
يوم يف حياة طفل رضيع يف البيت 

 وضع روتني أمر جيد لطفلك إذ يساعده ذلك عىل الشعور بالسالمة واألمان. لكل طفل إحتيجات مختلفة مع فرتات إستيقاظ مختلفة

 وأوقات تغذية مختلفة . إنه من املهم لك ولطفلك أن تكوين مرنة ومستجيبة إليحائات طفلك.  فيام ييل بعض املعلومات ملساعدتك عىل

تطوير روتني مرن لك ولطفلك

األطفال الرضع

 كيف ميكنني أن أعرف بأن طفيل متعب؟

 التقاط إشارات الطفل املتعبة واحدة من أهم الخطوات يف إرساء روتني. إذا متكنت

 من التعرف عىل إشارات التعب واالستجابة لها ، فستتمكني من وضع طفلك للنوم

 أو القيلولة عندما يكون جاهزًا بشكل طبيعي. إذا فاتتك إشارات التعب ، ميكن أن

  يكون الطفل شديد التحفيز أو اإلرهاق وسيجد صعوبة أكرب يف االستقرار. اإنتبهي

 للطفل يفرك عينيه أو يحدق للبعيد أو يصبح أشيبًا أو غري مهتم باللعب أو ينظر

 بعيًدا. ميكن أن يساعدك هذا املصدر يف اكتشاف عالمات التعب واالستجابة من

خالل البدء يف االسرتخاء واالستعداد للنوم.

https://raisingchildren.net.au/babies/sleep/
understanding-sleep/tired-signs

 يكرب الطفل وينمو بشكل رسيع يف األشهر األوىل من حياته ويعني ذلك تغيري يف

 إحتياجات الطفل وروتينه. بدالً من وضع أوقات حيث أنها ستتفاوت تبعاً لعمر

 طفلك وتفضيالته  ميكنك أن تفكري حول روتني الطفل بخصوص وقت النوم ووقت

 اإلستيقاظ مبا يف ذلك روتني الرضاعة التجشؤ وتغيري اللعب النشط وبعد ذلك

 التهدئة والتحضري للنوم . سيحصل طفلك عىل قيلولتني أو ثالث خالل اليوم وتتكرر

 الدورة قبل نومه الطويل يف الليل . كل ذلك النمو والتعلم أمر متعب لذلك كوين

 لطيفة مع نفسك وطفلك وانتبهي إلشارات الطفل واميض كام تسري األمور

  كيف أعرف عام إذا كان طفيل جائع/ متعب أو يريد أن يلعب؟
 يولد طفلك وهو مستعد للتواصل وسيخربك ماذا يريد بطرق مختلفة. معرفة

 إيحاءات طفلك سيساعدك عىل تلبية إحتياجات طفلك ووضع روتني جيد يعمل

 لصالح الجميع. هذا الرابط يحتوي عىل دليل لقراءة إشارات طفلك ولغة جسده

 إذا راقبت طفلك عن قرب ستبدأين برؤية إشارات و أمناط تساعدك عىل فهم ما

      يحتاجه.

https://raisingchildren.net.au/newborns/
connecting-communicating/communicating/baby-

cues

 ما هي كمية النوم التي يحتاجها طفيل ؟

  يحتاج الطفل إىل كميات مختلفة من النوم يف مراحل مختلفة من مراحل منوه

 . نرجو أن تستعميل دليل النوم من شبكة تربية األطفال ملساعدتك عل فهم

إحتياجات طفلك من النوم .

https://raisingchildren.net.au/babies/sleep/
understanding-sleep/sleep-needs-for-babies

  ملاذا أحتاج إىل روتني للنوم ؟

 ميكن أن يجعل الروتني الثابت حول النوم وقت النوم أكرث هدوءاً وأكرث راحة لكل

 من الطفل ووالديه. الروتني الثابت هو عبارة عن سلسلة من اإلجراءات التي تقومني

 بتكرارها بنفس الطريقة قبل وقت النوم. تعتيم األضواء أو التغيري لثياب للنوم أو

 بيجاما أو بطانية خاصة أو لعبة للنوم هي أسلوب جيد لإلشارة لطفلك بأن وقت

 النوم قد حان. ميكنك إيجاد مزيد من املعلومات حول روتينات وقت نوم الطفل

 هنا. عندما تقررين حول روتني النوم جريب أن تقومي بنفس اإلجراءات عند كل

 قيلولة أو وقت النوم

https://raisingchildren.net.au/babies/sleep/
settling-routines/bedtime-routines 
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  وقت اإلستيقاظ

 عندما يستيقظ الطفل قومي بتحيته بابتسامة عريضة  وصوت لطيف واخربي

 الطفل بأنك سعيدة لرتي أنه قد إستيقظ وشاركيه بعناق

 قد يحتاج الطفل لتغيري رسيع لحفاضه . هذا وقت جيد لغناء أغنية أو رواية قصة.

