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تعزيز فهم األرقام واألعداد

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

يشري فهم األرقام واألعداد إىل إنسيابية طفلك ومرونته مع األرقام .يبدأ طفلك يف فهم عامله بإستخدام
األرقام .يبدأ األطفال بالعد واحد ،إثنان ،ثالثة ثم التقدم برسعة إىل إستخدام الحساب الذهني ،وتحديد
الكمية ،والتعرف عىل أمناط األرقام .يف آخر األمر ،سيحسب طفلك املعادالت عن طريق جمع وطرح
ورضب وقسمة األرقام .سيستخدم طفلك األرقام كل يوم من أيام حياته ،سواء مقارنة أسعار السلع يف
املتجر ،أو قياس األشياء ،أو حتى أثناء الطهي .ستوفر هذه النرشة أنشطة تعزز مهارات طفلك لفهم
األرقام واألعداد.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )
التكديس والعد

املواد:

أغراض منزلية قابلة للتكديس .مثل :تابروير ،علب مناديل ،مكعبات ،وغريها.

التعليامت:

إبدأ يف تكديس األشياء.
شجع طفلك عىل تكديس األشياء معك.
أثناء التكديس ،عد األشياء بصوت عا ٍل وبطء.

قص  20ورقة أزهار من الورق املقوى.
إسأل طفلك عن رقم كل زهرة ،ثم أطلب منه لصق أوراق الزهور عىل الزهرة .عىل سبيل املثال ،إذا كان
رقم الزهرة  ،3يجب عىل طفلك أن يلصق  3أوراق.
كرر هذا مع كل زهرة رسمتها.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
لغز األرقام

املواد:

 10قطع من الورق
ماركرز

إضغط هنا لقراءة “ ”The Birthday Counting Bookبقلم جايد مايرتي.

مقص

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

أعمل بزيل من إربعة قطع عىل كل ورقة .إضغط هنا للحصول عىل مثال.

كم سمكة يف حوض السمك؟

املواد:

وعاء كبري
ماء
ورق
ماركرز
مقص
أكياس بسحاب
إختياري :ألعاب حيوانات البحر

التعليامت:

قص عرشة أسامك متوسطة الحجم من ورق مقوى.

أكتب رقامً من واحد إىل عرشة عىل كل سمكة.
ضع كل سمكة داخل كيس وأغلقه.
إمأل الوعاء باملاء وضع السمك بداخله .إذا كان لديك ألعاب حيوانات بحرية ،ضعها يف الوعاء أيضاً.
شجع طفلك العثور عىل األسامك وإخراجها من الوعاء.
عد األسامك مع طفلك واحدة تلو األخرى أثناء إخراجها من الوعاء.
إضغط هنا لإلستامع إىل “.”Once I Caught a Fish Alive

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)
عد ورقات الزهور

املواد:

التعليامت:

عىل البزيل األوىل املكونة من أربعة قطع ،أرسم عىل كل قطعة رسامً مختلفاً لرقم واحد .عىل سبيل املثال،
ميكنك كتابة رقم " "1أو كلمة "واحد" ،أو نقطة واحدة ،أو صورة لكلب واحد.
كرر هذه العملية لجميع قطع البزيل األخرى ،بإستخدام أرقام مختلفة.
عند اإلنتهاء ،قم بخلط األوراق وضع وجههم ألعىل عىل الطاولة.
شجع طفلك عىل إنهاء البزيل من خالل إيجاد الرسوم الصحيحة لكل رقم.
إضغط هنا للعب لعبة التكديس حتى .100

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

إصنع بنفسك لعبة سودوكو

املواد:

ورق

قلم رصاص
مسطرة

التعليامت:

إضغط هنا لطباعة منوذجني من سودوكو ،أو إستعمل النموذج كمرجع لعمل واحدة خاصة بك.
إضغط هنا لتعلم قواعد السودوكو.
بعد قراءة القواعد ،قم بإنشاء ورقة الحل عىل منوذج سودوكو األول .تذكر أن كل صف وعمود وشبكة
يجب أن تحتوي عىل األرقام من واحد إىل تسعة بدون تكرار.
يف النموذج الثاين ،قم بإنشاء سودوكو فارغة بإستخدام ورقة الحل كمرجع.
عند اإلنتهاءِ ،
أعط لغز سودوكو لإلخوة أو الوالدين أو األصدقاء إلكاملها.
إضغط هنا لتعلُم كيفية لعب بنغو الرياضيات.

ورق مقوى ملون
ورق أبيض
ماركرز
مقص
رشيط الصق

التعليامت:

أرسم  5سيقان خرضاء و وسط الزهرة عىل كل ساق.
قم برتقيم األزهار من  1إىل .5

نصيحة اليوم:
غنِ لطفلك األغاين والقوايف عن األرقام.
أرش إىل األرقام التي تراها وسمها .عىل سبيل املثال :أرقام عناوين البيوت.
أثناء تكديس املكعبات ،إسأل طفلك :كم مكعب تحتاج لجعل الربج عالياً جدا ً؟"
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