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الأهل الكرام،
�إن الدعم الذي �ستقدمه لطفلك �سيكون ا�ستثماراً للمعلومات التي تعلمها حتى ّ
"يفكر �أو ًال" ,ويتبع قواعد
الأمن وال�سالمة العامة لت�صبح �سلوك ًا يعتمده يف �أثناء اللعب مع �أقرانه يف املدر�سة� ,أو يف البيت� ,أو احلديقة
العامة� ,أو عند مزاولة �أي ن�شاط يومي.
لقد تعلم طفلكم احلفاظ على �سالمته من الإ�صابات اخلطرية ،و�أهمية "التفكري �أو ًال" ،كما تلقى درو�س ًا يف
املو�ضوعات الآتية:
�أهمية �سالمة الدماغ والنخاع ال�شوكي.
قواعد الأمن وال�سالمة العامة يف املركبات ,و�سالمة امل�شاة.
قواعد الأمن وال�سالمة العامة الواجب اتباعها عند ركوب الدراجة� ،أو (ال�سكوتر)� ،أو ا�ستعمال لوح التزلج� ،أو حذاء
التزلج؛ للمحافظة على �سالمته ,وجتنب �إ�صابة الدماغ والنخاع ال�شوكي.
قواعد الأمن وال�سالمة العامة يف احلدائق العامة ،وريا�ضات الت�سلية واال�ستجمام ،والريا�ضات اجلماعية املنظمة،
والريا�ضات املائية.
�أخطار الإ�صابات ,و�أهمية اتباع املمار�سات الآمنة ,واعتماد معايري
وقائية معينة.
�إيجاد حلول �إبداعية للم�شكالت ،و�إجراءات الأمن وال�سالمة العامة
الواجب اتباعها يف حال وجود �سالح �أو �أداة خطرة ،بحيث ميتلك
ناد
املقدرة على اتخاذ القرارات ال�صائبة ,وحماية النف�س باتباع اخلطوات الآتية :قف مكانك ،ال تلم�س ،اترك املكانِ ،
�شخ�ص ًا بالغ ًا.
�أهمية و�صول كمية كافية من الأك�سجني �إِىل الدماغ ،و� اّإل �سوف تتعر�ض اخلاليا للتلف؛ مما قد ي�ؤدي �إىل املوت.
تعمل حاالت التح�س�س ال�شديدة على �إعاقة التنف�س� ،أو االختناق ,وقد ت�ؤدي �إىل املوت.
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كما تلقى طفلك عدداً من درو�س الإ�سعافات الأولية املحو�سبة التي تعر�ض اخلطوات ال�سليمة لعملية الإ�سعاف الأويل يف حاالت
(الرعاف).
الإ�صابة ب�رضبة ال�شم�س ،ونزيف الأنف ّ
يتبع كل در�س ن�شاط منزيل لتدعيم �أهداف الدر�س ،بالإ�ضافة �إىل طريقة طفلك اخلا�صة يف �رشح ما تعلمه من الدر�س ،كما يجب
توفري الوقت الكايف للتحدث مع طفلك ,وتقييم فهمه املو�ضوع با�ستعمال التقييم املرفق لكل در�س.
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للحفاظ على �سالمة جميع �أفراد العائلة ,علينا �أن:
ن�ستعمل حزام الأمان عند الركوب يف املركبات دائم ًا.
ن�ستعمل خوذة الر�أ�س ونرتديها على ال ّنحو ال�صحيح عند احلاجة.
نطبق العادات ال�سليمة والآمنة عند ممار�سة �أي ن�شاط داخل املنزل
وخارجه.
نطبق قواعد الأمن وال�سالمة العامة عند ركوب ال�سيارة �أو املركبة.
انتبهوا ملا ي�أتي:
�أهمية ال�شواخ�ص املرورية والإ�شارات ال�ضوئية.
ممار�سة ال�سلوكات ال�سليمة لتحقيق املتعة عند القيام بالريا�ضات املائية.
اتباع قواعد اللعب واحلذر من خطورة ال�سقوط على الر�أ�س.
التزام قواعد الأمن وال�سالمة العامة عند �أداء الريا�ضات ,وارتداء
معدات ال�سالمة املالئمة.
حفظ الأ�سلحة يف �أماكن مقفلة بعيداً عن متناول �أيدي الأطفال.
اتباع حلول �إبداعية حلل امل�شكالت.
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كيفية تقييم تعلم �أوالدكم:
لكل در�س من درو�س الربنامج �أداة تقييم (�سلم تقدير لفظي) ,هدفها م�ساعدتكم على التقييم.
يحدد م�ستوى الطالب لكل معيار من معايري الأداء يف عمود م�ستوى الطالب (يف اجلدول) ،حيث يكون� 4 :أو � 3أو 2
�أو  ,1وفق املحكمات املو�صوفة لكل م�ستوى.
ي�سجل تقدير الطالب على ال ّنحو الآتي:
يح�سب متو�سط م�ستويات املعايري؛ بجمع الأعداد الدالة على
امل�ستويات (العمود الأخري يف اجلدول) ,ثم ق�سمة الناجت على عددها.
ي�صنف م�ستوى التقدير الناجت ح�سب الآتي:
ممتاز� :إذا كان املتو�سط من � 3.6إىل 4
جيد� :إذا كان املتو�سط من � 3إىل 3.5
متو�سط� :إذا كان املتو�سط من � 2.5إىل 2.9
دون املتو�سط� :إذا كان املتو�سط �أقل من 2.5
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�سالمة الدماغ والنخاع ال�شوكي