   يحب الطفل أن يسمع صوتك لذلك تحديث عام تفعلينه

 سيكون الطفل عادة جائعاً بعد نومه إال أن بعض األطفال قد يرغبون باللعب أوالً

 ( لذلك فإن الحليب أو الطعام )لألطفال الذين يتناولون األطعمة الجامدة( أسلوب

 جيد إلعطائه بعض الطاقة . بعض األطفال يريدون وجبة خفيبفة وسيأخذ بعض

 األطفال اآلخرين فرتة  راحة أكرب بني الطعامأ و الحليب . راقبي عالمات الجوع مثل

 املص إمالة الرأس نحو الثدي أو القنينة اإلشارة إىل الطعام أو القنينة أو الغضب أو

 البكاء أو مص قبضة اليد أو فقدان الطاقة . سيخربك ذلك ]انه حان وقت التزود

 بالوقود

 وقت اللعب

 سيكون الطفل غالباً يف أكرث فرتات نشاطه بعد النوم والطعام لذلك يكون اآلن وقت

 رائع للعب مع طفلك. سيحب الطفل التفاعل الفردي لذلك خططي لذلك كجزء من

يومك

 أدعي طفلك ليشارك يف بعض اللعب البدين. لألطفال الرضع األصغر سناً اإلستلقاء

 عىل البطن طريقة جيدة لبناء القوة األساسية أما بالنسبة لألطفال األكرب سناً فالشد

 إىل أعىل للوقوف أو الزحف طريقة جيدة لتقوية العضالت الكبرية ومامرسة التوازن

  والتنسيق. أنظري بطاقتنا لنشاط الطفل ملزيد من أالفكار

  الفيتامني د مهم لألطفال لذلك خططي لبعض الوقت خارج املنزل. ميكن أن يكون

 ذلك بالجلوس عىل بساط يف الخارج أو الذهاب يف مشية يف عربة الطفل أو مجرد

  اللعب يف الحديقة

 قد يكون  الطفل مستعداً لبعض اللعب األهدأ مع إقرتابه من وقت قيلولته التالية.

 القراءة معاً أو األلعاب الحسية أو اللعب بألعاب هادئة ميكن أن تكون مناسبة يف

  هذا الوقت

  سيظهر لك الطفل بأنه مستعد للعب النشط بالتواصل بالعني أو اإلبتسام القدرة

 عىل التحكم بحركات الجسم أو النظر إليك عندما متشني اإلنخراط أو التفاعل مع

 لعبة أو كتاب أو الضحك. إذا بدأ الطفل يظهر بأنه غري منخرط أو ينظر بعيداً أو

 يظهر أقل تنسيقاً أو بدأ يظهر عليه النشاط املفرط  أو يظهر أي من  عالمات التعب

 األخرى فقد يكون ذلك إشارة عىل أنه بحاجة لفرتة إسرتاحة أو أنه يقرتب من وقت

 النوم

 التهدئة للقيلولة أو وقت النوم

ً  راقبي عالمات التعب عند طفلك وابدأي بروتني النوم. إذا كان اإلستحامم مريحا

 لطفلك فقد يكون ذلك بداية جيدة لروتني وقت النوم اللييل .تحديث مع طفلك عام

 ترينه  »يبدو بأنك متعب جداً، أرى بأنك تفرك عينيك » بابا أو ماما سيساعدانك

 عىل الذهاب إىل النوم ، دعنا نغني تهويدة » عندما تكوين هادئة وثابتة يف مقاربتك

 لوقت النوم  فسيساعد ذلك عىل تهدئة طفلك ودعمه لربط هذا الروتني مع الراحة

   واإلسرتخاء والنوم


