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 التع
�
لل ف ي الم�ف

   :م �ف

 

ي المرحلة  
أفكار لآلباء ومقد�ي الرعا�ة حول التعلم �ن

 المبكرة
 

ي  إ�طفلك  نظم عندما ي
ي المدرسة  P1 بتدائ�ة اإل مدرسة من ال  لاألو  صف ال مركز تعلم مبكر أو حضانة أو �ن

نقول  فإننا �ن
ي مرحلة التعل�م المبكر   مأنهب

ي هذا  .  �ن
ي وقت الحقبالنسبة لبعض األطفال  المستوى  وقد �كون التعلم �ن

جزأ من  �دور    و .  �ن
ف   ، وأنّ   داقاتوالّص   � األحول  م  التعل بال�ائنات اإلعتناء  و   اخت�اراتهمو،    م مشاعره، و  مجسده، و  كل طفل ف��د ومم�ي

 .الصحة الجنس�ة واألبوة و العالقات تعل�م ب �س�و هذا جزء من تعلمنا للصحة والرفاه�ة  و . الح�ة
  
 
ّ
  ك إن

�
ا لمساعدة طفلك ع� م األول واألهم لطفلك المعل ن للعمل مع� . ، هناك فرصة لآلباء / مقد�ي الرعا�ة والموظفني

ي مركز التعلم المبكر أو الحضانة أو المدرسة  ەبوجود،    التعلم
ي الصفحات التال�ة  . �ستكشف  �ن

ك�ف �مكنك دعم التعلم  �ن
ا بعض االقتباسات من اآلباء الذين سئلوا عما �فعلونه لدعم تعلم أطفالهم  .، هناك أ�ض�

  
ي "لحظات قابلة للتعل�م". 

ي المرحلة المبكرة ، نفكر �ن
ورة  و عندما يتعلم األطفال �ن ي ال نخطط فيها بال�ن �ي األوقات اليت

هناك فرصة لمساعدة الطفل ع� التعلم. عندما يتعلق األمر بالتعلم عن  تكون ألش�اء فقط و ا ظهر تلنشاط تعل��ي ، 
ل. إل�ك بعض األفكار الصحة والرفاه�ة ، فهذە ط��قة ج�دة للتفك�ي  ن ي الم�ن

ي ك�ف�ة دعم التعلم �ن
بعض هذە األش�اء   -�ن

ا ما و  ا ، و  الشك أنك تقومواضحة نوع�  أل نذكرها�ننا  بها يوم��
ّ
ي المدرسة التعلمها تدعم ن

 .الذي نقوم به �ن
  

م عن
�
 داقاتالعائلة والّص  التعل

 
 .ث عن العائالتالتحّد  •

ن والبع�دين. �مكنك رسم  و  تنمو   �حب األطفال سماع قصص عنك عندما كنت ي سنهم ، وعن األقارب الق��بني
�ن

ي صور صور العائلة أو أشجار العائلة أو إ�شاء معرض للعائلة / تص��ر أو 
. �مكنك التحدث عن  الشخص�ة س�ل�ن

 .يتواجد لدعمهم من و�ــهتم بهم ، و  هم�حب  منمدى اختالف جميع عائالتنا. من الممكن تذك�ي األطفال 
 .عن الصداقاتلتحدث ا •

ي المجتمع ، �مكن للوالدين مساعدة أطفالهم ع� االلتقاء واللعب مع األطفال اآلخ��ن ، من أفراد  
ل و�ن ن ي الم�ن

�ن
ي مجموعات اللعب أو النوادي المحل�ة. من الج�د أن يتاح لألطفال مساحة للعب والعمل  

ان و�ن األ�ة إ� الج�ي
ا معهم. �مكن   طفال �كون  أن  ثل مشاركة األش�اء ، أو م -ع� مواجهة تحد�ات التعامل مع اآلخ��ن  ل�س لط�ف�

