
كیف یجب تبدو؟ 

كیف؟ 

 :نصائح 

(اختر منطقة خالیة من الضوضاء (المرئیة والصوتیة •
o ال یرى او یسمع تلفاز او أي جھاز الكتروني اخر
o بعید عن بقیة األطفال او البالغین الذین ال یعملون

o توفیر غرفة ھادئة او االتفاق على فترة من الھدوء للجمیع في حال عدم وجود 
وجود غرفة او مساحة خاصة

o إذا لم تتوفر لدیك مساحة حاول بناء غرفة منفصلة باستخدام عوازل او أوراق 
او غالف كتب

o الضوضاء البیضاء یمكن ان تساعد في تشویش األصوات الباقیة
• ً اختر مساحة یمكنك استخدامھا یومیا

o اذا كنت ستختار مساحة مشتركة (مثالً طاولة الطعام) , تأكد من استخدام
صندوق او حاویة او رف للكتب لصف الكتب عند عدم استخدامھا. ھذا سیساعد

.على تقلیل زمن التوضیب ویمنع ضیاع الكتب
اختر غرفة جیدة اإلضاءة •

إذا كان ممكناً، استخدم طاولة او أي سطح صلب كمساحة للدراسة •
o تجنب االسرة او كراسي الجلوس إذا كنت تواجھ صعوبة في التركیز

ولتجنب النعاس
o الحواسب المحمولة تكون اقل عرضة لفرط التسخین عند وضعھا على سطح 

صلب وغیر قماشي
o الكتب الكبیرة، رف التلفاز، اغطیة الحاویات، والصنادیق یمكن ان تستخدم 

كسطح للدراسة
اختر مكاناً مناسبة یمكنك من العمل والمتابعة الدوریة لطفلك او لعرض المساعدة •

استشر طفلك عندما تقوم بأعداد المساحة الدراسیة لھ •
ضع أوراق مرئیة لطفلك حول مساحة الدراسة •

o محفزات، جداول، استراتیجیات التھدئة، لوحة جوائز، فترات االستراحة، الخ
وضع األلعاب والحاجات المحببة بعیداً ویمنع الوصول الیھا ما لم یكسب فترة راحة او •

عند انتھاء وقت الدراسة
o بعض األطفال یوجھون صعوبة في التركیز في حال وجود العاب او اغراضھم المحببة

في مرئا نظرھم، مما یجعلھم یمتنعون عن الدراسة
:في حال مشاركة مجموعة من األطفال مساحة دراسة واحدة •

o تأكد من ان الجمیع لدیھ ما یحتاجھ من لوازم الدراسة، وتوضیح أي األغراض ھي للمشاركة
للتقلیل من الجدال واالمتناع عن الدراسة

o یمكن وضع اللوازم في اكواب أو حقائب أو سلة 
o تأكد من وجود مساحة مناسبة بینھم

o ً استشر األطفال حول القواعد االزمة للدراسة سویا

➢  الساعات او المؤقتات أدوات تساعد األطفال على معرفة أوقات الدراسة وأوقات الفراغ او مواعید اخذ 
➢  االستراحة

 ما العمل عند ما یتحاج طفلك الى شراب او مندیل او حاویة اوساخ؟ فرض أوقات استراحة امر ضروري.
➢  ولكن في حال تسبب الحاجات المتكررة الى تأخیر في انجاز الواجبات، فمن الممكن وضع الحاجات السابقة

➢ في مكان مناسب داخل مساحة الدراسة
 في حال وقوع وقت تناول الوجبات خالل فترة العمل، حاول ان تعد وجبات الطعام مسبقاً لتجنب ضیاع الوقت.

➢ (مثالً: ضع الوجبات في علبة طعام یمكن الوصول الیھا بسھولة)

 :توفیر بیئة تعلیمیة مناسبة

.ترتیب البیئة مع االخذ باالعتبار العوامل التالیة، یمكن ان یوفر بیئة تعلیمیة مناسبة للطفل




