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دمج القراءة والكتابة يف
اللعب الحيس

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

اللعب الحيس ميكن أن يكون أي نشاط يحفز حواس األطفال من اللمس والشم والذوق والبرص والسمع،
باإلضافة إىل أي نشاط يؤدي إىل الحركة والتوازن .معرفة القراءة والكتابة ،هي القدرة عىل القراءة
والعرض والكتابة والتصميم والتحدث واإلستامع بطريقة تسمح لألطفال بالتواصل بشكل فعال وفهم
العامل .يعد دمج القراءة والكتابة يف اللعب الحيس طريقة رائعة إلرشاك طفلك يف تعلم الحروف والكلامت
والتواصل أثناء اإلستمتاع .يف هذه النرشة ،نقدم أنشطة ممتعة من شأنها أن تدعم طفلك لتعلم القراءة
والكتابة من خالل اللعب الحيس.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )

فن لفة الفقاعات

املواد:

رشيط الصق
ألوان مختلفة
لفة الفقاعات (لفة مملوء بفقاعات الهواء  ،التي تستعمل لتغليف األواين عندما تنقل من مكان آلخر)

التعليامت:

قم بطي ورقة من الفقاعات بحيث تكون الفقاعات من الخارج وأغلق الجانبني برشيط الصق للحصول
عىل ظرف.
ضع الطالء داخل الظرف وأغلق الحافة املتبقية.
ألصق الظرف بالكامل بالصينية ،فهذا سيمنع طفلك من إلتقاطه ووضعه يف فمه.
أثناء قيام طفلك بالنقر عىل الطالء وخلطه ،تحدث معه حول ما يحدث للطالء وصوت فرقعة الفقاعات.
إلطالة هذا النشاط ،إحمل طفلك ودعه يقفز عىل ظرف الفقاعات.
إضغط هنا للقراءة عن اإلستكشاف الحيس.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

إستكشاف املالمس

املواد:

أشياء ذات ملمس مختلف

التعليامت:

ضع أشياء ذات ملمس مختلف أمام طفلك.
صف ملمس األشياء ،عىل سبيل املثال :لينة ،خشنة ،ناعمة ،رقيقة وخفيفة ،وما إىل ذلك.
إخرت شيئاً واحدا ً ،شجع طفلك عىل العثور عىل يشء آخر من املنزل له نفس امللمس كالذي إخرتته أو
مشابه له.
لجعل هذه اللعبة أكرث تحدياً ،شجع طفلك عىل إختيار شيئني مختلفني ،ومقارنة ملمسهام ،والتحدث عن
أوجه التشابه واإلختالف بينهام.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)

الكتابة عىل صينية الرمل

املواد:

رمل
صينية
ريشة

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
إبحث عن الحرف

املواد:

كريم الحالقة
صينية
أحرف من الفوم أو البالستيك
ورق
قلم حرب

التعليامت:

إخرت بعض الحروف وأطلب من طفلك أن يكتبها عىل ورقة.
ضع الحروف عىل الصينية وقم بتغطيتها بكريم الحالقة.
سم حرفاً وأطلب من طفلك البحث عنه.
عند العثور عىل الحرف ،شجع طفلك عىل قوله وإعطاء مثال لكلمة تبدأ بهذا الحرف.
أشطب الحرف من القامئة بعد العثور عليه.
تبادال األدوار يف لعب هذه اللعبة.
إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية .ABC

A

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

فوازير األفالم

املواد:

قلم رصاص
ورق

التعليامت:

ناقش مع أصدقائك أو عائلتك األفالم التي تعرفونها جميعاً ،وأكتب عناوينها.
إخرت عنواناً واحدا ً من القامئة وقم بتمثيله أمام املجموعة.
سيحاول املشاركون تخمني عنوان الفيلم الذي متثله.
الشخص الذي يخمنه بشكل صحيح سيكون التايل لتمثيل عنوان فيلم آخر.
ميكنك إنشاء فئات أخرى لتمثيلها ،مثل :الكتب واألغاين وما إىل ذلك.
فيام ييل بعض األمثلة الشائعة املستخدمة يف الفوازير:
لإلشارة إىل كتاب ،تظاهر بقراءة الكتاب.
لإلشارة إىل أغنية ،تظاهر بالغناء.
لإلشارة إىل فيلم ،تظاهر بتشغيل كامريا تصوير قدمية.
لإلشارة إىل عدد الكلامت ،إرفع أصابعك بعدد الكلامت.
إضغط هنا للمزيد من أفكار الفوازير.

التعليامت:

قم بتغطية قاع الصينية بالرمل.
شجع طفلك عىل إستكشاف الرمل بيديه.
ِ
إعط طفلك ريشة والحظ ماذا يستطيع فعله بالريشة يف صينية الرمل.
إذا حاول طفلك كتابة يشء ما بإستخدام الطرف القايس من الريشة ،شجعه عىل وصف ما يفعله.
لجعل عملية الكتابة أكرث تشويقاً ،ميكنك أيضاً إستخدام أدوات كتابة مختلفة مثل القش والعود والحىص
وما إىل ذلك.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

نصيحة اليوم:
قم بعمل لوحة حسية غنية بالقراءة والكتابة بإستخدام ملصقات األبجدية والكتب اللمسية
وأشياء أخرى ليستكشفها طفلك.
غنِ األغاين ملساعدة طفلك عىل تعلم كلامت جديدة وسامع أصوات الكلامت.
شجع طفلك عىل التعرف عىل الحروف أو الكلامت املوجودة يف محيطه عىل سبيل املثال :الفتات
املتاجر ،واإلعالنات ،والفتات الشوارع ،وما إىل ذلك.
زود طفلك بصناديق حسية مليئة مبواد مختلفة للتعلم العميل املمتع.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

