
رياض أألطفال )من ٤ - ٦سنوات(

                قافية 

  أملواد:

 ورق

 أقالم رصاص / الوان

 مسطرة

وعاء

  ألتعليامت:

 قم بعمل قامئة بكلامت من نفس ألقافية مع طفلك )عىل سبيل املثال: قبعة ، قام، قال، جلس ، قطة(.

 أصنع بطاقتني بنغو بأستخدام قلم رصاص و ورقة ومسطرة. أكتب كلامت من ألقامئة يف أملربعات.

 قص واحدة إىل مربعات )بكلمة واحدة يف كل مربع( ، ثم قم بطيها ووضعها يف وعاء.

شخص واحد يختار كلمة من الوعاء باقي الألعبني يجدون ألكلامت أملوجودة عىل بطاقاتهم يضعون دائرة 

 حولها.

أول العب يحصل عىل خمس كلامت عىل التوايل يفوز.

 إضغط هنا لقراءة قصة قافية »أريد قرًد« دانيال إريكو.

إضغط هنا السرتاتيجيات تعلم كيفية القراءة.

أطفال عمر املدرسة )من ٦ -٢ ١سنوات(

ما هو املفقود؟

  أملواد:

 ورق

 أقالم

كتب أو نص آخر

  ألتعليامت:

 يحصل كل العب عىل ورقة ويوقع أسمه عليها.

أطلب من كل العب نسخ فقرة واحدة من كتاب أو مصدر آخر ، مع ترك كلمتني أو ثالث كلامت. قم بكتابة 

 الكلامت املفقودة عىل ورقة منفصلة.

 تبادل األوراق بني الالعبني. تناوبوا عىل قراءة الفقرات وتخمني الكلامت املفقودة.

مينح الالعبون أنفسهم نقطة واحدة مقابل كل كلمة خمنوا أنها تعني نفس الكلمة الفعلية تقريبًا, الالعب 

الذي يحصل عىل أكرب عدد من النقاط يفوز. 

 إضغط هنا ملزيد من ألعاب القراءة.

إضغط هنا  لقراءة قصة بعنوان »القبلة التي فاتتها« ديفيد ميلينج.

أالهايل ألذين يقرؤون ألكتب يغرسون يف أطفالهم قيم أساسية: مثل متعة ألقراءة. ألقراءة لألطفال تطور 

أملهارة ألفكرية واللغوية, تُزيد التفكري النقدي , تُوسع تعلم أملفردات ألجديدة وتُحفز اإلبداع. يتعلم أالطفال 

ألذين يقرؤون يف سن مبكرة أن يسألوا ويفهموا ألعامل. ميكن أن يصبح أالهايل منوذًجا لتعليم أطفالهم عادات 

ألقراءة ألجيدة. يف هذه ألنرشة , ميكنك ألعثور عىل أنشطة ممتعة ومثرية لألهتامم, تشجع طفلك عىل 

القراءة.

نشاطات:
أالطفال الرضع )من ٣-١٨ شهراً(

تكلم وغني واقرأ

 ميكن لصوتك ان يهدأ و يبهج طفلك. يلتقط األطفال ألعاطفة التي يف صوتك وحركاتك و يقومون  بتكرار 

األصوات التي يسمعونها. يبدأ أالطفال يف فهم قراءة ألقصص يف سن مبكرة. تحدث إىل طفلك خالل ألروتني 

أليومي ، وقم بالغناء والقيام بالحركات, اصنع ألقصص أثناء تفاعلك مع طفلك , واقرأ ألقصص قبل وقت 

النوم.

  إضغط هنا  لقراءة قصة ما قبل النوم لطفلك.

إضغط هنا للحصول عىل أفكار للتعلم واللعب مع طفلك.

أالطفال الصغار )من ١٩ شهراً  - ٢.٥ سنوات(

 اقرأ يل 

 أملواد:

كتاب طفلك أملفضل مع ألرسوم ألتوضيحية ألجميلة

  ألتعليامت:

 اجعل القراءة بصوت عايل جزًءا من ألروتني أليومي لطفلك.

 اعطي كتب لطفلك للنظر إليها وملسها. اسمح لهم بتقليب الصفحات.

بينام تقرأ بصوت عايل ، توقف بني الحني واآلخر وأرش إىل ألحروف وألكلامت ثم أرش إىل ألصور التي متثلها. 

 سيبدأ طفلك يف فهم أن الحروف تشكل كلامت وأن الكلامت تسمي الصور.

 اثناء قراءتك للقصة، أطرح بعض األسئلة البسيطة حول ألقصة.

أرش إىل أشياء يف الكتب ميكن لطفلك أن يرتبط بها )عىل سبيل املثال ، "انظر إىل صورة القطة. هل تتذكر 

القطة التي رأيناها يف الخارج؟"(. 

 إضغط هنا لقراءة كتاب عن كلب يدعى بسكويت.

إضغط هنا لنصائح عن القراءة لآلباء األطفال الصغار.

 

أطفال عمر ماقبل املدرسة )من  ٢.٥-٥ سنوات(

ألعيص والحجارة - إعادة إنشاء القصة

  أملواد:

 عيص

 حجارة

 اشياء من جميع أنحاء املنزل

خيال

 ألتعليامت:

 إضغط هنا لقراءة قصة "عصا وحجر" لبيث فريي.

 أبحث عن األشياء املذكورة يف القصة واطلب من طفلك إعادة رواية القصة.

شاركهم يف رواية ألقصة واتبع خطواتهم حيث يشاركون معك قصتهم.

  إضغط هنا لنشاط عىل أصوات الحروف.

إضغط هنا ملامرسة لفظ األبجدية.

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076

VIRTUAL CHILDCARE 
PARENT SUPPORT 

SERVICES

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

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

CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

نصيحة اليوم:

كيف تشجع طفلك عىل ألقراءة :

 أعطيهم حرية األختيار.
أقرأ يف األماكن ألغري أملعتاد عليها مثال, قم بإنشاء زاوية قراءة , خذ كتابًا يف ألخارج , أصنع خيمة 

 قرأءة و أقرأ يف داخلها.
 حدد وقت للقراءة يف جدولك أليومي.

 اقرأ  ألكتب من أالنترينت.
 كن مهتام بقراءة أطفالك.

 عزز خيالهم من خالل تشجيعهم عىل كتابة قصصهم ألخاصة.
اقرأ  قصص ما قبل ألنوم يومياً.
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تشجيع حب القراءة 

BINGO

https://www.freechildrenstories.com/i-want-a-monkey-1
https://growingbookbybook.com/teach-me-how-to-read-strategies/
https://www.word-game-world.com/reading-games-for-kids.html
https://www.storylineonline.net/books/kiss-missed/
https://www.storyberries.com/bedtime-stories-whos-that-baby-books-for-babies/
http://brighterfuturesindiana.org/playandlearning/your-baby/activities/
https://cdn.tumblebooks.com/syndication/excite/iPad/videos/Biscuit.mp4
https://www.readingrockets.org/article/reading-tips-parents-toddlers
https://www.youtube.com/watch?v=2ncw2ZjMP9Y
https://www.pre-kpages.com/beginning-sound-sticks/
https://www.abcya.com/games/talk_to_me_alphabet
mailto:childcaremain@ncce1.org

