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كيف تستخدم هذه املفكّرة
التعلُّم يبدأ من امليالد! من املهّم أن تشعر األرس بالدعم، وأن تعرف 

الكيفية التي ميكنهم بها تشجيع أطفالهم طوال مرحلة الدراسة 
االبتدائية؛ لذا فقد وضعنا هذه املفّكرة لتزويدك ببعض املعلومات 
واإلرشادات الخاّصة بكيفية مساعدة أطفالك عىل النجاح يف روضة 

األطفال والصف األول االبتدايئ.

تحتوي هذه املفّكرة عىل مجموعة متنوعة من املعلومات املتعلقة 
بدعم األطفال لتحقيق النجاح )وذلك وفًقا ملعايري والية ميشيغان ملهارات 

اللغة اإلنجليزية والرياضيات للمراحل التعليمية من الروضة إىل نهاية املرحلة 
الثانوية، إضافة إىل املامرسات التعليمية األساسية املتّبعة يف التعليم املبّكر للقراءة والكتابة(؛ وهو 

ما يسهم يف دعم والية ميشيغان لتصبح واحدة من أفضل 10 واليات يف الـ 10 سنوات القادمة من الناحية التعليمية. كام تُعّد هذه املفّكرة مصدًرا لدعم 
التالميذ إلتقان القراءة بحلول نهاية الصف الثالث؛ وفًقا للقانون العام رقم 306.

ميكنك تعديل األنشطة اليومية حسب عمر طفلك أو اهتامماته أو مستوى مهاراته.	 
ُصّممت هذه املفّكرة بحيث ميكن استخدامها يف أّي سنة. ميكنك ترك الخانات الفارغة كام هي، أو استخدامها يف وضع عالمات عىل األنشطة املنجزة 	 

أو كتابة تواريخ إنجازها.
نسلّط الضوء يف كل شهر عىل مورد قد ترغب أرستك يف 	 

استخدامه أو زيارته.

تساعد مهارات القراءة والكتابة التي يكتسبها الطفل بدًءا من مرحلة 
الروضة وحتى الصف الثالث عىل توقٌّع تطّور مهاراته يف القراءة والكتابة 

الحًقا. نركّز يف كل يوم من أيام األسبوع عىل مهارة مختلفة. تظهر األبحاث 
أنَّ الرتكيز عىل هذه املهارات التأسيسية لدى األطفال الصغار متّكنهم من 

اكتساب مهارات قوية يف القراءة والكتابة.

األحد: اإلدراك
اإلدراك هو فهم ما يُقرأ والقدرة عىل استخالص معانيه؛ ويتضّمن القدرة 

عىل ما ييل:
الرتكيز عىل املعلومات املهّمة	 

تفسري املعاين والكلامت والنصوص الدقيقة	 

تحديد الفكرة الرئيسية	 

الرّد عىل األسئلة	 

استخدام املعلومات الجديدة املُكتسبة من خالل القراءة	 

االثنني: الوعي الفونيمي
الوعي الفونيمي هو القدرة عىل االستامع لألصوات والتمييز بينها 

والتالعب بها؛ ويتضّمن ما ييل:

التعرُّف عىل األصوات )منفردة ويف كلامت(	 
وصل األصوات لتكوين كلامت	 
إضافة أصوات الستكامل كلامت	 
تجزئة كلامت وتقسيم أصواتها املختلفة	 
 	.b يُنطق بنفس طريقة نطق الحرف /b/ نصيحة: وّضح لطفلك أّن الصوت

الثالثاء: الصوتيات
إتقان الصوتيات هو القدرة عىل فهم العالقة بني الحروف وأصواتها؛ 

ويتضّمن ما ييل:

العالقة بني الحروف املكتوبة وأصواتها، مثال: يُنطق الحرف »n« مثل الصوت /n/ يف 	 
كلمتي nice )لطيف( و new )جديد(.

أمناط املقاطع	 

أجزاء الكلامت )البادئات والالحقات وأصول الكلامت(	 

األربعاء: الطالقة القرائية
الطالقة القرائية هي القدرة عىل القراءة برسعة مناسبة وبدقة مع تغيري 

نربة الصوت وتقسيم العبارات لدعم الفهم؛ وتتضّمن ما ييل:

التعرُّف التلقايئ عىل الكلامت	 

الفهم الدقيق للكلامت	 

تغيري نربة الصوت حسب السياق	 

الخميس: املفردات
املفردات هي الكلامت التي يجب أن نعرفها لنتمّكن من التواصل بطريقة 

فّعالة. ويتضّمن هذا معرفة ما ييل:

ث، أو نفهمها عند سامعها	  املفردات الشفهية: وهي الكلامت التي نستعملها يف التحدُّ

املفردات املقروءة: وهي الكلامت التي نفهمها عندما نقرؤها، أو نستعملها يف املطبوعات	 

الجمعة: التعلُّم املبّكر للحساب
يُعّد التعلُّم املبّكر للحساب مكّماًل لتعلُّم القراءة والكتابة، ويُطلق عليه 

أحيانًا »تعلُّم الرياضيات«؛ ويتضّمن هذا القدرة عىل ما ييل:

التفكري باألرقام واملفاهيم الرياضية األخرى	 

تطبيق املفاهيم الرياضية يف مجموعة من السياقات لحل مجموعة متنوعة من املسائل	 

التفكري واالستدالل املنطقيني	 

السبت: الكتابة
متثل الكتابة لألطفال فرصة للتعبري عن أنفسهم؛ وتتضّمن ما ييل:

