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ألف باء تاء وأكرث

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

يبدأ التطور املبكر للغة والقراءة والكتابة قبل وقت طويل من تعلم األطفال الحروف األبجدية أو دخول
املدرسة .يكتسب األطفال معرفة كبرية باللغة من خالل التفاعالت اإليجابية مع الناس ومواد القراءة
والكتابة ،مثل الكتب والقصص واملجالت وأدوات الكتابة والورق .يحتاج األطفال إىل معرفة الحروف
األبجدية من أجل الربط بني اللغة املنطوقة واملكتوبة ،ولكن األهم من ذلك ،هم بحاجة أن يكونوا
قادرين عىل إستعامل اللغة للتفكري والتعلم .يف هذه النرشة ،ستجد أنشطة من شأنها أن تساعد يف توسيع
مفردات طفلك ،وإرشاكهم يف محادثات شيقة وتشجيعهم عىل رواية قصصهم الخاصة.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )

أجزاء من جسمي

التعليامت:

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
إجعل كلمة جديدة تتألق

املواد:

ورق
أقالم تلوين

إجلس بجوار طفلك وأرش إىل أنفك ،وقل":أنف" ثم أرش إىل أنفه ،وقل":أنف".
إستمر يف اإلشارة إىل أجزاء جسمك املختلفة وجسم طفلك وسمها.

التعليامت:

غنِ "H "Head, Shoulders, Knees & Toesإملس أجزاء جسمك وجسم طفلك كام تظهر يف األغنية.
قم بغنائها برسعة أو ببطء وشجع طفلك عىل اإلشارة إىل أجزاء جسمه أيضاً.
يوسع هذا النشاط مفردات طفلك يف سياق ممتع وهادف.

إبحث عن كتاب يتحدث عن السبات .عىل سبيل املثال “”!Sleep, Big Bear, Sleep
بعد قراءة القصة ،ناقش مع طفلك سبب شعور الدب بالنعاس أكرث فأكرث .يف سياق القصة ،أذكر كلمة
"السبات" وأرشح ما تعنيه.
أرشك طفلك يف محادثة حول النوم ،وملاذا تدخل بعض الحيوانات يف سبات ،وأين تنام خالل ذلك الوقت،
وما يفعله الناس والحيوانات األخرى يف الشتاء ،وما إىل ذلك.
أطلب من طفلك أن يرسم صورة لدب يف حالة سبات وساعده عىل كتابة كلمة "السبات" بجانبه.
أطلب من طفلك التفكري يف كلامت أخرى لها نفس املعنى (النوم ،الراحة ،القيلولة ،وما إىل ذلك)
إذا كان طفلك يعرف حيوانات أخرى يف حالة سبات ،ميكنه إضافة صورهم بجوار الدب.
ساعد طفلك عىل صنع كهف بإستخدام بطانية والتظاهر بالسبات الشتوي.
ميز الكلامت الجديدة وإستخدامها يف محلها لتساعد طفلك عىل توسيع مفرداته.

إضغط هنا للمزيد من أنشطة القراءة والكتابة.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

"هل ِ
أنت أمي؟"

املواد:

بقلم ب  .د إيستامن“”?Are You My Motherكتاب
ألعاب صغرية مثل األلعاب املوجودة يف الكتاب (عصفور ،هرة ،كلب ،سيارة صغرية ،كرة صغرية للبيضة)
صندوق

التعليامت:

إجمع كل األلعاب يف الصندوق.
إبدأ بقراءة "هل ِ
أنت أمي؟"مع طفلك.
أثناء قراءتك ،ساعد طفلك يف إستخدام األلعاب لتوضيح األحداث يف القصة.
عندما يصبح طفلك عىل دراية بالقصة ،ميكنه إستخدام األلعاب إلخبار القصة ومتثيلها بنفسه.
ميكنك عمل صناديق ألعاب مامثلة للكتب األخرى التي يحب قراءتها.
سيعزز هذا النشاط تطور لغة طفلك ويساعده عىل تذكر تسلسل األحداث يف القصة.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)

ح ّول قراءة الكتاب إىل محادثة

املواد:

كتاب ممتع

التعليامت:

