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العد ١,٢,٣

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

العد ليس فقط معرفة األرقام ولكن أيضً ا فهم معناها  ،ويحتاج األطفال إىل ألوقت والخربة لتعلمها .ميكنك
مامرسة العد بسهولة يف ألروتني اليومي مع األطفال .إن ألعد وألتعرف عىل األرقام مهارات يتعلمها األطفال
فضول .عندما
من خالل أللعب .كلام تحدثت عن األرقام وأرشت إليها يف الحياة الواقعية  ،كلام إزداد األطفال ً
تقرأ كت ًبا مع أطفالك  ،كن متعمدًا عىل اإلشارة إىل األرقام يف كل صفحة.

نشاطات:

أالطفال الرضع (من  ١٨-٣شهراً)

FIVE LITTLE DUCKS SONG

ألتعليامت:
غني األغنية وأظهر األرقام بأصابعك أثناء الغناء.
أعمل يف وجهك تعابري أثناء ألغناء.
األغنية متاحة هنا
للمزيد من أالغاين إضغط هنا

رياض أألطفال (من ٦ - ٤سنوات)
حجر ألزهر
املواد:
حجر ألزهر
ورق
قلم
ألتعليامت:
دحرج ألزهر وعد النقاط التي عليه.
أكتب عدد النقاط عىل قطعة من الورق.
إرسم دوائر بحسب عدد النقاط التي عىل ألزهر.
للمزيد من العد مع أنشطة الزهر إضغط هنا

أالطفال الصغار (من  ١٩شهراً  ٢.٥ -سنوات)
FIVE LITTLE MONKEYS SWINGING IN THE TREE SONG

ألتعليامت:
تظاهر بأن أصابعك قرود وأن يدك األخرى هي ألتمساح.
مثل األغنية أثناء الغناء.
تناوب مع طفلك عىل اخذ أالدوار مرة قرد ومرة متساح.
األغنية متاحة هنا
للمزيد من أغاين العد إضغط هنا

أطفال عمر ماقبل املدرسة (من  ٥-٢.٥سنوات)
بناء ألبنايات بإستخدام أملكعبات أملرقمة
املواد:
مكعبات مختلفة أو صناديق كرتون فارغة
ورق
رشيط الصق
ألوان
ألتعليامت:
قص ألورق إىل قطع مربعة صغرية.
أكتب االرقام من  ١إىل ١٠
قم بألصاق األرقام عىل أملكعبات.
اطلب من طفلك بناء بنايات بإستخدام أملكعبات أملرقمة.
إحسب عدد أملكعبات التي يستخدمونها.
إطلب من طفلك مامرسة ترتيب األرقام.

أطفال عمر املدرسة (من ١ ٢- ٦سنوات)
جمع كارتات أونو
املواد:
كارتات أونو (أو أي كارتات بأرقام)
قلم
ورق
ألتعليامت:
إفصل بطاقات األرقام عن كومة ألكارتات.
أصنع مجموعتني مختلفتني من ألكارتات :واحدة بإرقام  ٥وما دونها («املشكلة»)  ،واالخرى بأرقام صفر اىل
«( ٩إجابة»).
ضع عالمة الجمع ( )+عىل ورقة واحدة وعالمة املساواة (=) عىل ورقة أخرى.
أطلب من طفلك سحب بطاقتني من كومة «املشكلة» ووضع عالمة ألجمع بينهام.
ضع عالمة املساواة يف النهاية واطلب من طفلك معرفة مسألة ألجمع.
إخرت اإلجابة الصحيحة من كومة اإلجابة ألتي أنشأتها.
للحصول عىل هذه اللعبة وألعاب كارتات أونو إضافية إضغط هنا

للمزيد من أنشطة العد إضغط هنا

نَو ُد أن نسمع منك! من فضلك  ،أرسل لنا مالحظاتك أو
تعليقاتك أو اقرتاحاتك إىل عنوان الربيد االلكرتوين أدناه

CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

نصيحة اليوم:
عد خطواتك أثناء صعود الدرج
إطلب من أطفالك عد ألقفزات التي ميكنهم القيام بها
أسألهم عن عدد ألصحون التي ستحتاجها يف وقت العشاء
العد بلنسبة لألطفال يبتدأ باألساسيات
تتمحور معظم أنشطة األطفال حول الحديث ألتفاعيل
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