تطبيق مهاراتهم املكتسبة يف القراءة والكتابة	 

تطبيق معلوماتهم الخاّصة بالعالقات بني األصوات والحروف	 

التواصل مع اآلخرين ومشاركتهم خرباتهم ومشاعرهم	 



سبتمرب

استمتع بأنشطتك املفّضلة
عندما نتعرّف عن قرب عىل األنشطة التي تجذب انتباه األطفال 

ونجد وسائل ملشاركتهم يف اهتامماتهم؛ فسيكون بإمكاننا التفاعل 
معهم بوسائل تبني مهارات القراءة والكتابة لديهم. استخدم بعض 
الكتب واألغاين والقصص املفّضلة لدى طفلك لتحفيزه عىل القراءة.

حرية االختيار دافع للتعلُّم!

أنشودة/أغنية الشهر: Twinkle, Twinkle, Little Star )أضيئي يا نجمة(
Twinkle, Twinkle, little star,
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle, Twinkle, little star,
How I wonder what you are!

األنشطة
اسأل طفلك: ما الكلامت التي ميكنك ذكرها بنفس قافية »sky«؟

هل ميكنك ذكر كلامت تبدأ بـ »st«؟
ارسم مع طفلك شكل ماسة يف الهواء!

أعيدا كتابة األنشودة باستخدام شكل مختلف!

تصفح مع طفلك موقع PBS Parents ملشاهدة العروض التعليمية التي تركّز عىل االستمتاع 
.http://www.pbs.org/parents/ :بأنشطته املفّضلة

 األحد
)اإلدراك(

 االثنني
)الوعي الفونيمي(

 الثالثاء
)الصوتيات(

 األربعاء
)الطالقة القرائية(

 الخميس
)املفردات/دراسة الكلامت(

 الجمعة
)التعلُّم املبكّر للحساب(

 السبت
)الكتابة(

األسبوع األول

الخلفية املعرفية للطفل 
متّكنه من ربط ما يقرأه 

باألشخاص واألماكن 
واألشياء. قبل قراءة قصة 

مع طفلك، اطلب منه تذكُّر ما 
قد يعرفه عنها.

اطلب من طفلك أن 
يقول لك كلمة، ثّم انطق 
له األصوات املوجودة يف 
تلك الكلمة )مثال: كلمة 

hot »ساخن« تتكّون من: 
.)/h/ /o/ /t/

A هو حرف اليوم. تتبّع/
ارسم الحرف »A« مع 

طفلك. واكتبا مًعا كلامت 
تبدأ بالصوت /a/، مثل 
كلمة apple )تفاحة(.

اطلب من طفلك قراءة 
الكلامت التالية 3 مرات:  
 I, am, the, little, a, to,

.have, is, my, like

علّم طفلك كلامت جديدة 
مثل:

Emotions )عواطف(
Feelings )مشاعر(
Strengths )قوى(

عددا اليوم هام 1 و 19. 
درّب طفلك عىل كتابة 

هذين العددين ورسمهام. 
والحظا عدد األماكن التي 
ميكن أن تجدا فيها هذين 

العددين اليوم.

ساعد طفلك عىل كتابة 
رسالة إىل مؤلفه املفّضل 

تتضّمن رساًم لكتابه 
املفّضل.

ين
األسبوع الثا

تحّدث مع طفلك عاّم 
يعرفه عن مواضيع الكتب 

قبل قراءتها.

اذهب مع طفلك يف 
رحلة سفاري الستكشاف 

األصوات. اطلب من 
طفلك اختيار أحد أصوات الحروف 

املستهدفة، ثّم تجوال وابحثا عن 
أشياء تبدأ/تنتهي بهذا الصوت؛ عىل 

سبيل املثال: الصوت /t/ يف الكلمتني: 
table )طاولة(، و ant )منلة(.

غّن مع طفلك أغنية 
الحروف األبجدية. وساعده 
عىل رسم الحروف بأصابعه 

يف الهواء، ثّم اطلب منه 
محاولة رسمها بقدمه.

ساعد طفلك عىل كتابة 
الكلامت التي يحاول 

تعلُّمها عىل بطاقات؛ ثّم 
كّونا جماًل مضحكة باستخدام 

هذه الكلامت.

عرّب عن مشاعرك وأنت 
تتصفح صور العائلة مع 

طفلك،
ث معه  واغتنم الفرصة للتحدُّ

عن املشاعر التي يظهرها أفراد 
العائلة يف تلك الصور.

قم مع طفلك بقياس أطوال 
ثالثة أشياء يف منزلك، 

ورتّباها من األقرص إىل 
األطول.

ساعد طفلك عىل قراءة 
كتابه املفّضل، واكتبا نهاية 
جديدة لقصة هذا الكتاب.

ث
األسبوع الثال

هدف املؤلف: يقوم 
املؤلفون بالكتابة لسبٍب 

محّدد، مثل تقديم 
معلومات، أو التسلية، أو الوصف، 

أو اإلقناع. ساعد طفلك عىل 
تحديد هدف املؤلف يف قصة 

قرأتها معه اليوم.

اخرت مع طفلك كلمة 
تحتوي عىل 3 أو 4 أصوات؛ 

وعندما تُذكر هذه الكلمة 
يف أّي وقت خالل اليوم، اطلب 

من طفلك أن يذكر األصوات 
املوجودة فيها.