إجلس مع طفلك وإبدأ يف قراءة القصة معاً.
راقب ردود أفعال طفلك عىل القصة وحاول أن تالحظ ما الذي يلفت إنتباهه عىل وجه الخصوص:
الشخصية أو الحدث أو الرسم التوضيحي.
توقف بني الحني واآلخر ملنح طفلك الفرصة ليقول شيئاً ما .عىل سبيل املثال ،ميكنك التوقف قبل أن تقلب
الصفحة أو بعد قراءة قسم مثري لإلهتامم أو بعد اإلشارة إىل الرسم التوضيحي والتعليق عليه.
إتبع خطى طفلك من خالل الرد عىل تعليقاته والبناء عىل ما قاله للحفاظ عىل إستمرار املحادثة.
أظهر إنك مهتم مبا يقوله .إطرح األسئلة املتعلقة مبا يقوله ،أو األسئلة التي ستجعله يفكر أو يقدم آراء.
عىل سبيل املثال" :ماذا سيحدث إذا...؟"" ،ملاذا هو...؟"" ،ماذا ستفعل إذا...؟".
إذا بدأ طفلك يف الحديث عن يشء ال يرتبط مبارشة بالقصة ،دعه .هذه هي الطريقة التي يربط بها
طفلك بني يشء يعرفه بالفعل ويشء جديد.
هذا النشاط هو أكرث من مجرد قراءة قصة ،إنه تبادل لألفكار واملعلومات ،ودعوة إىل محادثة هادفة،
لبناء فهم أفضل للقراءة.
إضغط هنا للحصول عىل قامئة كتب لألطفال.

بنا ًء عىل ما يهتم به طفلك حالياً ،تحرى عن كلمة صعبة .مثل" :السبات".

إضغط هنا ألنشطة وألعاب عن القراءة والكتابة لألطفال.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

سفرة خيالية

املواد:

ورق مقوى
دفرت مالحظات
أقالم تلوين أو أقالم رصاص
خريطة
مقص

التعليامت:

أنظر إىل خريطة العامل.
إخرت وجهة سفر تود زيارتها.
قم ببعض األبحاث حول وجهتك املختارة :إبحث عن مواقع مثرية لإلهتامم ،متاحف ومتنزهات ،الطقس
واللغة املستخدمة هناك وما إىل ذلك.
حدد ما تريد القيام به ومشاهدته يف وجهتك املختارة ،وقم بعمل قامئة باألشياء التي ستحتاج إليها.
إعمل جواز سفر لنفسك :قص وأط ِو قطعة من الورق املقوى لتكون غالفاً صغريا ً وإمأله بورق أبيض بنفس
الحجم.
إذا كانوا يتحدثون لغة مختلفة يف املكان الذي ستزوره ،ميكنك تعلم بعض الكلامت املفيدة بهذه اللغة
(مرحباً ،كيف حالك ،وداعاً ،شكرا ً وما إىل ذلك).
إبدأ رحلتك التخيلية كجزء من مغامرتك ،ميكنك القيام بزيارات إفرتاضية لبعض املواقع التي تريد رؤيتها.
قم بعمل سجل سفر لتوثيق رحلتك واملغامرات التي مررت بها هناك ،ودع خيالك يرشدك.
ستتعلم يف هذا النشاط كيفية تنظيم املعلومات والتخطيط وتوسيع نطاق معرفتك حول يشء يهمك.
إضغط هنا للمزيد من األفكار لجعل األطفال يكتبون.

نصيحة اليوم:
قم بإنشاء بيئة غنية باملطبوعات يف املنزل مع الكتب واملجالت التي يسهل الوصول إليها
ملساعدة طفلك التعرف عىل اللغة املكتوبة.
أدخل كلامت جديدة يف سياقات ذات معنى وإستخدمها يف املحادثات اليومية مع طفلك.
قم بدمج أغاين األطفال يف روتني طفلك اليومي.
إقرأ مع طفلك كتباً مقفاة وذات صورا ً ممتعة.
تحدث مع طفلك أثناء قراءة الكتب وأطرح األسئلة التي ميكن أن توسع فهمه للقصص.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