لذا ,يجب احلذر عند قيادة ال�سيارة ,وو�ضع حزام الأمان دوم ًا ,واتباع قواعد الأمن وال�سالمة العامة؛ وقاية لأنف�سنا و�أطفالنا من
الإ�صابات.

ن�شاط ال منهجي:
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هناك العديد من الأماكن يف املجتمع التي ميكن زيارتها؛ ليتع ّلم منها
طفلك كيفية الوقاية من �إ�صابات الدماغ والنخاع ال�شوكي ,منها:
املكتبات العامة.
عيادات الأطباء التي حتوي جم�سمات ور�سوم بيانية عن ج�سم الإن�سان.
اطلب �إىل طفلك �إعادة متثيل التجارب التي �شاهدها يف املدر�سة.
دع طفلك يكتب مو�ضوع ًا ب�سيط ًا ي�ستخدم فيه الكلمات الآتية :العمود الفقري ،اجلمجمة ،الدماغ ،النخاع ال�شوكي،
ّ
"فكر �أو ًال".

للمعرفة:
عد الدماغ �أحد �أع�ضاء اجل�سم اله�شة الطرية ,وهو حماط باجلمجمة ال�صلبة التي تعمل على حمايته .ولكن ,قد تت�أذى اجلمجمة
ُي ّ
كذلك �إذا تعر�ضت لإ�صابة قوية ،ومن ثم فقد يت�أذى الدماغ .لذا ,يجب تعويد طفلك على التفكري �أو ًال حلماية جمجمته من
الإ�صابة ,ثم التحقّق من معرفته املعلومات الآتية:
يتكون العمود الفقري من قطع عظمية �صغرية ،كل واحدة منها تدعى فقرة.
ميتد النخاع ال�شوكي داخل فقرات العمود الفقري.
يت�ألف النخاع ال�شوكي من �أع�صاب تتفرع يف كل �أنحاء اجل�سم.
ُعد الأع�صاب م�س�ؤولة عن نقل الأوامر من الدماغ �إىل الأع�ضاء جميعها حتى تتحرك.
ت ّ

تقييم مدى التعلم:
اتبع الإر�شادات الواردة يف ر�سالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.

