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 .١القص بالمقص
زود طفلك بمقص يتوافق مع قواعد سال مة األطفال ودعه يقوم ببعض أنشطة القص تحت أشرافك  .حاول توجه لقص على خطوط مستقيمة
ِّ
وخطوط منحنية .بعد ذلك ،حاول قص أشكال هندسية أو قص الصور الموجودة في المجالت٠
 .٢الفرز والتجميع
أطلب من طفلك ترتيب األشياء في مجموعات حسب الخصائص المختلفة .ابدأ باللون ،ثم حاول حسب األشكال واألنسجة واألحجام.
يمكنك أستخدام األزرار واأللعاب والشوك والسكاكين والمالعق أو أي مجموعة من األشياء لديك٠
.٣

عد االرقام

عد مجموعات صغيرة من مثل تلك المذكورة أعاله عن طريق لمس األشياء في وقت واحد والقول بصوت عال .األطفال يتعلمون أفضل من خالل
اللمس والرؤية٠
.٤

البناء باستخدام المكعبات  ،لوغو  ،أو ألعاب أخرى

العب مع طفلك .أطرح أسئلة حول عملية البناء أو اللعب" .أخبرني عما تقوم ببنائه .تحدي تفكيرهم ومهاراتهم .هل تستطيع بناء قارب؟
لنصنع بر ًجا أطول ماذا تعتقد أنك يمكن أن تبني؟ "كيف يمكنك جعله أطول  ،وأوسع ،وأقوى ؟ "
رسم األشكال

٥
..
يمكن لألطفال تتبع األشكال باستخدام أدوات الكتابة أو الرسم .ثم يمكنهم الرسم فوق الخطوط المنقطة حتى يستطيعوا رسم األشكال
..
البسيطة مثل الدوائر والمربعات والمستطيالت والمثلثات .يمكنهم صنع األشكال في الرمال والملح ولعب العجين .ألصق األشكال
والحروف على جسم صلب باستخدام الغراء واتركها تصلب .فيمكن للطفل بعد ذلك تتبع الخطوط العريضة بإصبعهم ويشعر بملمس
الكل٠
 .٦تحدّث إلى طفلك ك ّل يوم
قم بإجراء محادثات مع طفلك كل يوم  .يطرح األطفال بشكل طبي عي العديد من األسئلة التي توفر العديد من الفرص للمحادثات  .قم أيضا
بطرح أسئلة عليهم حول األشياء التي تراها أثناء القيادة في السيارة ،أو أثناء زيارة البقالة  ،أو اللعب في فناء البيت .إليك بعض األمثلة :
ماذا يكون ذلك برأيك ؟
من أين يأتي هذا ؟
كيف يمكننا اكتشاف ذلك ؟
 .٧كتابة االسم
الكتابة هي مهارة تطورية للغاية بالنسبة لألطفال وتحدث بمعدل مختلف لجميع األطفال .أظهر لطفلك كيفية استخدام حرف كبير للحرف األول
من االسم األول واسم العائلة فقط .من األفضل أن تبدأ على ورقة غير مسطرة بخطوط .يمكنهم حتى الرسم في الرمال أو الملح بإصبعهم.
ارسم البودنغ ،أو األلوان ،أو حتى كريم الحالقة إلضافة تجربة حسية للتعلم .بعد ذلك ،اطلب منهم تتبع الخطوط المنقطة التي قمت برسمها
إلكمال أسمائهم .أنعكاس الحروف وأرعاش الكتابة شائعة جدًا .اطلب من الطفل تشكيل أحرف من عجينة الصلصال وأسالك منظفات األنابيب
وتكرارا للمساعدة في تطوير تلك المهارات الحركية الدقيقة التي تشتد الحاجة إليها والتي تساعد في الكتابة٠
مرارا
الضيقة
ً
ً

