــوات واأللوان .فمنذ النشــأة يعد اللعب بالنســبة
للطفل وقتــا للتعلم ولذا يجب تشــجيعه.

إرجاع الواجبات املنزلية
•يف الحصــة املاضيــة طلبنــا منكــم الرجــوع اليــوم بلعبــة
تصورمتوهــا وأنجزمتوهــا خصيصا ألطفالكــم .هل منكن من
تــود مشــاركتنا تجربتهــا يف تصميــم وصنع لعبــة ألطفالها؟
اطرحــوا أســئلة محــددة عىل كل مشــاركة مســتعدة لتقاســم
تجربتهــا يف تصميــم وصنــع األلعاب:
•ما هي اللعبة التي أتيتم بها اليوم؟
•كيف جاءتكم الفكرة لصنعها؟
•هل من الصعب صنع هذه اللعبة؟
•مــا هــي املــواد التــي اســتخدمتم لصنعهــا؟ هــل ميكننا
اســتخدام مــواد أخــرى؟
•هل يحب أطفالكم هذه اللعبة التي صنعتم لهم؟
•ملاذا يعد من املهم أن نقدم ألعابا ألطفالنا؟
•هــل هنــاك بعض املشــاركات الــايئ صنعن ألعابــا مختلفة
وترغنب يف تقاســمها مــع املجموعة؟
•...
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اقرتاحات محتملة:
اقرتحــوا عىل املشــاركات التقاســم املنتظم لإلرشــادات والتجارب حول
صناعــة لعــب جديــدة ألطفالهن .فمثــا ،ميكنهــن التنســيق لتنظيم
ورشــات جامعية لصناعة اللُعب .أحســن مــا ميكننا القيام بــه ألطفالنا
هو أخــذ الوقت لفعل أشــياء تشــجع منوهم.

رسائل تكميلية
استعامل جهاز العرض

عــرض الفيلم حول املتبنني ملامرســة منو الطفــل للحصص  1و:2
ماهي فوائد أنشــطة اللعب بالنســبة لألطفال؟
إيقاف جهاز العرض

•ما ذا نشاهد يف هذا الفيلم؟
•ما هي األلعاب التي ميارسها األطفال يف الفيلم؟
•هــل توجــد هنا ألعــاب مشــابهة؟ ما هــي أوجه التشــابه
والفــوارق مــع األلعاب املامرســة هنا؟
•ما هي أنواع اللٌعب األخرى التي يلعب بها أطفالنا؟

املرحلة  | 6منو الطفل
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بالنســبة لألطفــال ،يعــد اللعب مســألة مهمــة ،ولذا يكفــي النظر يف
وجهوهــم أثنــاء اللعــب لفهم أن هذا النشــاط بالغ األهميــة عندهم.
فمن خــال اللعــب يتعلم األطفال أشــياء جديــدة وتنمــو كفاءاتهم.
ميكــن اللعــب األطفــال من فهم مــا يدور حولهــم .ولهذا فهو نشــاط
أســايس لســعادة ومنو األطفال.
ميكننا مســاعدة وتشــجيع هذا التعلم بصفة بســيطة وذلــك :باللعب
مع أطفالنا.
يعــد اللعب وســيلة متكــن الوالدين مــن التقرب من أطفالهــم .عندما
يقــى الوالــدان بعــض الوقــت مــع أطفالهم ،فســيعزز ذلــك روابط
العاطفــة واإلحــرام التي متتد طيلة الحياة .اللعب معا يوطد اإلنســجام
األرسى مام يســعد األطفال ويوســع خيالهم ويقــوي ذكاءهم.

نشاطات تطبيقية
النشاط 1
•اآلن سأطلب منكن اللعب قليال ،هل توافقن؟
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اللعبة تسمى "البطاطس الساخنة" .ملامرستها يجب:
1.تشــكيل دائرة (أو نصف دائرة) بحيــث يتمكن كل أحد من
رؤية وجوه اآلخرين.
2.ســنقوم بتمريــر يشء (أي يشء) عىل أنه "البطاطا" .ســيمرر
هــذا الــيء إذن من يــد ألخرى ،برسعــة شــديدة ،باعتبار
أنــه حراق.
3.يف هــذه األثناء ســأعد إىل العــرة .ميكنكم العــد معي إذا
رغبتــم ،ميكنكم مواكبتــي بأيديكــم (بالتصفيق).
4.عندمــا أنتهــى من العــد ،يتوقف التصفيق والشــخص الذي
بيديــه "البطاطا" يجــب أن يقف ويقول:
(اإلسم واللقب)
"إسمي
لدي أطفال ،األلعاب املفضلة ألطفايل
".
(الئحة األلعاب)
هي
كــرروا التمريــن ثــاث أو أربــع مــرات ،أي مع ثــاث أو أربعة
أشــخاص مختلفني.

