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إدعم مفردات طفلك

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

من أملهم تنمية مفردات األطفال حتى يتمكنوا من تطوير أللغة ومهارات ألقراءة وألكتابة ألالزمة للنجاح يف
الحياة .األطفال الذين لديهم مفردات غنية يتواصلون بشكل أفضل  ،وهم قادرون عىل وصف عواطفهم ،
مهم
ونقل أفكارهم  ،وإجراء محادثات أعمق  ،وأداء أفضل يف املدرسة .يلعب ألوالدان يف حياة أالطفال دو ًرا ً
يف مساعدتهم عىل تعلم كلامت جديدة.

نشاطات:

رياض أألطفال (من ٦ - ٤سنوات)
إنشاء قاموس ألكلامت
أملواد:

أالطفال الرضع (من  ١٨-٣شهراً)

دفرت

أالشارة إىل األشياء

ألوان أو قلم

أملواد:
األلعاب املفضلة
أدوات منزلية

ألتعليامت:

ألتعليامت:
أمسك لعبة وأرش إليها وقل أسمها.
عندما تذهب يف نزهة عىل األقدام  ،حدد األشياء يف البيئة  -طائر  ،زهرة  ،سيارة  ،إلخ .عرف طفلك عىل
ِ
كلامت مختلفة يومياً.
كرر ما يقوله طفلك.
إضغط هنا للمزيد من األفكار.

ساعد طفلك عىل العثور عىل كلمة جديدة  ،دع طفلك يكتبها يف ألدفرت ويرسم صورة لها.
دع طفلك يستمر يف إضافة كلامت جديدة بالصور  ،إثنان او ثالثة يف ألصفحة.
ميكن لطفلك أن يبدأ بتسمية األشياء واألنشطة املفضلة لديه.
أنظر إىل القاموس مع طفلك يف كثري من األحيان  ،وأقرؤا ألكلامت معاً.
الحقًا  ،شجع طفلك عىل إضافة كلامت جديدة أكرث تحديًا.
إضغط هنا للحصول عىل كتاب عن ألحيوانات وألكثري من الكلامت املتعلقة بالصحة.

أالطفال الصغار (من  ١٩شهراً  ٢.٥ -سنوات)

أطفال عمر املدرسة (من ١ ٢- ٦سنوات)

يوم ألغسيل

جرة ألكلامت

أملواد:
أملالبس التي يجب غسلها
منظفات ألغسيل
مشابك الغسيل (إن اردت نرشهم)

املواد:

ألتعليامت:
قم بفرز ألغسيل مع طفلك حسب أللون (داكن  ،فاتح).
قم بقياس منظف ألغسيل.
أطلب من طفلك مساعدتك يف وضع الغسيل يف ألغسالة وإضافة أملنظف.
عند أنتهاء دورة ألغسيل ،أطلب من طفلك مساعدتك يف وضع أملالبس يف أملجففة أو تعليقها عىل حبل
الغسيل.
خالل هذا ألنشاط  ،قم بوصف ما تفعله («نقوم بألفرز حسب اللون» « ،دعنا نضيف منظفًا إىل ألغسالة»
« ،نغسل أملالبس») وأكد عىل ألكلامت ذات الصلة (عىل سبيل املثال :املنظفات  ،ألنقع  ،الغزل  ،مشابك
الغسيل  ،وما إىل ذلك).
كرر ألكلامت عدة مرات يف جمل مختلفة.
إضغط هنا للعثور عىل املزيد من األفكار.

أطفال عمر ماقبل املدرسة (من  ٥-٢.٥سنوات)
مسرية ألتعلم

ورق وقلم
جرة او وعاء
ألتعليامت:
كل يوم  ،اكتب كلمة جديدة عىل قطعة صغرية من الورق وضعها يف ألوعاء.
يف نهاية األسبوع  ،اخرت ثالث كلامت عشوائية من ألوعاء وقم بعمل قصة بأستخدام هذه الكلامت.
أخرب قصتك لعائلتك.
أطلب من أفراد عائلتك أن يختاروا كلامتهم ويختلقوا القصص أيضً ا.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة مع كلامت مختلفة للتعلم.
إضغط هنا للحصول عىل قصة عن السفر وتعلم كلامت جديدة.

نَو ُد أن نسمع منك! من فضلك  ،أرسل لنا مالحظاتك أو
تعليقاتك أو اقرتاحاتك إىل عنوان الربيد االلكرتوين أدناه
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أملواد:
هاتف خليوي (جوال) أو كامريا
ورق وألوان
ألتعليامت:
أذهب يف نزهة مع طفلك وأطلب منه ألبحث عن الفتات مختلفة عليها كلامت (الفتات الطرق  ،الفتات
البناء  ،موقف الحافالت  ،الفتات يف املتاجر  ،إلخ).
دع طفلك يلتقط صورة لكل الفتة وساعده عىل قراءة ألالفتات.
عند العودة إىل املنزل  ،انظر إىل الصور م ًعا (إذا كان لديك طابعة  ،ميكنك طباعتها).
اطلب من طفلك رسم كل الفتة عىل الورق متري ًنا عىل كتابة كل حرف وقراءة ألالفتات.
إضغط هنا لقراءة كتاب مع طفلك.

نصيحة اليوم:
يحتاج األطفال أالستامع أىل كلمة جديدة عدة مرات قبل أن يبدأوا يف أستخدامها.
أستخدم كلامت جديدة يف أملحادثات مع طفلك.
إصحب كلامتك باألفعال أو اإلمياءات أو تعابري الوجه لفهم أفضل.
اقرأ كتابًا لطفلك أو معه كل يوم.
تحدث مع طفلك بلغتك األم للحفاظ عىل أللغة.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

