VIRTUAL CHILDCARE
PARENT SUPPORT
SERVICES

VOLUM E #98

ثالث طرق للتواصل – التحدث،
التناوب ،اإلستامع

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

التواصل أمر أسايس لنمو األطفال ،يحتاج األطفال إىل القدرة عىل الفهم والتفهم .التواصل هو أساس
العالقات ورضوري للتعلم واللعب والتفاعل اإلجتامعي .التحدث إىل طفلك هو أكرث من مجرد قول
كلامت .من املهم اإلنتباه إىل عدد الكلامت التي تقولها ،وأيضاً لنوعية تلك الكلامت .يف هذه النرشة،
ستكتشف كيفية التواصل بشكل فعال مع طفلك من خالل التحدث ،والتناوب ،واإلستامع.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )
إفتحهم وأغلقهم

(إفتح وأغلق يديك أمام الطفل) Open, shut them, Open shut them,
(صفق يف كل مرة تقول) Give a little clap clap clap
(إفتح وأغلق يديك أمام الطفل) Open, shut them, open, shut them,
(ربت عىل رجليك يف كل مرة تقول) Lay them in your lap lap lap
Creepy crawly, creepy crawly,
(حرك أصابعك ببطء نحو صدر الطفل حتى ذقنه) Right up to your chin chin chin
(إفتح فمك) Open up your little mouth
(ضع يديك برسعة خلف ظهرك) But do not let them in in in
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إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية “?.”Where is Thumbkin
i

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

لعبة الهاتف

املواد:

هاتف لعبة أو هاتف حقيقي

التعليامت:

إحصل عىل هاتفني وتظاهر أنك تطلب رقم طفلك للتتكلم معه.
شجع طفلك عىل إلتقاط الهاتف والرد عليك.
علم طفلك قول "آلو" عندما يرد عىل الهاتف.
إستخدم هذا النشاط كفرصة لتوسيع مفرداته وإقامة محادثة.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)
إحزر ما بداخل الصندوق

املواد:

صندوق متوسط أو كبري الحجم
أشياء مختلفة من جميع أنحاء املنزل
مقص

التعليامت:

إعمل ثقباً يف الصندوق ليناسب يدي طفلك.
تأكد من اخباره أنه من غري املسموح النظر يف الثقب.
ضع شيئاُ يف الصندوق .دع طفلك يتحسس اليشء ويصفه.
تناوبا يف تخمني األشياء املختلفة.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

كيك البومة

املواد:

علبة واحدة من خليط كيك الشوكوالته ،باإلضافة إىل املكونات املوجودة عىل العلبة
علبة واحدة من كرميا الشوكوالته الجاهزة
أربعة وعرشون اوريو منفصلة
مثانية وأربعني حبة أم&أم شوكوالته صغرية
أربعة وعرشون حبة أم&أم برتقالية صغرية
صينية املافن
ورق الكب كيك
عود األسنان

التعليامت:

سخن الفرن إىل درجة حرارة  350فهرنهايت.
ضع ورق الكب كيك يف صينيتان .يف كل صينية  12كب كيك.
حرض خليط الكب كيك حسب التوجيهات املوجودة عىل العلبة.
إسكب خليط الكب كيك يف الصواين وأخبز ملدة  22إىل  25دقيقة .دعها تربد.
ضع كرميا الشوكوالته عىل الكب كيك .إصنع خطني يف األعىل لألذنني.
ضع أنصاف األوريو فوق الكب كيك مع توجيه الجانب األبيض ألعىل.
إستخدم حبوب أم & أم البنية والربتقالية للعيون واألنف.
يعد الخبز مع األطفال فرصة رائعة إلثارة املحادثة وتوسيع املفردات ،مام يشجعهم عىل التحدث عام
يفعلونه.
إضغط هنا لقراءة “ ”Big Pigبقلم جويل م .وود

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

توجيهات عمياء

املواد:

أربعة أشخاص أو أكرث
عصابة للعينني
مكان مفتوح
عوائق مختلفة مثل صناديق ،كرايس أو كتب

التعليامت:

إعمل مسارا ً بإستعامل العوائق املختلفة التي لديك.
قسم الالعبني إىل فريقني ،العبان يف كل فريق .ضع عصابة العينني عىل شخص واحد من كل فريق ودعهم
ّ
يقفون عىل خط البداية.
يجب عىل الشخص الثاين من كل فريق توجيه الشخص الذي عيناه معصوبتان خالل العوائق عن طريق
توضيح اإلتجاهات.
تشجع هذه اللعبة التعاون والعمل الجامعي والثقة ،وهو أمر حاسم للتواصل الفعال.

إضغط هنا أللعاب املفردات.

نصيحة اليوم:
قم برسد تجربتك الخاصة .تحدث عام تراه وتشعر به وتفكر فيه وتفعله .ميكنك بناء مفردات
طفلك ومساعدته عىل فهم العامل مبشاركة تجاربك من خالل اللغة.
إستخدم الكالم املتوازي .تحدث مع طفلك عام يفعله ،أو يراه ،أو يسمعه ،أو يتذوقه ،أو يلمسه.
صف ما يفعله وأنظر إىل وجه طفلك عندما تتحدث معه عن األشياء املوجودة يف بيئته املبارشة.
كن دقيقاً .إستخدم لغة وصفية وكن دقيقاً.
تحدث عن املايض والحارض .إستخدم لغتك ملساعدة طفلك عىل تذكر األشياء التي شاهدها
وفعلها أو التي يراها ويفعلها حالياً.
إثراء اللغة .قم بتوسيع مهارات طفلك اللغوية عن طريق تحويل لغته البسيطة إىل جمل أطول
وأكرث تعقيدا ً .بدل "املزيد" إىل "هل تريد تناول املزيد؟" ميكنك إثراء لغة طفلك من خالل
مساعدته عىل تعلم طرق أفضل لقول يشء ما.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