واجبات منزلية
•التامريــن املتعلقــة بهذا املوضوع بســيطة ومعقــدة يف آن
واحد .ســنطلب منكــم تبني عادة مهمة جــدا لنمو أطفالنا:
هــي تعود اللعــب معهم .لكن مــا العمــل إن مل تكن لدينا
هذه العادة؟

املرحلة  | 6منو الطفل
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لنضع أنفســنا مكان أطفالنــا ملدة قصرية يف اليوم ،لنــدرك العامل الخيايل
واملدهش الــذي يفرتضه اللعب.
بعض النصائح للعب مع أطفالكم:
•املشــاركة التامــة :أي اإلنخــراط الــكيل يف اللعب وليــس كمراقب
فقط .
•اللعــب مــن دون إدارة اللعــب :نــرك أطفالنــا يقــررون مــا ذا
ســيلعبون .ميكننــا أن نقــرح أفــكارا أو خيارات ،ولكــن األهم هو
التأقلــم مــع ألعابهــم وبالتــايل تركهم يختــارون ،مثــا أن تصبح
العصــا ســيفا أو قطعــة قــاش تتحــول إىل رضيع.
•خــذوا اللعب بجديــة :احرتام لعــب األطفال دون الســخر منهم.
إذا شــعروا أنهــم غــر محرتمني فــإن ذلك ســيقلل مــن احرتامهم
أل نفسهم .
•تخصيــص وقت :من األســايس التعــود عىل قضاء وقــت للعب مع
األطفــال .حتــى وإن كان إيجــاد وقــت لذلك ليس ســهال ،فيجب
علينــا تنظيم أمورنــا للتمكن مــن تخصيص وقت لقضــاء لحظات
ممتعة مــع أطفالنا.