B هو حرف اليوم. تتبّع/
ارسم الحرف »B« مع 

طفلك. اكتبا مًعا كلامت 
تبدأ بالصوت /b/، مثل كلمة 

ball )كرة(.

اطلب من طفلك أن يذكر 
كلامت تحتوي عىل الصوت 

القصري /o/. والحظ كم 
 /o/ كلمة تحتوي عىل الصوت القصري

ميكن لطفلك ذكرها خالل 3 دقائق. 
كّررا األمر نفسه مع الحروف املتحركة 
األخرى. عىل سبيل املثال: on )عىل(، 

octopus )أخطبوط(

اصنع مع طفلك ملصًقا 
لوجوه تظهر مشاعر 

مختلفة، واطلب منه اختيار 
أحد هذه املشاعر، واسأله عن 

آخر مرة شعر فيها بهذا الشعور 
والسبب يف ذلك.

شكل اليوم هو شبه 
املنحرف. ساعد طفلك عىل 
رسم شبه منحرف. والحظا 

عدد األماكن التي ميكن أن تجدا 
فيها هذا الشكل اليوم.

ساعد طفلك عىل قراءة 
كتابه املفّضل، ثّم اكتبا 

قامئة بجميع الكلامت التي 
تبدأ بالحرف الذي يبدأ به 

االسم األول لطفلك.

األسبوع الرابع

ساعد طفلك عىل قراءة 
قصة مضحكة، واسأله عن 
هدف املؤلف من قصته؛ 

هل هو التسلية أو تقديم 
معلومات أو اإلقناع أو الوصف.

العب مع طفلك لعبة 
الرأس/الكتفني/الركبتني/

أصابع القدمني؛ قل 
 )Head/Shoulders/Knees/Toes(

واطلب منه ملس رأسه، ثّم كتفيه، ثّم 
ركبتيه، ثّم أصابع قدميه عىل التوايل.

اذكر كلامت تبدأ بالحرف 
الذي يبدأ به اسم طفلك 

)مثل: John, jump(؛ 
وتحّدث معه عن تشابه 

أصوات البداية يف تلك 
الكلامت.

ساعد طفلك عىل معرفة 
عدد الكلامت التي ميكنه 
قراءتها من النظرة األوىل.

ساعد طفلك عىل اختيار 
كلمة من أغنية الشهر 
 Twinkle, Twinkle,(

Little Star(، واطلب منه 
ذكر معناها.

اطلب من طفلك اختيار 
رقمه املفضل، وابحثا عن 
هذا الرقم حولكام طوال 

اليوم، وساعده عىل رسم صورة 
ألشياء بهذا الرقم، أو غّنيا 

أغنية بهذا الرقم عّدة مرات.

ساعد طفلك عىل أن 
يخّصص دفرتًا للكلامت 

البرصية يحوي قامئة 
بالكلامت التي ميكنه قراءتها 

من النظرة األوىل، وأضيفا إليه 
كلامت يف كل مرة يقرأ فيها.

س
األسبوع الخام

ساعد طفلك عىل قراءة 
قصة تحتوي عىل معلومات، 

واسأله عن هدف املؤلف 
من قصته؛ هل هو التسلية أو 
تقديم معلومات أو اإلقناع أو 

الوصف.

قل لطفلك كلمة تحتوي 
عىل 3 أو 4 أصوات، 

واطلب منه القيام بقفزة 
»jumping jack« عند سامعه 

لكل صوت يف هذه الكلمة.

C هو حرف اليوم. تتبّع/
ارسم الحرف »C« مع 

طفلك. واكتبا مًعا كلامت 
تبدأ بالصوت /c/، مثل كلمة 

cat )قطة(.

ساعد طفلك عىل قراءة 
كتابه املفّضل. تبادال األدوار 

يف القراءة، واقرأ بنربة 
صوت مناسبة، وشّجعه عىل 

تقليد نربة صوتك عندما يحني 
دوره يف القراءة.

عندما تصطحب طفلك إىل 
خارج املنزل؛ علّمه كلامت 
جديدة بناًء عىل ما تريانه 

أو تشاّمنه أو تجّربانه.

ساعد طفلك عىل رسم 
»حجلة« باستخدام 

الطباشري؛ وعّدا تصاعديًا 
وتنازليًا )مبضاعفات األعداد 

1، 2، 5، 10، إلخ( أثناء 
اللعب.

ساعد طفلك عىل عمل 
كتاب للحروف األبجدية، 

وأضيفا إليه رسومات 
وصوًرا ألفراد العائلة، وضعا عالمة 

توضيحية عىل كل صورة.

املوارد املحلية: متنزّهات مقاطعة إنغام: تقع عىل بعد دقائق فقط من وسط النسنغ، وتضم أكرث من 1200 فدان من مساحات متميزة مخّصصة ملامرسة األنشطة الرياضية والرتفيهية. استمتع مع طفلك بنزهة هادئة عىل ضفاف 
.http://pk.ingham.org/ :بحرية النسنغ، أو اقض معه فرتة ما بعد الظهر يف البحث عن الزهور الربية أو التجول يف الدروب الطبيعية أو مامرسة التجديف يف نهر غراند. قم بزيارة



أكتوبر

غذِّ جسمك
تشري األدلة إىل أنَّ العادات الغذائية الجيدة تؤثر عىل التحصيل 

الدرايس؛ فالغذاء الصحّي يغّذي الدماغ ويدعم االحتفاظ باملعلومات. 
تعلُّم الطفل لعادات األكل الصحي أمٌر مهّم للتمتُّع بصحة جيدة يف 

املستقبل.

