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أساليب التعلم املختلفة وطفلك
سلسلة  - 1#التعلم السمعي

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

يشري أسلوب التعلم إىل الطرق املختلفة التي يتعلم فيها الشخص املعلومات ويعالجها ويحتفظ بها.
هناك أربعة أساليب تعلم رئيسية :السمعية والبرصية وامللموسة والحركية .سنبدأ سلسة من النرشات
حول أساليب التعلم املختلفة ،وسرتكز النرشة األوىل من هذه السلسة عىل التعلم السمعي .التعلم
السمعي يعني أن الطفل يتعلم بشكل أكرث فعالية من خالل اإلستامع .هم يفضلون سامع املعلومات
بدالً من القراءة عنها .يف هذه النرشة ،سنزودك بأنشطة لدعم املتعلم السمعي أثناء تطويره لنقاط قوته
وإهتامماته.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )
إيقاعات مسلية

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

لعبة السلسلة

التعليامت:

إخرت فئة .عىل سبيل املثال" ،حيوانات".
إبدأ اللعبة بقول" :ذهبت إىل حديقة الحيوانات ورأيت قردا ً".

التعليامت:

ضع طفلك أمامك مستلقياً عىل البطانية عىل ظهره.

إعمل اإليقاع مع طفلك:

شجع طفلك عىل تكرار العبارة وإضافة إسم حيوان آخر" :ذهبت إىل حديقة الحيوان ورأيت منرا ً وقردا ً".
ستتناوب أنت وطفلك عىل تكرار العبارات وأسامء الحيوانات التي تم إدراجها ،بالتسلسل ،ثم إضافة
حيوانات جديدة حتى ينىس أحدكام شيئاً من القامئة.

Round and round the garden

هذه اللعبة تساعدك أنت وطفلك عىل تقوية الذاكرة السمعية بينام تحاول تذكر قامئة طويلة من
العنارص.

One step, two steps, three steps...s

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

Goes the teddy bear.
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!Tickle him under there
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قم بالحركات :إعمل دائرة عىل بطن طفلك ،وحرك أصابعك ألعىل صدره ،ودغدغه تحت الذقن أو الذراع
وما إىل ذلك.
سيحب طفلك هذا النشاط ألنه ينتهي بدغدغة مفاجئة.
ميكن أن تساعد اإليقاعات املسلية طفلك عىل اإلستامع إىل األصوات الجديدة وإقامة الصلة بني الكلامت
واألفعال.
إضغط هنا للمزيد من األفكار.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

أخرج املختلف

التعليامت:

أد ُع أصدقائك للعب اللعبة معاً.

يختار الالعب األول موضوع أو فئة لكنه ال يكشفها لبقية الالعبني.
يقول الالعب سلسلة من الكلامت التي تخص هذه الفئة وتتضمن كلمة واحدة ال تنتمي.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

السباحة يف املاء

املواد:

يتعني عىل باقي الالعبني تحديد الفئة والكلمة التي ال تنتمي إليها .عىل سبيل املثال ،إذا كانت الكلامت
هي :تفاح ،موز ،قرد ،إجاص ومشمش ،فإن كلمة "قرد" هي حيوان ،لكن باقي الكلامت هي أنواع من
الفاكهة ،لذلك فإن القرد ال ينتمي إىل هذه املجموعة من الكلامت.
يتناوب جميع الالعبني عىل لعب هذه اللعبة.
إضغط هنا لإلستامع إىل أشعار ،وقصص وأغاين.

زجاجة بالستيكية
حيوانات بالستيكية صغرية
رشيط الصق

التعليامت:

ضع حيوانات صغرية يف الزجاجة وأمألها باملاء.
ضع الغطاء عىل الزجاجة وأحكم إغالقها برشيط الصق.
إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية “ "Baby Belugaبصوت رايف.
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يف كل مرة يكتشف فيها طفلك الحيوانات يف املاء ،غنِ األغنية معه.
إضغط هنا للمزيد من األفكار.

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)

أي صوت مفقود؟

املواد:

ثالثة أو أكرث من ألعاب الحيوانات البالستيكية

التعليامت:

ِ
أعط طفلك ثالث ألعاب حيوانات.

إصنع صوتني فقط من الحيوانات الثالثة وأطلب من طفلك تحديد الحيوان الذي مل يصدر أي صوت.
ميكنك أيضاً لعب هذه اللعبة بإستخدام اآلت موسيقية مختلفة أو أشياء أخرى شائعة تصدر أصواتاً ،مثل
املفاتيح والورق وما إىل ذلك.
إجعل هذه اللعبة أقل أو أكرث تعقيدا ً بإضافة أو إزالة عدد األشياء واألصوات التي تقدمها.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

نصيحة اليوم:
إقرأ لطفلك كل يوم ،أخربه قصص وزوده بالكتب السمعية.
شجع طفلك عىل القراءة بصوت عا ٍل وخصص مكاناً يف املنزل للقيام بذلك.
وفر مجموعة متنوعة من اآلالت املوسيقية ليستكشفها طفلك.
قم بتشغيل املوسيقى أو غناء األغاين مع طفلك يف املنزل أو يف السيارة.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

