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طرق إلثارة اإلهتامم
باملوسيقى

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

املوسيقى لغة عاملية ال تعرف حدودا ً .تثري مشاعر وأحاسيس مامثلة لدى البرش يف جميع أنحاء العامل.
بغض النظر عن خلفيتهم الثقافية ،يتفاعل األطفال مع األوتار والنغامت واأللحان بالتاميل العفوي أو
التصفيق أو الرضب بالقدم .تعزز املوسيقى جميع مجاالت تنمية الطفل :الفكرية ،اإلجتامعية ،العاطفية،
الحركية ،اللغة والتعلم .املوسيقى تساعد الجسم والعقل عىل العمل معاً .يساعد الغناء األطفال عىل
تعلم وحفظ األصوات ومعاين الكلامت .يعزز الرقص عىل املوسيقى النمو الجسدي لألطفال ويسمح
لهم مبامرسة التعبري عن الذات .يف هذه النرشة ،ستجد أفكارا ً من شأنها أن تحفز طفلك عىل إستكشاف
املوسيقى بعدة طرق.

األنشطة:

األطفال من (  ٣أشهر ١٨-شهراً)

طابت ليلتك حبيبي
املواد:

إضغط هنا لإلستامع إىل “. ”Lullaby and Good Night
كلامت أغنية ”Lullaby and Good Night“:
Lullaby and good night
Now the day time is over
Time to slip up to your dreamland
I will keep you safe and warm

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
جسمك آلة موسيقية
التعليامت:
إسأل طفلك عن األصوات التي ميكنه إصدارها بشفاهه ،لسانه ،أسنانه ،يديه ،قدميه وأجزاء الجسم
األخرى.
تناوبا عىل عمل أصوات جديدة بإستخدام أجزاء مختلفة من الجسم وقلدا بعضكام البعض.
إنها طريقة رائعة لتجربة األصوات.
إضغط هنا و هنا لتتعلم كيف تصنع املوسيقى بجسمك.

Lullaby and good night
There is nothing to fear
Lullaby and good night
When you wake I’ll be near

التعليامت:
قم بغناء هذه التهليلة أو غريها لطفلك أثناء وقت نومه.
إضغط هنا للمزيد من املوسيقى لطفلك.

األطفال من (  ١٩شهراً ٢.٥ -سنة)

ط ّبل وإستمع

املواد:
صينية الخبز
وعاء بالستييك
ملعقة خشبية

التعليامت:
ضع املواد عىل األرض وأدعو طفلك إلستكشافها.
ميكنك الغناء أو التحرك عىل اإليقاع مع طفلك أثناء التطبيل.
أترك املواد يف متناول طفلك حتى يتمكن من إستخدامها أثناء النهار.

األطفال من ( ١٢-٦سنوات)
كن ملحناً
املواد:
أوراق
أقالم تلوين
التعليامت:
قم بإنشاء قامئة بالرموز التي تشري إىل األصوات التي متثلها (مثالً ،نجمة تعني "تصفيق" دائرة
تعني"الرضب بالقدم" مثلث يعني"الرضب عىل الطاولة" ومربع يعني"فرقعة األصابع").
إستكشف األصوات املختلفة وإخترب كيف تعمل معاً يف تسلسل.
مبجرد إنشاء سلسلة من األصوات التي تريدها ،قم بتدوينها بإستخدام الرموز.
عند اإلنتهاء من تلحني املقطوعة ،إلعبها لعائلتك أو أصدقائك.
إضغط هنا ملشاهدة الرسوم املتحركة وراء “ ”Four Seasonsبقلم أنطونيو فيفلدي.
إضغط عىل أسم اآللة لسامع صوتها :القانون من سوريا ،السانتور من إيران ،القيثارة من هاواي ،العود
من الرشق األوسط ،الناي من اليابان ،نوجني من مايل ،إرهو من الصني ،مورن خور من مانغوليا.

إضغط هنا للمزيد من املعلومات حول الغناء مع طفلك.
إضغط هنا لإلستامع إىل املوسيقى.

األطفال من (  ٥-٢.٥سنوات)

الرسم باملوسيقي
املواد:
 CDاو راديو
أوراق
أقالم تلوين

التعليامت:
إخرت ثالث مقطوعات موسيقية بإيقاع ومزاج وإسلوب مختلف (ميكنك إستخدام عينات املوسيقى أدناه)
أطلب من طفلك أن يغلق عينيه ويستمع إىل املوسيقى.
قم بتشغيل املقطوعات مرة أخرى وشجع طفلك عىل إنشاء صور مختلفة مستوحاة من كل قطعة.
إسأل طفلك ماذا يشعر عند سامعه املوسيقى.
إضغط هنا للحصول عىل موسيقى رسيعة وعميقة ،إضغط هنا للموسيقى البطيئة واملريحة عىل الغيتار
الكالسييك والناي ،إضغط هنا للموسيقى الدرامية للكامن واألوركسرتا.

نصيحة اليوم:
شجع طفلك عىل اإلستامع إىل أنواع مختلفة من املوسيقى (موسيقى البوب ،الكالسيكية ،الشعبية ،املحلية،
الخ).
كرر األغاين كثريا ً.
إستكشف اآلت موسيقية مختلفة.
قم بعمل أصوات صوتية مختلفة وشجع طفلك عىل تقليدك أو عمل أصوات خاصة به.
تحرك مع املوسيقى.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