هيّا نأكل!

أنشودة/أغنية الشهر: Little Miss Muffet )اآلنسة موفيت الصغرية(
Little Miss Muffet
Sat on a tuffet
Eating her curds and whey.
Along came a spider
And sat down beside her
And frightened Miss Muffet away!

األنشطة
 came رائب( و( curds يف كلمتي »c« اسأل طفلك: كيف ننطق الحرف

)أىت(؟
ما الكلامت األخرى التي تبدأ بالصوت والحرف »c«؟

هل ميكنك إيجاد الكلمة التي لها نفس قافية Muffet؟
ما هو طعامك املفّضل لوجبة اإلفطار؟ اكتبا كلامت جديدة بالقافية نفسها!

تصفح مع طفلك موقع PBS Parents ملشاهدة العروض التعليمية التي تركّز عىل تغذية الجسم: 
.http://www.pbs.org/parents/lunchlab/ ،)مخترب فيزي للغداء( Fizzy’s Lunch Lab

 األحد
)اإلدراك(

 االثنني
)الوعي الفونيمي(

 الثالثاء
)الصوتيات(

 األربعاء
)الطالقة القرائية(

 الخميس
)املفردات/دراسة الكلامت(

 الجمعة
)التعلُّم املبكّر للحساب(

 السبت
)الكتابة(

األسبوع األول

السبب هو حدوث يشء ما، 
واألثر هو النتيجة املرتتبة 
عىل حدوث ذلك اليشء. 

عندما تقرأ مع طفلك، 
اسأله »ماذا حدث؟« و »ملاذا 

حدث ذلك؟«

رّدد مع طفلك الكلامت 
 ،)pan/man/tan/pat(

واطلب منه تحديد الكلمة 
التي ليس لها القافية 

نفسها.

D هو حرف اليوم. تتبّع/
ارسم الحرف »D« مع 

طفلك. واكتبا مًعا كلامت 
تبدأ بالصوت /d/، مثل 

كلمة dog )كلب(.

اخرت قصة ليست شديدة 
الصعوبة عىل طفلك، 

واقرأها له ثّم اقرآها مًعا.

علّم طفلك كلامت جديدة 
مثل:

Healthy )صحّي(
Sugar )سكر(

 Physical Activity
)نشاط بدين(

عددا اليوم هام 2 و 18. 
درّب طفلك عىل كتابة 

هذين العددين ورسمهام. 
والحظا عدد األماكن التي 
ميكن أن تجدا فيها هذين 

العددين اليوم.

ساعد طفلك عىل كتابة 
طريقة تحضري وجبة 

خفيفة. اسأله: ما الخطوة 
األوىل؟ وما الخطوات 

التالية؟

ين
األسبوع الثا

ابحث مع طفلك عن 
الكلامت الدالة عىل السبب 

واألثر: because )ألّن(، و 
since )نظرًا لـ(، و so )ليك(.

ساعد طفلك عىل ذكر 
كلامت بالقافية نفسها. 

اسأله: هل ميكن أن تخربين 
 cake بكلامت لها نفس قافية

)كعكة( أو كلمة مضحكة مثل: laz؟

أعط طفلك بعض 
السباغيتي املطبوخ، 

وساعده عىل استخدام 
السباغيتي يف تشكيل حروف.

أعد مع طفلك قراءة قصة 
األسبوع املايض مع الرتكيز 
عىل دقة القراءة. وأعيدا 

قراءتها مع الرتكيز عىل الطالقة 
ونربة الصوت.

ساعد طفلك عىل رواية 
قصة عن صورة فوتوغرافية 

أو أّي صورة أخرى.

اطلب من طفلك أن 
يقفز عرش مرات مع 

العّد مبضاعفات العدد 
واحد. كّرر هذا التمرين مع 

العّد مبضاعفات األعداد اثنني، ثّم 
خمسة، ثّم عرشة.

اطلب من طفلك مساعدتك 
يف كتابة قامئة للتسوق.

ث
األسبوع الثال

ساعد طفلك عىل التفكري يف 
السبب واألثر لعملية الَخبْز. 

خبزت ماريا كعكة ألنَّها 
كانت تحتفل بعيد ميالد والدتها.

»لعبة االسم املضحك«. 
ساعد طفلك عىل أن 
يستبدل حرفًا مختلًفا 

بالحرف األول من اسم أحد 
األطعمة )مثال: Wilk بداًل 

.)Milk من

E هو حرف اليوم. تتبّع/
ارسم الحرف »E« مع 

طفلك. واكتبا مًعا كلامت 
تبدأ بالصوت /e/، مثل كلمة 

egg )بيضة(.

اطلب من طفلك رواية 
قصة، ثّم تسجيلها بواسطة 

هاتف خلوي/كمبيوتر.

ابتكر مع طفلك لعبة 
بالكلامت التي تعلّمها 

يف األسبوع األول. اذكرا 
أوجه التشابه واالختالف بني تلك 

الكلامت، أو تنافسا عىل ذكر 
كلامت مقّفاة بدرجة أكرب.