ا أن   .مدى سعادتهم برؤ�ة اللطف والمشاركة والتعاونعن ا ��حو للوالدين أ�ض�
  

ي المدرسة ، والبعض اآلخر من  ا لدينا بعض
  هذە ال�تب  تكنإذا لم  - من المكتبة المحل�ة  ف�مكن استعارتها هذە ال�تب �ن

ا بقراءمن أجلك طلبها  �كون من الممكن لهم فقد ،  متوفرة لديهم  أن تقرر ما إذا   ، حيت يتسين لك نفسكتها ب. قم دائم�
ل. استمتع ن ي الم�ن

 !بها كانت مناسبة لك �ن
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The Family Book by Todd Parr    بار بقلم تود كتاب العائلة                                                                                     

 . لها   عائالتنا وجميع األصناف المختلفة اتجاە شعر به ��حتفل كتاب العائلة بالحب الذي 
 
 

Families, Families, Families! by Suzanne Lang    النغ سوزان  بقلم  ئالت والعائالت ثم العائالتالعا              
ي هذا   م �شكلونالبعض فأنت كإذا كنت تحب بعض 

عائلة. ا�تشف مجموعة كاملة من عائالت الحيوانات السخ�فة �ن
ة.  ة والصغ�ي ي العائالت ال�ب�ي

 االحتفال بالحب الموجود �ن
 
 
ي إ� بعضنا البعضنحن ننت�ي  

 بقلم تود بار   واأل� : كتاب عن التبيف
We belong together: a book about adoption and families by Todd Parr  

 .الحب فقط و�نما يتطلب األمر هناك العد�د من الطرق المختلفة لتك��ن عائلة. 
 
 

ي ت��نكل؟ قصة عن 
ن الزواج والعائلة الجد�دة  إعادة هل تغيف  لساندرا ل�في�ن

Do you sing twinkle? A story about remarriage and new family by Sandra Levins  
ي قد  زواج واأل�ة  تكرار الباألطفال أثناء التك�ف  ءلها يتسا كون تيتناول هذا ال�تاب العد�د من المشاعر واألسئلة اليت

 .المختلطة بعد طالق والديهم
 
 

     Mommy, Mama and Me by Leslea Newman                                      نبقلم ل�س�ي نيوما ماما، أ�ي وأنا  
ي   تقب�لال، ثم وقت االستحمام و   التنكري   من الغم�ضة واللباس  ل�لة سع�دة ، ل�س هناك حد لما �مكن للعائلة المحبة    لتمين

ا  الق�ام به مع�
 
 

؟  ي
 بقلم إر�ك كارل هل ترغب أن تكون صد��ت

Do you want to be my friend? By Eric Carle 
ي هذە القصة ال�الس�ك�ةفأر �سأل 

ي   عما إذا كنت صغ�ي �ن
 .ت��د أن تكون صد��ت

 
 
ا حوله  ا ي الذي بيف جدار�  دفورد �ع�ي ر  قلم بلصيب

The boy who built a wall around himself by Ali Redford  
ا ل�حافظ ع� سالمته. وخلفه شعر بالقوة وأ��� حما�ة. ثم جاء شخص ما  ي جدار�   ... ط�ب  بين الصيب

 

ة ، لذلك  " ا  لدينا عائلة كب�ي ي العائلة للتأ�د من أنه �عرف من هم أجدادە وعماته ردد ما نكث�ي
 وأعمامه وخاالته أسماء من �ن

 ". وخاالته وأبناء عماته وأخواله أعمامهوأبناء  وأخواله

ي نفس العمر عندما كنا  �ي ، إ� بعض الصور له ووجدەنظر والدي "
ذي �ن

�
ي وأنا ال ممتعا لنا جم�عا.   ذلك  . كانف�ه اآلنابين

ي تراثه و  ا�تشفلقد  ي عن مزحت  ابين   !أز�اء الثمانين�اتمع أيب
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ن  كل طفل ف��د تعلم عن كون  ال  ومم�ي
 

