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   " علموني آيف افعل األشياء بنفسي " 
  من أقوال ماريا منتسورى

  
  . نهما غير مستخدمتين ، و لكننا اليوم نتفوق في آيفية استخدام اليدنخلق بيدين و لك ربما

  .واليد هي التي بنت الحضارة وهى العضو الذي وهبنا اهللا إياه و الذي يساوى آنوز آثيرة 
  
را من                   م ده أفضل آثي ستخدم ي ذي ي ن هنا نبدأ من خالل اليد واستخداماتها فمن خاللها يبدأ النمو النفسي الطفل ال

وة في آل من       الطف ل الذي ال يستخدم يده ، الطفل الذي يستخدم يده لديه ثبات وثقه بالنفس وقوة بالشخصية ، الق
ا                     ا من هن ة لن اليدين و القدمين هما عامل هام والبد أن يكون هناك دافع وحافز على القيام بكل شي بأقصى طاق

صلين     يبدأ التوازن ألن التوازن النفسي يكون باستخدام اليدين ، فهن         و منف ا يحدث نم ا يحدث نمو بالرغم من أنهم
ى                            دوره إل ؤدى ب ذي ي سي وال وازن النف وازن الحرآي والت ذي يهدف للت سورى ال ق منت ولكن متصلين عن طري

  .التوازن العقلي 
سمى            سورى     "  ففي منتسورى يعيش األطفال في بيت جميل صغير ي ائلي        " بيت المنت دفء والحضن الع و ال فه

  .الجميع يتحرك الجميع يعمل ، آلنا نحى من أجل طفل والقلب الكبير 
  .فنحن خادمين الطفل 

  . وهيا معا نتحرك نتحسس األشياء ، نلتمس طريقنا ، نحمل أدواتنا نتحرك في ثبات و قوة 
  .ها يدنا أصبحت قادرة ، قد قويت ، قد نمت قد أصبحت قادرة نعم نحن قادرون 

ى                  ه يحافظ عل سير ، أن ياء و ي ل يحمل األش ياء و حمل األوزان ، الطف  أصبحت يدنا قادرة على اإلمساك باألش
  توازنه و هو يمشى ببطء 

رين و                        وة و التم ى الق و ثبات يحاول أن يتحدى قانون الجاذبية أنه طفل المنتسورى الذي يتحدى ، أنه يحصل عل
  رين ،يالحظ و يجرب و ينظر إلى ما يفعله اآلخ

أنها الطاقة واإلبداعات التي تخرج من الطفل والتي يتعاون فيها الكبير ليخلق الجو الذي يساعده على طريقه في   
  .الحياة 

  
فتحمل المسئولية التي يعيشها الطفل في أداء مهام معينة أيا آان نوع هذه المهام أنه ينفذها بحب و دقه و نشاط ،            

ة الهاد ذول والحرآ د المب ه الجه ي  أن ذول ف د المب ذا الجه تغاللها و ه سئولية اس ر م ى الكبي ي عل ة الت ة ، الحرآ ف
  .الحرآة هو تكملة للدورة المكملة للفكر 

  . ولن يكتمل الفكر إال من خالل الحرآة التي تتحكم فيها حريته وليست أهواءنا 
  

نفس والجسد                          سبب ضررا لل ى ال ت ة حت ذه الحرآ اف ه دخلوا في إيق ه حين توقف           أيها الكبار ال تت ه لقهر ل ، أن
  .  نشاطاته ، أنه طفل له قوانينه الخاصة التي تحكم نموه  
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