شكل اليوم هو املكّعب. 
الحظ مع طفلك عدد 

األماكن التي ميكن أن تجدا 
فيها هذا الشكل اليوم.

تنزّه مع طفلك بني األشجار 
وشاهدا تساقط أوراقها 

يف فصل الخريف؛ واجمعا 
10 أوراق، ثّم اكتبا أوجه التشابه 

واالختالف بينها.

األسبوع الرابع

اقرأ مع طفلك قصة تحتوي 
عىل معلومات عن الطعام 

والتغذية؛ وتحّدثا عن سبب 
تناول الطعام الصحي وأثره. تناول 

تفاحة يوميًا يغنيك عن زيارة الطبيب!

أثناء تناول وجبة طعام مع 
طفلك، قل له أنّك ستأكل 

شيئًا يبدأ بالصوت /b/ مثل: 
beans )فاصوليا(؛ وكّرر هذا األمر 

باستخدام نوع آخر من الطعام.

ساعد طفلك عىل القيام 
بعصف ذهني للتفكري يف 

أسامء أطعمة تحتوي عىل 
الصوت /a/ مثل: apple )تفاحة(، 

واكتبا كلامتها مًعا، واقرآ قامئة 
الكلامت التي كتبتامها.

اقرأ مع طفلك بصوت 
مرتفع أناشيد وقصائد 
أطفال إلضافة عبارات 

مألوفة إىل حصيلته اللغوية.

ساعد طفلك عىل اختيار 
كلمة من أغنية الشهر 

 ،)Little Miss Muffet(
وذكر معناها.

ساعد طفلك عىل عّد وتتبُّع 
عدد الخرضوات وقطع 

الفواكه التي تناولها اليوم. 
واسأله: هل تناولت فاكهة أم 

خرضوات أكرث؟ وكم الفرق بينهام 
يف العدد؟

ساعد طفلك عىل كتابة 
رسالة شكر ألحد املحاربني 

القدماء.

س
األسبوع الخام

ساعد طفلك عىل فهم 
الكلامت الدالة عىل العالقة 

بني السبب واألثر )مثال: 
لدّي أمل يف املعدة؛ ألنّني أكلت 

الكثري من الحلوى(.

أثناء وجودك مع طفلك يف 
متجر؛ ساعده عىل اختيار 
3 سلع يشرتك اثنان منها 

يف صوت البداية/النهاية، واجعله 
يضع السلع التي لها األصوات نفسها 

يف السلة.

F هو حرف اليوم. تتبّع/
ارسم الحرف »F« مع 

طفلك. واكتبا مًعا كلامت 
تبدأ بالصوت /f/ ، مثل كلمة 

fish )سمكة(.

أثناء رسدك لقصة مكّررة 
عىل طفلك، اطلب منه 

ترديد العبارة املألوفة لديه.

علّم طفلك كلامت جديدة 
عندما تصطحبه إىل خارج 

املنزل.

اطلب من طفلك أن يساعد 
أحد أشقائه البالغني أو 

األكرب سًنا يف تحضري إحدى 
الوجبات اليوم. وساعده عىل 

إيجاد األرقام املوّضحة يف الوصفة 
أو طريقة التحضري، وعىل قياس 

مقادير املكّونات.

ساعد طفلك عىل كتابة 
اسمه، والقيام بعصف 

ذهني للتفكري يف أطعمة 
تبدأ أسامؤها بكل حرف من 

حروف اسمه، واكتبا الكلامت مًعا.

املوارد املحلية: توجد يف منطقة الثالث مقاطعات )كلينتون وإنغام وإيتون( مجموعة متنوعة من املوارد الرائعة لدعم الصحة والتغذية. ميكنك االطاّلع عىل قامئة باألنشطة والفعاليات إضافة إىل مفّكرة للمجتمع املحيل ألنشطة 
.https://www.capitalareahealthalliance.org/healthy_living_resources.php :الحياة الصحية عىل



نوفمرب

التواصل مع العائلة
األطفال الذين ينشئون يف منازل تحّفزهم عىل تعلُّم القراءة والكتابة 
يتمتعون مبهارات أفضل يف القراءة ويكون مستواهم الدرايّس أفضل؛ 

فتعلُّم القراءة والكتابة يشحذ خيالهم ويوّسع مداركهم، ويطّور 
مهاراتهم اللغوية ومهارات االستامع لديهم. لذا فإنَّ تخصيصك وقتًا 

)بصورة منتظمة( ملشاركة طفلك يف أنشطة تعلُّم القراءة والكتابة 
يرسل إليه رسالة مهّمة؛ وهي أّن القراءة أمٌر جدير باالهتامم.

الُقرّاء هم القادة!

أنشودة/أغنية الشهر: This Little Piggy )هذا الخنزير الصغري(
This little piggy went to market,
This little piggy stayed home,
This little piggy had roast beef,
This little piggy had none,
And this little piggy cried “wee, wee, wee”
All the way home.

األنشطة
اسأل طفلك: ما الكلامت األخرى التي تحتوي عىل الصوت القصري /i/، مثل 

كلمة piggy )خنزير(؟
ما الكلامت األخرى التي تبدأ بـ »w«؟

ارسام صورة لكّل خنزير!

