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إستخدام الدمى والوسائل املرئية لدعم
التعلم

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

تخلق الدمى املرئية روابط مفيدة لطفلك ،وتعزز وتحسن خربات التعلم ،ميكن أن تشكل املفاهيم
املجردة تحدياً لطفلك يف فهمها ،ولكن قد تكون بسيطة من خالل التوضيح املريئ .عىل سبيل املثال ،سؤال
يف الرياضيات واحد زائد واحد يساوي إثنني ،ميكن توضيحه بإعطاء تفاحة لطفلك ،وتفاحة أخرى لك...
أنت وطفلك تستمتعان بتفاحتني لذيذتني معاً .ستوفر لك هذه النرشة مجموعة متنوعة من األنشطة
املرئية وأمثلة عن الدمى لدعم وإثراء معرفة طفلك وفهمه وتعلمه.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨ -شهراً )

املواد:

املواد:

قطع من اللباد

تكديس املكعبات
مكعبات

التعليامت:

ضع طفلك عىل األرض بالقرب من املكعبات.
دع طفلك يراك وأنت تكدس املكعبات.

إصنع قصة من اللباد

رششف صغري
ماركرز
مقص
صمغ
أشياء للزينة (عيون ،بوم-بوم ،وما إىل ذلك)

راقب طفلك وهو يبدأ بتكديس املكعبات فوق بعضها البعض.

التعليامت:

إضغط هنا لإلستامع إىل “.”Our Favourite Numbers Songs

إجمع مع طفلك بعض اللباد إلنشاء صور لشخصيات من القصة أو األغنية.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

ساعد طفلك عىل رسم الصور عىل اللباد بإستخدام املاركر ثم قص القطع .شجع طفلك عىل تزيني قطع
اللباد باملواد املذكورة أعاله أو غريها من املستلزمات الحرفية.

شجع طفلك عىل تفكيك املكعبات وتكديسها مرة أخرى.

عيص اإليقاع

املواد:

عيص إيقاعية ،عىل سبيل املثال :مالعق خشبية كبرية.

التعليامت:

إجلس بجانب طفلك.
قم بإستخدام عيص اإليقاع وشجع طفلك عىل إتباعك.

ساعد طفلك عىل إختيار كتاب أو قصة أو أغنية مفضلة لديه.

عندما تنتهي ،ضع قطع اللباد عىل الرششف وشجع طفلك عىل مشاركة قصته.
إضغط هنا لتعلم كيفية صنع “.”Homemade Felt Board Stories

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

إصنع عداد بنفسك

املواد:

قم بغناء أغنية وأنقر عىل عصاك عىل إيقاع وكلامت األغنية.

عودتان من عود البوظة

شجع طفلك عىل النقر عىل عصيه لعمل إيقاع خاص به.

 5بايب كليرن

إضغط هنا لإلستامع إىل “.”Tap Your Sticks

خرز متنوع

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)

أرقام اللمس

املواد:

ورق كرتون
أشياء ذات ملمس .مثل :قطع لباد ،إسفنج ،ورق زجاج ،وما إىل ذلك.
صمغ
مقص

التعليامت:

رشيط الصق

التعليامت:

ألصق أحد طريف البايب كليرن الخمسة بعودة البوظة ،الواحدة أسفل األخرى وأترك مسافة متساوية
بينهام.

إبدأ يف إدخال الخرزات بالطرف الثاين للبايب كليرن ،أضف  10خرزات لكل بايب كليرن.
ثبت األطراف املقابلة لكل بايب كليرن عىل عودة البوظة األخرى برشيط الصق.
حرك خرزات العداد وإستخدمها كعالمات العد .عىل سبيل املثال :ميكنك إستخدام الخرزات لحل أسئلة
الجمع والطرح.
إضغط هنا لتعلم كيفية صنع “.”Cardboard Abacus

قم بقياس قطعة من ورق الكرتون وقصها إىل بطاقات صغرية متساوية الشكل والحجم .إضغط هنا
ملشاهدة الصورة.

أرسم وقص أرقام من أشياء ذات ملمس حسب إختيارك.
إلصق األرقام عىل بطاقات الكرتون.
بإمكانك إضافة نقاط أو إشارات مرئية أخرى لرشح األرقام عىل كل بطاقة.
شجع طفلك عىل تحسس ملمس األرقام املختلفة عىل البطاقات أثناء التعرف عىل األرقام.
إضغط هنا لقراءة “ ”Spot Can Countبقلم أيرك هيل.

نصيحة اليوم:
إستخدم الصور لتقديم توضيحات مرئية لطفلك.
أدمج أشياء حقيقية كوسائل مساعدة مرئية لتوسيع نطاق تعلم طفلك .عىل سبيل املثال :دع
طفلك يرى الطعام ،مثل الفاكهة والخضار عند التعلم عن األطعمة املغذية.
شجع خيال طفلك بإستخدام الدمى واألزياء الدرامية أثناء اللعب .عىل سبيل املثال ،قبعة
الطاهي أثناء "الطهي" أو مالبس رجال اإلطفاء أثناء "إطفاء الحرائق".
شجع مهارات الرياضيات والقراءة والكتابة عند طفلك بإستخدام الدمى مثل العدادات ألسئلة
الجمع والطرح البسيطة ،أو بطاقات الكلامت التي تحتوي عىل صور للقراءة واإلشارات املرئية.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