ملعلوماتكم:
�أية �إ�صابة قد يتعر�ض لها النخاع ال�شوكي قد ت�سبب تلف ًا لأحد الأع�صاب؛ ّمما يحول دون نقل الر�سائل من الدماغ �إىل ذلك
الع�ضو ،ومن ثم عدم ا�ستجابته.
ينجم عن الكثري من احلوادث ,خا�صة حوادث ال�سيارات� ,إ�صابات يف النخاع ال�شوكي ,التي ت�ؤدي �إىل ال�شلل ,وعدم القدرة
على امل�شي ,ومن ثم ا�ستعمال املقعد املتحرك.
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�سالمة امل�شاة وال�سالمة يف املركبات

ُدعيت منطقة اخلطر بهذا اال�سم؛ لأنها املنطقة املحيطة باحلافلة ,حيث يعجز ال�سائق عن ر�ؤية الأطفال فيها.

ن�شاط ال منهجي:
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لتعرف قواعد الأمن وال�سالمة
�إليك بع�ض الأن�شطة التي مُيكنك ممار�ستها وعائلتك ّ
العامة يف املركبات:
لتتعرف قواعد الأمن وال�سالمة العامة.
مرافقة العائلة يف رحلة باحلافلة ّ
تدريب الطفل على عبور ال�شارع تدريب ًا �صحيح ًا.
تعيني �أحد �أطفالك ليكون م�س�ؤو ًال عن تذكري العائلة بربط حزام الأمان عند ركوب املركبة.
جمع من�شورات عن �إجراءات الأمن وال�سالمة العامة اخلا�صة بالطرق وركوب ال�سيارة واحلافالت ,ثم �إل�صاقها يف
مكان منا�سب يف حجرة الأطفال.
تنظيم لعبة يف ال�سيارة تتيح للأطفال مراجعة �شواخ�ص املرور وحفظها.

للمعرفة:
ّ
ذكر طفلك دوم ًا �أن يدخل ال�سيارة من الباب املحاذي للر�صيف ،ويجل�س يف املقعد اخللفي ،وي�ضع حزام الأمان فور
جلو�سه ،و�أ ّال يخرج ر�أ�سه ويديه وقدميه من النافذة.
تدل �شاخ�صة "ممنوع املرور" على منع ال�سيارات �سلوك هذه الطريق ،وقد و�ضعت مثل هذه ال�شواخ�ص لتنظيم حركة
املرور يف الطرقات؛ �إذ قد يلج أ� بع�ضنا الخت�صار امل�سافة ب�سلوك هذه الطرق املمنوعة؛ مما قد يت�سبب يف حوادث ال حتمد
عقباها؛ لذا ,ا�سلك الطريق ال�صحيح دائم ًا حتى لو طالت عليك امل�سافة قلي ً
ال.
ع ّلم طفلك الطريقة ال�صحيحة لعبور الطريق ،ودعه ُير ّدد �أمامك ويتدرب على ما ي�أتي:
عندما �أعرب ال�شارع� ,أقف على الر�صيف ،و�أنظر �إىل اجلانب الأي�رس من ال�شارع ,ثم �أنظر �إىل اجلانب الأمينُ ,ثم
اجلانب الأي�رس مرة �أخرى قبل امل�شي �إىل اجلهة املقابلة.
�أم�شي دائم ًا على اجلهة التي ت�سمح يل بر�ؤية ال�سيارات القادمة ،و�أتقيد بالإ�شارات ال�ضوئية وال�شواخ�ص املرورية،
و�أكون ب�صحبة �شخ�ص بالغ.

تقييم مدى التعلم:
اتبع الإر�شادات الواردة يف ر�سالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.

ملعلوماتكم:
يتعر�ض الأطفال للكثري من حوادث املرور عند �صعودهم �أو نزولهم من حافلة املدر�سة؛ وذلك لعدم تدريبهم على
معرفة منطقة اخلطر ،وهي املنطقة املمتدة � 3أمتار حول احلافلة؛ لذا ,يجب على الطفل عند عبور ال�شارع من �أمام
عد ع�رش خطوات كبرية من �أمام احلافلة قبل العبور؛ لرياه �سائقها ,وبذلك
احلافلة ,امل�شي دائم ًا على ُب ْعد � ٣أمتار� ,أو ُّ
يكون خارج منطقة اخلطر ,ويت�أكد من ر�ؤية ال�سائق له قبل القيام ب�أية حركة.
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ال�سالمة عند ركوب الدراجة

