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 مقدمة
 

صلوأ و وقين وعلماء صالحين قد من منطلق حرصي على تعليم ألصغار ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وتربيتهم لإ ن يكونوأ قادة متف
 -اعدك أ مكاناتهم، ومن أ يماني ألعميق با ن ألإ م مدرسة لإ تستبدلها ألنظام ألمدرسي مهما ظن جودته، كتبت هذأ ألدليل لكي يس

خطوة  بيدك على تعليم طفلك في ألمنزل من وقت ولإدته أ لى سن ألمدرسة وبعد شروعه فيها. فهذأ ألدليل يا خذ -أ يتها ألإ م ألعظيمة 
هو و خطوة ويرشدك أ لى كيفية تعليم طفلك أ ساسيات ألعلم وألمهارأت ألمطلوبة وطرق أ يصال ألمعلومات أ لى قلب طفلك ألصغير. 

الله في بكذلك يبين لك أ سباب تعليم طفلك لهذأ ألفرع من ألعلم في هذأ ألسن لكي تسيري في هذأ ألطريق على بينة تامة مستعينة 
 بها من يوم أ ن أ صبحت أ ما.  أ دأء أ مانتك ألتي كلفت

 
إ م ألتي تعمل وهذأ ألدليل أ يضا غير مقتصر على ألإ م ألتي أختارت ألبقاء في ألمنزل لتعلم أ بنائها، فيمكن كذلك تطبيقها من قبل أل

ت عشر ضيأ بدأ، لإ ن ألسر يكمن في ألمدأومة. فا ذأ ق خارج ألمنزل، فجميع ألإ نشطة وألطرق ألمذكورة هنا لإ تستغرق وقتا طويلا
 ن ألله.دقائق يوميا أ و كل يومين فقط مع طفلك ألصغير بهدف تعليمه أ مرأ معينا ووأظبت عليه، فا نك حتماً سوف ترين نتيجة با ذ

 
جتمعة هنا مقبل أ ن تبدئي في قرأءة هذأ ألدليل وتطبيقه، هناك عدة أ مور ملازمة لجميع ما تودين تطبيقه من هذأ ألدليل وسا ذكرها 

 ع:لسهولة ألمرج
 

لمجرد  هدفنا ألإ كبر هو محبة ألطفل لطلب ألعلم وألإستزأدة منه لذأته حتى يصبح ديدنه في ألحياة ولإ ينقطع عنه .１
ية وألنفسية أنتهاء مرأحل ألتعليم ألنظامي، فعند ألقيام با ي نشاط تعليمي أبدئي بعد حصول طفلك على أحتياجاته ألبدن

ل لكي ة وألمحبة وتوقفي كذلك قبل ملاحظة أ ي تذمر أ و أستياء من ألطفبالكامل كالإ كل وألرأحة ونصيبه من ألرعاي
 بر.كيرتبط ألعلم دوما في قلبه بالمتعة وأللذة. فالصبر على طلب ألعلم يا تي بعد أستشعار لذته فيما بعد أ ذأ 

 

اب ألحركية، اع وألإ لعأ بعدي فكرة ألورق وألقلم وأ ورأق ألعمل للطفل ألصغير، فتعليم ألطفل ألصغير يكون بالرؤية وألسم .２
 وليس با رغامه على ألجلوس وأ تمام أ ورأق ألعمل.

 

عده كوني مصدرأ دأئما للتشجيع ألممدوح ولإ تستائي أ بدأ من ألطفل أ ذأ أ خطا  وقت ألتعليم لإ ن أستيائك لن يسا .３
بر ولين على ألتذكر وأ نما سيشعره بالإرتباك من ألتعلم معك، وليكن وقتك مع هذأ ألطفل تدريب لك على ألص

 ألجانب.
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حرصك على تعليم طفلك قبل سن ألمدرسة سوف يعطيك نافذة مهمة أ لى طفلك وطريقة تعلمه فتستطيعين مساعدته  .４
 في مرأحله ألدرأسية فيما بعد لإ نك ببساطة تعرفين كيف يتعلم هذأ ألطفل وتدركين ألسبل أ لى أ درأكه للمعلومات.

 

متعليمك للطفل ألصغير وتوفيره بالمصادر أل .５ كاناته تي يحتاجها بناء على ملاحظتك له يعني مساعدته على ألوصول لإ 
نماء ألعلمية في كل مرحلة، بخلاف مرور ألسنوأت بلا أستثمار منك في هذأ ألفرصة ألذهبية ألتي رزقتها، وهو أل

 ألذهني ألمذهل في هذه ألإ عمار ألصغيرة.

