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ي أدير الماء في فمي ثم أخرجهأأتمضمض  
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منه "ثالث مرات"  وإخراجه  األنفجذب الماء بنفس من    أياالستنشاق واالستنثار  
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باليمنى ثم اليسرى "ثالث مرات"   ابدأ  األصابعغسل الرجلين الى الكعبين مع تخليل  
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الطفل من خالل قصة مسموعة مسجلة باللغة العربية الفصحى ومختارة بذكاء  نخاطب عقل وقلب 

من قبل أخصائية نفسية مشروع منصة روايتي أو راويتي هو عمل تنموي يسعى لنشر األخالق والقيم  

والعادات الجيدة لألطفال من خالل القصص المسجلة بطريقة بسيطة تساعد الطفل على تعزيز 

ن مهارات التواصل، تحسين مهارات التعاطف، زيادة المفردات وزيادة التركيز مهارات االستماع، تحسي 

 .واالنضباط

 :أهمية القصص لألطفال 

 غرس القيم وتعديل السلوك بعيدا عن الوعظ المباشر  -1

 تنمية خيال الطفل  -2

 واالنتباهتنمية التركيز  _3

 تنمية ثقافة الطفل  -4

 وسيلة غير مكلفة  -5

صة راويتي عبر زيارة الموقع الرسمي للمنصة أو االشتراك بقناتنا على اليوتيوب كما يمكنكم متبعة من 

يمكنكم متابعتنا عبر وسائل التواصل االجتماعي على الفيس بوك واإلنستغرام والتويتر والتيليغرام 

 :تحت اسم منصة راويتي جميع الروابط موجودة في األسفل

https://rawiaty.com 

https://www.facebook.com/rawiaty 

https://www.instagram.com/rawiaty 

https://twitter.com/rawiaty 

https://rawiaty.blogspot.com 
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