
رمي كرة املفردات
املواد:

كرة

التعليامت:

دع الجميع يقفون يف دائرة.

إخرت فئة من املفردات مثل: الطعام والحيوانات والوظائف، وما إىل ذلك.

يرمي الالعب األول الكرة إىل العب آخر ويقول كلمة من الفئة املختارة بلغة األم.

عىل الالعب الذي ميسك الكرة أن يقول كلمة أخرى بلغة األم من تلك الفئة، ويرمي الكرة إىل الالعب 
التايل.

إذا أعاد الالعب قول ذات الكلمة، أو إستغرق وقتاً طويالً أو مل تكن الكلمة تنتمي إىل الفئة املختارة، 
فيجب عليه غناء أغنية بلغة األم، أو الرقص، وما إىل ذلك.

بعد أن ينتهي الالعب من أدائه، يختار فئة مفردات مختلفة، وتستمر اللعبة.

خالل اللعبة، يُطلب من جميع أفراد األرسة إستخدام لغتهم األم للتواصل.

إضغط هنا لقراءة الكتب بلغات مختلفة.

هل تعلم؟
يتم اإلحتفال باليوم الدويل للغة األم سنوياً يف 21 شباط )فرباير( منذ عام 2000، لتعزيز الثقافة اللغوية 

والتنوع.

هناك ما يقدر بنحو 7097 لغة يف العامل.

تشري التقديرات إىل أن 33%  من اللغات املنطوقة يف العامل معرضة للخطر.

كل أسبوعني تختفي لغة وتأخذ معها تراثاً ثقافياً وفكرياً  كامالً.

 40% من سكان العامل ال يحصلون عىل التعلم بلغتهم األم.

نصف سكان العامل يتحدثون 23 لغة فقط من كل لغات العامل )0.3%  من كل لغات العامل(. تشمل هذه 
اللغات: املاندرين واإلسبانية واإلنكليزية والعربية.

اإلنكليزية والفرنسية هام اللغتان الرسميتان يف كندا ولكن 20%  من سكان كندا يتحدثون لغات أخرى 
غري اإلنكليزية والفرنسية يف املنزل.

اللغات األكرث شيوعاً املستخدمة يف كندا إىل جانب )اإلنكليزية والفرنسية( هي: املاندرين والكانتونيز 

والبنجابية واإلسبانية والتاجالوج والعربية.

هناك 67 لغة أصلية عىل قيد الحياة يف كندا ويتحدث بها 0.6% من السكان الكندين.

مرحباً أيها األباء واألُمهات،
تلعب اللغة دوراً مهامً يف التنمية البرشية. فهي تسمح لنا بالتواصل مع اآلخرين، وإقامة العالقات، 

وتجذير أنفسنا يف ثقافتنا. لدينا جميعاً لغة أم واحدة عىل األقل، وهي اللغة التي تم نقلها إلينا منذ 
الوالدة. إنها اللغة األوىل التي تعلمناها للتعبري عن أنفسنا وإكتساب الخربات واملعرفة. تشري األبحاث 

إىل أن األطفال الذين لديهم أساس قوي للغة األم يتعلمون لغة ثانية بسهولة أكرث. يتعلم األطفال بشكل 
أفضل من األشخاص الذين يتحدثون اللغة جيداً وأنت أفضل منوذج لطفلك عندما تستخدم اللغة التي 

تعرفها بشكل أفضل. تساعد اللغة األم األطفال عىل تقدير خلفيتهم الثقافية بشكل أفضل، وفهم من هم، 
وتوفر رابطاً ألفراد األرسة واملجتمع. باإلضافة إىل ذلك، هناك العديد من الفوائد للتحدث بأكرث من لغة: 

هي تحسني الذاكرة، وتحسني وظائف الدماغ، ومهارات التفكري النقدي املتطورة، وتعزيز  الرتكيز. يف هذه 
النرشة، نشجعك عىل اإلعتزاز بلغتك األم، ونقدم أفكاراً حول كيف ميكنك أنت وعائلتك الحفاظ عىل هذا 

الجزء املهم من تراثك الثقايف وتنميته.

أنشطة لجميع أفراد األرسة
 

إتصل يب

املواد:

هاتفان ألعاب أو هاتفان قدميان

التعليامت:

عندما تجتمع عائلتك معاً، إستخدم الهواتف القدمية أو هواتف األلعاب لإلتصال ببعضكام البعض.

يجب عىل الجميع إستخدام لغة األم فقط.

يختار الشخص األول فرداً واحداً من العائلة ويقوم مبكاملة هاتفية وهمية.

الشخص الذي يتم اإلتصال به يرد عىل الهاتف.

تحدث عن كل يشء )الطقس، الكتب، أفراد األرسة، والطعام( بلغتك األم.

إضغط هنا للحصول عىل أفكار لتحسني مفردات طفلك.

 

ساعدين يف العثور عليه

املواد:

صندوق

أشياء عشوائية من أنحاء املنزل 

التعليامت:

يحمل أحد أفراد األرسة الصندوق الذي يحتوي عىل األشياء ويصف شيئاً واحداً من الصندوق بلغة األم 
للعائلة.

الالعب األول الذي يعرف اليشء الصحيح من الصندوق يف أقرص وقت ممكن.

ميكن ألحد أفراد األرسة عمل مخطط وتسجيل أسامء األشياء التي تم العثور عليها ووقت البحث لكل فرد 
من أفراد األرسة.

ميكنك أيضاً لعب هذه اللعبة التي تصف األشياء املختلفة يف جميع أنحاء الغرفة.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.
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أهمية لغة األم

تحدث لغتك األم مع عائلتك يف املنزل أثناء األنشطة اليومية.

إقرأ  كتب بلغتك األم مع طفلك.

قم بغناء األغاين التي تتذكرها من طفولتك، األغاين هي طريقة رائعة لألطفال لحفط الكلامت 

وتركيب اللغة.

شارك القصص والحكايات مع طفلك.

إجتمع مع أشخاص يتحدثون نفس اللغة ملنح طفلك فرص التحدث بها خارج منزلك.

شارك مع طفلك يف األحداث الثقافية يف مجتمعك للحفاظ عىل إرتباطهم بخلفيتهم الثقافية.

 

إضغط هنا لقراءة املزيد عن أهمية تعليم طفلك لغتك األم.

http://www.childrenslibrary.org/icdl/SearchWorld?area=1&type=image&ilang=English
https://bilingualkidspot.com/2016/06/13/improve-your-childs-vocabulary/
https://multilingualparenting.com/2014/03/12/fun-word-play-language-activities/
https://parenting.firstcry.com/articles/why-and-how-should-you-teach-mother-tongue-to-your-child/