 

كبر نموه ووصوله لمرحلة ألإستعدأد للتعلم، ولعل هذه أ  أ هم من تحديد عمر معين للبدء هو ترقب صغيرك وملاحظة  .６
 ألفوأئد من تعليم ألإ بوين لإ طفالهم فكونك أ ماً لطفلك يجعل منك أ حسن معلم لطفلك بدون محاولة منك أ صلا،

 لإ نك حوله دأئماً فتعرفين قدرأته بالضبط وهو يقلدك من غير تفكير.

 

إستخدأم. أت ألطفل ألذهنية بشكل مستمر لإ ن ألعقل عضلة تتطور مع ألأستثمارك لهذه ألسنوأت ألذهبية يعني تطور قدر  .７
تما حفا ذأ أستثمر في طفل سوأء أ كانا ذكاءه وأ درأكه مرتفعان أ م متوسطان أ م متدنيان فا ن معدل ذكاءه وأ درأكه 

 سيرتفعان وتكونين بذلك قد أ هديته أ سبقية أ ينما ولى وجهه.

 

سباق ألتصريح بذلك، فليس ألقصد تعليمه أ ن يكون هو ألإ ول دأئماً في أل هذه ألإ سبقية تهدينها أ نت لطفلك بدون .８
بدأع في أ مر لإ يعني ترك ألإ خرين ورأؤك،  لإ ن هذأ يقتضي أ ن هدفه ألوحيد سيصبح ألفوز على ألإ خرين وهذأ مضر فالإ 

مكاناته في كل مرحلة وأ بدأعه ألمستمر با ذن ألله.  لكنك بتعلميه مبكرأ تحرصين على وصوله لإ 

 

ية أ بنائك. أ ن وفقك ألله للبدء بالطرق ألموجودة في هذأ ألدليل مع طفلك ألإ ول فسوف يكون عوناً لك با ذن ألله مع بق .９
تحتاجي  وذلك لإ ن أ عظم ألجهد بدأية ألمسير. فا ن كان ألطفل ألإ ول محباً للقرأءة فسوف يكون هذأ ديدن ألمنزل ولن

أتبعت  لد محاطاً بالكتب وألإستماع للقصص جرأء قرأءتك للكبير. وأ نأ لى ألبدء من ألإ ساس مع طفلك ألثاني لإ نه و 
 طريقة ألقرأءة ألمبكرة مع طفلك ألبكر بحضرة ألصغير فا ن ذهن ألصغير سوف يمتص ألمعلومات وألدروس وما أ ن

 يحين وقته لتعلم ألقرأءة حتى تكون ألدروس بمثابة ألمرأجعة له، وهكذأ.
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 التعليم المبكر المذكور هنا؟ما هو ا حسن عمر للبدء ب
 

ذأ أتبعت يبتدئ هذأ ألدليل بفصل كامل عن ألإ مور وألإ نشطة ألتي يمكنك ألقيام بها مع طفلك منذ ولإدته أ و قبل عمر ألسنتين فا  
م ألمبكر ليقادر قبل وصول ألسنتين أ و بعده أ و عند وصوله سن ألثلاث على ألبدء بالتع –با ذن ألله  –ألطرق ألمذكورة سيصبح طفلك 

 ألذي هو لب هذأ ألدليل.
 

فا ن سئل، ما هو ألهدف من ألتعليم ألمبكر جدأً؟ أ لن يتعلم ألطفل كيف يقرأ  وكيف يكتب في مرحلة ما؟ لما نحرص على تعليمه 
ومقدرتك هذه ألإ مور في سن صغيرة جدأً؟ يكون ألجوأب با ن قدرأت ألطفل ألذهنية في هذه ألإ عمار ألصغيرة خارقة جدأ تفوق مقدرتي 

1وتفوق أ يضا قدرأته هو بعد سن ألسادسة. فالطفل قبل سن ألسادسة يتعلم بغير محاولة منه
ويصبح وأجبك فقط تقديمه بالمصادر  

وأ حاطته ببيئة ثرية تعينه على ألتعلم ووصول أ مكاناته ألذهنية.  قد وضعت قبل كل باب ألإ سباب ألخاصة لتعليم ألطفل هذأ ألفرع 
 ألسن.من ألعلم في هذأ 