ن�شاط ال منهجي:
�ساعد طفلك على تعبئة اال�ستبانة الآتية:
) �إزاء العبارة التي تمُ ّثل العمل املُنجز ،و�إ�شارة (
�ضع �إ�شارة (

IQÉÑ©dG

) �إزاء العبارة التي مت ّثل العمل غري املُنجز.
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للمعرفة:
ت�أكد عند ركوب طفلك الدراجة �أن:
يكون ارتفاع الدراجة وحجمها منا�سب ًا حلجمه ،لت�صل قدماه �إىل البداالت على نحو مريح.
يرتدي اخلوذة حلماية ر�أ�سه يف حال ال�سقوط.
حتوي الدراجة كوابح �صاحلة لال�ستعمال؛ لإبطاء �رسعتها ,والتوقف عند ال�رضورة بهدوء و�سالمة دون �إيذاء نف�سه.
حتتوي الدراجة على م�صباحني� ,أحدهما �أمامي ,والآخر خلفي ,بحيث يكونان �صاحلان لال�ستعمال ,وميكن ت�شغيلهما
�إذا ا�ضطر للخروج م�سا ًء.
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تقييم مدى التعلم:
اتبع الإر�شادات الواردة يف ر�سالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.

ملعلوماتكم:
�إن �سائق الدراجة يتبع قواعد الأمن وال�سالمة العامة اخلا�صة بالتزام ال�شواخ�ص
و�إ�شارات املرور متام ًا كما يفعل �سائق ال�سيارة؛ لذا ,يجب �أن تت�أكد من معرفة
طفلك معاين الإ�شارات و�شواخ�ص املرور والإ�شارات ال�ضوئية كافة ،ف� ً
ضال عن
االلتزام بها يف �أثناء قيادته الدراجة .والأهم من ذلك تعويد طفلك �أن يفكر �أو ًال
دوم ًا حتى ال يتعر�ض حلوادث قد ت�ؤذي دماغه �أو نخاعه ال�شوكي.
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ال�سالمة يف احلدائق العامة والريا�ضات املتنوعة

ملعلوماتكم:
تمُ ّثل احلدائق العامة مكان اللعب ال�شائع للعديد من الأطفال .وعلى الرغم من �أن القائمني عليها يقومون بحمالت �صيانة عامة
لها � ,اّإل �أن م�س�ؤولية تفقد مثل هذه الأماكن للت�أكد من خلوها من اخلطر ,تقع على عاتق الأهل وامل�رشفني؛ �إذ يجب عليهم �أو ًال
تفقد �صالحية الألعاب ،واحلبال ،والقواعد قبل �أن يبد�أ الأطفال اللعب ,وذلك حلمايتهم ودرء اخلطر عنهم .هذه الألعاب
هي ملك للجميع؛ لذا ,يجب �أن نحافظ عليها لتحقيق التنمية امل�ستدامة .فهي و�ضعت للأطفال كافة يف احلي ,وللجميع حق
ا�ستعمالها ،وعليهم واجب احلفاظ عليها .امنعهم من �إتالفها �أو تك�سريها لتدوم ملن بعدهم.

ن�شاط ال منهجي:

للمعرفة:
عندما حتل تبا�شري ال�صيف واجلو اللطيف ي�صبح امل�سبح �أو احلديقة العامة مالذ الأطفال كافة لق�ضاء �أجمل الأوقات .وللت�أكد من
توافر الآمان لطفلك يف مثل هذه الأماكن ,عليك مراعاة ما ي�أتي:
يف امل�سبح:
الت�أكد من جاهزية �أدوات ال�سباحة قبل النزول �إىل امل�سبح.
ارتداء عجل ال�سباحة �أو �سرتة النجاة قبل النزول �إىل امل�سبح.
الت�أكد من �صالحية عجل ال�سباحة و�ضغط الهواء فيه؛ حفاظ ًا على
�سالمة طفلك ,ومنعه من الغرق.
		
