
األطفال من )٤-٦ سنوات(
ماذا يوجد يف الحقيبة؟

املواد:

حقيبتان متطابقتان من األشياء، تحتويان أقالم رصاص، ومشابك الورق، واملصابيح، والِكلل، واملحايات، وما 
إىل ذلك. 

التعليامت:

إصنع مجموعتني وإجعل أعضاء املجموعة يجلسون واحداً خلف اآلخر عىل األرض أو  املقعد.

أعِط الشخص األول يف الصف الحقيبة املليئة باألشياء املذكورة.

يأخذ الشخص األول يف الصف شيئاً من الحقيبة وينظر إليه وميرره للخلف دون اإللتفاف.

عندما يصل اليشء إىل آخر شخص، سيخبأه يف حقيبة فارغة.

عندما تصبح جميع األشياء داخل الكيس، سيتعني عىل املجموعة ذكر جميع األشياء املخبأة.

املجموعة التي تتذكر معظم األشياء هي التي تفوز.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
هكذا نتدحرج 

املواد:

قلم حرب

ورق

حجر الرند

التعليامت:

أكتب قامئة باألسئلة التي تريد أن يجيب عليها األطفال.

ميكن أن تكون األسئلة عبارة عن أسئلة تثري اآلراء أو األفكار. عىل سبيل املثال: هل سيكون لدينا سيارات 
طائرة يف 2030؟

أعِط كل العب نسخة من هذه األسئلة وتأكد من ترقيمها.

تناوبوا يف رمي الرند. يتعني عىل الالعبني اإلجابة عىل السؤال من الرقم املوجود عىل الرند.

هذه فرصة رائعة للمراقبة، واإلنتظار واإلستامع.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

إضغط هنا ملعرفة املزيد عن The Hanen Program  الذي ميثل املراقبة، اإلنتظار، واإلستامع.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
املراقبة واإلنتظار واإلستامع هي أن تكون رشيكاً جيداً يف املحادثة، وإسرتاتيجية مهمة ميكنك إستخدامها 

مع طفلك طوال التفاعل. عندما تالحظ وتنتظر وتستمع، تفتح كل أنواع الفرص للتواصل وتكتشف أن 

طفلك يتواصل أكرث مام تظن. املراقبة هي اإلنتباه الوثيق ملا يقوله طفلك أو يفعله. اإلنتظار، مينح طفلك 

الوقت لبدء أو إظهار اإلهتامم بيشء ما. اإلستامع جوهري. بدالً يف التفكري فيام ستقوله، إستمع لطفلك 

حتى تتمكن من اإلستجابة بشكل مناسب ملا يقوله. يف هذه النرشة، سنقدم األنشطة التي ستساعد يف 
تطوير هذه املهارات. 

األنشطة:                        
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

خشخشة وتجعيد 

املواد:
قطع من ورق التغليف أو الورق العادي

التعليامت:
خشخش قطعة من الورق أو ورق التغليف، خارج خط رؤية طفلك عىل جانب واحد من جسمه.

إجعل صوت الخشخشة عىل الجانب اآلخر من جسمه.

قم بخشخشة الورقة فوق رأسه أو خلف ظهره. إذا كان يستمع بعناية، قد يضحك أو ينظر نحو الصوت 
أو يدير رأسه، أو يحاول اإلمساك بالورقة.

إضغط هنا لتعلم املزيد عن )املالحظة، اإلنتظار ،اإلستامع(.

 

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
االمساك بالرذاذ

 املواد:
كوب أو دلو

يوم ممطر

التعليامت:
عندما يبدأ املطر، أطلب من طفلك أن يضع دلواً أو قدحاً بالخارج.

إنتظر وشاهد املطر ميأل الكوب أو الدلو.

بعد إمتالء الكوب أو الدلو متاماً، قم بإحضاره إىل الداخل.

تخلص من املاء وضع الكوب أو الدلو يف الخارج تحت املطر مرة أخرى.

شاهد الدلو أو الكوب أثناء إمتالءه مبياه املطر. ستكون هذه طريقة مختلفة وممتعة لتعليم األطفال 
كيفية اإلنتظار.

إضغط هنا لقراءة “Waiting Is Not Easy!” بقلم مو ويليمز.

                               

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
ما الحيوان الذي يصدر هذا الصوت؟ 

املواد:
أصوات حيوانات مختلفة من اليوتيوب

وشاح

التعليامت:
إضغط هنا ألصوات الحيوانات.

ضع وشاحاً عىل عيني طفلك.

قم بتشغيل فيديو اليوتيوب ودع طفلك يخمن أي حيوان يصدر ذلك الصوت.

هناك طريقة أخرى للعب هذه اللعبة وهي أن تعطي طفلك ألعاباً أو صوراً للحيوانات، وأطلب منه أن

يدل عىل الحيوان الذي يصدر ذلك الصوت.

إضغط هنا لقراءة “The Listening Walk” بقلم بول شاويرز.  
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راقب، إنتظر، وإستمع

يف بعض األحيان من الصعب معرفة ما يدور يف ذهن طفلك. أخذ الوقت يف مالحظة لغة جسده 

وأفعاله وإمياءاته وتعابري وجهه تساعدك عىل إكتشافه.

قد يكون طفلك معتاداً عىل أي شخص آخر يقوم بالتواصل نيابة عنه. اإلنتظار سريسل له رسالة 

مفادها أنك مستعد له للرد عليك أو، من األفضل أن يأخذ زمام املبادرة بنفسه.

عندما تستمع إىل رسالة طفلك، فإنك تخربه أيضاً أن ما يقوله مهم بالنسبة لك. هذا يساعد عىل 

بناء ثقته وإحرتامه لذاته. 

https://childhood101.com/learning-games-for-speaking-listening-thinking/
https://www.myteachingstation.com/how-to-promote-your-child-listening-and-speaking-skills-with-fun-activities
http://www.hanen.org/CMSPages/PortalTemplate.aspx?aliaspath=%2fHome
http://www.mclellanhomecare.com/owl-observe-wait-listen/
https://www.youtube.com/watch?v=HTS_ohuhhPA
https://www.youtube.com/watch?v=Gg1AwImc86M
https://www.youtube.com/watch?v=BLs4r8lHUSg

