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عن التربية المشتركة المبكرة للطفل ما بين الوالدين والرعاية اليومية طبقاً إطار المحادثة  –لفائدة الطفل ذو األربع سنوات 
 للنموذج

 
 والتفاعل واللعبالتطور العاطفي والمهارات اإلجتماعية  .1

 سنوات  4 سنفي  الطفل

 سه. ويرغب بالبحث وإبراز وعرض مهاراته وهو واثق من نف هو فضولي 

 إلى اإلهتمام.  على الرغم من قوة قدراته فهو ال يزال يتوق إلى الحنان "كالطفل الرضيع" الذي يحتاج 

  .يبدأ بالشعور بالمسؤولية والشعور بالذنب 

 واألفاعي ومغادرة  : الظالم واألشخاص ذوي المظهر الغريبغالباً ما يخاف من األمور المتعلقة بالمثيرات البصرية
 الوالدين. 

 وإتخاذ النموذج من الحكايات أو تقليد أفعال والده أو والدته حاول أن يفهم أدوار األشخاص وتقليد ذلك في ألعابه بما في ذلك ي
 من التلفزيون. 

  .يريد إرضاء والديه والبالغين ويحاول إكتساب المهارات اإلجتماعية 

 قواعد التي يقوم بها اآلخرون. المخالفات لل ال سيما ظحقادر على إحترام القواعد بشكل جيد ويال 

  .يشعر بالتعاطف )عند بكاء اآلخرين( واإلرتياح في حالة تمكنه من مواساتهم وإبهاجهم 

  صديق تخيليه ديكبيرة ومن الممكن أن يكون للديه تخيالت . 

 ء حقيقية. ال يستطيع أن يستوعب دائماً الفاصل بين التخيل والواقع ويشعر بأن األشياء التي يتخيلها هي أشيا 

 ن عالقات صداقة. ب أن يلعب مع طفل آخر وأن يتفاعل معه وأن يختبر ذلك ويكو  حي 

  والقيام بجهد كي يحافظ على اإلتفاق المبرم. بإمكانه التفاوض في لعبه 

  .يتعلم كيفية التعامل من النزاعات األولى الفعلية ويحتاج فيها إلى دعم الكبار 

 الخوف والعجز والحزن والشعور بالوحدة.  –صعبة يتعامل في لعبه مع المشاعر ال 

 
 المرتبطة بالتطور المحتملة المخاوف 

 أو اإلمتناع عن تناول الطعام أو رفض تناول الطعام المرتبطة بالنشاطات اليومية: على سبيل المثال  المستمرة المصاعب
 , إمساك البراز(.ي المالبسالتبول في مالبسه, التبرز فالتراجعات المتعلقة بالذهاب إلى المرحاض )

  .للطفل مخاوف غريبة وأعظم من المعتاد 

  .الطفل يؤذي نفسه أو يقع وبصورة متكررة في مواقف خطرة 

 األمور التي عن  بالكالم وهو يتصرف بصورة عنيفة وال يستطيع أن يعبر قدرة الطفل ضعيفة على تحمل خيبات األمل
 تزعجه. 

  .الطفل مكتئب لفترة طويلة 

 غير واثق من قدراته.  بوضوحوهو أقرانه في العمر  التي يمارسهاما يمتنع الطفل عن ممارسة النشاطات  اً غالب 

  بهاجه في حالة كونه حزين أو في حالة أن يكون قد آذى نفسه. إالطفل ال يطلب وال يتقبل دعم الكبار ومساندتهم أو محاولتهم 

  م وإيماءاتهم. قصد اآلخرين بتعبيراتهمن الصعب على الطفل فهم 

  واأللعاب.  وينعزل جانباً وال يشارك في نشاط مجموعة األطفالالطفل  

 ل, كلب, إلخ.( دور الطفل في اللعب هو دائماً الدو  ر ذاته )على سبيل المثال: مدير, معد 
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 اإلنتباه والتحفيز والتفكير والذاكرة والتعلم  .2

 تسنوا 4 الطفل في سن
 

  مالحظات الطفل هي التي تدير تفكيره.  –يصدق ما يرى 

 .بإمكانه أن يروي عن أفكاره 

 ويقوم بحل المشاكل.  يفكر في األشياء التي رآها يوم أمس 

  بالمعادلة والتصنيف والمقارنة في أفكاره. يستطيع أن يقوم 

  الممكن أن تكون حرف أو رقم أو كلمة إلخ.(  وحدات )وحدة الذاكرة من 4 – 3يتذكر بصورة أكبر, سعة الذاكرة تصبح من 

   .بإمكانه تذكر العديد من األمور 

  .يقوم بالعمل بتخطيط 

  .يفهم القواعد ويقوم بتطبيقها 

  إرشادهيتعلم عندما يتم . 

 
 

 المخاوف المحتملة المرتبطة بالتطور
 

 .الطفل ال يتعلم أو يتعلم ببطء على سبيل المثال أسماء المعارف واألغاني   

  التلميحات المعطاة إليه )البصر(. الطفل ال يقوم بالعمل طبقاً لإلرشادات المعطاة )السمع( أو 

  وماذا رأى وأين من الصعب على الطفل تذكر األشياء الشخصية التي حدثت للتو معه )على سبيل المثال ما أكله وأين ذهب
 ترك األشياء الخاصة به(. 

