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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�إ ّال �سوف تتعر�ض اخلاليا للتلفّ ,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
الإ�صابة باحلروق ،واجلروح الوخزية ،واجلروح القطعية ،واجلروح ال�سحجية.
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

عن غرينا من الكائنات احلية.
دع طفلك يجري مقارنة بني �أحد الكائنات احلية (كحيوان البيت الأليف) وبني الإن�سان ليتو�صل �إىل الفرق الرئي�س
وهو القدرة على التفكري ,والإدراك ,والتعبري اللغوي ،ولأن هذه العمليات تتم يف الدماغ ,علينا �أن نحافظ على �أدمغتنا
�سليمة ,ونتجنب الإ�صابة.
ناق�ش مع طفلك قواعد الأمن وال�سالمة العامة التي ينبغي اتباعها عند ممار�سة بع�ض الأن�شطة املنزلية ،واطلب �إليه
تدوينها.

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

للمعرفة:
يجب �أن ُت�أكدوا لطفلكم �أن الدماغ من �أهم �أع�ضاء اجل�سم لأنه يجعل اجل�سم يعمل ,ولكل جزء من الدماغ وظائف
حمددة.
ميكن �أن ي�صاب الدماغ والنخاع ال�شوكي ب�أذى جراء املمار�سات غري الآمنة التي قد نقوم بها ،ولكن معظم �إ�صابات
الدماغ والنخاع ال�شوكي ميكن تفاديها بتوخي احلذر والتفكري �أو ًال ،واتباع �إجراءات الأمن وال�سالمة العامة حلماية
�أنف�سنا.

ملعلوماتكم:
الر�سم املجاور ميثل م�ستويات العمل ال�صحيح الواجب عليكم اتباعها
للحفاظ على �سالمة �أطفالكم.

°ùM

üàdG ø

±ö

‘ dG ä’É◊G

ÉC àdG

e óc

Ä«H
øe á«dÉNh áæeBG á
äG
eC’G
ø
G øµÁ
h
G
d
’ IQhöV áeÉ©dG áeÓ°ù
¬æeGC h
«∏©J
¬àeÓ
£dG º
Ø
° S ¿É ª
π
G
Ÿ
¡°†d ¢SÉ°S’C G ƒg áHƒ∏£ŸG IQÉ

ó©e

56

∂`∏Ø`W Ö``bGQ

¡
AGO’C G ‘ Ú¨dÉÑdG IQÉ

eø

حتدث مع طفلك عن �أهمية الدماغ وكيف �أنه من �أهم �أع�ضاء
اجل�سم ،و�أن هذا الدماغ م�س�ؤول ب�أجزائه عن كل �أعمال
اجل�سم ,و�أهمها التفكري والإدراك ،و�أن هذه العمليات متيزنا
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ن�شاط ال منهجي:
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�سالمة امل�شاة وال�سالمة يف املركبات

ن�شاط ال منهجي:
اطلب �إىل طفلك �أن ير�صد وي�سجل خمالفات قواعد الأمن وال�سالمة العامة عند الذهاب �إىل �أي مكان مع ًا .ناق�ش مع
طفلك الأخطار التي قد تنجم جراء ارتكاب مثل هذه املخالفات ،ثم �ساعده على معرفة ال�سلوك ال�صحيح الواجب اتباعه.
تابع مع طفلك ال�صحف واملجالت ،واطلب �إليه جتميع بع�ض املقاالت �أو الأخبار احلديثة عن حوادث الطرق .ناق�شه
يف �أ�سبابها ،وكيفية الوقاية منها ،دعه يفهم �أن التفكري �أو ًال يعني التنقل ب�أمان.

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

للمعرفة:
ي�ضطر اجلميع �إىل ا�ستعمال ال�شارع كم�شاة ،فلنكن �أذكياء ,ونت�أكد من معرفة اجلميع للمالحظات الآتية:
ج�رس امل�شاة �أو نفق امل�شاة و�ضعا خلدمتنا يف عبور ال�شارع بطريقة �آمنة,
للمحافظة على �سالمتنا يف الطرقات.
عند عبور ال�شارع يجب �أن نقف على الر�صيف والنظر ي�رسة ومينة ،ثم
ي�رسة قبل العبور �إىل اجلهة املقابلة .يجب امل�شي يف اجلهة التي ت�سمح لنا
بر�ؤية ال�سيارات القادمة.
علينا احرتام الإ�شارات وال�شواخ�ص املرورية.
ال يجوز الرك�ض �إىل ال�شارع �أبداً� ,أو الرك�ض بني ال�سيارات امل�صطفة,
لأن ال�سائقني ال يروننا.
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ملعلوماتكم:
�أ�شارت منظمة ال�صحة العاملية ح�سب الإح�صائية التي ن�رشتها بتاريخ � 2008/10/10إىل وفاة  260000طفل حول العامل كل
عام جراء حوادث ال�سريّ ,
م�شكلة الن�سبة الأعلى لأ�سباب وفيات الأطفال!
�ساعد على حماية طفلك من حوادث ال�سري بالتحدث معه ،وامل�شي معه ،وتدريبه على قواعد الأمن وال�سالمة العامة يف
الطرقات.
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ال�سالمة عند ركوب الدراجة