 !ف��دون كلنا  •
ي �ج�دونها ،  عند  ە. �مكنك التحدث عن كل األش�اء اليت ن ر طفلك بمدى أهميته وتم�ي

�
ا ، ذك الدردشة واللعب مع�

اتهمو  ن ي ما �جعل إخوتهم وأخواتهم وأبناء    م�ي
ا أن تجعلهم �فكرون �ن   أعمامهم الخاصة وما تحبه فيهم. �مكنك أ�ض�

ن  ينأو أصدقائهم ف��د  .�نومم�ي
•  

�
 أو بنتا

�
 .أن تكون صب�ا

ي السن
ي  وات المبكرة �ن

ي المدرسة ، يتم �شجيع األطفال ع� أن  اإلبتدائ�ة المرحلة األو�  و�ن
من هم ،   يتقبلوا �ن

ي الذي ي��دون أن �كونوا. يتناسب العد�د من األطفال مع رضوا بوأن ي   من الناس توقعاتن�ع الفتاة أو الصيب
ي أو الفتا ي كث�ي من األح�ان    ةالصيب

. سنبذل قصارى  يتناسبوالبعض اآلخر ال   -  ما�فعلونبخصوص ما�حبون أو  �ن
ي المدرسة ، جهدنا 

ل ، �مكنك �شجيع طفلك ع�  . والمساواةأساس جميع األطفال ع�  للتعامل مع�ن ن ي الم�ن
�ن

�فعل ما �ستمتع أن  و التنك��ة    يرتدي مال�سه  أن  أن �كون كما ي��د ، وأن �لعب جميع أنواع األلعاب المختلفة ، و 
ي شارك أن �به ، و 

ام األطفال اآلخ��ن أ�ا  �ن ل ، ومساعدته ع� تعلم اح�ت ن ي جميع أنحاء الم�ن
. من  كانوا المهام �ن

ا �شجيع الفت�ان والفت�ات ع� أن �كونوا أصدقاء عندما ي��دون أن �كونوا   ، وأن ال يتحدثوا  كذلكالمف�د حق�
 .حبيبة / حب�بعنها كعالقات 

  
ي 

ل. اسأل مكتبتك المحل�ة عنهمستساعد هذە ال�تب ع� التعلم �ن ن  :االم�ن
  

ي ما �جب معرفته كل 
ي ما�ينون وأنث�ا س�فكينج   عيف  بقلم دييب

All about Me by Debbie MacKinnon and Anthea Sieveking 
 .أجسادهم وأنفسهم عن ط��ق التسم�ة والعد واال�تشاف والمقارنةعن يتعلم األطفال 

  
 

ف و�ي ، الجزر    موراج هود  بقلم والبازالءكولني
Colin and Lee, Carrot and Pea by Morag Hood 

وات الفرد�ة �ساعد األطفال ع� االحتفال بالشخص�ة  !والصداقة ... والخ�ن
  
 

ا  تكونأحبك كما    بقلم تا�ي سالزانو تمام�
I love you just the way you by Tammi Salzano 

 .روتينهما اليو�ي من خالل أ�شطة مألوفة مثل ارتداء المال�س والقراءة والرسم ووقت االستحمام   أم وابنتمارس 
  
 

ا
�
 تود بار  قلمب  من المقبول أن تكون مختلف

It’s okay to be different by Todd Parr   
قة ومشاهد سخ�فة عن القبول والفهم والثقة  .ألوان ج��ئة وم�ش

  
  :قاله اآلباء اآلخرون ما إل�ك  

 
 ".أن تكون أن تكون ما ت��د و  - خاص بها  فكر أر�دها أن تكون فتاة �مكن أن �كون لها "

  

ا ،    الجنس الصداقات المختلطة"  .المدرسة االبتدائ�ة المبكرة إ� غا�ةسنوات ،  5أقل من لدى ذوي  شائعة جد�
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 ." إنهم مجرد أصدقاء
  

