
كتاب التلوين
 

Then, congrats! SMART kids can get a
star from Ms. Katie.

https://www.facebook.com/Anamelproducts/


أنا شيرين هيكل 

 

طبيبة وأم لولد وبنت

من أول ما ربنا رزقني إبني يوسف في 2013 أخدت أجازة من شغلي وتفرغتله، و بدأت

أدور وأقرأ وأحضر كورسات تربية إيجابية عشان كان كل أملي إني ما أقصرش في

تربيته وخصوصا إني، زي معظمنا، عندي مشاكل جوايا بتكون سبب في حاجات

ممكن تبوظ اللي أنا بعمله زي العصبية مثال

من كتر ما قريت وحضرت حفظت المعلومات، بس أول ما أروح البيت أالقي نفسي

نسيت أو إتلخبطت أو رجعت لورا بدل ما أتحسن

فكرت وقررت إني أساعد نفسي وإبني بألعاب تربوية، هو يلعب ويستمتع بيها وفي

نفس الوقت تفكرني عىل طول بالصح إللي المفروض أعمله 

ومن هنا جت الفكرة

قلت طيب زي ما بساعد نفسي ما أساعد كمان كل األمهات إللي زيي، وخصوصا إني

حاسة بيهم وعارفة هما محتاجين إيه.

بدأت بكروت حاسس بإيه وإللي عجبت األمهات جدا الحمد لله. وكمان بدأت بيها

أمشي في مشوار حلمي

 

 

حلمي إني أعمل ألعاب تكون زي مدرب تربية في البيت، تساعد كل مربي في تربية

أوالده وتساعد كل طفل، وهو بيلعب إنه يطلع إنسان واثق من نفسه، مثابر، وعنده

تعاطف وعطاء

بعض الصور واالفكار المستخدمة في هذا الكتيب موجودة مجانا عىل االنترنت

والشكر موصول والحقوق محفوظة ألصحابها



بني اإلسالم عىل خمس: شهادة أن ال إله إال هللا
وأن محمدا رسول هللا، وإقام الصالة، وإيتاء

الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان
 
 



بني اإلسالم عىل خمس: شهادة أن ال إله إال
هللا وأن محمدا رسول هللا، وإقام الصالة،
وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان

 
 



أذكر للطفل فضل شهادة التوحيد وأنها أصل الدين
 



أذكر للطفل فضل الوضوء، وأن هللا تعاىل ال يقبل
الصالة إال بوضوء، وأن الخطايا تتساقط مع قطر الماء

 



أذكر للطفل فضل الصالة، وأنها أول ما يحاسب عليه
العبد يوم القيامة



أذكر للطفل فضل السجود، وأن أقرب ما يكون العبد
لربه وهو ساجد، وأن المسلم ال يسجد إال لله تعاىل



أذكر للطفل فضل الدعاء، وأن هللا تعاىل يتجيب لكل
من دعاه، وأن المسلم ال يسأل إال هللا تعالي



أذكر للطفل فضل تالوة القرآن الكريم وحفظه، وأنه
كالم هللا تعاىل، وأن الحرف بعشر حسنات



أذكر للطفل فضل تالوة القرآن الكريم وحفظه، وأنه
كالم هللا تعاىل، وأن الحرف بعشر حسنات



أذكر للطفل أن المسلم يذكر هللا تعاىل عندما
يستيقظ، ويتم تعليمه الذكر عند اإلستيقاظ



أذكر للطفل فضل التوكل عىل هللا، وأن يقول عند
الخروج من البيت "بسم هللا توكل عىل هللا وال حول

وال قوة إال بالله"



أذكر للطفل أن إماطة األذى عن الطريق صدقة



علم الطفل أن المصافحة عند اللقاء والسالم من
آداب اإلسالم وأخالقه الكريمة

وأن الذنوب تتساقط كما يتساقط ورق الشجر



أذكر للطفل فضل إكرام الضيف



أذكر للطفل أهمية الرفق بالحيوان، وأن هللا أدخل
امرأة الجنة ألنها سقت كلب



أذكر للطفل فضل غرس األشجار، وأنه لو قامت
القيامة وفي يد المسلم فسيلة فليغرسها



أذكر للطفل أهمية البسملة قبل تناول الطعام



أذكر للطفل فضل الحب في هللا، وأن الهدية من
أسباب المحبة

"تهادوا تحابوا"



أذكر للطفل فضل المشي الي المسجد، وأن له بكل
خطوه حسنة وترفعه في الجنة درجة



علم الطفل أن يقدم جزء من إفطاره في رمضان لجاره
قال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم "ال يؤمن أحدكم

حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه"



أذكر للطفل فضل عيادة المريض، والدعاء له
بالشفاء، ويتم تعليمه الدعاء للمريض



وصل الصور ولونها لمعرفة جوائز الصيام

استجابة الدعاء
 

كنز من الحسنات
 

 رائحة فم الصائم أطيب عند هللا من
رائحة المسك

 
مغفرة الذنوب

 
حماية من المعاصي

 
باب الريان في الجنة

ما هو فضل الصيام؟



لون وقص صورة فانوس رمضان
والصقها لتكون الفانوس 



لون وقص صورة فانوس رمضان
والصقها لتكون الفانوس 



 
كروت حاسس بإيه هما 34 كارت مرسوم فيهم مشاعر مختلفه، كل كارت فيه

شعور في صوره موقف. الكروت مصنوعة من ورق مقوى جودته عالية جدا
.عشان تستحمل األطفال والوانها جذابة جدا للطفل

عىل ظهر الكروت فيه اقتراحات للطفل ازاي يتصرف بطريقه ايجابية في كل

شعور مكتوبين بكلمات بسيطه بالعربي وباالنجليزي ومرسومين كمان عشان
�� الصغيرين اللي لسه مابيعرفوش يقروا

.الكروت ممتازة لتنمية الذكاء العاطفي عند األطفال
:الكروت هتساعد الطفل انه

o يفهم مشاعره ويسميها ويعبر عنها بطريقة صحيحة
o يتقّبل مشاعره ويتعامل معاها بطريقة إيجابية
o يتفّهم مشاعر الناس التانية ويتعاطف معها

 
كروت "حاسس بإيه" مفيدة جدا لألطفال اللي عندهم سمات توحّد

واالضطرابات السلوكية األخرى، وممكن استخدامها في البيت والمدارس

.والحضانات وعيادات العالج النفسي والمشورة
مع الكروت فيه دليل لولي االمر فيه كل التفاصيل

 
تمت مراجعة محتوى الكروت من مدربة التربية اإليجابية المعتمدة أ. دعاء

صالح

السن من 3 - 18 سنة وفيه ناس كبار كمان استفادوا منها
 

الكروت هتالقوها كمان في مكتبات في القاهرة وبعض المحافظات (في

(اللينك تحت
 

 لعلمومات أكتر عن الكروت ادخلوا عىل اللينك ده
 https://bit.ly/2K3E6sE

 
  لالستفسار ارسل رسالة واتساب للرقم

+2 01112273021
وتابعوني عىل صفحتي عىل موقع فيسبوك

 
Anamel - أنامل

 

https://bit.ly/2K3E6sE


https://souq.link/2tCaY3T