ن�شاط ال منهجي:
�ساعد طفلك يف عمل مل�صق كبري يحتوي على �صور لراكبي دراجات� ،أو �ألواح تزلج� ،أو �أحذية تزلج ،بحيث يظهرون وهم
وعدد ال�سالمة الأخرى ،علم ًا ب�أنه ميكن احل�صول على
يرتدون خوذة الر�أ�سُ ،
ال�صور من املجالت ,ثم ق�صها وتعليقها على ورقة كبرية لإنتاج عمل فني .وبعد
�أن يفرغ من ذلك اطلب �إليه �أن يبتكر لعمله عنوان ًا جمي ً
ال.

تقييم مدى التعلم:

ó≤ØJ ≈∏Y ∂∏ØW Oƒq Y
.É¡HƒcQ OGQCG Éª∏c ¬àLGQO

اتبع الإر�شادات الواردة يف ر�سالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.

للمعرفة:

ركوب الدراجة �أو (ال�سكوتر) من الريا�ضات التي ت َُدرب اجلميع على الرتكيز واالتزان ،وت�ضفي املتعة� ،إ�ضافة �إىل �أثرها يف اللياقة
وال�صحة البدنية ولهذا على اجلميع �صغاراً وكباراً مراعاة املالحظات الآتية:
ارتداء �أدوات ومعدات ال�سالمة ,مثل خوذة الر�أ�س للحفاظ على �سالمتنا عند ركوب الدراجة �أو (ال�سكوتر)� ,أو عند
ا�ستخدام حذاء التزلج� ,أو لوح التزلج.
التحقق من �أن حجم الدراجة مالئم للراكب ،ومن وجود �ضوء �أمامي وعاك�سات يف الأمام واخللف ،و�أن تكون
املما�سك جيدة على مقود الدراجة ،و�أن تكون الكوابح وال�سال�سل والبداالت والإطارات يف حالة جيدة.
عند ركوب الدراجة ,علينا ا�ستعمال �إ�شارات اليد عند التوقف �أو االنعطاف ،وال�سري بالدراجة يف طابور فردي على
اجلانب الأمين حلركة املرور.
يجب �أن يتقن الأطفال التوازن عند قيادة الدراجة ذات العجلتني ،و�أن تكون قيادة الدراجة حتت �إ�رشاف �شخ�ص بالغ.

ملعلوماتكم:
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دلت الأبحاث على �أن قيادة الدراجة من الريا�ضات ال�رضورية لل�صحة ,للكبار
وال�صغار على حد �سواء ،فهي تن�شط ع�ضالت القلب ،والدورة الدموية ،وت�ساعد على الوقاية من الكثري من الأمرا�ض� ,إ�ضافة �إىل
اجلانب الرتفيهي الذي ت�ضفيه من املتعة يف النزهة وم�شاركة الآخرين ،وميكن للوالدين ق�ضاء بع�ض الوقت مع �أطفالهم ,مب�شاركتهم
يف التنزه على الدراجة يف احلدائق العامة� ,أو يف باحة البيت ،ولكن على اجلميع �صغاراً وكباراً التقيد بقواعد الأمن وال�سالمة
العامة عند قيادة الدراجة.
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ال�سالمة يف احلدائق العامة والريا�ضات املتن ّوعة

البيت� ،أو يف الربكة املرفقة باملنزل� ،أو الربك العامة� ،أو يف الأحوا�ض املائية املختلفة .لذا عليكم احلذر من تعامل طفلكم مع املاء
�أينما كان.

ن�شاط ال منهجي:
دع طفلك ينظم جدو ًال لأن�شطته الريا�ضية والرتفيهية لأ�سبوع ,واطلب �إليه �أن يحدد املواقف التي عليه �أن يفكر فيها �أو ًال ،ويذكر
الأمور الواجب مراعاتها وفعلها للمحافظة على �سالمته يف �أثناء ذلك.

