
 

األطفال من )٤-٦ سنوات(
العد املزدوج

املواد:

”Counting Fishes“ إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية

ألعاب سمك أو أي ألعاب أخرى لديك

التعليامت:

إجلس مع طفلك وإستمعا إىل األغنية معاً.

بعد اإلستامع إىل األغنية، ناقش مفهوم العد املزدوج. ميكنك مساعدة طفلك عىل فهم وتعلم كيفية العد 
باملزدوج.

أحرض ألعاب السمك أو أي ألعاب أخرى لديك، قم بغناء األغنية وإبدأ يف عد األلعاب معاً.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
نشاط املقاطع اللفظية

املواد:

دف أو طبلة

التعليامت:

إحصل عىل طبلة أو دف أو إصنعها بنفسك.

تعلم "اإليقاعات" أو املقاطع يف الكلمة. عىل سبيل املثال: قل أسمك وإقرع عىل الدف عندما تقول 
املقطع/اإليقاع.

سيبحث كل العب عن عدد املقاطع/اإليقاع يف أسامئهم.

لجعل األمر أكرث صعوبة، ضع كلمتني معاً وأبحث عن عدد املقاطع/اإليقاع يف تلك الكلامت.

إضغط هنا ملعرفة املزيد عن املقاطع.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
منذ الوالدة، يستخدم الوالدان املوسيقى لتهدئة األطفال، وللتعبري عن الحب والفرح والتفاعل مع 

اآلخرين. ميكن للوالدين البناء عىل هذه الغرائز الطبيعية، من خالل إدراك تأثري املوسيقى عىل منو 
وتحسني املهارات اإلجتامعية لألطفال من جميع األعامر. من خالل املوسيقى يتعلم األطفال التعبري عن 

النفس، وتزداد مهارات القراءة والكتابة، وتخزين املعلومات وتوسيع املخيلة. توفر املوسيقى فرصاً ملامرسة 
األشكال، ومفاهيم الرياضيات ومهارات التفكري الرمزي. تكرار األلحان واألغاين واإليقاعات تحرض األطفال 

ملجموعة متنوعة من األرقام، كتسلسل األرقام الفردية واملزدوجة. يف هذه النرشة، ستجد أنشطة من شأنها 
تطوير مهارات الرياضيات والقراءة والكتابة من خالل املوسيقى.

األنشطة:                                             
                        

األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (
عرشة يف الرسير

التعليامت:

 إجلس مع طفلك، غِن وقم ببعض الحركات أثناء الغناء.

غناء أغاين األرقام مع طفلك سيجعله عىل دراية بالكلامت واألرقام.

.”Ten in the Bed“ إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية

.”Five Little Monkeys“  إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية

 

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
خمسة بطات صغار

املواد:

خمسة بطات مطاطية

وعاء كبري

ماء

التعليامت:

إمأل الوعاء باملاء.

ضع الوعاء عىل األرض أمام طفلك.

ضع كل البط يف املاء وإبدأ بالغناء "خمسة بطات صغار".

مع كل مقطع جديد من األغنية أخرج بطة واحدة من املاء.

إستمر يف الغناء والعد حتى يتم إخراج جميع البط من املاء.

.”Five Little Ducks“ إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية

.”The Ants Go Marching One by One“ إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية

  

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
كم دقة؟

املواد:

طبلة أو أي يشء ميكنك الدق عليه

التعليامت:

قم بعمل عدد من الدقات عىل الطبلة وأطلب من طفلك عدهم.

عندما يعطي طفلك اإلجابة، كرر هذا النشاط وعدا الدقات معاً.

مبجرد أن يصبح طفلك واثقا من نفسه، تناوبا األدوار بلعب دور القائد.

ميكنك أيضاً غناء أغنية وميكن لطفلك الدق عىل الطبلة وأنتام تغنيان معاً.

إضغط هنا لقراءة “Giraffes Can't Dance” بقلم جايلز أندريا.
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تقوية مهارات الرياضيات والقراءة 
والكتابة من خالل املوسيقى 

شجع طفلك عىل الغناء خالل اليوم.
غِن األغاين وإقرأ الكتب التي تحتوي عىل األرقام.

إطرح أسئلة، وأطلب من األطفال إستخدام كلامت األغنية ملساعدتهم عىل اإلجابة.
زود األطفال بآالت موسيقية، دمى أو ألعاب مختلفة عند الغناء أو عند إعادة رسد القصص.

https://www.songsforteaching.com/math/skipcountingpatterns/countingby2s.htm
https://www.liveabout.com/music-education-lesson-plans-p4-2456493
https://www.youtube.com/watch?v=Um7ukvphdHY
https://www.youtube.com/watch?v=TdDypyS_5zE
https://www.youtube.com/watch?v=b0NHrFNZWh0
https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo
https://www.youtube.com/watch?v=Pjw2A3QU8Qg
https://www.youtube.com/watch?v=Zzb5Acl-n70&list=PLPHHiFSteCa_G-C1vrg5PUMwmnJm3PtyS&index=5