تصفح مع طفلك موقع PBS Parents ملشاهدة العروض التعليمية التي تركّز عىل التواصل مع العائلة: 
.http://www.pbs.org/parents/martha/ ،)مغامرات مارثا( Martha Speaks

 األحد
)اإلدراك(

 االثنني
)الوعي الفونيمي(

 الثالثاء
)الصوتيات(

 األربعاء
)الطالقة القرائية(

 الخميس
)املفردات/دراسة الكلامت(

 الجمعة
)التعلُّم املبكّر للحساب(

 السبت
)الكتابة(

األسبوع األول

أخرب طفلك عن معنى 
التشابه أو االختالف بني 

شيئني أو أكرث. واطلب منه 
التفكري يف أوجه التشابه 

واالختالف بني شخصيات القصص 
التي تقرأها معه.

اقرأ مع طفلك كتابًا عن 
العائالت. فّكر معه يف 
كلامت تحتوي عىل 3 

أصوات، وانطق أصوات كل 
كلمة، مثل: cat /c/ /a/ /t/؛ واطلب 

من طفلك نطق هذه الكلامت.

G هو حرف اليوم. تتبّع/
ارسم الحرف »G« مع 

طفلك. واكتبا مًعا كلامت 
تبدأ بالصوت /g/، مثل 

كلمة goat )ماعز(.

ارسم مع طفلك صوًرا، 
وضعا عليها تعليقات، وكّررا 

قراءة تلك التعليقات.

علّم طفلك كلامت جديدة 
مثل:

Family )أرسة/عائلة(
Holidays )إجازات(
Traditions )تقاليد(

عددا اليوم هام 3 و 17. 
اكتب مع طفلك هذين 

العددين وارسامهام. 
والحظا عدد األماكن التي 
ميكن أن تجدا فيها هذين 

العددين اليوم.

ساعد طفلك عىل االحتفاظ 
بقامئة باألشياء التي يشعر 

باالمتنان نحوها، وضعا 
شيئًا جديًدا يف القامئة يف 

كل يوم من الشهر.

ين
األسبوع الثا

علّم طفلك أّن كلمة 
»متشابهة« تعني متاثل 

األشياء، وأّن كلمة 
»مختلفة« تعني عدم متاثلها. اقرأ 

 Three Little Pigs مع طفلك قصة
)ثالثة خنازير صغرية(، واطلب 

منه أن يخربك عن أوجه التشابه 
واالختالف بينهم.

»لعبة االسم املضحك«. 
اطلب من طفلك أن 

يستبدل حرفًا مختلًفا 
بالحرف األول من اسم كل فرد 

من أفراد األرسة، عىل سبيل املثال: 
.Bob بداًل من Tob

العبا لعبة التخمني حتى 
يتدرّب طفلك عىل املطابقة 

بني الحروف واألصوات؛ 
قل له مثاًل: »أفّكر يف يشء يبدأ 

.»/t/ بالصوت

اقرأ/اكتب لطفلك توجيهات 
بسيطة لتنفيذ عمل فّني، 
واطلب منه أن يقرأها لك 

أثناء تنفيذه لهذا العمل.

اطلب من طفلك أن 
يروي لك قصة عن صورة 
فوتوغرافية للعائلة أو أّي 

صورة أخرى.

اسأل طفلك: كم عدد أفراد 
أرستك؟ كم عدد األوالد؟ 

وكم عدد الفتيات؟ كم عدد 
أفراد عائلتك الكبرية؟

ساعد طفلك عىل رسم 
شجرة للعائلة، وضعا عليها 

تعليقات.

ث
األسبوع الثال

اقرأ قصة مع طفلك، 
واقض معه بعض الوقت 
يف اكتشاف أوجه التشابه 
واالختالف بني شخصياتها.

اطلب من كل فرد من 
أفراد األرسة اختيار كتاب أو 

قصيدة أو أنشودة أطفال 
مفّضلة لديه، واقرؤوها مًعا.

H هو حرف اليوم. تتبّع/
ارسم الحرف »H« مع 

طفلك. واكتبا مًعا كلامت 
 horse مثل كلمة ،/h/ تبدأ بالصوت

)حصان(.

شّجع طفلك عىل غناء 
أغانيه املفّضلة وترديد 
األبيات املفّضلة لديه.

اطلب من طفلك أن يصف 
»ما هي األرسة؟ وما الذي 
يجعل بعض األرس مختلفة 

عن غريها؟ وكيف سيكون العامل لو 
كانت جميع األرس متشابهة؟«

شكل اليوم هو املخروط. 
اطلب من طفلك رسم 
مخروط. والحظا عدد 

األماكن التي ميكن أن تجدا فيها 
هذا الشكل اليوم.

تحّدث مع طفلك عن مكان 
متميز قضت األرسة فيه 

بعض الوقت، وساعده عىل 
كتابة قصة حول هذا املوضوع.

األسبوع الرابع

علّم طفلك أّن الكلامت 
مثل: )like، و both، و 

similarly( هي كلامت 
دالة عىل التشابه؛ بينام الكلامت مثل: 

)unlike، و but، و however( هي 
كلامت دالة عىل االختالف. اقرآ مًعا 
كتابًا، والحظا عدد املرات التي تُذكر 

فيها تلك الكلامت أثناء القراءة.

اطلب من طفلك أن 
يقّسم أسامء أفراد العائلة 

واألصدقاء إىل مقاطع 
بصوٍت عاٍل.

فّكر مع طفلك يف كلامت 
 ،/e/ تحتوي عىل الصوت
مثل كلمة egg )بيضة(، 

واكتبا هذه الكلامت بألوان 
مائية أو أقالم تلوين.