مــن هنا إىل الحصــة القادمة نطلب منكم تطبيــق هذه النصائح
أثنــاء اللعب مع أطفالكــم .ويف الحصة القادمة ســنأخذ الوقت
للنقــاش معا ونتشــارك تجاربكم حول اللعــب مع أطفالكم.
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خـــالصـــــــــــة:
•بالنســبة للطفــل فــإن اللعــب ليس نشــاطا غــر مفيد ،بل
بالعكــس! فاللعــب وقــت أســايس للتعلم ،من خاللــه ينمو
الطفــل ويكــر .فمنــذ صغــره وبفضــل اللعــب الــذي يثري
حواســه يكتشــف الرضيع العامل ويتعلم التفاعل مع اآلخرين
ويحســن حركاته.
•اللعــب مع أطفالنا ميكننــا من قضاء وقت معــا ،ويعزز ذلك
روابــط العاطفة واإلحرتام التي متتــد مدى الحياة.
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املرحلة  :7ملخص الرسائل األساسية التي تناولناها خالل الحصة
•هــل ميكــن إلحداكن أن تلخص لنا الرســائل األساســية التي
شــاهدنا خالل حصة اليوم؟
لقد قمنا بالحديث عن التغذية ورأينا بالخصوص أنه:
لضــان صحة جيــدة لكافة أفــراد األرسة وخاصــة األطفال ،فمن
املهــم طبخ وجبــات غذائيــة متوازنة تحــوي مــواد غذائية من
املجموعــات الثالثــة (الطاقــة ،البنــاء والحاميــة) وكــذا تنويــع
الوجبات.
مبــا أن األطفــال يف منــو متزايــد ويعيشــون حيــاة نشــطة فهم
بحاجــة أكرث من اآلخريــن لتغذيــة متوازنة حتى وهــم أجنة يف
بطــون أمهاتهم.
ثم تحدثنا عن النظافة وشاهدنا بالخصوص أن:
غســل اليديــن بالصابــون خــال األوقــات الرئيســية ميكن من
القضــاء عــى امليكروبــات املتواجــدة يف أيدينا وبالتــايل تحاىش
األمــراض والتســبب يف العــدوى لآلخرين.
املحافظــة عــى نظافــة جيــدة يف املســكن أساســية للحــد من
مخاطــر األمــراض ولذا يجب كنس املســكن والســاحات ،تجميع
وحرق القاممات املنزلية ،اســتخدام املراحيض وعــزل الحيوانات،
إلخ.
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وأخريا تحدثنا عن منو الطفل وشاهدنا بالخصوص أن:
يعتــر اللعــب بالنســبة للطفــل وقتــا أساســيا للتعلــم وميكن
للوالديــن املشــاركة مــن أجل إعطــاء الثقــة للطفل وتشــجيع
اســتقالليته .عندما يخصص الوالدان الوقت للعــب مع أطفالهم،
فــإن ذلــك يعزز ويقــوي الروابــط العاطفيــة والثقــة يف النفس
وكذلــك اســتقاللية الطفل.
•اآلن وقــد شــاهدنا جميــع هــذه األشــياء اإليجابيــة لنمو
وســعادة أطفالكــم فهــل أنتــم مســتعدون لتطبيقها؟
اطلبوا مــن املجموعة التصفيق ،ألنه ميكننــا أن نرتاح ملا تعلمناه
اليوم وما ســنقوم به غدا.
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املرحلة  :8التزامات املشاركات أمام العموم
اطلبوا من املشــاركات أن تتجمعن يف مجموعات صغرية حســب
أماكن توافدهن.
مــن أجــل مســاعدتكم عىل تطبيــق هذه النصائــح نقــرح أن تأخذوا
التزامــات اليوم.
هــذه اإللتزامــات ميكن أن تكــون نفس التزامات املرة الســابقة،
أو أخــرى جديدة.
اقرتحــوا عــى املجموعــة التزامــن لكل موضــوع واطلبــوا من
كل مجموعــة صغــرة اإلتفاق فيام بينهــا من أجــل اختيار أحد
اإللتزامــن لــكل موضوع .ميكــن لــكل مجموعة صغــرة اقرتاح
التزاماتهــا الخاصــة بها (هــذه اإللتزامــات يجــب أن تدون من
طــرف املنعش) .املهــم أن تفي كل مجموعة صغــرة بالتزام لكل
موضوع.
التغذية

النظافة

اإللتزام :1

طبخ وجبة متوازنة عىل األقل يف اليوم ألرسيت.

اإللتزام :2

تغيري الوجبات كل يوم لتنويع تغذية أرسيت.

اإللتزام :1

التوفري الدائم للامء والصابون لتمكني جميع أفراد
األرسة من غسل األيادي
غسل األيادي باملاء والصابون كل يوم يف األوقات
األساسية.
اللعب مع األطفال مرة عىل األقل يف اليوم.

اإللتزام :2

صنع لعبة جديدة لكل واحد من األطفال.

