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كيف يحدث التعلم؟" التعبري

مرحباً أيها األباء واألُمهات،

نواصل سلسلة النرشات التي تركز عىل كيفية حدوث التعلم يف املنزل من خالل عدسة األُسس األربعة.
التعبري هو األساس الرابع لكيفية حدوث التعلم .هو القدرة عىل التعبري عن نفسك بعدة طرق مختلفة.
عندما يكون الكبار مدركني وقادرين عىل فهم اللغات التي يستخدمها األطفال للتواصل واإلستجابة
لها ،فإنهم سيبنون إحساساً باإلرتباط ويعززون مهارات األطفال اللغوية ،ومهارات املحادثة اإلجتامعية،
والقدرات املعرفية .يف هذه النرشة ،سنقدم األنشطة التي تعزز التواصل بجميع أشكاله ،وتشجع التعبري
اإلبداعي عن األفكار.

األنشطة:

األطفال من (  ٣أشهر ١٨-شهراً)
التعرف عىل املشاعر
املواد:
صور أو كتب لتعابري وجوه الناس
التعليامت:
إجلس مع طفلك وأظهر له تعابري وجوه األشخاص املختلفة.
سمِ وقلد تعابري الوجوه املختلفة يف الصور.
شجع طفلك عىل تقليدك.
إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية “.”The Feelings Song

األطفال من (  ١٩شهراً ٢.٥ -سنة)
فن املوسيقى

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
الفن املفتوح
املواد:
مجموعة متنوعة من املواد عىل سبيل املثال :خيط ،صحون ورقية ،صواين الستايروفوم ،عيدان البوظة،
ورق مقوى ،أقالم تلوين ،علب املناديل ،وأغطية الزجاجات ،وما إىل ذلك.
صمغ
رشيط الصق
مقص
التعليامت:
وفر مجموعة واسعة من املواد وأدعو طفلك إلستكشافها.
إسأل طفلك عن كيفية عمل هذه املواد معاً أثناء إستكشافها.
شجع طفلك عىل إستخدام املواد وإبتكار يشء فريد.
أطلب من طفلك أن يصف ما إبتكره وكيف إستخدم املواد.
ميكن لطفلك أن يؤلف قصة حول إبتكاراته.
شجع طفلك عىل اإلستمرار يف جمع املواد املختلفة القابلة إلعادة التدوير وإستخدامها يف مشاريع فنية
مستقبلية.
إضغط هنا إلفكار فنية وحرفية لتعزيز التعبري اإلبداعي.

املواد:
رشيط الصق
ورقة كبرية
أقالم تلوين من الشمع
موسيقى

التعبري عن املشاعر بالصور والكلامت

التعليامت:
إلصق ورقة كبرية عىل الطاولة أو عىل األرض ِ
وأعط طفلك أقالم التلوين.
شغل نوع مميز من املوسيقى ،مثل الجاز ،أو األوبرا وشجع طفلك الرسم عىل الورقة أثناء اإلستامع إىل
املوسيقى.
الحظ كيف تلهم املوسيقى رسم طفلك.
شغل أنواع مختلفة من املوسيقى والحظ كيف يغري طفلك األلوان وأسلوب الرسم.
قد يستجيب طفلك بشكل طبيعي للموسيقى بإضافة حركات لجسمه والرقص أثناء الرسم مام يعزز
تجربته ومنفذا ً آخر للتعبري عن الذات.

املواد:
ألوان مختلفة من اللباد ( إذا مل يكن لديك ،ميكنك إستخدام قصاصات القامش أو ورق مقوى )
أقالم رصاص
أقالم تحديد
مقص
دفرت
أكياس سحاب
صمغ

إضغط هنا لإلستامع وقراءة “ ”Happy Hippo Angry Duckبقلم ساندرا بوينتون .

التعليامت:
قص رأساً بشكل بيضاوي كبري من اللباد بأذن واحدة عىل كل جانب.
أرسم وقص من األلوان األخرى العيون والحواجب واألفواه .وإستخدم أشكاالً مختلفة لتمثيل تعابري الوجه
مثل السعادة أو الغضب أو اإلثارة أو الحزن.
ضع قطع تعبريات الوجه يف كيس إلستخدامها الحقاً.
إلصق الرأس عىل غالف الدفرت .
إخرت قطع تعبريات الوجه من الكيس متى إحتجت إليها ورتبها عىل الرأس حسب مشاعرك يف ذلك اليوم.
أعد ترتيب األجزاء كلام تغري مزاجك.
أكتب فقرة أو قصيدة يف الدفرت عام حدث يف ذلك اليوم وملاذا شعرت بهذه الطريقة.
إقرأ كتابك وشارك أفكارك مع عائلتك أو أصدقائك.

األطفال من (  ٥-٢.٥سنوات)
مطاردة الدب
املواد:
إضغط هنا لإلستامع إىل “”We’re Going on a Bear Hunt
التعليامت:
إستمع إىل “ ”We’re Going on a Bear Huntمع طفلك وشجعه عىل املشاركة يف ترديد العبارات
املتكررة.
ساعد طفلك عىل تسمية جميع العقبات التي واجهته يف األغنية.
أطلب من طفلك أن يستخدم خياله وعمل حركات وإصدار أصوات إلضفاء الطابع الدرامي عىل األحداث
املختلفة يف القصة (املرور عرب حقل القمح ،فوق الجرس ،عىل الشجرة ،ويف الكهف) .
ميكن لطفلك إضافة املزيد من العقبات لهذه القصة والتفكري يف حركات وأصوات خاصة تصاحب كل
فكرة.
إمتدادا ً لهذا النشاط ،إد ُع طفلك للخروج بحثاً عن أوراق الشجر أو مطاردة طائر والقيام باملغامرات بينام
تواجهون العقبات الحقيقية أو الخيالية يف طريقكم.
إضغط هنا لقراءة “ ”We’re Going on a Leaf Huntبقلم ستيف ميتزجر.
إضغط هنا لإلستامع إىل“.”We’re Going on a Bear Hunt

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

إضغط هنا للمزيد من األنشطة ملساعدة األطفال عىل إستكشاف املشاعر.
تختتم هذه النرشة سلسلتنا املكونة من أربعة أسس لكيفية حدوث التعلم.
للمزيد من املعلومات عن كيف يحدث التعلم إضغط هنا.

نصيحة اليوم:
وفر مواد ذات إستعامالت متعددة لتشجيع التعبري خالل اللعب اإلبداعي.
شجع طفلك عىل اللعب بالكلامت واألصوات بإستخدام األغاين والقوايف.
إقرأ الكتب مع أو إىل طفلك وإستمع إليه وهو يروي القصص بطريقته الخاصة.
شجع طفلك للتعبري عن نفسه بلغته األوىل يف املنزل.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