اصنع مع طفلك دفرتًا 
ألعامله الفّنية، واكتبا جملة 
عن كل عمل، وأعيدا قراءة 

تلك الجمل عّدة مرّات.

اخرت كلمة من أغنية الشهر 
 ،)This Little Piggy(

واطلب منه ذكر معناها.

اسأل طفلك: »ما هو رقم 
منزلنا/شقتنا؟« ساعده عىل 

جمع األرقام املكّونة له. 
واسأله: »هل أصبح العدد أكرب أم 
أصغر؟ كم سيصبح إذا أضفنا إليه 

10، وكم سيصبح إذا طرحنا منه 5«.

اطلب من طفلك أن يذكر 
اقرتاحه ألفضل طعام ميكن 

ألفراد العائلة تناوله يف 
عشاء عيد الشكر، ثّم اطلب منه 

كتابة قصة إلقناع أحد أفراد العائلة 
بأّن اقرتاحه هو األفضل.

س
األسبوع الخام

العب مع طفلك ألعاب 
كلامت تربط أصوات 

الكلامت مبقاطعها )مثال: 
 »p-e-n« إذا كانت الحروف

تُنطق pen )قلم(؛ فكيف ننطق 
hen )دجاجة(؟(

اطلب من طفلك أن يختار 
كتابًا ويقرأه عىل أحد أفراد 

العائلة.

اذكر جملة لطفلك واطلب 
منه أن يعيدها عليك، 

وحّفز طفلك عىل زيادة 
عدد الكلامت التي ميكنه 

إعادتها عليك.

ساعد طفلك عىل رسم 
صورة ألفراد العائلة.

اطلب من طفلك املقارنة 
بني أوصاف أفراد العائلة. 
من األطول؟ ومن األقرص؟ 

من شعره أكرث سواًدا؟ من األقل 
وزنًا؟ من األصغر سنًّا؟ ومن األكرب؟

اطلب من طفلك أن يروي 
ألحد أفراد العائلة قصة 

مضحكة.

اطرح أسئلة عىل طفلك 
حول شخصيات قصته 

املفّضلة؛ قبل قراءة القصة 
وأثنائها وبعدها.

املوارد املحلية: مرشوع Appleseed هو أداة مجانية خاّصة بالوالدين لتحفيز أطفالهم عىل املشاركة يف األنشطة بفعالية. ميكنك االطاّلع عىل هذا املرشوع عىل املوقع اإللكرتوين: 
http://www.projectappleseed.org/motivate-the-unmotivated-child. كام ميكنك االطاّلع يف هذا املوقع اإللكرتوين عىل العديد من األدوات املفيدة، مثل فعاليات days of Engagement activities 150 )150 يوًما من أنشطة 

.http://www.projectappleseed.org/activities )املشاركة لألرس



ديسمرب

تعلُّم التعبري عن املشاعر 
وبناء العالقات

يف هذه السّن الصغرية، قد يجد طفلك صعوبة يف وصف مشاعره بدقة. 
يتعامل الطفل خالل سنوات الدراسة االبتدائية األوىل -عندما يكون يف 
بيئة مدرسية رسمية- مع عدد كبري من أقرانه ومن الراشدين؛ وهو ما 

يسهم يف توسيع مداركه وفهمه ملا يجري حوله. يف هذه السّن، تزيد قدرة 
الطفل عىل تحديد مشاعره وأسبابها، كام يتعلم كيفية التحكُّم يف عواطفه 

والترصُّف بطريقة مناسبة.

هل عانقت طفلك اليوم؟

أنشودة/أغنية الشهر: Hickory Dickory Dock )هيكوري ديكوري دوك(
Hickory, dickory, dock,
The mouse ran up the clock.
The clock struck one,
The mouse ran down,
Hickory, dickory, dock.

األنشطة
اسأل طفلك: كم عدد الكلامت التي تبدأ بالحرف »d« يف األنشودة؟

ما الكلامت األخرى التي تبدأ بالحرف »d«؟
استخدم مع طفلك توقيتًا زمنيًا آخر يف األنشودة )بداًل من الساعة الواحدة(، 

وأعيدا كتابتها.
ارسم مع طفلك صورة لساعة تشري إىل الساعة الواحدة.

تصفح مع طفلك موقع PBS Parents ملشاهدة العروض التعليمية التي تركّز عىل تعلُّم 
التعبري عن العواطف وبناء العالقات: Daniel Tiger’s Neighborhood )حي النمر دانيال(،  

.http://www.pbs.org/parents/daniel/

 األحد
)اإلدراك(

 االثنني
)الوعي الفونيمي(

 الثالثاء
)الصوتيات(

 األربعاء
)الطالقة القرائية(

 الخميس
)املفردات/دراسة الكلامت(

 الجمعة
)التعلُّم املبكّر للحساب(

 السبت
)الكتابة(

األسبوع األول

تشري الفكرة الرئيسية 
للقصة إىل حدثها الرئييس، 

بينام تصف التفاصيل 
الداعمة الفكرة الرئيسية 

أو ترشحها. اقرأ قصة مع طفلك 
وتحّدثا عن الفكرة الرئيسية 

للقصة وتفاصيلها.

انطق صوتني لطفلك، 
واطلب منه أن يبحث عن 

أشياء تبدأ بتلك األصوات أو 
تنتهي بها.

