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أرى بعيني الصغرية

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

"أنا أرى بعيني الصغرية" هي لعبة ممتعة يلعبها األطفال من جميع األعامر لسنوات عديدة! يستمتع
األطفال بإستكشاف العامل من حولهم ،بينام يطورون مهارات التعرف واإلدراك والتواصل .هناك العديد
من الطرق التي ميكننا من خاللها تشجيع األطفال عىل مراقبة محيطهم ،وإقامة روابط ذات مغزى أثناء
التعلم القائم عىل اللعب .يف هذه النرشة ،سنزودك بأنشطة تشجع األطفال التعرف عىل خصائص بيئتهم،
ومحيطهم ،بينام يستمتعون!

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )
ماذا يوجد عىل صينيتك؟

املواد:

ألعاب وأشياء متنوعة
صينية

التعليامت:

ضع األلعاب واألشياء املختلفة عىل الصينية.
ضع طفلك أمام الصينية.
إنتظر حتى يختار طفلك اللعبة .الحظ األلعاب أو األشياء التي تلفت إنتباهه.
إعمل بعض التعليقات مثل" :هذا دب وردي! إخرتت دباً وردياً!"
إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية أنا أرى.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

ماذا يرى الدب البني؟

التعليامت:

إضغط هنا لقراءة “ ? ”Brown Bear, Brown Bear, What Do You Seeبقلم بيل مارتن جونري.
أثناء اإلستامع إىل الكتاب ،شجع طفلك عىل عمل تنبؤات عام سيكون عليه الحيوان التايل يف القصة.
بعد قراءة الكتاب ،بدّل سطر" :الدب البني ،ماذا ترى؟" بإسم طفلك مثالً" :سوزان ،سوزان ،ماذا ترين؟"
شجع طفلك عىل اإلشارة إىل األشياء التي تجذب إنتباهه ،عىل سبيل املثال ،إذا أشار طفلك إىل دمية
ميكنك القول" :سوزان ،سوزان ،ماذا ترين؟ أرى دمية تنظر إ ّيل"
إستمر يف إبداء املالحظات حول محيط طفلك ،وإستمتع!
e

إضغط هنا لقراءة “ ”I Spy, Little Bookبقلم جني مارزولو.

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)
لعبة العدسة املكربة

املواد:

عدسة مكربة

التعليامت:

إلعب مع طفلك لعبة "أنا إرى بعيني الصغرية" .إخرت شيئاً من الغرفة ليخمنه طفلك :عىل سبيل املثال":أنا
أرى بعيني الصغرية ،شيئاً أحمر".
شجع طفلك العثور عىل أشياء يف الغرفة لها نفس الخصائص .عىل سبيل املثال" :أنا أرى كرة حمراء!".
عندما يخمن بشكل صحيح ،شجعه عىل إستخدام العدسة املكربة للنظر عن كثب إىل اليشء.
إطرح أسئلة ،مثل:كيف يبدو اليشء عندما يكون قريباً؟ أو هل ترى أي يشء مختلف عند النظر إليه
بالعدسة املكربة؟.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
أنا أرى زجاجات

املواد:

أشياء مختلفة صغرية موجودة حول املنزل عىل سبيل املثال :ألعاب صغرية ،كرات قطن ملونة ،حروف
أبجدية صغرية ،وأرقام مغناطيسية
زجاجتان بالستيكيتان فارغتان (يفضل أن تكونا بفتحات واسعة)
خرز ملون (ملأل الزجاجات)

التعليامت:

أحرض الزجاجات الفارغة ،تأكد من جفاف الزجاجات من الداخل متاماً.
دع طفلك ميأل الزجاجات بالخرز امللون واألشياء الصغرية.
ضع األغطية عىل الزجاجات وألصقها برشيط الصق.
بعد أن ينتهي طفلك من صنع الزجاجات ،إبدأ باللعب "أنا أرى".
تناوبا عىل سؤال بعضكام البعض عن األشياء املوجودة داخل كل زجاجة.
شجع طفلك عىل وصف كل يشء .عىل سبيل املثال" :أنا أرى بعيني الصغرية سيارة زرقاء المعة" أو "كرات
قطن وردية".

إضغط هنا للعب “.”Secret Agent Shapes

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

البحث والعثور

املواد:

ورق
قلم رصاص
أقالم تلوين

التعليامت:

أرسم صورا ً صغرية ملجموعة متنوعة من األشياء عىل قطعة من الورق .عىل سبيل املثال ،دراجة صغرية،
شمس ،قارب ،زهور ،أشخاص ،قطط ،كالب وما إىل ذلك.
لون الصور.
عىل ورقة منفصلة ،أكتب الصور التي ترغب يف العثور عليها .عىل سبيل املثال" ،أنا أرى بعيني
الصغرية،كلب أخرض صغري".
عند اإلنتهاءِ ،
أعط الورقتني لصديق أو أحد أفراد األرسة ،وأطلب منهم أن يلعبوا اللعبة التي قمت
بإنشائها!
إضغط هنا للعب “ ”Pirates and Treasures – find the hidden objectsعرب األنرتنت.

إضغط هنا للمزيد من أنشطة العدسة املكربة.

نصيحة اليوم:
ستؤدي مامرسة لعبة "أنا أرى بعيني الصغرية" إىل تعليم طفلك كلامت جديدة ومراجعة
املفردات التي تعلمها مسبقاً.
"أنا أرى بعيني الصغرية" هي لعبة ميكن لعبها يف أي مكان ،ويف أي وقت.
شجع طفلك عىل مراقبة ما يحيط به أثناء سريك يف الحي .حدد أشياء مختلفة بالخارج مثل
أوراق الشجر ،والزهور ،والحجارة وما إىل ذلك.
إلفت إنتباه طفلك إىل يشء مألوف لديه ،وزيادة معرفته عن طريق إضافة خصائص مختلفة
إىل هذه األشياء .عىل سبيل املثال ،ميكنك القول "أنا أرى بعيني الصغرية سيارة حمراء! هل ترى
سيارة حمراء؟"
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

