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بطاقات الحوار
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.



أين
تشعر/ين

بهذا اإلحساس
؟   في جسمَكِ

ساعد/ي طفلك/طفلتك
على تحديد مكان هذا اإلحساس

في جسمه/ها.
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كيف
تشعر/ تشعرين

اليوم؟

ساعد/ي طفلك/طفلتك على
إدراك مشاعره/ها عبر التحّدث عنها.

كيف يتأثر
جسمَكِ عندما
تشعر/ين بهذه
 األحاسيس؟

إشرح/ي لطفلك/طفلتك كيف يشعر
جسدَكِ عندما تشعر/ين هكذا.
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ما حجم هذا
اإلحساس؟

حاول/حاولي فهم حّدة وقّوة
اإلحساس عبر إعطاء اإلحساس
حجم. مثًال كبير كالبحر، أو بحجم

السرير، أو صغير كالنملة.

ماذا
فعلَتِ عندما

شعرت هكذا؟

شارك/ي طفلك/طفلتك
كيف تتصّرف/ين أنَتِ عندما
تشعر/ين بهذا اإلحساس.
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كيف شكل
وجهَكِ عندما

تشعر/ين
هكذا؟

شّجع/ي طفلك/طفلتك على
التعبير عن هذا الشعور بتعابير الوجه.

شارك/ي بالتعبير بوجهك أيضا للتحفيز. 

ما الذي
جعلَكِ تشعر/ين

هكذا؟

شارك/ي طفلك/طفلتك
قصة عن وقت شعرت به أنَتِ

بشعور مشابه.
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متى
تشعر/ين أنَكِ

بحالة أفضل؟

شارك/ي طفلك/طفلتك كيف
تتصّرف/ين مع صديقك إذا كان

يشعر هكذا.

الوقت المناسب

يومّيا بعد المدرسة، من دون 

اضطرابات - الرجاء إطفاء 

التلفيزيون أو الهاتف المحمول.

األهداف

خلق مساحة آمنة تشّجع 

ألطفال على التعبير عن 

مشاعرهم، حيث 

يشعرون/يشعرن بأنهم/هّن 

ُيسمعون وُيفهمون. جعل 

التكّلم عن المشاعر أمر طبيعي 

ويومي. 

هناك فوائد كبيرة لألطفال 

عندما تصغي باهتمام لهم/ن، 

تتقبّل مشاعرهم/ن، وتعبر عن 

حبك لهم مهما كان تصرفهم 

ومن دون شرط. قد تشعر 

بأنك تحمي طفلك/طفلتك عبر 

إخفاء مشاعرك عنهم، ولكن 

تعبيرك عن مشاعرك 

ومشاركتهم بها يحّفزهم على 

التكّلم بطالقة وبحرّية أكبر.
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