ي الغالب إ� "
ي �ن ا "�ش�ي ابين ي ح�اته. قال مؤخر�

ن عما شاهدە من قبل �ن ، تلك   انظري �اأماەأشخاص يبدون مختلفني
ن و�عض الناس لديهم ذراع واحدة.   قلت لهو  ادئةه بق�تفالس�دة لديها ذراع واحدة فقط".  نعم نحن ولدنا مختلفني

ي و فماما   " .وفقطل�س له شعر ،  �ابا لديها شعر بين

 

 
 أجسادهم علم عنالت

ي �ستخدمهاال�لمات ال •
ي يت

ي التعلم المبكر و�ن
، سنستخدم هذە ال�لمات:  P1المدرسة  المرحلة األو� من  . �ن

ي أننا   لمؤخرة القض�ب والف�ج وا والحلمات. نفعل ذلك ألنه إذا كان لدى األطفال ال�لمات الصح�حة ، فهذا �عين
ا نفهم بعضنا البعض.  ن من . و انهمآم �حافظ ع�هو ماسو جم�ع� مجرد أجزاء من   ها أنهكذا �كونون ع� �قني

ي أن �شعروا بالح�ج ح�الهو أجسادهم ، 
� التحدث عن  . �مكنك استخدام هذە ال�لمات عندما تحتاج إا ال ينب�ن

ي    ء عضا األ ال�لمة الصح�حة لجزء من    ها الخاصة. (فقط للتوضيح ، �ستخدم كلمة الف�ج ألن  مأجزائه التناسل�ة اليت
) - �مكن للفتاة رؤ�تها   .المهبل هو الجزء الداخ�ي

ي ن��د توص�لها لألطفال. �مكن �ي جس�ي  • ة اليت   يب�ت  هملمس يت�قنوا من أن  ألطفال أنل! هذە �ي الرسالة ال�ب�ي
ل ، واخت�ارهم.  ن ي الم�ن

ك ال �ن
ّ
د من أن

�
هم  ل �مكن – داع أو الجلوس ع� ركبته للو تقب�ل شخص ما  تج�ب طفلك تأ�

ا أن تع�ي لطفلك رسالة واضحة مفادها أنه إذا لمس أي شخص أو حاول لمس  ذلك أن �قرروا  ! �مكنك أ�ض�
ي مثل هذا ا م ت���خهدون أن يت أجزائه الخاصة ، ف�مكنه إخبارك 

ا �ن  ألمر. أبد�
ي الحمام •

هناك فرص لتشج�عه ع� تتسين دش ، أخذ �. عندما �ذهب طفلك إ� المرحاض أو �ستحم أو �ف
ي ما هو خاص. ر�ما 

لألطفال أن �والهم  بها   هذە ط��قة تقول و ،  ال�او�ل سمعت بقاعدة تكون قد   التفك�ي �ن
ا ،  و �غ�ي أجزائهم الخاصة.  ي الق�ام بأش�اء أ��� �شكل  فالمساعدة ،  إّ� إذا كان عل�ك أ�ض�

�مكن لألطفال البدء �ن
 .باب الحمام ، وغسل أ�ديهم ، وارتداء مال�سهم  مستقل. �مكنهم إغالق

  
ل. اسأل مكتبتك المحل�ة عن بستساعد هذە ال�ت ن ي الم�ن

 :هاع� التعلم �ن
  
ي بوكس  من الورق المقوى)كتاب (وسبورن أل األو� المنطوق بها  �لماتال  بقلم ف�ل�سييت

My body: Usborne Very First Words (Board Book) by Felicity Books  
ي �مكننا الق�ام بها ، وما تحتاجه أجسامنا �ي   و�ي �شمل أسماء أجزاء من الجسم ، والحواس ، والمال�س ، واألش�اء اليت