أسالك منظفات األنابيب

 .٨معرفة األشكال واأللوان
يمكن لألطفال العمل للتعرف على األشكال األكثر شيوعا مثل الدوائر ،والمربعات ،والمستطيالت ،والمثلثات .كما يجب أن يكونوا قادرين
على التعرف على األلوان األساسية مثل األحمر ،األصفر ،األخضر ،األزرق ،البنفسجي ،األسود ،البني ،األبيض ،والزهري أو الوردي .
مجرد اإلشارة إلى األشياء الشائعة وتسمية لون وشكل األشياء يمكن أن يساعد في تحقيق ذلك.يمكنك استخدام األلعاب باإلضافة إلى
األشياء المنزلية األخرى  .سوف يساعد تصنيف األشياء حسب اللون والشكل في هذا النشاط .
 .٩تركيب ال Puzzles
ابدأ مع القطع ذات الشكل البسيط والحجم الكبير  .هذا يعزز التفكير المنطقي وكذلك التعرف على األشكال  .تدريجيا  ،انتقل إلى القطع األكثر
صعوبة بعد أن أتقن الطفل القطع البسيطة الشكل  .قم بتعليم الطفل كيفية وضع الحواف أوال  ،األلوان المتشابهة معا  ،والبحث عن القطع التي
قد تتناسب مع بعضها  .ال  Puzzlesتعلم األطفال أن يظلوا جالسين ويفكروا .
 ١٠مهارات االستماع والقراءة
ي وقت آخر ترى أنه يستمع فيه  .اطرح أسئلة حول القصة أثناء القراءة  .اطرح أسئلة حول ما يحدث في
إقرأ .لطفلك في كل ليلة وفي أ ِّ
الصور  .ماذا سيحدث بعد ذلك ؟
 ١١الطباعة البيئية
تشتمل القراءة في عمر مبكر التعرف على الط باعة البيئية  .هذه هي الطباعة الموجودة في كل مكان في البيئة – المجالت  ،الصحف ،
علب حفظ الطعام  ،واليافطات وما إلى ذلك ِّ .
تعرف على العديد من هذه الرموز والكلمات  .قم بالبناء على تلك المعرفة
إن طفلك قد ِّ
، cereal
وذلك من خالل الطلب إليه أن يقوم بطباعة كل شيء ذو معنى عنده  .يافطات المطاعم السريعة  ،االسم على علبة ال
علبة البسكويت  ،وأغلفة الحلوى  ،وعالمات الشوارع ليست سوى قليل من األشياء للنظر فيها .يمكنك قص هذه الصور وإجراء أعمال
فنية أو مجرد السماح لطفلك باللعب فيها .
 ١٢إقرأ  ،إقرأ  ،إقرأ
إقرأ القصص والكتب و  /أو أغاني األطفال لطفلك كل يوم  .وهذا ال يتيح للطفل فقط سماع األدب  ،بل يسمح أيضا بسماع اللغة
والمفردات الشفوية .أثناء قراءة القصة قم باإلشارة إلى الصور وطرح األسئلة الشراك الطفل  .تساعد هذه المشاركة على بناء مهارات
الفهم والتفكير .
١٣
القراءة التمهدية
أشر إلى الحروف وساعد طفلك في التعرف على أسماء الحروف  .قد يكون يعرف ذلك أصال  .ليس عليهم معرفة األصوات التي تعطيها
هذه الحروف  ،ولكن هذه هي الخطوة التالية  .ترديد وقراءة أغاني األطفال يساعد جدا في عملية تعلم القراءة عند األطفال  .إقرأ  ،إقرأ ،
ثم إقرأ مع طفلك كل يوم .
 ١٤الرياضيات
يعتبر تجميع األشياء ونصنيفها كما هو الحال في تعلم األشكال نشاطا رائعا  .اجعل طفلك يقوم بعدِّ مجموعات من األشياء  .قد يحتاج الطفل إلى
أن يلمس كل قطعة أثناء العدِّ  .طالب ما قبل رياض األطفال يستطيع عدِّ األشياء من  ، 10 – 1ويعدِّ شفويا من . 30 – 1
 ١٥تعلّم كيفية المشاركة مع اآلخرين
اسمح لطفلك أن يلعب مع األطفال اآلخرين وقم أنت بمراقبتهم خالل اللعب  .هل ينتزعون ويلتقطون األلعاب من بعضهم البعض ؟ هل
يعرف ماذا تعني كلمة المشاركة ؟هل يمكنه م اللعب جنبا إلى جنب مع طفل آخر دون التسبب في إزعاج ؟ إذا لم يكن األمر كذلك  ،فعليك
بعض العمل كأحد الوالدين لألخذ بيد طفلك لكي تجعله مستعدا للعمل  ،والمشاركة  ،واللعب مع اآلخرين .
 ١٦علّم طفلك احترام الكبار
من فضلك علِّم طفلك ِّ
بأن المعلم هو شخص جدي ر باالحترام  ،وأنك تتوقع منه أن يطيع المعلم ويسمع كالمه  .قم بالتأكيد لطفلك بأنك أنت
أيضا تحترم المعلم  .هذا سيقطع شوطا طويال في مساعدة طفلك في تكوين موقف ايجابي نحو المدرسة  .نحن بحاجة إلى مساعدتك
وتعاونك في جعل تعليم طفلك ناجحا .

 ١٧تسليط الضوء على الحروف أو األرقام
اعط طفلك قلم للتلوين أو لون فاتح واتركه يلون كل الحروف أو األرقام في قسم من الورقة .يمكن أن يبحثوا عن أ ا أو س ث أو كل رقم  ٣و
حرف س ،أو كلمات معينة .تختلف المهمة إلبقائها مثيرة لالهتمام.
 .١٨قم بتسمية الحروف واألرقام أينما ذهبت!
أجعل التعلم متعة .اطلب من طفلك أن يبحث عن الحروف أو األرقام أو الكلمات أو األشكال في العالم من حوله .اجعلها لعبة للتجسس على هذه
األشياء .أرى شكل ________ .صفهم ودعم يخمنوا مع هذا.على سبيل المثال ،أرى حرف منحني على هذا الحائط؟ ،وأنت ماذا ترى؟ ما
!هذا الحرف؟ ال تجلس بشكل جاد وتطلب منه التعلم  ،فقط اجعلهم على دراية بطريقة ممتعة

مرحبا بك في رياض األطفال !

