
 كیف یجب ان
 :یبدو

.الجدول ھو ھیكل او خطة لتتبع المھام والفعالیات ومعرفة متى یجب إنجازھا
.الروتین ھو ما ینتج عن اتباع الخطة او الجدول بصورة مستمرة

 كیف؟

:كیف یمكن اعداد جدول

ابداء بعمل قائمة بالمھام المطلوبة. ھذه المھام ھي مھام مطلوب من طفلك انجازھا. بعد ذلك، قم
.بعمل قائمة من الفعالیات المحبب لطفلك. سیتحول ھذا الجدول تدریجیاً الى روتین

:حاول اإلجابة على ھذا األسئلة
• في أي فترة من الیوم یشعر طفلك بالنشاط؟ •
في أي فترة من الیوم یكون تركیز طفلك جیداً؟ •

 ماھي المواد الدراسیة التي یحیبھا طفلك؟ فكر في وضع فعالیة یحبھا طفلك بعد درس •
من الدروس التي ال یحبھا

 ھل لدیك جدول اخر تتبعھ؟ •
اإلجابة على ھذه األسئلة قد یساعدك على جدولة فعالیات طفلك. مثالً إذا كان تركیز طفلك قوي في

 فترة الصباح حاول ان تضع الحصص الدراسیة في الصباح الباكر.  ضع الدروس السھلة في وقت

 اخر من الیوم، عندما یكون طفلك اقل تركیزاً. اخیراً، استشر طفلك في تحدید مسار جدولھ، االخذ

.برأي الطفل یساعد على بناء قدرتھ على االستقالل بنفسھ ویقلل من التصرفات غیر المرغوب بھا

:امثلة عن كیفیة جدولة المھام والفعالیات

المھام المطلوبة: ریاضیات، قراءة\كتابة

.األمور المحبب للطفل: ایباد، لیغو، دراجة او سكوتر، طین اصطناعي

:أنواع الجداول
:جداول الوسائل التوضیحیة

.استخدم غرض كوسیلة إیضاح للفعالیة المراد القیام بھا •
ھذا الجدول یناسب األطفال الذین یعانون من صعوبات بصریة، او صعوبات قویة بالفھم، او •

الطالب الجدد
 خطوات العمل: اجمع األغراض التي ستشكل وسیلة ألشاراه لنوعیة الفعلیة رتبھا في الجدول حسب األولویة

امثلة: قد تكون ھذه األغراض على شكل مكعبات لترتیبھا على شكل بناء او استخدامھا في الریاضیات، او العاب
.على شكل طعام لإلشارة الى فترة الوجبات الخفیفة او فترة االستراحة، مواد فنیة للمشاریع، كتاب للقراءة الخ

.بإمكانك مناقشة معلمة طفلك لطلب المزید من االقتراحات
• :جداول الصور

•  الصور تساعد طالبنا على فھم معاني الكلمات المراد ایصالھا وذلك عبر مشاھدة صورة توضیحیة •
تعبر

• عن ھذه الفعالیات
• النشاطات مرتبة حسب أولویة القیام بھا •

• یجب إزالة ھذه الصور بعد االنتھاء من النشاط •

 :كیفیة عمل جدول او روتین 



خطوات العمل: اطبع او اجمع صور التي تفید العرض البصري للنشاطات ورتبھا على حائط او أي سطح اخر
.مثالً طاولة، ثالجة، سطح جانبي لقطعة اثاث) بالترتیب الذي سیتم القیام بھا)

:جدول قبل-بعد

 خطوات العمل: اطوي قطعة من الورق وارسم خط یقسم الورقة الى قسمین (على شكل شارع). على جانب األول
 من الورقة:اكتب، استخدم صورة، استخدم غرض لإلشارة الى مھمة. على الجانب االخر من الورقة: اكتب،

 استخدم صورة، او استخدم أي غرض لإلشارة الى الفعلیة المحببة التي تلي العمل على المھمة. (مثالً عندما یكمل
(الطفل واجب الریاضیات بمكانة الحصول على لعبة الطین االصطناعي

:الجدول المكتوب
الجداول المكتوبة أكثر فعالیة مع الطالب ذوي القدرة العالیة على القراءة •

 خطوات العمل: اكتب جدولك مستخدماً ورقة وقلم او سبورة او نافذة او مرأة باستخدام األقالم المناسبة للسطوح
 الزجاجیة, او

.االصباغ الجافة سھلة المسح، او ألوان الباستیل المناسبة للزجاج

:كیف تستخدم المعززات في جدولك

 أضف الفعالیات المحبب لطفلك الى الجدول حتى تعزز من مشاركتھ او انھائھ المھام المطلوبة. باإلضافة الى محاولة
 إضافة فرص للحوار مع طفلك. امدح طفلك مثال ”احسنت في أدائك جدول الضرب" باإلضافة الى االبتسامة او تحیة

.بالید او المسح على ضھره ألي تصرف ترید منھ عملھ في المستقبل

:نصائح مھمة

 راجع الجداول لطفلك قبل البدء بالنشاط. مثالً: " أكمل واجب الریاضیات وبعدھا سوف تحصل على 
"فرصة للعب بالمكعبات

 ضع مؤقت، إذا كان على طفلك القراءة لمدة ۱٥ دقیقة انصب المؤقت لھ، حتى یعرف متى ینتھي. واتبع 
 ذات الطریقة مع الفعالیات المحببة لطفلك ایضاً. انصب المؤقت حتى یعرف طفلك الوقت الذي یجب علیھ بعده

.االنتقال الى الخطوة الثانیة
 تذكر، ان جداولك ھي لك ویمكنك  القیام بتغییرھا حتى تتناسب مع احتیاجاتك. كن مرناً مع نفسك ومع  

 طفلك و اذا كان لدیك احتیاجات أخرى كالذھاب الى موعد طبیب او لقاء عمل ضع ذلك في الحسبان لتفادي الضغط
.على نفسك وعلى طفلك