ي   تب�ت 
 .صحة ج�دة�ن

  
 

ي   عن جسدي: أسئلة وأج��ة غطاء ارفع ال ن بقلم كاييت  داي�ن
Lift the flap Questions and Answers about my body by Katie Daynes    

ي �طرحها   ي اإلجابة ع� جميع أنواع أسئلة الجسم اليت
ء بالرسوم التوض�ح�ة المسل�ة والمف�دة للمساعدة �ن ال�تاب م�ي

 .األطفال الصغار
 

                                                                              It's My Body by Lory Freeman ف��مانلوري بقلم هذا هو جسدي 
  .كتاب لتعل�م األطفال الصغار ك�ف�ة مقاومة اللمس غ�ي الم��ــــح
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Your body belongs to you by Cornelia Spelman  سب�لمن   بقلم كورن�ل�ا مل�ك    دكجس                           
ح المؤلف بلغة مطمئنة �س�طة أنه �مكن لألطفال رفض حضن أو قبلة ودودة ، حيت من   شخص �حبه ،   قبل  ��ش

  أصدقاء والقاء أصدقاء
  

ل  بقلم من رأ�ي إ� أصابع قد�ي  �ي جسدي  ن  داجمار ج�ي
My Body Belongs to Me from My Head to My Toes by Dagmar Geisler  

ي مواقف   ع �منح األطفال الثقة �شأن قبول ورفض االتصال الجسدي م
ا �ن اآلخ��ن ، مما �ساعد ع� إعطاء األطفال صوت�

 غ�ي م��حة. 
  قاله اآلباء اآلخرونماإل�ك بعض  

 
ا ما نتحدث عن أجزاء الجسم وما هو خاص.  ي الحمام عندما  و�بدأ ذلك غالب�

 " .نون عرا�اكو � �ن

  

ي يتم تدر�سها "   ".لهم سأستخدم ال�لمات اليت

 
 تخاذ الخ�اراتالمشاعر وا لم عنالتع

  
ل  �مكنك أن �سأل وتتحدث عن المشاعر  ك�ف �شعر؟ • ن ي الم�ن

ا ، ول�ن    -�ن ا أو سع�د� عندما �كون طفلك متحمس�
ا أو  ا عندما �كون قلق� ء ما ، ول�ن �مكنك  مرتابا أ�ض� ي ح سبب شعورە ��ش . قد ال �متلك الطفل كل ال�لمات ل�ش

ي ظروف مختلفة. إن التعرف ع� المشاعر 
ي بطنه) �ن

ي جسمه (أو �ن
مساعدته ع� التعرف ع� ما �شعر به �ن

ي المستقبلوالدردشات المشجعة س�س 
ا اآلن و�ن  .اعد حق�

ي المدرسة ، �ساعد األطفال ع� التعرف ع� جميع  التعرف ع� ال�بار الموثوق بهم •
ي التعلم المبكر و�ن

. �ن
ن أو  ن الذين �ساعدونهم و�دعمونهم والذين �مكنهم المساعدة إذا كانوا قلقني ن المختلفني ن البالغني �شأن  منشغلني

ل ع ن ي الم�ن
ء ما. �مكنك التحدث �ن ي

ن   ئمدعم طفلك الدان ك�ف�ة �ش ي التعرف ع� البالغني
ا �ن ومساعدته أ�ض�

ي ح�اته
 .الذين �حبونه و�ــهتمون بهو  اآلخ��ن �ن

  
ل.  ن ي الم�ن

  :امكتبتك المحل�ة عنه اسأل ستساعد هذە ال�تب ع� التعلم �ن
 

 مو�. �ان اكتبها بر   كلها كتب  أشعر بالغضب / أشعر بالخوف / أشعر بالحزن / أشعر بالقلق
I feel angry/I feel frightened/I feel sad/I’m worried by Brian Moses. 

