
األطفال من )٤-٦ سنوات(
حجارة األبجدية

املواد:
حجارة ملساء

قلم تلوين أسود

ماء وصابون

ورق وقلم حرب

التعليامت:
عندما تخرج يف نزهة مع طفلك، إجمع بعضاً من الحجارة امللساء.

نظف الحجارة مع طفلك باملاء والصابون، ثم جففها.

إستخدم قلم التلوين األسود لكتابة أحرف األبجدية عىل الحجارة.

أكتب قامئة بالكلامت أو الجمل عىل الورقة.

أطلب من طفلك تهجئة إحدى الكلامت أو الجمل من القامئة بإستخدام الحجارة.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
حّل الكلامت

املواد:
ورق

قلم رصاص أو قلم حرب

منبه

التعليامت:
أطلب من أحد أفراد العائلة كتابة قامئة بالكلامت عىل قطعة من الورق وبعرثة الحروف أثناء كتابتها.

أنظر اىل حروف الكلامت وحاول أن تعرف ما هي الكلمة.

لجعل اللعبة أكرث صعوبة، ضع حداً زمنياً إلستكشاف الكلامت عىل القامئة.

تناوبوا عىل كتابة الكلامت املبعرثة وتخمينها.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

ال يتم تعليم القراءة والكتابة عادة إال بعد مرحلة ما قبل املدرسة، ميكن البدء يف تطوير املهارات التي 
يحتاج إليها األطفال ليصبحوا قراًء أقوياء منذ صغرهم. مهارات القراءة والكتابة املبكرة هي يف الواقع 

مهارات ما قبل القراءة والكتابة وتشمل الرغبة يف إلقاء نظرة عىل الكتب، ومتابعة الرسد، والتعرف عىل 
املطبوعات، وتعلم املفردات والتعرف عىل الحروف واألصوات. يف هذه النرشة، سنوفر أنشطة تساعدك 

لبناء أساس متني يف القراءة والكتابة املبكرة لطفلك. 

األنشطة:                                                                 
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

قصة ما قبل النوم

التعليامت:

إضغط هنا لقراءة “Sleepyheads” بقلم ساندرا هوات.

إستخدم مشاعر مختلفة وأصوات معربة أثناء قراءة القصة.

أثناء القراءة، دع طفلك ينظر إىل الكتاب لتعزيز التطور اإلجتامعي ومهارات التفكري.

تذكر أن التفاعل مع طفلك هو املفتاح لتحقيق اإلستفادة من قراءة قصة ما قبل النوم. 

إضغط هنا لقراءة “Ten Tiny Toes” بقلم تود تاربيل.                 

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
وعاء أحرف األبجدية  

املواد:
وعاء كبري

حروف أبجدية من الفوم، أو املغناطيس، وغريها.

مالقط املطبخ، كؤوس 

التعليامت:
إجمع املواد الالزمة للوعاء الحيس.

دع طفلك يضع جميع املواد داخل الوعاء.

شجع طفلك عىل إستكشاف املواد.

إعطه املالقط واألكواب إلستخراج الحروف. قم بتسمية كل حرف يخرجه طفلك. عىل سبيل املثال، 
"التقطت الحرف ج".

تدرب عىل نطق كل حرف يعرث عليه.

 .”ABC Phonics“ إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
ربط الحروف

املواد:
ورقة كبرية الحجم

ماركرز

رشيط الصق

التعليامت:
إخرت من 5 إىل 6 أحرف فقط للرتكيز عليها، او كرر كتابة نفس الحرف عىل طول الورقة.

إلصق الورقة عىل األرض وأعِط طفلك أقالم املاركرز لتتبع الحروف وربطهم معاً.

ردد الحروف بينام يربطها طفلك ببعضها البعض.

أعِط طفلك أحرف إسمه وأره كيف يضعهم معاً لتشكيل أسمه.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

 

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076

VIRTUAL CHILDCARE 
PARENT SUPPORT 

SERVICES

نصيحة اليوم:

VOLUME #133

إسرتاتيجيات لدعم أطفالك يف القراءة 
والكتابة              

مهارات القراءة والكتابة املبكرة
 

معرفة األبجدية
التعرف عىل األحرف وتسميتها والبدء يف ربط الحروف باألصوات التي تصدرها.

 
معرفة األصوات

يشري الوعي الصويت إىل القدرة عىل إستعامل األصوات التي تتكون منها اللغة.
التعرف عىل الكلامت املتناغمة.

اإلستامع للمقاطع داخل الكلامت.
التعرف عىل بداية األصوات يف الكلامت.

مطابقة األصوات بالحروف.
 

معرفة الكتابة
معرفة الكتابة هو فهم سامت الكتب واملطبوعات.

عرّف طفلك عىل أجزاء الكتاب. عىل سبيل املثال: الغالف األمامي والخلفي، أعىل الكتاب وأسفله.
عرّف طفلك عىل أن الحروف والكلامت تقرأ من اليسار إىل اليمني أو من اليمني إىل اليسار 

حسب اللغة.
عرّف طفلك عىل أن الكتاب له عنوان، ومؤلف، ورسوم توضيحية رسمها رّسام.

https://funlearningforkids.com/snowball-throw-alphabet-game/
https://www.todaysparent.com/family/activities/word-games-for-kids/#gallery/9-fun-word-games-for-kids/slide-10
https://www.youtube.com/watch?v=3GhM5Jf3rZM
https://www.youtube.com/watch?v=7Dk52pX-_zY
https://www.youtube.com/watch?v=tKsIi1MH4lw
https://www.notimeforflashcards.com/2015/04/literacy-activities-for-free-choice-time-at-preschool.html