 
طلاق، فهو يقلدك من غير أ ن تقولي له "أفعل" أ و "لإ  وكما ذكرت أ نفاً، كونك أ ماً لهذأ ألطفل يجعل منك أ فضل مدرس له على ألإ 

ته ألذهنية تفعل"، فكيف أ ن جلست معه وتعرفت على قدرأته وأ درأكه وطريقة تعلمه وتفكيره، ثم قمت با حاطته بما يناسبه ويطور قدرأ
ن تجدي مدرّسة هذه أ كبر ألفوأئد من تعليمك أ ياه في هذه ألإ عمار ألتي هي بمثابة ألقاعدة لبقية عمره با ذن ألله، فلوأ درأكه. ولعل 

 في صف درأسي مهما قل عدد ألطلاب أ عرف بهذأ ألطفل وأ حرص عليه منك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 How to Teach Your Baby to Read by Glenn Doman 
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 ما قبل السنتين
 

 

 ؟شيءهل يسبق التعليم المبكر 
 

 تطابقانويتا كد بعد ولإدته. ولكن لإ بد أ ن يكون ألعمل وألجهد منك ميبدأ  من قبل ولإدة هذأ ألطفل  ألتربوي نعم بالطبع، فجهدك
مرحلة ألحبي مثلا نشجعه على ألحبي  ألرضيع ليس ضده، فا ذأ وصللكي نعمل مع مرأحل تطور ألطفل و ألمختلفة مرأحل ألطفل ل

حتى يحبي با ريحية تماما  على ألإ مان في ألإ ماكن ألتي يحبي بها قدر ألمستطاع با لباسه ملابس وأسعة تعينه على ذلك، وألحرص
يقافه عن ذلك.  مرتبطة كالجلوس وألتحرك أ ولإ على ألبطن ثم ألحبي كلها وهذأ لإ ن كل مرحلة من مرأحل تطور ألرضيع ولإ نضطر لإ 

ي لمائة مرة قبل أ ن يصل لمرحلة ألمشي تطوره كلما زأدت عدد ألمرأت ألتي يقوم بها. فالطفل ألذي أستطاع ألحب بجزء في ألدماغ
من ناحية تطور ألجزئية ألدماغية  ألبيئة ألتي هو بهاليس كالطفل ألذي منع من ذلك بسبب وضعه في ألمشايات أ و عدم ألإ مان في 

 . كالجلوس وتعلم ألمشي وغيره مثال بسيط يقاس على بقية مرأحل ألتطور للطفل ألصغير وهذأ. 2ألمرتبطة بالحبي
 
 ذأ سا لت، ماذأ يمكنني فعله مع صغيري من وقت ولإدته أ لى أ ن أ بدأ  بالتعليم ألمبكر ألذي هو موضوع هذأ ألدليل؟فا  
 

على أكتساب ألمهارأت بطريقة  وألتحركوألإستكشاف  مساعدة هذأ ألطفل ألذي فطر أ صلا على حب ألمعرفةمهمتك هي  أ قول لك،
من وقت ولإدة ألطفل حتى يبلغ ألطفل أ مكاناته ألجسدية وألذهنية في هذه ألمرحلة  عديدة تستطيعين ألقيام بهار وهناك أ مو  عضوية

 :ويكون مستعدأ على ألبدء بالتعليم ألمبكر

                                                      
 !Fit Baby, Smart Baby, Your Babyهذه المعلومات بناء على أبحاث مقدمة من قبل قلن دومن صاحب عدة كتب منها    2
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ألقرأءة مع طفلك من وقت ألولإدة. لإ ن ألقرأءة تدرب ألرضيع على ألتركيز وتحببه فيها، بل وتزيد من حصيلته أللغوية ألتي  .１

ظهر أ ثارها ما أ ن يبدأ  هذأ ألطفل بالحديث. وأ ذأ بدأ ت بالقرأءة من وقت ولإدة طفلك سيزدأد عنده ألتركيز يوما بعد يوم. ست
فبعد أ ن كان يتذمر بعد صفحتين، سيبدأ  بالإستمتاع أ ثناء قرأءة ألكتاب كاملا، وسوف تجدينه يحاول ألتطلع أ لى ألصور 

عد بضع جلسات قرأءة ونقصد هنا ألصغير جدأ بعمر ألشهر أ و ألشهرين. ولكن في ألكتاب ويتتبع ألصفحة عندما تقلب ب
أحرصي على توقف ألقرأءة أ ول ما ترين علامات ألإستياء على صغيرك لكي يرتبط هذأ ألوقت في ذهنه بالحنان وألسعادة 