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

للمعرفة:
احلدائق و�أماكن لعب الأطفال متثل الأماكن املنا�سبة للتمارين ,حيث ي�ستطيع الطفل �أن يت�أقلم اجتماعي ًا مع �أقرانه ،ويظهر قدراته،
وي�ستمتع بوقته .ولي�ستمتع طفلك وت�شعر �أنت بالراحة والأمان يف هذه الأماكن ,ت�أكد من معرفة طفلك للأمور الآتية:
ي�ستطيع �أن يحمي نف�سه من الأذى عند ممار�سة الريا�ضات املائية ,وعند اللعب بجانب البيت� ,أو يف احلدائق العامة.
فال�سالمة مهمة دائم ًا.
يفكر �أو ًال ،ويعرف املمار�سات اخلطرة ويتجنبها ،ويتخذ احتياطات الأمن وال�سالمة العامة ،ويرتدي املعدات الواقية
املنا�سبة.
ويتقيد بتعليمات الأمن وال�سالمة العامة ،ويلتزم بدوره.
يتعامل ب�أدب واحرتام مع الأ�صدقاء وقت اللعب ،ويلعب بحذرّ ,
يرتدي �سرتة النجاة لدى ال�سباحة �أو ركوب القارب ,ويجب �أن يكون
برفقة �شخ�ص بالغ ،وال يغو�ص �أو يبتعد كثرياً يف املاء.
يف �أيام الثلج ت�أكد �أنه يق�ضي وقت ًا ممتع ًا يف �صنع الرجل الثلجي ،وال
يتزلج على املنحدرات بطبقٍ �أبداً ,حفاظ ًا على �سالمته.
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ملعلوماتكم:
�أ�شارت منظمة ال�صحة العاملية ح�سب الإح�صائية التي ن�رشتها بتاريخ � 2008/10/10إىل وفاة  175000طفل حول العامل يف
ال�سنة جراء حوادث الغرقّ ,
م�شكلة ثاين �أعلى الن�سب لأ�سباب وفيات الأطفال! والغرق قد يحدث يف حو�ض اال�ستحمام يف
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حلول �إبداعية للم�شكالت

�أنا �أ�شعر ( ..........دع طفلك يعبرّ عن حقيقة ما �شعر به) ،عندما( ..........دعه ي�صف ما حدث ،وليذكر �سبب ما �أزعجه)،
لأن هذا ( ............دعه يربط بني ما حدث وم�شاعره� ,أو اثر الفعل فيه).

ن�شاط ال منهجي:

�ساعد طفلك على تنفيذ الن�شاط الآتي ،بتحليل الن�ص ,ومناق�شته يف الأ�سئلة:
تخطط كل من عبري ورنا للذهاب �إىل ال�سوق التجاري ،وقد �أرادت رنا �إح�ضار �صديقة �أخرى لها ،لكن عبري ت�شعر بالغرية من
�صداقة رنا لهذه الفتاة ,وتريد الذهاب برفقة رنا من دونها ،فقالت لها وبغ�ضب:
معك �إىل ال�سوق التجاري".
"عليك �أن تختاري واحدة منا فقط لتذهب ِ
ِ
حتديد امل�شكلة ,احللول املحتملة ,العواقب املحتملة لكل حل.
ما احلل الأف�ضل؟ وما احلل الأقل فاعلية باعتقادك؟ وملاذا؟
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تقييم مدى التعلم:

للمعرفة:

الغ�ضب ظاهرة انفعالية قد ت�صيب �أي �شخ�ص ،ولكن الذكي هو من يفكر �أو ًال ,ويعرف كيف يتعامل مع حلظات
الغ�ضب ,بال�سيطرة على النف�س ،وعدم الت�رصف بطريقة ت�ؤدي �إىل الندم الحق ًا .علينا حماية �أنف�سنا واتخاذ القرارات
ال�صائبة.
الأ�سلحة ت ُْ�شكل تهديداً للحياة يف حال العبث بها .وعلى البالغني و�ضع الأ�سلحة يف مكان مقفل بعيداً عن متناول الأطفال.
�أطفالنا �أمانة ,علينا مراقبتهم يف جميع الأوقات ،والت�أكد من معرفتهم للمالحظات الآتية:
عند الغ�ضب ,عليه �أن "يفكر �أو ًال" ،و�أن يتعلم ال�سيطرة على النف�س ،و�أن يحرتم الآخرين ,وال يجرح م�شاعرهم.
خطوات حل امل�شكالت �أو النزاعات مع الآخرين�" :أفكر �أو ًال"� ،أ�صغي� ،أظهر االحرتام� ،أناق�ش احللول� ،أختار احلل
الأن�سب.
عند ر�ؤية �سالح ،يجب عمل الآتي :قف مكانك ،ال تلم�س ،اترك
املكان ،ناد �شخ�ص ًا بالغ ًا.

