
األطفال من )٤-٦ سنوات(
أنا أرى حرفاً 

التعليامت:

أدُع طفلك للعب "أنا أرى الحروف" يف املنزل أو يف الشارع أو يف الحي ) يف مكان ما تكون فيه األحرف 
مرئية(.

قل "أنا أرى حرف..."، قم بتسمية الحرف وأطلب من طفلك أن ينظر حوله بحثاً عنه.

إذا كان طفلك بحاجة إىل مساعدة، أعطه إشارات حول مكان البحث عن الحرف.

ميكن تناوب األدوار يف قول: "أنا أرى حرف..." والبحث عنه.

إذا كان بإمكان طفلك ترتيب أحرف األبجدية، ميكنك بدء هذه اللعبة "أ" ثم "ب"، وهكذا ملحاولة إكامل 
األبجدية بأكملها.

.”I Spy Food“ إضغط هنا للعب

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
لعبة الذاكرة 

املواد:

مجلة

ورق

قلم رصاص

التعليامت:

إخرت صورة من مجلة.

أدُع أصدقائك أو عائلتك ملشاهدة هذه الصورة ملدة 30 ثانية ملالحظة أكرب قدر ممكن من التفاصيل.

بعد 30 ثانية، توقف عن عرض الصورة، وأبدأوا  بكتابة التفاصيل التي متكنتم من تذكرها.

مبجرد اإلنتهاء، شارك املالحظات مع أصدقائك وعائلتك، وشاهد عدد التفاصيل التي متكنتم من تذكرها 
من الصورة.

أعرض الصورة مرة أخرى وقارن مالحظاتكم.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
يعتمد املتعلمون عن طريق النظر بشكل أسايس عىل حاسة البرص إلستيعاب املعلومات وفهمها وتذكرها. 
يتعلمون بشكل أفضل عندما يرون الرسوم التوضيحية أو الرسوم البيانية للرموز أو الصور الفوتوغرافية أو 

مقاطع الفيديو. يحب املتعلمون عن طريق النظر إستخدام األلوان الزاهية والدمى واللوازم الفنية، فهم 
جيدون يف التهجئة ويقرأون كثرياً ويجيدون قراءة الخرائط. يف هذه النرشة، نقدم أنشطة من شأنها دعم 

املتعلمون عن طريق النظر.

األنشطة:                                             
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

دعنا نتتبع 

املواد:

ألعاب صغرية

التعليامت:

إمسك بلعبة عىل بعد حوايل تسع بوصات عن عيون طفلك.

إنتظر حتى تقع عيناه عليها.

حرك اللعبة ببطء إىل اليسار واليمني، وأعطه وقتاً  كافياً لتتبعها.

ميكنك أيضاً تحريك اللعبة ألعىل وألسفل.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

 

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
اللهو باملصباح اليدوي

املواد:

مصباح يدوي

التعليامت:

أدُع طفلك للعب مبصباح يدوي وأره كيفية إشعاله وإطفائه.

سلط الضوء عىل أجزاء مختلفة يف الغرفة واألثاث واألشياء األخرى.

يف كل مرة تسلط فيها الضوء عىل يشء ما، إسأل طفلك: "عىل ماذا تسلط الضوء؟" وشجعه عىل تسميته.

دع طفلك يسلط الضوء عىل أشياء مختلفة ويسميها أيضاً.

ميكن التناوب مع إعطاء التوجيهات لبعضكام البعض إلتباعها. عىل سبيل املثال، "تسليط الضوء عىل 
السقف".

إضغط هنا لإلستامع إىل “Big, Little”  بصوت ليزيل باتريس.

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
لعبة الكأس السحرية

املواد:

4 أو 5 أكواب بالستكية متشابهة غري شفافة

سيارة صغرية

التعليامت:

ضع األكواب رأساً عىل عقب أمام طفلك.

ضع سيارة صغرية تحت أحد األكواب، حرك األكواب من مكان إىل آخر.

مبجرد التوقف عن تحريك األكواب، إسأل طفلك عن مكان السيارة.

سيحفز هذا النشاط دماغ طفلك وينشط ذاكرته البرصية.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.
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أساليب التعلم املختلفة وطفلك         
سلسلة #3 – املتعلمني عن طريق النظر

إستخدم املرئيات والقصص وحركة الجسم واأللواح وأقالم التلوين عند إرشاك طفلك يف أنشطة 
التعلم.

ساعد طفلك عىل التخطيط للواجب املدريس واملهام يف دفرت املالحظات أو عىل امللصقات.
وفر أدوات الدراسة مثل البطاقات التعليمية وأقالم التحديد.

إسمح لطفلك بعمل مكان للتعلم خاص به يف املنزل.
وفر مجموعات األشغال اليدوية، وكتب التلوين، وغريها من املستلزمات الفنية ليستخدمها 

طفلك للتعبري عن نفسه.

https://www.youtube.com/watch?v=7eYhkNSljzs
https://sensory-processing.middletownautism.com/sensory-strategies/strategies-according-to-sense/visual/activities-age-4-10/
https://theimaginationtree.com/sensory-play-activities-babies/
https://www.youtube.com/watch?v=VErTLH3wieE
https://www.ot-mom-learning-activities.com/visual-motor-activities.html