  .غالباً ما يقول الطفل "ال أذكر" كحل لألمور 

  .إكمال األمور حتى النهاية غالباً ما تكون صعبة بالنسبة للطفل 

 التي تحتاج إلى عناية فائقة ومجهود.  يقوم الطفل بتجنب المهام 

  .المؤثرات الخارجية تعمل بإستمرار على إزعاج قدرة الطفل على التركيز 

 ويلعب بأصابعه في األشاء. ويتلوى في المقعد  يتصرف الطفل بصورة مضطربة 

  .ال يستطيع الطفل التوقف عند حد معين وال يفكر في األمور قبل أن يشرع بها 

  .الطفل ال يتمكن من اإلنتظار حتى يحين دوره 
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 غويلالتطور ال .3

و اللغة السويدية فإنه من الممكن اإلستفادة من تقدير المهارات اللغوية إذا كانت لغة األم للطفل هي لغة أخرى غير اللغة الفنلندية أ
 بنموذج المتابعة لتعلم اللغة الفنلندية. 

 
 سنوات  4 سنفي  الطفل

 يفهم الكالم العادي. 

 ( لديه إهتمام بألعاب الكلمات والقوافي.)الوعي اللغوي ينمو 

 البنود الثانوية للجملوكذلك  – نحوياً  يستخدم من ناحية القواعد اللغوية جمل صحيحة . 

 ( يروي القصص والحكايات وماهر في الحديث عن األشياء واألحداث .)حديث سردي 

  األشياء واألمور. يستخدم الصفات في حديثه ويستطيع وصف 

  االلفاظ النطقية. بعض  أن يكون لديه نقص فييتكلم بوضوح على الرغم من أنه من الممكن 

 بإعداد األسئلة عن ما سمعه. ستماع لخآخرين وكذلك بإمكانه التحاور واإل 

 من األسئلة ويحتاج إلى توضيحات معمقة. ل كثيراً "لماذا ومن أجل ماذا؟" أيس 

 
 المخاوف المحتملة المرتبطة بالتطور

 .الطفل لديه مفردات محدودة 

  .الطفل ال يفهم اإلرشادات المعطاة له 

  اللفظية. في خطاب الطفل تظهر العديد من األخطاء 

  .من غير الممكن فهم أي أمر واضح من كالم الطفل 

  .في خطاب الطفل العديد من األخطاء النحوية 

  من الخطاب السردي. في كالم الطفل القليل من الخطاب الوصفي والقليل 

  .تظهر عند الطفل أعراض تهتهة في الكالم لمدة ثالث شهور على األقل 

 
  مكان للمذكرات:
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 الحركية واألعمال الذاتية  المهارات .4

 سنوات  4 سنفي  الطفل

  المشي المتوازن والجري والقفز( ويستطيع أن يتحكم جيداً في المهارات الحركية األساسية الخاصة به )على سبيل المثال
 التوازن. 

  ً(. مسك القلمبمسك القلم )يتحكم جيدا 

 اب أو السوستة  –الزمام المنزلق ل المثال بإمكانه إرتداء المالبس بصورة مستقلة تقريباً )على سبي  . زرار(واأل –أي السح 

  .يعرف أجزاء جسده 

 
 المخاوف المحتملة المرتبطة بالتطور

 

  تشكل تحدي كبير مهارة المسك باليد وكذلك التعاون المشترك بين العين واليد في األعمال التي تحتاج إلى عناية فائقة
 وإغالق اإلزار والشرب من الكأس(. الخرز لألطفال )على سبيل المثال تعريج 

 يء في يده أثناء صعوده شل )أن يحم فائقة في نفس الوقت حركية ال يتمكن الطفل من عمل أمرين محتاجين إلى عناية
 للدرج(.

  .يتعثر الطفل ويقع بسهولة 

  .ال يستطيع الطفل تقليد الحركات والوضعيات حسب النموذج 

 نة. ال يستطيع الطفل القفز بمرو 

 
 الخصائص 

  على سبيل المثال سنوات 4 سنفي  الطفل

 يةيستطيع أن يقضي حاجته في المرحاض بإستقالل . 

  .يمكنه أن يغسل ويجفف نفسه بمفرده 

 ال يستطيع ربط رباط الحذاء بعد(.  يةيستطيع خلع وإرتداء مالبسه بإستقالل( 

  .يستطيع إستخدام الشوكة على األقل 

 يء ليشربه وأن يصب الماء بنفسه من إناء الشرب. شده بإمكانه أن يجلب بمفر 

  .يفرد الزبدة على الخبز 

 
 مكان للمذكرات:

 
مكن أن تؤثر من وجهة نظركم في نمو الطفل وتطوره ن الم مهل توجد هناك عوامل أو أمور في الحياة اليومية لعائلتك .5

 طفولة وترغبون في التحدث عنها مع الرعاية اليومية أو مع األمومة وال
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