عيف وقت ولإدته و تستمر دوماً. و لإ تستسلمي أ بدأ و تدعي ألقرأءة لمجرد أ ن طفلك لإ يتطلع أ لى ألصفحة، فبصره ض
هكذأ حتى ألشهر ألرأبع، و لكنه، مع ألقرأءة ألمتكررة، سوف يربط بين صوتك حال ألقرأءة و ألكتب فنبرة ألصوت و 
حماسك أ ثناء ألقرأءة مهمتان جدأً خاصة أ ثناء ألبدأية. و أ ما من ناحية ألكتب فلابد من تخير ألكتب ألتي تناسب كل 

حديثي ألولإدة هي ألكتب ألتي تحتوي على صور كبيرة ملونة ويكون ألكلام فيها قليلا ككتب  عمر، فالكتب ألتي تناسب
. فا ذأ كبر ألرضيع قليلا وأ صبح 3وغيره DK ألإ رقام وألإ ضدأد وألإ لوأن، وهناك كتب جيدة في هذه ألموأضيع من أ صدأر 

ن يقرأ  له كتابه ألمفضل أ كثر من مرة بل يستطيع ألتركيز لفترة أ طول ستجدينه يفضل بعض ألكتب على أ خرى ويطلب أ  
 ويجلب لك ألكتب بنفسه أ ذأ تعلم ألحبي. ويمكنك حينها شرأء بعض ألقصص ألقصيرة ألتي تناسب هذأ ألعمر أ يضا. 

 

 

. board books: قد يقوم ألرضيع بتذوق ألكتب ومحاولة مزق ألإ ورأق، فحاولي جلب كتب قوية لإ تتمزق بسهولة ملاحظة
ملمسه ياء طبيعي جدأ في هذه ألمرحلة، فكما أ نني أ ذأ رأ يت شيئا جديدأ علي أ تلمسه بيدي لإ عرف ما هيته و وتذوق ألإ ش

 ووظيفته، فا ن ألرضيع يضعها في فمه ليتعرف عليها وعلى ملمسها وليس ليا كلها.
 

قى معه طوأل ون قاعدة صلبة تبفمحبة ألقرأءة أ هم أ مر تغرسينه في هذأ ألطفل لإ ن ألطفل أ ذأ أ حب ألكتب و ألقرأءة فا نها تك
درأك، فالطفل ألقارئ ألمحب للكتب يستطيع أ درأك مفاهيم تص عب عمره با ذن ألله، و ألقرأءة تصقل ألذهن و تنمي ألإ 

ذأ قُرئ أ  لإ تبدأ  مرحلة ألتهام ألكتب في عمر كبير، بل  على غيره لإ ن مدأركه و علمه قد أتسعا جرأء ألتهامه للكتب. و
و أ  لإدته فما أ ن يستطيع ألتحرك و ألذهاب أ لى ألكتب أ و جلبها حتى يصبح هذأ ديدنه، و قد يا كلها للطفل من وقت و 

ح يتصفحها بالمقلوب أ و بالجهة ألصحيحة و كل هذأ قرأءة. ولإ يستوي قارئ محب للعلم و أ هله بشخص أ و طفل لإ يفت
إ تكون أ بدأً يستطيع تعويد نفسه على ألقرأءة فا نها ل كتاباً أ لإ لحفظ بضع صفحات قبل ألإختبار. و مع تسليمنا با ن ألكبير

 كمن نشا  محباً للكتب.

 

                                                      
 ستجدين عناوين مناسبة لهذا السن في صفحتي على أمازون 3

https://www.amazon.com/shop/influencer-579595f7?ref=cm_sw_em_r_inf_own_influencer-579595f7_dp_iKz2VuxJcNk5c
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بدأع وألإبتكار في ألمنزل، لإ ن ألرضيع أ ذأ رأ ى أ مه وأ بيه  وحبأحرصي على خلق جو من ألتشجيع لطلب ألعلم  .２ ألقرأءة وألإ 
صفح كتابا في هدوء لإ نه ببساطة تتجدين ألرضيع ي وقدفا نه حتما سيحاكي من حوله  ويبدعونوأ خوته من حوله يقرئون 

 .ممن حوله يقلد ما رأ ى
 

ن مأ نت ألمدرسة ألإ ولى لطفلك. منك يتعلم كلماته ألإ ولى وبمعيتك يفهم ألعالم من حوله، فتحدثي معه بشكل مستمر  .３
ن أ  وما ه في ألسنة ألإ ولى من عمره يمتص ما حوله من أللغات وألحديث، وقت ولإدته حتى قبل أ ن يستطيع ألكلام، لإ ن