يف احلدائق:
عدم دفع الأطفال بع�ضهم بع�ض ًا حتى ال يتعر�ضوا للأذى.
عدم القيام بحركات طائ�شة وع�شوائية ت�ؤذي الأطفال الآخرين.
التزام الدور يف اللعب ،وعدم التدافع بغية الو�صول �إىل الألعاب �أو ًال.
التفكري �أو ًال ,والوقاية من خطر ال�سقوط وتعري�ض الأنف�س للخطر.
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هناك �أمور ميكنكم �أدا�ؤها مع �أطفالكم ملعرفة املزيد عن ال�سباحة واملمار�سات الآمنة ,من مثل:
تفقد ما يف املنزل وحوله بحث ًا عن الأدوات الآمنة وتلك اخلطرة.
�إعطاء طفلك درو�س ًا يف ال�سباحة.
البحث عن العبني �أوملبيني �أو ريا�ضيني م�شهورين ب�صفتهم مناذج ُيقتدى بها؛ نظراً �إىل تطبيقهم قواعد الأمن وال�سالمة
العامة يف �أثناء ممار�ستهم الريا�ضة ,وحر�صهم على ارتداء معدات ال�سالمة اخلا�صة بذلك.
�ساعد طفلك على كتابة �أربع قواعد لل�سالمة العامة عند ممار�سة كل من الريا�ضات الآتية :ال�سباحة ،اللعب على
الأرجوحة ،لعب كرة القدم ،اللعب بالطائرات الورقية.

تقييم مدى التعلم:
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اتبع الإر�شادات الواردة يف ر�سالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.
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حلول �إبداعية للم�شكالت

�إن الإح�سا�س بالرف�ض وعدم القبول من الأطفال الآخرين ,يجرح م�شاعر الطفل ,وي�شعره بالتوتر ،والقلق ،واحلزن ،واالرتباك,
وهذا ي�ؤثر يف منوه وتطوره االجتماعي؛ لذا ,يجب �أن ُيعطي الطفل الفر�صة ُليعبرّ عن نف�سه ,ويجد َم ْن ي�ستمع �إليه ,ويفهم م�شكلته.
قد ي�ؤدي الغ�ضب �إىل العدوانية ،التي ت�ؤدي بدورها �إىل العنف ،الذي قد ُيلحق الأذى بالدماغ �أو النخاع ال�شوكي.

ن�شاط ال منهجي:

للمعرفة:
يتعر�ض الأطفال �إىل امل�شكالت يف �أثناء اللعب� ,أو يف املدر�سة� ,أو حتى من قبل �إخوانهم �أو �أخواتهم؛ لذا ,يجب �أن
توجه طفلك التباع الن�صائح الآتية يف حل امل�شكالت ،وتت�أكد من تطبيقها يف الأحوال جميعها:
وتعرف طريقة تفكريهم.
الإ�صغاء �إىل الآخرين ,واال�ستماع �إىل �آرائهم يف حماولة لفهم م�شاعرهم ّ
وتفهم وجهات نظرهم.
�إظهار االحرتام للآخرينّ ,
مناق�شة الآخرين يف احللول.
اختيار �أحد احللول �أو التم�سك به� ،أو جتاهل الأمور متام ًا �إذا تفاقم حجم امل�شكلة.
ت�أكد من احرتام طفلك للآخرين بغ�ض النظر عن �أعمارِ هم ،وال ت�سمح له مب�ضايقة �أقرانه و�إحراجهم� ,أو جرح م�شاعرهم.
علم طفلك �أن فر�ض الر�أي ال يكون بالقوة واالعتداء على الآخرين.