اإللتزام :2

منو الطفل

اإللتزام :1
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عندمــا تختــار املجموعــات الصغرية بصفــة جامعية التزاماتهــا ،اطلبوا
مــن الجميــع الوفاء بهــا عند الحصــة القادمة.
رددوا بعــدى" :ألتــزم علنيــة أمام اللــه وأمام جميع األشــخاص
الحارضيــن أن أيف باإللتزامــات التــي اخرتنا".
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املرحلة  :9تشكيل اللجنة املحلية للرتقية اإلجتامعية
من أجل مواكبتهن يف هذا املســار ،اطلبــوا متطوعة من كل املجموعات
الصغرية املشــكلة لتكون مكلفة مبســاعدتهن لتنفيذ هــذه اإللتزامات.
اشــكروا املتطوعات بحرارة وبينــوا لهن ما ييل:
ستشــكلن معــا ،طيلة األشــهر الثالثــة القادمة ،اللجنــة املحلية
للرتقيــة اإلجتامعيــة .كل واحــدة منكــن مكلفــة بتشــجيع
املســتفيدات األخريــات يف مجموعتها ومســاعدتهن عــى الوفاء
بالتزاماتهــن.
ملســاعدتكن يف تحمل هذه املســؤولية ســنرتك لكن بعض اللوازم
تتمثل يف:
•ملف مع الصــور األساســية املتعلقة باملواضيع التــي تناولنا
هــذا اليــوم وذلــك مــن أجــل مســاعدتكن عــى مواصلة
التحســيس يف مجموعاتكــن.
•لوحــة تذكــر بالواجبات التــي كلفنت بهــا للحصــة القادمة
وكــذا التزاماتكــن اليوم.
•مذيــاع وقــرص يتضمــن حلقة السلســلة اإلذاعيــة التكافل
التــي ينبغــي إســاعها للمســتفيدين مــن الربنامــج داخل
منطقتكم .
ســنرتك لكن التنســيق فيــا بينكن لتمريــر هذه اللــوازم بينكن
خــال األشــهر الثالثة القادمــة يك تصل إىل جميع أعضــاء اللجنة
املحليــة للرتقيــة اإلجتامعيــة قبــل الحصــة القادمة مــن الرتقية
اإلجتامعية.
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خالل األشــهر الثالثة ستذهنب إىل املســتفيدات يف منطقتكن من
أجل تشــجيعهن عىل الوفاء بالتزاماتهــن وإنجاز واجباتهن.
ســتحددون معهــن الفوائد امللموســة املرتبطة باملامرســات التي
تحدثنــا عنها.
أخريا كل واحدة منكن ســتقوم بتنظيم دورة اســتامع يف منطقتها
للرســالة الصوتية املوجــودة يف القرص من خــال مذياع التكافل.
تســتغرق حصص اإلســتامع والنقاش الجامعي أقل من  30دقيقة.
خــال حصتنا القادمة مــن الرتقية اإلجتامعيــة وبصفتكن أعضاء
اللجنــة املحلية للرتقية اإلجتامعية ســتزودننا ب:
•جميــع الصعوبات التــي واجهتكــن والحلول التــي توصلنت
لها لتبنــي املامرســات والتوصيات.
•الفوائد التي الحظنت بأنفسكن بعد تلك املامرسات.

38

املرحلة  :10اختتام الحصة
الرســائل التي ستســتمعن لها من هنا للحصــة القادمة موجودة
يف هذا القرص.
خذوا  5دقائــق بعد الحصة لتبينوا لألعضــاء املتطوعني يف اللجنة
املحليــة للرتقيــة اإلجتامعيــة كيفيــة اســتخدام مذيــاع التكافل
لالســتامع للرســائل والتأكد أن الجميع فهــم طريقته.
وبالتحديــد أخــذ الوقت الــكايف للنقاش مع أعضــاء اللجنة حول
كيفيــة مترير لــوازم التكافل (تحديد برنامــج متريرها).
هل لديكن أســئلة ،حــول محتوى الحصة ،حول مــا ننتظر منكن
يف الحلقة القادمة أو أي شــييئ آخر.
شــكرا جزيــا النتباهكــن ومشــاركاتكن وال تنســن الوفــاء
بالتزاماتكــن! ألننــا نقــوم بهــذا مــن أجــل أطفالنــا.
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ما يجب القيام به قبل املغادرة:
•تســليم اللجنــة املحليــة لــوازم التكافــل (امللــف ،الصــور،
الواجبــات واإللتزامــات ،املذيــاع وقــرص يحوي السلســلة
اإلذاعيــةالتكافــلالتيسيســتمعنلهــاحتىالحصــة املقبلة).
•التأكــد /أخذ أرقــام هواتف أعضــاء اللجنة املحليــة للرتقية
اإلجتامعية.
ما بني الحصص
اإلتصال هاتفيا بأعضاء اللجنة املحلية للرتقية االجتامعية ل:
•معرفة هل اســتطعن متريــر لوازم التكافل واإلســتامع لربامج
بني الحصص بواســطة مذياع التكافل.
•معرفــة هل ذكــرن جميع املســتفيدات بالواجبــات املنزلية
التــي ســيقمن بها للحصــة املقبلة.
•طلــب مســاعدتهن لتعبئة املجموعــة كلها لتنظيــم الحصة
القادمــة من الرتقيــة اإلجتامعية.
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