VIRTUAL CHILDCARE
PARENT SUPPORT
SERVICES

VOLUM E #137

الوعي الصويت والنطق

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

تتكون اللغة من كلامت ،وتتكون الكلامت من أصوات فردية تسمى الصوتيات .الوعي الصويت هو القدرة
عىل سامع هذه األصوات وإستعاملها .يشري علم الصوتيات إىل كيفية متثيل الحروف لألصوات .القراءة
هي العملية التي تتضمن تعلم أصوات اللغة ،والتعرف عىل عالقتها بالكلامت املكتوبة ،وفهم معناها.
يحتاج األطفال إىل وعي صويت قوي ليتمكنوا من تطوير مهارات النطق .أولئك الذين لديهم وعي صويت
قوي ليتعلمون القراءة بسهولة ،وتكون محاوالتهم األوىل يف القراءة أكرث نجاحاً .يف هذه النرشة ،سنقدم
األنشطة التي من شأنها تعزيز الوعي الصويت والنطق.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )

أنغام الحضن

التعليامت:

عندما يصطاد طفلك سمكة ،شجعه عىل لفظ صوت الحرف املوجود عىل السمكة ،والتفكري يف كلمة تبدأ
بذلك الصوت.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.
إضغط هنا لقراءة “ ”I Ain’t Gonna Paint No Moreبقلم كارين بومونت .

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

دع طفلك يجلس يف حضنك وقم بعمل القصيدة أدناه:
Two little hands go clap, clap, clap
Two little feet go tap, tap, tap
Two little legs kick high, high, high
Two little lips go kiss, kiss, kiss
Two little arms go hug, hug, hug
Two little arms wave bye, bye, bye
قم برتديد النغمة والقيام بالحركات ،مثل التصفيق والنقر والركل والتقبيل والعناق والتلويح.
شجع طفلك عىل تقليدك أو ساعده عىل القيام بهذه الحركات أثناء الغناء.

إجلس مع طفلك ودعه يختار صورة.
أطلب من طفلك تسمية اليشء املوجود يف الصورة والتصفيق عىل املقاطع .عىل سبيل املثال ،عندما يختار
طفلك صورة لكلب سيصفق مرة واحدة ،وعندما يختار صورة مظلة ،يصفق ثالث مرات (م-ظ-لة).
شجع طفلك عىل تعريف الصوت األول واألخري لكل كلمة.
تبادال األدوار يف لعب هذه اللعبة.

إضغط هنا للمزيد من أغاين األطفال.

إضعط هنا لقراءة “ ”The Three Bears ABCبقلم غريس ماكارون.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

فرز األصوات

املواد:

أوعية
مجموعة متنوعة من األلعاب الصغرية

التعليامت:

إمأل الوعاء باألشياء الصغرية.
دع طفلك يغمض عينيه ويختار شيئاً واحدا ً من الوعاء.
أطلب من طفلك تسمية اليشء ثم قول الحرف األول متبوعاً بالكلمة الباقية .عىل سبيل املثال ،عندما
يختار طفلك لعبة الكلب سيقول" :كلب/ ،ك/-/ك-/كلب" .ميكنك قول ذلك أوالً حتى يتعلم طفلك كيفية
فصل الصوت عن بقية الكلمة.
تبادال األدوار يف لعب هذه اللعبة.
إضغط هنا لإلستامع إىل “.”Phonics Song with Two Words

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)
صيد الحروف

املواد:

ورق مقوى
مقص
ماركرز (أقالم تلوين)
مشابك الورق
مغناطيس
خيط
عصا
رشيط الصق

التعليامت:

دع طفلك يرسم  26سمكة عىل ورق مقوى ثم يقصها.
أكتب حرفاً أبجدياً واحدا ً عىل كل سمكة وأشبكها مبشبك الورق.
إصنع قصبة صيد بإستخدام العصا والخيط ،وإستخدم رشيطاً الصقاً للصق املغناطيس بنهاية الخيط.
شجع طفلك عىل إستخدام قصبة الصيد لصيد السمك.

إقرأ الصور

املواد:

مجموعة من الصور املختلفة

التعليامت:

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

دومينو الكلامت

املواد:

ورق مقوى
قلم تحديد أسود
مقص

التعليامت:

تحدث مع عائلتك أو أصدقائك لعمل قوائم لكلامت عىل القافية.إضغط هنا للعثور عىل قوائم لكلامت
عىل القافية.
قص الورق املقوى إىل مستطيالت صغرية.
أرسم خطاً يف منتصف كل بطاقة.
إخرت أزواجاً من كلمتني من قامئتك ال تتطابق مع بعضها البعض وأكتبها عىل كل بطاقة ،وأفصل بينهام
بالخط املوجود يف البطاقة .عىل سبيل املثال ،أكتب دب/قبعة ،حصرية/بقرة ،حائط/إيقاع ،وما إىل ذلك.
وزع عددا ً متساوياً من البطاقات لكل العب وجهها ألسفل.
يضع الالعب األول بطاقة واحدة يف املنتصف ووجهها ألعىل.
يجب عىل الالعب التايل العثور عىل بطاقة بها كلمة تتطابق مع إحدى الكلامت املوجودة يف البطاقة
األوىل .إذا مل يكن لديه ،يذهب الدور لالعب التايل.
يستمر الالعبون اآلخرون يف تبادل األدوار وإيجاد الكلامت املتطابقة.
الالعب الذي مل يتبق معه أوراق يفوز باللعبة.
إضغط هنا لقراءة قصائد عىل القافية.

نصيحة اليوم:
إقرأ لطفلك بصوت عالٍ.
إخرت الكتب ذات القوايف واألصوات املتكررة (مثل كتب دكتور سوس).
إلعب ألعاب القوايف أو التخمني "أنا أرى الحرف" أو "أرى شيئاً يتناغم مع."...
شجع طفلك عىل إنشاء القوايف أو القصائد أو القصص الخاصة به.
تدرب عىل الحروف األبجدية من خالل اإلشارة إىل الحروف أينام تراها وقراءة كتب عن
األبجدية.
صفق يف املقاطع أثناء ترديد القوايف مع طفلك.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

