
Can you find a crayon that rhymes with tray? (gray)i

So many crayons, they make me feel mellow.i

Can you find a crayon that rhymes with hello? (yellow)i

إضغط هنا لإلستامع إىل “Colour Song” بواسطة محطة التعلم.

 

األطفال من )٤-٦ سنوات(
إبحث عن األلوان املطابقة

املواد:
5 زجاجات بالستيكية فارغة

ملون طعام

5 أطباق ورق صغرية

أقالم تلوين

التعليامت:
إمأل الزجاجات البالستيكية الفارغة باملاء.

أضف إىل كل زجاجة ملون طعام للحصول عىل اللون األحمر واألزرق واألصفر واألخرض والبني.

قص منتصف األطباق لعمل خمس حلقات.

لون الحلقات باللون األحمر واألزرق واألصفر واألخرض والبني.

رتب زجاجات املياه امللونة عىل األرض.

يقف الالعبون عىل بعد خطوات قليلة من الزجاجات، ويتناوبون عىل رمي الحلقات امللونة عىل 
الزجاجات ذات األلوان املتشابهة.

إضغط هنا لقراءة“Mrs. McNosh Hangs Up Her Wash” بقلم سارة وييكس.

  

األطفال من )٦-١٢ سنة(
قافية البنغو 

املواد:
ورق

أقالم حرب

مقص

وعاء

التعليامت:
إعمل بطاقات مع كلامت تتناغم مع األلوان. عىل سبيل املثال:

Jello – yellow; wink – pink; bite – white,e وما إىل ذلك.

كل العب يصنع بطاقة البنغو، يجب أن تكون بطاقة البنغو عبارة عن شبكة بها 3 صفوف و 3 أعمدة.

إمأل كل مربع بإسم لون، تأكد من ترك املربع الذي يف الوسط خالياً.

أخلط البطاقات وضعها يف الوعاء.

إسحب بطاقة واحدة يف كل مرة وقل الكلمة.

يجب أن تجد إسم اللون عىل بطاقة البنغو التي تتناغم مع الكلمة املوجودة عىل البطاقة.

أي شخص يغطي ثالث كلامت متتالية يقول"بنغو" يفوز بتلك الجولة.

.”Read Aloud Books“ إضغط هنا من أجل

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
يف مرحلة الطفولة املبكرة، متهد أغاين األطفال الطريق للغة والتعلم والتواصل. عندما نغني وننشد مع 

األطفال، فإننا نسمح لهم بسامع سطور متكررة واإلستامع إىل أصوات اللغة. مع منو األطفال، تستمر أغاين 
األطفال مصدراً رئيسياً للتفاعل والتعلم بني األطفال والبالغني. يف هذه النرشة، سنوفر لك أنشطة لدعم 

تنمية لغة األطفال ومهارات القراءة والكتابة.

األنشطة:                                                   
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

يف مكان ما فوق قوس قزح

املواد:
أوشحة ملونة

التعليامت:
إستخدم الوشاح لتغطية وجهك ثم ألِق نظرة خاطفة عىل طفلك من تحت الوشاح.

جرب النظر من زوايا وجوانب مختلفة للحفاظ عىل مشاركة طفلك والبحث عنك.

قم بتغطية طفلك بالوشاح وإفعل اليشء نفسه.

إضافة املوسيقى تعرف عىل النغامت واإليقاع الذي ميكن أن يشجع عىل تطوير الكالم.

.”Somewhere Over the Rainbow“ إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية

                        

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
تألأل النجمة الصفراء 

املواد:
ورق مقوى ( ألوان مختلفة)

مقص 

التعليامت:
إصنع نجوم ملونة من ورق مقوى.

غِن أغنية:

Twinkle, twinkle yellow star,i

How I wonder where you are?i

Let’s go looking here and there,i

Let’s go looking everywhere.i

Twinkle, twinkle, yellow star,i

How I wonder where you are?i

أطلب من طفلك أن يجد اللون الذي تغني عنه.

ميكنك تغيري إسم اللون يف كل مرة تغني فيها األغنية.

.”Twinkle Twinkle Colours“ إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية

  

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
ألوان كثرية 

املواد:
صندوق

ألوان تلوين شمع

التعليامت:
ضع أقالم التلوين يف صندوق.

ردد النغمة التالية ودع طفلك يجد لون القلم الذي يكمل كل قافية.

So many crayons, they are dancing in my head!i

Can you find a crayon that rhymes with bed? (red)i

So many crayons, I could draw a crown.i

Can you find a crayon that rhymes with frown? (brown)i

So many crayons, that is true.i

Can you find a crayon that rhymes with glue? (blue)i

So many crayons for us today.i
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النغامت واأللوان         

شجع األطفال عىل اإلنضامم إىل أغاين األطفال بإيقاعاتهم الخاصة، والغناء والتصفيق أو إستخدام 
اآلالت املوسيقية، مثل: النقر عىل الطبلة، وخشخشة بعض األجراس، وما إىل ذلك.

إقرأ  كتب ذات نغامت وعندما تصبح مألوفة لطفلك، توقف للسامح لطفلك مبلء كلامت 
متناغمة، وتحدث عن الكلامت األخرى املتناغمة التي قد تتناسب يف املكان.

https://www.youtube.com/watch?v=k-2X98IsdNY
https://www.youtube.com/watch?v=u7jF0H0M1WY
https://www.youtube.com/watch?v=1Ur8efReDkI
https://www.youtube.com/watch?v=9xb8Kqw0PnA
https://www.youtube.com/watch?v=-P5Hchj9wcM