 . جرأء أستثمارك في ألسنة ألإ ولى يخرجأللغوي  ثمار ألمخزون يبدأ  بالتحدث بين عمر ألسنة وألسنتين حتى ترين

 

 ؟عرف ألحديثقد تقولين، ماذأ أ قول لرضيع صغير لإ ي
 

 ي معهألإ شكال في محيطه. تلمسو أ قول لك، أ خبري طفلك عن ألسماء وزرقته، وألإ رض وملمسه. تحدثي معه عن ألإ لوأن 
صغير بصلة في ألمطبخ وأ نت تطبخين، أ خبريه باسمها ولونها وعملها وماذأ سوف تفعلين بها. عرفيه على أ جزأء جسمه أل

وعن  أ خبريه من خلق هذه ألإ جزأء ولماذأ خلقت له. حدثيه عن ألمباني وألإ صوأت وألطرقات في سيركما،وأ نت تغيرينه و 
تثمار في فتوقفي وأ شيري أ ليه وعرفيه عليه. وتذكري با ن هذأ أس شيءت أنتباهه ألحيوأنات وألسيارأت وكل ما حوله. أ ن لف

فلك أ ليك طأ درأكه وقدرأته أللغوية با ذن ألله، وهو أ يضا أستثمار في علاقتك بهذأ ألطفل، لإ نك تريدين مستقبلا أ ن يا تي 
يترسخ سألقاعدة لهذه ألعلاقة، لإ نه  ألمستمر معه في صغره هي وحديثكبدل أ ن يسا ل أ قرأنه أ ذأ أ رأد أ ن يعرف أ ي شيء، 

 في ذهنه أ نك سوف تزودينه بما يريد أ ن يعرفه تماما كفعلك معه منذ صغره.

 
و أ  ، أللعب ألحر ألتلقائي بدون تدخل منك، وأللعب ألتركيبي كتركيب ألمكعبات ألخشبية بجميع أ نوأعه أللعبشجعي   .４

ولعلهما من أ هم أ نوأع أللعب للطفل ألصغير. ، Loose Parts Playو Messy Playوقطع ألليقو، وأللعب ألتمثيلي، 
هذه  ملامس وألطلاء بحيث يستكشف ألطفل وألترأب وألطينهو أللعب ألحر بالموأد ألخامة كالماء  Messy Playف

أ شياء ه ألمختلفة بيديه ويقرر بنفسه طريقة أللعب فيخلط ألطين بالماء أ و يسكب ألماء من وعاء لإ خر ثم يضع في ألموأد
بعدها، أ و  فيتعلم ماذأ يطفو وماذأ يغرق، أ و يستخدم ألطلاء ألإ من لتلوين يديه أ و رجليه أ و جدأر في ألحديقة يمكن غسله
وهذأ أللعب  يلعب بالرمل سوأء ألطبيعي أ و ألمنزلي ويكوره بيديه ثم يفتفت ألكور أ و يخبئ فيه أ لعابا أ خرى ثم يبحث عنها.

ها في ر وألإستكشاف وألتجارب ومنها تقوى عضلاته ألصغيرة لإ نه يحركها باستمرأر ويستخدممهم جدأ لإ نه يشجع ألإبتكا
 .افألحمل وأللمس وألوضع. وهي تعزز ألمهارأت ألحركية ألدقيقة وتعلم ألطفل على ألعالم من حوله عن طريق ألإستكش

 
ير خارج ألصندوق، فيعطى ألطفل قطعا فهو أللعب ألذي يشجع حل ألمشاكل وألإخترأع وألتفك  Loose Parts Playأ ما

تفكيكها أ و صفها وجمعها ويترك ألطفل ليفعل بها ما شاء. فيمكن تجهيز سلة مختلفة يمكن حملها أ و أ عادة تصميمها أ و 
ا صدأف وأ حجار با حجام مختلفة ومشابك ألغسيل وكرأتين متفرقة وحيوأنات صغيرة مثلا ليصنع ك بعض كنوز ألطبيعة من
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أ و يجمعها ويرتبها في لعبة تخيلية من عنده وألإ مثلة  ،أ و يستخدم بعضها لحمل بعضها ،شياء مختلفةألطفل منها أ  
في أللعب لإ تحتاج أ لى أ لعاب كثيرة أ بدأ، وقد لإ تحتاج أ لى أ ية أ لعاب ان توهاتان ألطريق وألإحتمالإت لإ حصر لها.

