
مرحباً أيها األباء واألُمهات:
تعترب لغة اإلشارة لغة عاملية ، مثل أي لغة منطوقة أخرى. لغة اإلشارة التي ميكننا تعليمها لألطفال الذين 

يسمعون هي نسخة مبسطة تستخدم كلامت مختارة تساعد األطفال الصغار عىل التعبري عن إحتياجاتهم 

والتواصل حتى قبل أن يتعلموا الكالم. القدرة عىل التواصل تقلل من اإلحباط وتعزز التطور املبكر للغة 

حيث يبدأ األطفال يف ربط الكلامت واألفعال وتعلم معنى الكلامت. يف هذه النرشة ، ستجد طرقاً سهلة 

إلرشاك طفلك يف تعلم لغة اإلشارة البسيطة.

نشاطات:
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨ شهراً(

 إشارات: "املزيد" ، "إنتهيت" ، "كل"

 املواد:

 وجبة غداء أو وجبة خفيفة لطفلك

 كريس مرتفع / صينية الطعام

إشارات "املزيد" "كل"  "إنتهيت" )إضغط هنا لإلشارات(

 التعليامت:

 ضع بعض الطعام عىل صينية الطعام أو إبدأ بإطعام طفلك.

 دع الطفل يأكل ويستكشف الطعام.

 إسأل طفلك عام إذا كان يريد "املزيد" من الطعام عن طريق نطق الكلمة ببطء و عمل اإلشارة.

 إستمر بإضافة املزيد من الطعام وشجع طفلك عىل تكرار الكلامت واإلشارات.

عندما ال يرغب طفلك يف املزيد من الطعام ، قل وإستعمل إشارة "إنتهيت" وقم بإزالة الطعام من 

الصينية.

إضغط هنا للمزيد من الكلامت بلغة اإلشارة.

األطفال من ) ١٩ شهراً  - ٢.٥سنوات(

اللعب والتعلم

 املواد:

 ألعاب مختلفة )كرة ، قطار ، سيارات ، دمية ، إلخ.(

إشارات ألسامء األلعاب )موجودة يف الرابط يف األسفل(

 التعليامت:

 أعِط األلعاب لطفلك ودعه يلعب.

 عندما يلتقط الطفل لعبة )مثل كرة( ، أظهر لطفلك إشارة اللعبة )إعمل إشارة  الكرة(.

إستمر يف التفاعل مع طفلك للحصول عىل ألعاب أخرى وأطلب من طفلك نطق الكلامت وعمل اإلشارات 

 من بعدك.

حاول إستخدام إشارات أخرى مثل "إلعب" و "دورك" و "دوري" وما إىل ذلك.

إضغط هنا إلشارات إللعاب مختلفة.

األطفال من )  ٢.٥-٥ سنوات(

إنطلق ، توقف ، إنتظر

 املواد:

إشارات "إنطلق","توقف",  "إنتظر" )إضغط عىل كل كلمة ملعرفة اإلشارة(

 التعليامت:

 صف جميع الالعبني يف جانب واحد )ميكنك لعب هذه اللعبة يف الخارج أو يف غرفة كبرية يف الداخل(.

 سيكون العب واحد هو الذي يعمل اإلشارة عىل الجانب اآلخر.

 يعمل الالعب إشارة "إنطلق" ويتقدم الالعبون إىل األمام حتى يعمل الالعب إشارة "توقف".

 الجميع ينتظرون دون أن يتحركوا بينام يشري الالعب إشارة "إنتظر".

 عندما يعمل الالعب إشارة "إنطلق" ، يتحرك الجميع لألمام مرة أخرى حتى يعمل "توقف" مرة أخرى.

 إذا مل يتوقف الراكض عند عمل إشارة "توقف" - يجب أن يعود إىل البداية.

إستمر عىل هذا النحو حتى يصل أول شخص  إىل خط النهاية فيصبح اآلن  الالعب الذي يعمل اإلشارة.

إضغط هنا للمزيد من أنشطة لغة اإلشارة.

األطفال من ) ٤-٦سنوات(

خمن ما أكون

  املواد:

ألعاب وأشياء مختلفة

 التعليامت:

 إخرت لعبة ، خبأها خلف ظهرك ، وصفها بإستخدام اإلشارات.

 إجعل طفلك يخمن ما هو اليشء الذي تخفيه.

 دع طفلك يتناوب األدوار يف تخمني ووصف اللعبة.

من يخمن معظم األلعاب يفوز باللعبة.

إضغط هنا لتتعلم عمل اإلشارات للحيوانات.

األطفال من ) ٦-١٢سنوات(

لعبة من غري كالم  لِلغة اإلشارة للحروف األبجدية

 املواد:

 ورق

 مقص

 قلم

وعاء

 التعليامت: 

 إضغط هنا ملشاهدة فيديو "تعلم الحروف األبجدية"  بلغة اإلشارة .

 تدرب عىل اإلشارات وأنت تشاهد الفيديو.

 قص الورق عىل شكل قطع مربعة صغرية.

 أكتب كل حرف من الحروف األبجدية عىل قطع منفصلة من الورق وضعها يف وعاء.

يختار أحد الالعبني بطاقة من الوعاء ويعمل إشارة الحرف املختار عىل اآلخرين )عىل سبيل املثال: إذا 

 إخرتت الحرف ب ، فإنك تعمل إشارة الحرف ويجب عىل الالعبني اآلخرين تخمينه.

للمزيد من التحدي أكتب كلامت مختلفة عىل قطعة من الورق )عىل سبيل املثال: املزيد ، شكرًا لك ، 

 نعم ، ال ،  يل ، من فضلك ، إلخ(.

إعمل إشارة الكلمة التي تختارها ، وعىل الالعبني اآلخرين تخمني الكلمة.

إضغط هنا لتتعلم املزيد من اإلشارات لألشياء.
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لغة اإلشارة

تعلم مع طفلك.

حاول إستخدام كلامت / إشارات مختلفة كل يوم مع طفلك.

قل الكلامت ببطء ووضوح وأنت تفعل اإلشارات.

كن ثابتا  كلام تدربت أكرث ، كلام بدأ طفلك يف إستخدام لغة اإلشارة للتواصل بشكل أرسع.

https://www.youtube.com/watch?v=GI_KoHTgfjw
https://www.parenting.com/activities/baby/baby-sign-language-words-to-know/
https://www.youtube.com/watch?v=kLNecAikHa4&feature=youtu.be
https://www.babysignlanguage.com/dictionary/w/wait/
https://www.babysignlanguage.com/dictionary/s/stop/
https://www.babysignlanguage.com/dictionary/g/go/
https://kidcourses.com/sign-language-asl/
https://www.youtube.com/watch?v=urGIbCsCgNg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lYhAAMDQl-Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EFdIE11qnko&feature=youtu.be
mailto:childcaremain@ncce1.org

