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التعلم تعزز التي والسلوكیات المھارات   

 
 فعالو األ الخیارات عن مسؤولیةال یقبل                                                                  

 
 مستقل بشكل عملی أن یمكن                                                                                  

                                                                            
 المحدد الوقت في العمل یكمل                                                                           

 
ً یبدى جھداً                                                                                        متسقا

 
 یتعامل مع المتناقضات بصورة مناسبة                                                                  

 
 

 یصغي لالرشادات ویتبعھا                                                                                 
 

  األنشطة بین المناسبة الحركاتبیقوم                                                                        
 

 واألغراض ، والمواد ، نفسھ نظمی                                                                     
                           

 المجموعة أنشطة في المشاركة                                                                    
 

                                
 اآلخرین وملكیة ، شعورو ، تنوعو ، حقوق یحترم                                             

 
 والمواد ةرسالمد بیئة یحترم                                                                       

 
 

 التعلم تجاه إیجابیة مواقفیبدي                                                                        
 

 العمل جودة أجل منیستبسل                                                                          
 

 اآلخرین مع تعاونبشكل م ویلعب یعمل                                                               
 

 

التالیة الصفحة في الموجودة تلك مثل ، واستراتیجیات موارد تتوفر  
www.CKPhilly.org 

http://www.ckphilly.org/


 

 التي القادمة المرة في. تواجھھا التي التحدیات عن التحدث خالل من بالمھام االلتزام طفلك تعلیم یمكنك

 واجبات بأداء قیامك أثناء. الفكرة ھي ھا. السھولة بھذه األمر. عالٍ  بصوت تحدث ، ما شیئًا فیھا تجابھ

 ھذا و تطبیق طيالقیام ب! الشدید باإلحباط أشعر إنني: "تقول قد ، المالبس غسیل مثل ، المنزل حول

ً . أستسلم لن لكنني ، أستسلم أن أرید! صعب القمیص  مرة اآلن حاولت. عمیقة أنفاستقوم بأخذ  ، حسنا

 لیس ھذا...  ھممم: "األخطاء عن وتحدث مرات عدة تعبث ربما ، أخرى مرة المحاولة عند. " أخرى

 أنا !ذلك فعلحققت  لقد: "شعورك كیفیة  شارك ، جیًدا األمر تفھم عندما..."  ذلك جربت إذا ربما. صحیًحا

 ." أستسلم لم ألنني سعید

ً  ًداجھ األطفال یبذل عندما  اإلحباط مع التعامل یعني وھذا. الھدف نحو المھام خالل من یعملون فإنھم ، متسقا

 المھارة ھذه. صعبة كانت لو حتى بمھمة بااللتزام یتعلق ھذا. االستسالم وعدم ، التركیز في واالستمرار ،

 .جدیدة أشیاء لتجربة الثقة األطفال یعطي إنھ. االستسالم عدم قیمة األطفال تعلم

 

 
 

 

 

 
ً جھد یبدي   اً متسقا

التالیة الصفحة في الموجودة تلك مثل ، واستراتیجیات موارد ھنالك  
www.CKPhilly.org

 
Whistle for Willie, by Ezra Jack Keats (available at the Free Library of Philadelphia) 

 

                           علي الفیسبوك تجدنا             تابعنا في تویتر
@PHLKindergarten                                         PHLKindergarten
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