 تنظر ال�تب إ� هذە المشاعر بط��قة مسل�ة ومطمئنة.  
  
ن إ�فانز   قصة حول تعلم طرق جد�دة للشعور بالهدوء  : الصغ�ي   �قاطال�ب�ي لل ذعر ال  بقلم جني

Little Meerkat’s Big Panic: A story about learning new ways to feel calm by Jane Evans 
في�ي  ن الم�ح �عرض هذا ال�تاب ال�ت اوح أعمارهم بني طرق سهلة لهم  سنوات  6و  2باأللوان ال�املة لألطفال الذين ت�ت

  عند الشعور بالقلق.  عقلهملتهدئة أجسامهم و 
  
جين�ا أيرو�سا�د  بقلم �شغاالتال ل الضخم  ��س ال  ف�ي

The Huge Bag of Worries by Virginia Ironside    
ي ، تتبعها مخاوفها   ي    -عندما تذهب جيين

! ل�ن جدتها �مكن أن   ك�س أزرق�ن . هذە القصة سوف  تقدم المساعدةكب�ي
ي بعض األح�ان. 

 تروق لجميع األطفال الذين لديهم مخاوف خاصة بهم �ن
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My many coloured days by Dr Seuss للدكتور سوس أ�ا�ي الملونة العد�دة                                                          

ي األ�ام الملونة المختلفة". �أخذ الدكتور 
ي أتغ�ي بها �ن ي رحلة ع�ب العد�د من   سوس"ستفاجأ بعدد الطرق اليت

القارئ �ن
 الحاالت المزاج�ة المختلفة. 

  
 
ي ال!   

ن ساندرس بقلم   ال �عيف ي زمازنو جاينني   ش�ي
No Means No ! by Jayneen Sanders and Cherie Zamazing 

ي جميع القضا�ا. 
ة تتمتع بصوت قوي وواضح �ن ي ال!" هو كتاب مصور لألطفال عن فتاة صغ�ي  "ال �عين

  
 ول�نه عظ�م أول�فر ا

�
ا جمان ون�ك ماالند قلمبلذي كان صغ�ي  مارا ب�ي

Oliver who was small but mighty by Mara Bergman and Nick Maland   
. هذە القصة حول التغلب ع� مخاوفك

�
  أول�فر صغ�ي ل�نه يتمين لو كان ط��ً� وق��ا

 
 
ة ، ل�نه يتخذ  " ى ك�ف ستس�ي األمورإنه ال �قرر األش�اء ال�ب�ي  ".قراراته بنفسه ، ل�ن

  

ي أن جسدە خاص وأنه هو الوح�د الذي  " ا البين ح دائم� ي اتخاذ الخ�ارات والقرارات ، فأنا أ�ش
عندما يتعلق األمر بالمساعدة �ن

ي لن    . فل�س ذلك بمشكلة  قبلة  هأو �قبلللوداع    صديق أو ق��بس�قرر من �مكنه لمسه ، أي إذا كان ال ي��د أن �حتضن   إنين
ن   ا أن تقول ال ، فال بأس أن تقول ال للبالغني ە ، وال أسمح ألحد بمحاولة تغي�ي رأ�ه. أر�د أن أظهر له أنه من المقبول دائم� أج�ب

اف ن ل�سوا ع� حق دائم�  " البالغني

 

 رعا�ة ال�ائنات الح�ة لتعلم عنا
 

ل أن تن�ي رعا�ة ال�ائنات الح�ة • ن ي الم�ن
ي بالنباتات أو الخضار ، باإلضافة إ� الحيوانات األل�فة   . �مكنك �ن وتعتين

 .اعندما يتعلق األمر برعايته ةالمسؤول� قسطا منطفال ل�كون لأل 
ي المدرسة . سنستخدم حملال •

