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إستخدام رسد القصص لتنمية اللغة

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
نحن جميعاً نحب القصة الجيدة .وميكن للقصص أن تخلق عوامل أخرى ،وتثري املشاعر ،وتروج ألفكار
جديدة .ميكن أن تجعلنا القصص نضحك ،ونبيك ،ونقفز من الخوف ،ثم تريحنا بنهاية سعيدة .ميكن رواية
القصص من خالل الرسد ،والشعر ،واألغنية ،والحركة ،والصور واملرسحيات .إرشاك األطفال يف رسد القصص
يزيد من قدرتهم عىل التعبري عن أنفسهم وتوصيل أفكارهم وعواطفهم وتوسيع مفرداتهم .يف هذه
النرشة ،نشجعك أنت وطفلك عىل اإلنغامس يف عامل رسد القصص.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )
قصة يف صندوق

املواد:

ألعاب

صندوق

التعليامت:

ضع العديد من ألعاب طفلك املفضلة يف صندوق.

ضع الصندوق بجانب طفلك وشجعه عىل إستكشاف األلعاب.
إبتكر قصة أو أغنية بنا ًء عىل األلعاب التي يختارها طفلك ،وإستخدم اإلمياءات واألفعال طوال قصتك.
شجع طفلك عىل اإلنضامم إليك وتقليد أفعالك وتعبريات وجهك.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
قصة الحجارة

املواد:

أحجار مسطحة ملساء
سلة
ملصقات أو قصاصات من املجالت مع شخصيات الرسوم املتحركة أو الكتاب املفضل لطفلك
صمغ أو رشيط الصق

التعليامت:

ساعد طفلك عىل لصق امللصقات والقصاصات عىل الحجارة.

ضع الحجارة يف السلة.
دع طفلك يختار حجر من السلة ويبدأ القصة بنا ًء عىل الصورة املوجودة عىل الحجر.
إسحب حجرا ً آخر من السلة وتابع القصة.

تناوبا عىل إختيار الحجارة واإلضافة إىل القصة.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

املواد:

املواد:

هل تتذكر عندما...
صور لطفلك

التعليامت:

أنظر إىل الصور مع طفلك وتحدث عام حدث فيها .عىل سبيل املثال ،ميكنك القول" :هل تتذكر عندما
زرت أجدادك؟ ماذا فعلت معهم؟"
شجع طفلك عىل إختيار صوره املفضلة والتحدث عنها.
سيساعد هذا النشاط طفلك عىل تذكر األحداث املاضية ووضعها يف تسلسل زمني.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)
قصتي أنا

املواد:
كيس

التعليامت:

أخرب طفلك أنه سيؤلف قصة عن نفسه.

دع طفلك يختار بعض األشياء التي يحبها أو املهمة بالنسبة له ،عىل سبيل املثال :لعبته املفضلة ،يشء
إستخدمه يف طفولته ،يشء يحبه حقاً ،وما إىل ذلك.

جرة القصص
قلم رصاص

عدة رشائط من الورق
جرة

التعليامت:

أد ُع أصدقائك أو أفراد عائلتك للجلوس يف دائرة.
أطلب من كل العب كتابة كلمة أو عبارة عشوائية عىل رشائط الورق.
إجمع كل الكلامت أو العبارات وأطوها وضعها يف الجرة.

يتناوب الالعبون عىل سحب ورقة من الجرة ورسد القصة بإستخدام الكلمة أو العبارة املوجودة عىل
الورقة.
إذا واجه شخص ما مشكلة ،ميكنه إستعامل التذكريات ،مثل:
"ماذا ترى الشخصية أو تسمع؟"
"من هناك؟"
"كيف يبدو املكان؟"
لجعل رسد القصة أكرث صعوبة ،ميكن لكل العب سحب كلمتني أو ثالث أو جمل ودمجهم يف القصة.
إضغط هنا ملزيد من أنشطة رسد القصص.

ضع األشياء يف الكيس.
دع طفلك يلتقط األشياء واحدة تلو األخرى ويرشح سبب إختيارها وما الذي جعل هذه األشياء مميزة.
ميكنك دعوة أفراد العائلة لإلستامع إىل طفلك وهو يروي "قصتي أنا".
إضغط هنا للمزيد من األفكار.

نصيحة اليوم:
إجعل قراءة الكتب جز ًء من روتني طفلك اليومي.
إجمع بني املوسيقى ولغة الجسد والدمى لجعل رسد القصص ممتعاً وجذاباً قدر اإلمكان.
إمنح وقتاً ألسئلة طفلك ومناقشتها .شجع طفلك عىل إبتكار أو كتابة قصصه.
قم بإعداد صندوق يحتوي عىل دمى وأدوات بسيطة مثل :األلعاب ،واألشياء اليومية ،واملالبس
التنكرية ،والكتب ،والدمى وما إىل ذلك.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

