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القراءة والكتابة العملية

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

أظهر عدد كبري من الدراسات أن تعلم القراءة والكتابة واللعب الحريك هام من اإلحتياجات األساسية
لتنمية األطفال .يُعد تعلم القراءة والكتابة أمرا ً رضورياً لتطوير مهارات اللغة والتواصل عند األطفال،
وميكن للعب الحريك أن يحسن من مهاراتهم البدنية .العمل عىل هاتني املهاراتني يف نفس الوقت هي
الطريقة املثالية لتنمية األطفال .يف هذه النرشة  ،سنقدم العديد من األنشطة ملساعدة طفلك عىل دمج
تعلم القراءة والكتابة يف اللعب الحريك الشامل.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )

املواد:

التعليامت:

حجر الرند

التأرجح عىل األنغام

لعبة القفز عىل األبجدية

طبشور

إجلس عىل األرض مقابل طفلك ،باعدا بني ساقيكام بدرجة كافية حيث بإمكانكام إمساك أيديكام.

التعليامت:

إستمر يف حركة التأرجح لألمام وللخلف وأنت تغني األغنية املألوفة (جذف بقاربك) أو أي أنغام أخرى.

إطلب من طفلك الوقوف عىل الحرف "أ" ورمي الرند.

أجذب طفلك نحوك ،ثم إنحنِ إىل األمام ودع طفلك ينحني للخلف.

أرسم دائرة عىل ممر سيارتك وأكتب  26حرفاً بالرتتيب حولها.

إضغط هنا للمزيد من األغاين مع الحركة.

دع طفلك يقرأ الرقم ويتحرك إىل الرقم املشار إليه عىل الرند ،ميكنه القفز ،أو امليش إىل املكان .

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

شجع طفلك عىل تسمية الحرف الذي يقف عليه وإخبارك بالصوت الذي يصدره ،كام ميكنك أن تطلب
منه إعطاؤك كلمة تبدأ بالحرف نفسه.

لعبة مطابقة الحروف

املواد:

إضغط هنا لإلستامع إىل “.”Act out the Alphabet

كتاب صور الحيوانات

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

دع طفلك يتصفح الكتاب.

املواد:

التعليامت:

مطر من األحرف

إرشح حركات وأصوت الحيوانات قبل دعوة طفلك لتجربتها معك.

ورق مقوى

إستخدم صور الكتاب ملساعدة طفلك عىل ربط الكلامت بالحركات.

مقص

توصال معاً إىل قصة تتوافق مع ما يحدث يف تلك الصورة.

ماركرز أو أقالم رصاص

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

وعاء
نظارات واقية

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)

التعليامت:

التعليامت:

عىل كل قطعة مربعة ،أكتب حرفاً.

كتاب أكشن

إضغط هنا لإلستامع مع طفلك إىل "من الرأس إىل أصابع القدمني" وشجعه عىل املشاركة يف غناء العبارات
املتكررة.

أرش إىل الصور وشجعه عىل تسمية الحيوانات والحركات.
دع طفلك يقوم بتمثيل حيوانات مختلفة عندما يسمع "هل ميكنك فعل ذلك؟ نعم ،ميكنني فعل ذلك".
عندما ينتهي طفلك من النظر إىل الكتاب ،أطلب منه أن يختار حيواناً واحدا ً من الكتاب ،ويقوم بتمثيل
ووصف الحركات.
تبادال األدوار يف لعب هذه اللعبة وإستمتعا.
إمتدادا ً لهذا النشاط ،دع طفلك يفكر يف حيواناته املفضلة ويبتكر حركاته الخاصة.
إضغط هنا لإلستامع إىل “ ”The Little Old Lady Who Wasn’t Afraid of Anythingبقلم ليندا
ويليامز.

قص قطع مربعة  20×20سم من الورق املقوى.

إط ِو كل القطع إىل املنتصف وضعها يف وعاء.
أد ُع أصدقائك لإلنضامم إىل اللعبة.
يف البداية ،أحد األطفال سيكون القائد ويختار موضوعاً ،مثل :عمل ،رياضة ،حيوان ،وما إىل ذلك.
يضع األطفال نظارات واقية ،يبدأ القائد بإسقاط الورق ببطء فوق رؤوس األطفال ،وعليهم اإلمساك
بالقطع وهي تتساقط.
سيستخدم كل طفل أحرفه لتهجئة إسم يف الرياضة.
تناوبوا عىل متثيل الرياضة ودعوا األطفال اآلخرين يخمنون إسمها.
إضغط هنا للمزيد من أنشطة الكتابة.

نصيحة اليوم:
إجمع بني الحركة الجسدية ومواد تعلم القراءة والكتابة بطرق ممتعة ومبتكرة.
وفر طريقة مزدوجة للتعلم والحركة لتحفيز رغبة األطفال عىل التعلم.
ساعد طفلك عىل تنمية حس اإليقاع ،وشجعه الرقص عىل املوسيقى.
شجع طفلك عىل متثيل الكتب أثناء قراءة كتب األكشن معاً.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