بعض ال�تب المدرجة أدناە للتحدث عن ك�ف�ة بدء الحمل وك�ف ينمو الطفل  �ن
ي رحم 

ي األ�ة أو مع األصدقاء . قد تكون هناك فرص لألطفال ماما �ن
ل أو �ن ن ي الم�ن

للقاء والدردشة مع النساء �ن
ن و بح�ث الحوامل ؛  ن م�كون األطفال فضوليني ل ، مع  فتونني ن ي الم�ن

إنجاب  لمعرفة الم��د! إن حاالت الحمل �ن
 .جدد ، �ي فرص رائعة للتعرف ع� تطورات الحملعم  إخوة أو أخوات أو أبناء 

ي �حتاجها الطفل ل�كون  اذا �حتاج األطفالم • ؟ ع� الرغم من صغر سنهم ، ن��د أن يتعلم األطفال كل األش�اء اليت
ات الشخص�ة لمساعدة طفلك ع� التعلم.  مرة أخر و بصحة ج�دة وسعادة وأمان.  ى ، �مكنك استخدام الخ�ب

�مكنك التحدث عن ن�ع الطفل الذي كان ، وما الذي ساعد ع� تهدئته والحفاظ ع� صحته وسعادته وأمانه. 
اك طفلك ومساعدته ع� التعرف ع� االحت�اجات  إذا كان هناك إخوة أو أخوات أو أبناء عم حولك ، فعل�ك إ�ش

 .ستجابة لهاواال 
  

ل.  ن ي الم�ن
 عنها :مكتبتك المحل�ة اسأل ستساعد هذە ال�تب ع� التعلم �ن
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ن   ا�ة بني ي  التعل�م ومصلحة   ،المحل�ة والسلطات مصلحة الصحة الوطن�ة مجالسبدعم من �ش
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                                                                     لور�ن �شا�لد  بقلم األ�ف ا أر�د حيوان
I want a pet by Lauren Child             

احاته أ��� غرابة!    ا أل�ف ا حيواني��د    الراوي الشاب  كلما كان  ، كلما كانت اق�ت
  

ي روس   عندما كنت طفً�؟  شبهكنت أ  ماذا 
ن و�ل�س وتوين  بقلم جني

What Did I look Like When I Was a Baby? by Jeanne Willis and Tony Ross 
 . فهمه�ستكشف هذا ال�تاب السمات والجينات العائل�ة بأسلوب مضحك �مكن  

  
ي 

وم قلمب  ؟ما�ي بداييت   م�ك مانينغ و���تا جرا�س�ت
How did I Begin? by Mick Manning and Brita Granstrom   

 إ� والدة طفل. مقدمة دافئة وود�ة لحقائق الح�اة لألطفال الصغار تتبع قصة ح�اة جد�دة من لحظة الحمل 
  

  Before you were born by Jennifer Davis                                   جين�فر د�ف�س بقلم والدتك قبل 
 �دور حول الحمل.  دع مبهج والمبال هذا ال�تاب 

  
 ل�س�ت سم�ث أ بقلم األطفال؟تم انجاب ك�ف ي

 How are babies made? by Alastair Smith                            
 . وتطورەالموجود ع� الصفحات لرؤ�ة الطفل يتغ�ي أثناء نموە  ورق المقوىالغطاء ارفع 

  
   بقلم ل��س روك  لدينا طفلاآلن  

Now We Have a Baby by Lois Rock    
 تحض�ي طفل صغ�ي لتأث�ي المولود الجد�د ع� ح�اته وعائلته. 

 
   
 

ي الثالثة من "
ي الاآلن �ن ي ، بدأت ابنيت

ط�ح أسئلة تتعلق بأجزاء الجسم ، �شكل عام تعمر ، ومع توقع األم لطفلها الثاين
ي الحمام أو ترى 

ء  أو لدى ارتداء المال�سستحم ، بابا �أو  ماما عندما تكون �ن ي
. هذا تطور جد�د للغا�ة ونحن نع�ي كل �ش

 ." اسمه الصحيح بدً� من االسم المستعار
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