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أستكشاف األصوات

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

األصوات هي موجات من األهتزازات التي تصدرها األشياء ،نحن نسمع ماليني من األصوات املختلفة كل
يوم يف كل مكان نذهب إليه .إن إستامع األصوات التي تصدرها أشياء مختلفة يف البيئة  ،تثري الفضول
واألستكشاف وهام صفتان أساسيتان للتعلم .يف هذه النرشة  ،ستجد أنشطة من شأنها أن تشجع عائلتك
بأكملها عىل أكتشاف األصوات واإلستمتاع بها.

نشاطات:

أالطفال الرضع (من  ١٨-٣شهراً)

رياض أألطفال (من ٦-٤سنوات)

لعبة األوعية صوتية

لعبة صوت الجرة

أملواد:
أوعية بالستيكية ومعدنية
ملعقة خشبية

أملواد:
أربعة كؤوس شفافة و متشابهة
ماء
ملعقة خشبية أو عصا

ألتعليامت:
دع طفلك يستكشف األوعية.
راقب ما يفعلونه وعلق عىل ذلك.
قد يستكشف األطفال عن طريق النقر أو الرضب أو الرمي أو ملس األوعية.
إضغط هنا للمزيد من األفكار لطفلك.

أالطفال الصغار (من  ١٩شهراً ٢.٥ -سنوات)
لعبة هزازات ألصوت
أملواد:
عبوات بالستيكية ذات أغطية
أشياء صغرية لوضعها داخل العبوات  ،عىل سبيل املثال( :مشابك الورق والخرز والفاصوليا املجففة وامللح)
رشيط الصق
لتعليامت:
أمأل كل عبوة مبواد مختلفة إلنشاء تأثريات صوتية مختلفة  ،وأغلقها بإحكام (ميكنك لف ألرشيط االصق
حول الغطاء لتثبيته).
شجع طفلك عىل هز العبوات والحظ األصوات املختلفة التي تصدرها.
قم بتسمية األصوات (“عالية” “ ،ناعمة” “ ،قوية”  ،إلخ.).
إضغط هنا للعثور عىل املزيد من األفكار.

أطفال عمر ماقبل املدرسة (من  ٥-٢.٥سنوات)
لعبة إستكشاف طبقات الصوت
أملواد:
كلامت ملامرسة طبقات الصوت:
العصفور يقول “سيو سيو”  -طبقة عالية
البقرة تقول “مو”  -طيقة منخفضة
القطة تقول “مياو”  -طبقة عالية
الضفدع يقول"ريبيت"  -طبقة منخفض

لتعليامت:
رتب الكؤوس و ضعها يف خط واحد.
امألها باملاء (الكأس األول إمالءه كامالً ،والكأس الثايل إمالءه كامالً  ،والثالث  ، ١/٢واألخري .)١/ ٤
أستخدم ملعقة خشبية أو عصا للنقر بلطف عىل حافة كل كأس وإكتشف األصوات املختلفة التي
تصدرها الكؤوس.
حاول إنشاء نغمة أو لحن عىل الكؤوس.
إستكشف األصوات بوضع كمية مختلفة من املاء يف كل كأس.
إضغط هنا إلكتشاف املزيد من األصوات.

أطفال عمر املدرسة (من ١٢-٦سنوات)
لعبة تحدث معي
أملواد:
كوبان ورقيان
خيط طويل
قلم حاد لثقب األكواب
مقص
ألتعليامت:
إستخدم خيط طويل ( ٤أمتار).
قم بعمل ثقب صغري أسفل كل كوب.
باستخدام كل طرف من الخيط  ،مرره من خالل الثقب الذي صنعته يف اسفل الكوبان  ،واربط عقدة
كبرية حتى ال يقع الخيط من الكوب.
مع شخص اخر  ،امسكا الكوبان وابتعدا عن بعضكام البعض بحيث يكون الخيط بعيد مبا يكفي لجعله
ضيق.
بالتناوب  ،تحدث إىل الكأس (تحدث بصوت عايل او منخفض) بينام يستمع الشخص اآلخر بوضع الكأس
يف أذنه.
إضغط هنا ملعرفة املزيد عن األصوات.
إضغط هنا لسامع أصوات الطبول اليابانية.

ألتعليامت:
تدرب مع طفلك عىل الطبقات العالية واملنخفضة التي تصنعها الحيوانات.
إضغط هنا للعثور عىل املزيد من أصوات الحيوانات.

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

CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

نصيحة اليوم:
أذهب يف "نزهة أستامع" واكتشف األصوات :زقزقة الطيور  ،األصوات التي تصدرها العيص عند
الوقوف عليها  ،صوت السيارات ايل تسري يف الشارع  ،صوت ضحك األطفال  ،إلخ.
أنتبه لألصوات التي تصدرها األشياء التي تراها او تتعامل معا كل يوم  :آلة صنع القهوة  ،واملياه
الجارية  ،وخطوات قدمك  ،وما إىل ذلك.
أطلب من طفلك تقليد أصوات مختلفة ( مثل :أملطر  ،وصفارات اإلنذار  ،جزازة العشب  ،وما
إىل ذلك).
أستمتع مع طفلك بإصدار أصوات مختلفة  ،بتغيري درجة الصوت (عايل  -منخفض).
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

