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السحاب العالق! األلعاب المخبأة! الحليب المسكوب! يساعد تعلم حل 
المشكالت األطفال على االستقاللية والشعور بمزيد من الراحة عند تجربة 

أشياء جديدة. كما يساعدهم على االستمتاع باللعب مع اآلخرين. 

 األساسيات
تأتي المشكالت بمختلف األشكال واألحجام. قد ال يتمكن الطفل الصغير 

من الوصول إلى الحوض أو قد يرغب في تشغيل المزلجة. وقد تأتي هذه 
المشكالت في بعض األحيان مع مشاعر كبيرة. 

تبدأ مهارة حل المشكالت مبكًرا. يتعلم الرضع عن طريق اختبار األشياء 
مراًرا وتكراًرا. وكذلك األطفال الصغار! وحل المشكالت يتضمن اإلبداع 

والرغبة في مواصلة المحاولة. وبالتدرب، قد يصبح األطفال جيدين بالفعل 
في حل المشكالت التي تواجههم.

األشياء المطلوب تجربتها مع األعمار التي تتراوح 
بين سنتين إلى 5 سنوات

المزيد!

 البدء
ُيعد اللعب أفضل طريقة لجعل أطفالك الصغار 
أكثر براعة في حل المشكالت واللعب يعطي 

أطفالك الوقت لتجربة األشياء وتحديد خياراتهم 
الخاصة. 

يحتاج األطفال إلى المساعدة في بعض األحيان 
عندما تصبح األمور صعبة. فاعمل مع أطفالك من 
أجل التوصل إلى الكثير من الطرق المحتملة لحل 

المشكلة. واسمح لطفلك باختيار حٍل واحد لتجربته. 
فقد ينجح اختيارهم في بعض األحيان، وقد ال ينجح 

في مرات أخرى. ساعدهم على التعلم من 
أخطائهم. » وإال كيف يمكنك تجربة ذلك مرة 

أخرى؟« 

البحث في كل مكان
•  قم بدعوة طفلك إلى لعب الغميضة. وتناوبا األدوار في »االختباء« 
و»البحث«. العثور على أماكن لالختباء بها واكتشاف مكان اختباء 

شخص ما يعتبر بشكل ما حاًل للمشكالت. 

•  العب الغميضة باستخدام الدمي. قدم لطفلك دميتين. ثم قم بتخبئة كل دمية 
في مكان مختلف. وأعط طفلك تلميًحا واحًدا في كل مرة. »البقرة في 

مكان دافئ ومريح«. »البقرة تغفو قليالً«. »وجدتها! البقرة أسفل 
البطانية!«

 مالحظة: 
يمكن العثور على المستلزمات التي تحتها خط في العدة الخاصة بك. 

االستكشاف
تعلّم حل المشكالت
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األشياء المطلوب تجربتها مع األعمار التي تتراوح بين 
سنتين إلى 5 سنوات

تحديات البناء
•  قم بتحدي طفلك في استخدام المكعبات لبناء برج بنفسه. وفي كل مرة يسقط البرج، 
اسأل، »ما الذي يمكنك تجربته بشكٍل مختلٍف في المرة القادمة؟« دع طفلك يجرب 

مراًرا وتكراًرا.

•  المزج! أضف مواد بناء أخرى إلى المكعبات من سلة إعادة التدوير. وقم بتحدي 
طفلك لبناء برج باستخدام المكعبات، علب الزبادي، أنابيب ورق الحمام، وأي شيء 

آخر موجود لديك. هذا أكثر صعوبة ألن المواد قد ال تتناسب مًعا بسهولة.

•  قم بتحدي طفلك في استخدام المكعبات لبناء منزل لدمية. ماذا يحدث إذا أمطرت؟ 
حاول إضافة مواد بناء أخرى لبناء سقف. 

•  جرب المزيد من تحديات البناء باستخدام المكعبات وأشياء من سلة إعادة التدوير. 
وقم ببناء بيت كبير يكفي ألكثر من دمية واحدة. قم ببناء طريق للدمية للوصول إلى 

الجهة األخرى من الطريق. قم ببناء شيء ما كبير بالقدر الكافي ليناسب وجود 
طفلك والدمية بداخله. )قد تحتاج إلى إضافة بعض الوسائد والبطانيات!( 

التمثيل، المالحظة، الممارسة

»ال يمكنني فتح هذه الحقيبة. 
يمكنني استخدام المقص. ما 
الذي يمكنني تجربته أيًضا؟« 

  
قم بالتمثيل عندما تحل المشكلة. 

اطلب من طفلك المساعدة في التفكير 
في الحلول الممكنة.

»اخترت اللعب باستخدام شاحنة 
أخرى بدالً من أخذ سيارتها. لقد 

كان هذا لطًفا منك«. 
  

الحظ عندما يحدد طفلك خياًرا جيًدا 
في طريقة حله للمشكلة. واستخدم 
كلمات معينة لمساعدته في معرفة 

األمر الجيد في اختياره.

»يمكنني معرفة أن هذا لن 
ينجح إلى حٍد ما. ما الذي يمكنك 

تجربته أيًضا؟« 
  

تدربا على التفكير مًعا. اطرح أسئلة 
مثل، »ما الذي تفكر في القيام به 
الحًقا؟« »هل يمكنك استخدام هذا 

الغرض؟ أتساءل كيف...«

التفاعالت اليومية

استخدم انسكاب السوائل وقت الوجبة للتدرب على 
حل المشكلة. »أرى أنك سكبت اللبن. الحوادث 

تقع. ما الذي يمكنك استخدامه للتنظيف؟« 

عند قراءة كتاٍب، الفت االنتباه إلى حل المشكالت. 
 اسأل طفلك عن ماهية المشكلة وكيف تم حلها. 
هل لديه أفكار أخرى للطريقة التي يمكن من 

خاللها حل المشكلة؟




