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ت ّعلُم اللغة و حبها

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

يعد تطور اللغة جزءا ً مهامً من منو الطفل والقدرة عىل التواصل والتعبري عن املشاعر وفهمها .كام
أنه يدعم التفكري وحل املشكالت وتطوير العالقات والحفاظ عليها .إن تعلم وفهم اللغة وإستخدامها
واإلستمتاع بها هي الخطوة األوىل واألساس يف تعلم القراءة والكتابة .يف هذه النرشة ،سنقدم أنشطة من
شأنها تشجيع طفلك عىل تعلم اللغة و حبها.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )

حقيبة الغموض

املواد:

مجموعة من األشياء املختلفة عىل سبيل املثال:لعبة محشوة ،قلم تلوين ،ليغو ،هاتف ،قبعة ،وما إىل ذلك.

صنع دفرت للصور

صور لطفلك وعائلتك.
بطاقات أو ورق مقوى مقصوص بحجم الصور.
صمغ
قطعة قصرية من خيطان الغزل

التعليامت:

ألصق صور طفلك واألشخاص املهمني يف حياته عىل الورق املقوى أو البطاقات.
إصنع ثقباً يف أعىل الزاوية اليرسى لكل بطاقة ،أدخل الخيط يف الثقب وأربطهام معاً.
شارك الكتاب مع طفلك.
شجع طفلك عىل قلب الصفحات واإلشارة إىل األشخاص املوجودين يف الصور "وقراءة" الكتاب.
كن قارئاً نشطاً أو مستمعاً جيدا ً ،تبادل األفكار مع طفلك.
إضغط هنا لإلستامع إىل “ ”You Are (Not) Smallبقلم آنا كانغ.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
املواد:

كيس ورق أو كيس بالستييك
وشاح

التعليامت:

ضع األشياء التي جمعتها يف الكيس وتأكد من أن طفلك ال ميكنه رؤية ما بداخله.

إعصب عيني طفلك ودعه يدخل يده يف داخل الكيس.
شجع طفلك عىل إختيار يشء واحد ،وملسه ووصفه.
دع طفلك يخمن ما يف يده.
إنزع العصابة عن عينينه للتحقق مام إذا كان تخمينه صحيحاً أم خاطئاً.
إستمر يف التناوب مع طفلك والوصول إىل داخل الكيس إلكتشاف املزيد من األشياء.
عند إستخراج جميع األشياء من الكيس ،شجع طفلك عىل إضافة املزيد من الكلامت الوصفية لألشياء.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

إضغط هنا للمزيد من األلعاب.

خذ طفلك إىل غرفة الجلوس أو الحي أو محل البقالة ،وما إىل ذلك.
أثناء امليش ،إخرت فئة من األشياء التي تريد الرتكيز عليها ،مثل أنواع األثاث يف غرفة الجلوس ،أو الحيوانات
املوجودة يف الحي ،أو الخرضوات املوجودة يف محل البقالة.
أرش إىل بعض األشياء وسمها بصوت عالٍ .إمنح طفلك وقتاً لإلستامع إىل كل كلمة وتكرارها من بعدك.
عىل سبيل املثال" ،أريكة ...مسند القدم ...طاولة القهوة."...
تذكر أن تتحدث بوضوح وببطء ،وإجعل هذا النشاط قصريا ً ولطيفاً.
إتبع تعليامت طفلك وكرر الكلامت التي يقولها.
إضغط هنا للمزيد من أنشطة تطوير اللغة.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

املفردات و امليش

التعليامت:

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)

رمي كرات الثلج عىل أحرف األبجدية

املواد:

كرات بينغ بونغ
ورق
أقالم تلوين
رشيط الصق

التعليامت:

قص الورق إىل قطع صغرية.
أكتب حرفاً واحدا ً عىل كل قطعة من الورق وألصقها عىل الحائط.
إرشح لطفلك كيفية لعب هذه اللعبة :التظاهر بأن كرات البينغ البونغ كرات الثلج ثم رميها عىل الحروف
املستهدفة.
سمِ حرفاً ،شجع طفلك عىل البحث عنه عىل الحائط ورمي كرة الثلج عليه.
ميكنك لصق بعض الحروف عالياً عىل الحائط لجعلها أكرث صعوبة.
تناوبا عىل تسمية الحروف ورمي الكرات.
إضغط هنا للمزيد من أنشطة القراءة والكتابة.
إضغط هنا لإلستامع إىل “ ”Dr. Seuss’s ABCبقلم دكتور سوس.

تأليف قصيدة أبجدية إلسمك

املواد:

قلم رصاص
قطعة من الورق

التعليامت:

تستخدم القصيدة األبجدية الحروف يف الكلمة لبدء كل سطر من القصيدة .كل سطور القصيدة تتعلق أو
تصف كلمة املوضوع الرئييس.

إضغط هنا لرؤية بعض األمثلة.
فكر يف كلامت أو عبارات أو جمل كاملة تصفك.
أكتب إسمك عامودياً.
أنظر إىل الكلامت أو العبارات أو الجمل وإخرت تلك التي تبدأ بأحرف إسمك.
ضعهم عىل األسطر التي تبدأ بالحروف نفسها.
إمأل جميع األسطر لعمل قصيدة.
إقرأ قصيدتك وشارك أفكارك مع أصدقائك أو عائلتك.
إضغط هنا للمزيد من األلعاب واألنشطة الشعرية.

نصيحة اليوم:
إجعل قراءة الكتب جزءا ً من روتني طفلك اليومي.
شجع طفلك عىل إتخاذ الخيارات.
إطرح أسئلة مفتوحة.
سمِ األشياء املحيطة بطفلك ودعه يتدرب عىل تكرار الكلامت الجديدة.
إهتم بطفلك وكن عىل مستواه الجسدي عندما يتحدث معك.
إستخدم التلفزيون والشاشات بإعتدال.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

