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إعرض وتحدث

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

العرض والتحدث (أو العرض واملشاركة) هي أول فرصة لألطفال الصغار للوقوف أمام مجموعة صغرية
والتحدث .التحدث أمام املجموعة هو نشاط ف ّعال لتشجيع إستخدام اللغة الوصفية وتطوير قدرة الطفل
عىل إعادة رسد القصص مام يؤدي إىل تحسني مهارات التواصل التي تعترب مهمة طوال حياته .كام يطور
أيضاً القدرة عىل اإلجابة عىل اإلسئلة بشكل جيد .أن تكون جزءا ً من جمهور العرض واإلخبار هو أيضاً
جزء مهم من التعلم .األهم من ذلك أن الجمهور يحسن الجلوس واإلستامع عن كثب إىل الشخص وأن
يكون محرتماً .يف هذه النرشة ،سنقدم أنشطة عن العرض واإلخبار.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )
الشعور باألمان

املواد:

لعبة مفضلة

التعليامت:

أثناء إحتضان طفلك قبل القيلولة أو وقت النوم ،خذ معك لعبته املفضلة.
إجعل وقت النوم ممتعاً وجزءا ً من اليوم يتطلع إليه طفلك.
إلعب لعبة هادئة قبل الذهاب للنوم .عىل سبيل املثال ،دع طفلك إحضار لعبته املفضلة التي تجعله
يشعر باألمان.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

إظهار وإخبار مهارايت  -ربط رشيط الحذاء

املواد:

خيط بطول قدمني عىل األقل
ورق مقوى
أقالم تلوين

التعليامت:

سيتعلم طفلك مهارات جديدة أثناء منوه ،أعطه الفرصة ملشاركة وعرض هذه املهارات عىل أصدقائه
وعائلته.
أُدعو طفلك ملامرسة ومشاركة مهاراته يف ربط الحذاء.
أرسم شكالً لحذاء عىل قطعة من الورق املقوى.
اكتب عىل الورق املقوى أعىل ،أسفل يسار ميني ول ّون الحذاء بالطريقة التي تريدها.

إضغط هنا ملعرفة املزيد من اإلسرتاتيجيات حول العرض واإلخبار.

إعمل ثقوباً كبرية يف املكان املحدد ،مبا يكفي إلدخال الرشيط من خاللها.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

حان الوقت للعرض والتحدث .أد ُع طفلك ليتدرب عىل ربط رشيط الحذاء وعرض مهاراته ألصدقائه
وعائلته.

إختار وأخرب

املواد:

أشياء مختلفة (ألعاب صغرية ،بطاقات تهنئة ،مالعق ،أزرار ،أزهار ،بسكويت وما إىل ذلك).
سلة

التعليامت:

ضع السلة التي تحتوي عىل أشياء مختلفة أمام طفلك.

دع طفلك يختار أحد األشياء.
إطرح عىل طفلك سؤاالً بسيطاً مثالً" :ما الذي يعجبك فيه؟"" ،ملمسه ،رائحته ،طعمه ،شكله ،صوته؟" وما
إىل ذلك.
شجع طفلك التحدث عن اليشء الذي إختاره.

ميكن لطفلك مشاركة التقنيات التالية:
العقدة :إمسك رشيطاً واحدا ً يف كل يد ،ضعهام فوق بعض لتحصل عىل شكل أكس ثم أدخل رشيطاً
واحدا ً من خالل الفتحة .إسحب كال الرشيط إلحكامهام.
أذن األرنب :إستخدم رشيطاً واحدا ً ،إعمل حلقة لتبدو مثل أذن األرنب ،وأضغط عليها بأصابعك.
اللف :إستعمل يدك املعاكسة للف الرشيط اآلخر حول أذن األرنب.
أذن األرنب :أدخل الرشيط من خالل الفتحة املوجودة تحته لعمل أذن أرنب ثانية.
نهاية الرشيط :شد كلتا األذنني وأربطهام جيدا ً .حتى تصبح نهايات الرشيط بطول األذنني تقريباً.
إضغط هنا لقراءة “ ”Show and Tellبقلم روبرت مونش.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

إضغط هنا لإلستامع إىل أغانِ العرض واإلخبار.

مغامريت

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)

ورق

ماذا تعرف عني؟

املواد:

املواد:

صور وصور فوتوغرافية

التعليامت:

ورقة كبرية أو قطعة من الكرتون

إخرت سلسلة من ثالث إىل أربع صور فوتوغرافية مفضلة لحدث هام مثل ،عطلة ،أو إجازة ،أو حدث
ريايض ،أو عرض موسيقي.

مقص

رتب الصور بالرتتيب التسلسيل.

مجالت قدمية ،نرشات األطعمة
صمغ

التعليامت:

شجع طفلك عىل قص وجمع الصور من املجالت التي متثل األشياء التي يحبها ،عىل سبيل املثال :األطعمة،
الرياضة ،الربامج التلفزيونية ،حقائق مثرية لإلهتامم مثل مكان والدته ،عدد أفراد األرسة ،الحيوانات
األليفة التي لديه ،وما إىل ذلك.
دع طفلك يُ ِ
لصق الصور بالطريقة التي يريدها.

أعرض وأخرب جمهورك عن أحداث خاصة حصلت معك.
يتمتع هذا النشاط بفوائد رسدية إضافية تتمثل يف مامرسة تسلسل األحداث وتعليم اإلحساس بالقصة.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

أثناء العرض واإلخبار ،إسأل طفلك عن األشياء ودعه يوضح ما يعنيه.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

نصيحة اليوم:
شجع األطفال عىل قول جملة أو جملتني حول أشيائهم ،إطرح أسئلة تحفيزية مثل "ما هي؟"،
"من أين حصلت عليها؟" ،و "كيف تلعب بها؟".
قم بتمديد العرض واإلخبار بإنشاء موضوعات تهم طفلك ،مثل لعبة الطاولة املفضلة ،فيلم،
حيوان ،وألعاب.
شجع األطفال عىل طرح األسئلة عىل بعضهم البعض ،تدّخل فقط عند الحاجة.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