ملعلوماتكم:

اتبع الإر�شادات الواردة يف ر�سالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.
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ا�ستعمال ر�سالة "�أنا" ي�ساعد على تهدئة النفو�س ,والتعبري عن الر�أي ب�رصاحة وقوة
ودون جرح �أو �إيذاء الآخرين� ،أما ر�سالة "�أنت" ,فتت�ضمن يف داخلها الكثري من العتاب وال ُّلئم والتجريح غري املربر.
ر�سالة "�أنا" تعبرّ عن امل�شاعر بطريقة نقدية �إيجابية ،ور�سالة "�أنت" تعرب عن امل�شاعر بطريقة �سلبية انتقادية.
تدرب مع طفلك على ا�ستعمال ر�سالة "�أنا" يف �أي موقف انفعايل مير به ،وكن قدوة له .ميكن اال�ستعانة بالنموذج الآتي:
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ملعلوماتكم:
ُو ِج َد �أن حاالت التح�س�س ,وبدرجات متفاوتة من ال�شدة ,قد حتدث من م�ستح�رضات العناية باجل�سم والنظافة ،فقد تبني �أن
الكثري من املواد امل�ستعملة للعناية باجل�سم ,مثل ال�صابون املعطر ،وال�شامبو ،ومزيل العرق ،والعطور ،وحتى معطرات اجلو,
تت�ضمن يف تركيبتها الكثري من املواد امل�سببة للح�سا�سية عند الأطفال.
وعليه فقد �شددت بع�ض املدار�س يف بع�ض الدول على منع املعلمني واملعلمات والطلبة من و�ضع العطور �أو م�ستح�رضات التجميل
املعطرة ,ملا لها من �أثر يف حاالت التح�س�س لدى بع�ض الطلبة �أو العاملني �أنف�سهم .وقد ُو ِج َد �أن بع�ض حاالت التح�س�س ظهرت,
وبدرجات متفاوتة من اخلطورة ,جراء ا�ستعمال مثبتات ال�شعر مثل :اجلِ ل ،ورذاذ مثبت ال�شعر.

ن�شاط ال منهجي:

للمعرفة:

ال�صدمة التح�س�سية هي حالة ح�سا�سية مفرطة حتدث عند تعر�ض ال�شخ�ص �إىل مادة معينة تثري لديه �أعرا�ض ًا حت�س�سية خطرية على نحو
تعر�ض �أحد املحيطني بنا ملثل هذه احلالة ,فقد ميوت امل�صاب
مفاجئ .وهذه حالة طارئة ،ف�إذا مل نعرف ما يجب علينا فعله لدى ّ
يف دقائق.
تهيج احل�سا�سية ،ومع ذلك ف�إنّ �أغلب الأ�سباب
هناك �أ�سباب عديدة للإ�صابة بال�صدمة التح�س�سية .نظري ًا ,ميكن لأية مادة �أن ّ
ال�شائعة لل�صدمة التح�س�سية هي:
ملونات الأطعمة ،الفراولة ،الدراق ،منتجات الألبان ،البي�ض.
بع�ض �أنواع الأطعمة ،مثل الف�ستق ال�سودا ّ
ينّ ،
ل�سعات احل�رشات مثل النحل والنمل� ,أو من َ�شعر بع�ض احليوانات كالقطط والأرانب.
بع�ض �أنواع الأدوية.
�إذا كان طفلك يعاين ح�سا�سية من الأطعمة �أو من � ّأي نوع من �أنواع احل�سا�سية فيجب عليك اتباع اخلطوات الآتية:
عرفه ما يجب عليه �أن ي�أكله ,وما ي�رشبه ,وما ال يجب تذوقه.
ّ
ت�أكد من قدرته على قراءة البيانات املرفقة على الأطعمة بعناية.
�إن كان لديه ح�سا�سية �شديدة �ضع حول مع�صمه منبه ًا طبي ًا على �شكل
�سوار �أو قالدة ،فهذه ت�ساعده يف حال حدوث �صدمة حت�س�سية وهو بعيد
عن البيت.
حتاور مع الطبيب حول حمل الأدوية للحاالت الطارئة ،و�شارك طفلك
يف النقا�ش وت�أكد من معرفته وعدم خجله من هذا املو�ضوع ،لأن حياته
يف خطر ،و�أ�شعره ب�أن هذه احلالة قد حتدث مع �أي �شخ�ص.
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�شارك طفلك يف ت�صميم لوحة عن ال�صدمة التح�س�سية ،بجمع ال�صور واملعلومات وتنظيمها ،وتقدميها لل�صف.
ناق�ش طفلك يف مو�ضوع ال�صدمة التح�س�سية ,واذكر له حاالت م�شابهة � -إن وجدت  -لدى �أي فرد من �أفراد العائلة,
�أو الأقارب� ,أو الأ�صدقاء ،ثم دعه ي�سجل بع�ض املالحظات عن هذا املو�ضوع ,بعمل جدول ميثل عدد الأفراد ،ونوع
التح�س�س ،وطرائق الوقاية من ال�صدمة التح�س�سية ،و�آلية العالج املتبعة.

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