عرف �أبناءك مزيداً من و�سائل حل النزاعات واتخاذ القرارات املنا�سبة عن طريق:
ِّ
�أداء �ألعاب تعاونية ,و�أخرى تناف�سية.
جعل حل امل�شكالت ممار�سة �أ�رسية (�أ�صغي� ،أحرتم� ،أناق�ش احللول� ،أختار احلل).
ا�ستعمل الربامج التلفزيونية ب�صفتها طريقة ملناق�شة قرار ال�شخ�صيات التلفزيونية يف حل امل�شكالت.
ت�شجيع امل�شاركة على و�ضع احللول؛ بطرح �أمثلة ,وفر�ص ,وتوعية ,ونتائج.
�ساعد طفلك على مناق�شة ال�س�ؤال الآتي :ما الطرائق التي ميكنك بو�ساطتها �إظهار االحرتام جتاه الذات ،وجتاه �شخ�ص
�آخر ،وجتاه املجتمع؟

تقييم مدى التعلم:
اتبع الإر�شادات الواردة يف ر�سالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.

ملعلوماتكم:
من �أكرث امل�شكالت التي قد تواجه بع�ض الأطفال ,م�شكلة اال�ستقواء ,وتعني
تخويف الآخرين بالكالم ,والتهديد بال�رضب ,وفر�ض الر�أي ،وقد يكون طفلك
عر�ضة لال�ستقواء من �أطفال �آخرين ,كما قد ميار�س هو اال�ستقواء على الآخرين.
يف هذه احلالة ,يجب على املر�شد /املر�شدة يف املدر�سة التدخل حلل هذه امل�شكلة
فوراً ،وتو�ضيح �أثر ذلك يف الآخرين ،ومناق�شة الطفل يف �أثر ذلك لو وقع عليه مثل
هذا الفعل.
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ن�شاط ال منهجي:
قم بجولة حول منزلك مع طفلك ,محُ ّدداً ثالث �أدوات ت ّ
ُ�شكل م�صدر
�سبب �أحد �أنواع االختناق الثالثة:
خطرُ ,ي ّ
ُ�سبب ال�رشدقة (�سد جمرى التنف�س نتيجة دخول �شيء ما فيه).
�أ�شياء قد ت ِّ
ُ�سبب اخلنق (ال�ضغط على الرقبة من اخلارج).
�أ�شياء قد ت ِّ
ُ�سبب االختناق (منع الأك�سجني من دخول جمرى التنف�س,
�أ�شياء قد ت ِّ
�ضيق يوجد فيه ال�شخ�ص).
�أو نفاد الأك�سجني من مكان ّ
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تقييم مدى التعلم:
اتبع الإر�شادات الواردة يف ر�سالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.

للمعرفة:
يجب �أن يعرف طفلك مفهوم االختناق ,والأخطار الناجمة عنه.
ُيق�صد باالختناق التوقف عن التنف�س نتيجة عدم دخول الأك�سجني �إىل جهاز التنف�س.
وقد يحدث ذلك ب�سبب �أي من الآتية:
ابتالع �شيء قد يعمل على �سد جمرى التنف�س.
منع و�صول الهواء �إىل جمرى التنف�س؛ ب�إغالق الفم والأنف مع ًا.
ح�رص �أنف�سنا يف �أماكن �ضيقة ومغلقة ,وتفتقر �إىل وجود الهواء بكميات كافية.
تعر�ض الرقبة �أو ال�صدر �إىل �ضغط من اخلارج مينع و�صول الهواء �إىل الرئة.
ّ
تغطية ال�شخ�ص ر�أ�سه ب�شيء مينع و�صول الهواء.

ملعلوماتكم:
الهواء �رضوري لتنف�س الكائنات احلية .ولكن ,لي�ست مكونات الهواء جميعها �رضورية للتنف�س.
مكون من عدة غازات �أكرثها ن�سبة ,هو غاز النرتوجني ،لكن الغاز ال�رضوري للتنف�س يف الهواء ,هو غاز
فالهواء ّ
الأك�سجني.
مدة تزيد
يحتاج الدماغ �إىل الأك�سجني ليبقى قادراً على متابعة وظائف اجل�سم احليوية .ويف حال انقطاع الأك�سجني ّ
يت�سبب يف حاالت تلف يف
�سببة الوفاةّ � .أما �إذا انقطع الأك�سجني ملدة �أقل ,فقد ّ
على �أربع دقائق ,متوت خاليا الدماغ ُم ّ
الدماغ ت�ؤدي �إىل �إ�صابات خطرية.
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