يعة في ألمنزل في صندوق وأحد وتقديمه أ لى هذأ ألصغير أ طلاقا. فيكفيك تجميع ما لديك من ألإ شياء ألإ منة وكنوز ألطب
ليقوم بالإستكشاف وألتجارب، أ ما فقرأت أللعب بالطين وألماء فلا تحتاجين أ لى شيء سوى ألطين أ و ألماء أ و كلاهما معا 

ألماء  ووعاء أ و أ وعية للسكب. وخير ألإ لعاب هي ألتي يمكن أللعب بها بمئات ألطرق، ولإ أ فضل مثال على هذأ من
 وألترأب أ و ألطين. وتستمر أ همية أللعب بهذه ألطرق أ لى ألإ عمار ألإ كبر فلا حد للاستكشاف.

 
يرة خروج في ألطبيعة وأستكشافها تجربة حسية كبفي ألطبيعة مع طفلك ألصغير فال كتشاف ألطبيعة وأللعبحرصي على أأ .５

كي وقد تلاحظين أ نك أ ذأ خرجت بالطفل وقد كان يب لهذأ ألطفل، فيها يلاحظ ألإ صوأت وألإ لوأن وألملامس ألمختلفة.
شف قبله فا نه يهدأ  مجرد خروجكما. فالنظر أ لى ألسماء ورؤية ألجديد باعثتان على ألهدوء. فدعي طفلك يتحرك ويستك

لك بمعيتك ولإ تحبسيه دأخل ألعربية، بل أحرصي على أ ن يكون لباسه مناسب للاستكشاف لإ ننا نريد أ ن تشجيعه على ذ
ي يس ألحد من فطرته ألإستكشافية ألتي فطر عليها. وهناك أ لبسة للمطر تغطي جسم ألطفل كاملا حتى يستطيع ألحبول

تبلله أ و توسخه، وأحرصي كذلك على جلب ملابس من دون أ ن تخشي على وتلمس ألترأب أ و ألعشب وألتحرك با ريحية 
للعب وأ ف ألطبيعة تعزز دقة ألملاحظة وألتفكر وألتا مللتغيير ألطفل أ ذأ أتسخ وبذلك لإ تستائين من أتساخه. فاكتشا

 أبتكار ألإ لعاب، فقل أ ن تجدي طفلا محبا للطبيعة لإ يحسن أخترأع خمسة أ لعاب من غصن وأحد، أ و ألمستقل وكذلك
 .بضع حفنات من ألترأب

 

مهمة عليكما. فضرر سهلت ألذك لقرأر أ بعاد ألشاشات اتجنبي تعرض ألطفل للشاشات وكلما صغر سن طفلك عند أتخ .６
دمان عند أ غلب ألإ طفال لكفى،  كل أ دمان لإ ن ألشاشات على ألصغار معروف ولو لم يكن من ألضرر سوى أ نه يجلب ألإ 

دمان لإ نها لإ توفر ألتنشيط ألذهني ألزأئد م ن ألإ صوأت ضار. وقرأءة ألكتب مهما كان ألطفل محبا لها فا نها لإ تجلب ألإ 
سوف أئد هذأ ألتنشيط ألذهني ألز  لإ نأ فلام ألكرتون. مشاهدة ألذي يا تي مع ألمشاهدة وخاصة ألصاخبة وألإ لوأن أللامعة 

لطفل لإ يؤثر على ألطفل في كل أ موره، فيبدأ  بتقليد ألإ صوأت ألعالية ألتي سمعها وألحركات ألتي شاهدها، ويصبح هذأ أ
هذأ غير . فيحب ألإ صوأت ألصاخبة وألترفيه ألصناعي ألتنشيط ألذهني ألزأئدألمستوى من يجد ألمتعة أ لإ بما يوفر له هذأ 

إ ألخمول ألذهني ألذي يحصل عند ألمشاهدة، فكما أ ن ألقرأءة تشجع ألعمل ألذهني لإ ن ألطفل ألصغير ألذي مازأل ل
جلس يستطيع ألقرأءة لإبد أ ن يعمل خياله ويتخيل ألإ صوأت وألإ حدأث في ألقصة فا ن ألمشاهدة تبث كل هذأ للمشاهد في

 .ترفيههذأ ألصغير أ مام ألشاشة خامل ألذهن ينتظر أل

 

 


