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بطاقات 5-4-3-2-1

بطاقات الحوار من دردكاتس مصممة لتحفيز األطفال على المبادرة بالتعبير عن 

مشاعرهم، وتجاربهم، واألحداث التي يتعرضون لها. البطاقات توّفر لألهل اإلرشاد أثناء 

اللعب بالدردكاتس. 

األطفال يعّبرون بحّرية أكبر عندما يتكّلمون من خالل دردكاتس. فلعب األدوار يفسح 

المجال أمام التعبير عن مشاعر معّقدة وصعبة عن طريق اللعب، ويسمح بالتطّرق إلى 

مواضيع وأسئلة قد يكون من الصعب التعبير عنها دون مساعدة أو تحفيز. 

نؤمن بأن تطوير القدرات التعبيرّية واإلجتماعّية والعاطفّية يمكن أن تكون تجربة 

تعليمية ممتعة، ووقت ممتع مع أطفالك يمكنك إضافته إلى روتينك اليومي. من خالل 

هذه األنشطة ، ستشجع أطفالك أيًضا على تطوير مهارات الكالم واالستماع.

كيف تبدأ اللعب ببطاقات الحوار؟

جّهز بطاقات الحوار إلى جانبك، مطبوعين أو على جهازك المحمول. 

بطاقاتنا تساعدك على المشاركة وايجاد طرق جديدة لتشجيع طفلك/طفلتك على 

التعبير واالسترسال بالحوار.

دارداكاتس يساعدون على تحريك الحوار وإلبقاء على جانبه الترفيهي. يمكنك أن تتكلم 

لوحدك أو مع طفلك/طفلتك من خالل الدرداكاتس، حسب ما يفضله/تفضله.

أمور مفيدة أن تذكرها

في تكرار هذه األلعاب فائدة لألطفال. ألعب هذه األلعاب بشكل منتظم.

في هذه المرحلة، رّكز على التحفيز على الحوار. ليس الهدف من الحوار تفسير أجوبة 

طفلك/طفلتك دون مساعدة محترف.
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ما هي
خمس أشياء
تراها / ترينها؟

خذ كل الوقت لتنظر حولك، وتبحث
مع طفلك/طفلتك على أشياء ملفتة،

كاألثاث أو تفاصيل مثل نقوش أو
زخرفة أو أنعكاس صورة على سطح.

ما هي أربع
أشياء يمكنَكِ

أن تتحسسها/
تتحسسيها؟

خذ كل الوقت وحاول إيجاد اشياء
يمكن تحسسها باليد، مثل أسطح
وأقمشة، وتكّلم مع طفلك/طفلتك

عن الملمس والوزن.
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ما هي ثالث
أشياء يمكنَكِ أن

تسمعها/
تسمعيها؟

خذ كل الوقت لتنصت إلى أصوات
بعيدة أو في الخلفّية،

كصوت مكّيف أو غسالة أو
ساعة حائط، أو صوت الشارع.

ما هما
رائحتان يمكنَكِ

شّمها؟

خذ كل الوقت لتتعّرف على رائحة
الهواء حولك: ما الرائحة اآلتية من

المطبخ، رائحة الزهور في المزهرّية، أو
رائحة قادمة من الخارج…
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ما هو شيئ

واحد يمكنَكِ أن

تذوقه/تذوقيه؟

حّضر وجبة خفيفة وصغيرة جاهزة
لهذا الجزء. أعطه لطفلك/طفلتك
واجعله يركز انتباهه/انتباهها على

النكهات في فمه/ها.
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بطاقات 1-2-3-4-5
الوقت المناسب

عندما يكون طفلك/تكون طفلتك في حالة اضطراب أو قلق.

األهداف
تشجيع األطفال على أستعمال حواسهم/ن. هذا يساعد على تحويل أنتباه األطفال بعيدا عن األفكار 

والذكريات الُمقلقة وباتجاه الوقت حاضر مما يعطيهم/ن إحساس بالسيطرة على واقعهم. 