I هو حرف اليوم. تتبّع/
ارسم الحرف »I« مع 

طفلك. واكتبا مًعا كلامت 
تبدأ بالصوت /i/ مثل: 
igloo )كوخ إسكيمو(.

اطلب من طفلك أن يقرأ 
قصًصا عىل دمى حيواناته 

املحشّوة، أو حيواناته 
األليفة، أو أشقائه، أو 

جريانه، أو أجداده، أو أّي شخص 
يرغب يف االستامع لقراءته.

علّم طفلك كلامت جديدة 
مثل:

Confused )مرتبك(
Excited )متحمس(

Frustrated )ُمحبط(

عددا اليوم هام 4 و 16. 
درّب طفلك عىل كتابة 

هذين العددين ورسمهام. 
والحظا عدد األماكن التي 
ميكن أن تجدا فيها هذين 

العددين اليوم.

انظر مع طفلك للمرآة 
واصنعا تعبريات مختلفة 

بوجهيكام  )سعادة، حزن، 
غضب، ضحك(، واكتبا مًعا 

قصة عن يشء يشعركام بالسعادة. 

ين
األسبوع الثا

اقرأ مع طفلك قصة عن 
الصداقة، وفّكرا مًعا يف 
الفكرة الرئيسية للقصة 

وتفاصيلها الداعمة.

اخرج مع طفلك يف جولة 
استامع، وتحّدث معه عن 

األصوات املختلفة التي 
تسمعانها، واطلب منه وصف 

ما يسمعه. 

انطق أصواتًا لحروف، 
واطلب من طفلك رسم 
الحروف املطابقة لتلك 

األصوات بدقيق ذرة أو رمل.

اقرأ مع طفلك كتابًا عن 
املشاعر. واذهب معه إىل 
املكتبة واطلب من أمينها 

أن يرّشح لكام بعض الكتب. 
اقرآ كتابًا مع صديق.

اطلب من طفلك أن يحيك 
قصة عن موقف كان فيه 

مندهًشا أو متحمًسا للغاية.

عندما يغضب طفلك، 
اطلب منه العّد تنازليًا 

)بدًءا من رقم معني( ليهدأ.

ساعد طفلك عىل كتابة 
قامئة أمنيات لدمى وألعاب 

يستمتع باللعب بها.

ث
األسبوع الثال

اقرأ قصة لطفلك وإذا 
تعّذر عليه فهم يشء ما؛ 

فوّضحه له ووّضح له سبب 
عدم فهمه.

اجلس مع أفراد أرستك يف 
دائرة واهمس لطفلك برّس، 

ثّم اطلب منه أن يهمس 
بالرّس للفرد الذي يليه، وهكذا 

حتى يفصح آخر فرد يف الدائرة عن 
ذلك الرس.

J هو حرف اليوم. تتبّع/
ارسم الحرف »J« مع 

طفلك. واكتبا مًعا كلامت 
 jar مثل كلمة ،/j/ تبدأ بالصوت

)برطامن(.

اطلب من طفلك قراءة 
كتاب عن الصداقة بصوٍت 
عاٍل. ثّم اطلب منه إعادة 

قراءته بهدف زيادة طالقته.

ابتكر مع طفلك لعبة 
بالكلامت التي تعلّمها يف 

األسبوع األول؛ واطلب 
منه ذكر أوجه التشابه واالختالف 
بني تلك الكلامت، أو تنافسا عىل 

ذكر مرادفات أو كلامت مقّفاة 
بدرجة أكرب.

شكل اليوم هو األسطوانة. 
اطلب من طفلك رسم 
أسطوانة. والحظا عدد 

األماكن التي ميكن أن تجدا 
فيها أسطوانات اليوم!

ساعد طفلك عىل تغليف 
هدية، ثّم اكتبا التوجيهات 

الخاّصة بكيفية تغليفها. 
اسأله: ما الخطوة األوىل؟ وما 

الخطوات التالية؟ إلخ.

األسبوع الرابع

أثناء قراءتك لقصة مع 
طفلك، اطلب منه التفكري 

يف الكلامت وإنشاء صور لها 
يف مخيلته؛ فهذا يساعده عىل 

ربط القصة بأشياء أخرى.

اقرأ مع طفلك كتابًا عن 
الصداقة. فّكر معه يف 
كلامت تحتوي عىل 3 

أصوات، وانطق أصوات كل كلمة، 
مثل: cat /c/ /a/ /t/. واطلب من 

طفلك نطق هذه الكلامت.

قم مع طفلك بعصف 
ذهني للتفكري يف أسامء 

لَُعب وألعاب تحتوي عىل 
الصوت /i/ مثل: igloo )كوخ 

إسكيمو(. واكتبا قامئة بتلك 
الكلامت، واقرآها مًعا.

اطلب من طفلك أن يختار 
قصيدة عن الصداقة مكونة 

من 100 إىل 200 كلمة 
تقريبًا، وأن يقرأها. احسب وقت 

قراءة طفلك، ثّم اطلب منه محاولة 
تخطي أقىص رسعة له يف القراءة.

اخرت كلمة من أغنية الشهر 
 Hickory, Dickory,(

Dock(، واطلب منه ذكر 
معناها.

عّد مع طفلك مجموعة من 
األشياء؛ بحيث يقوم كل 

منكام بالعّد بالتناوب عن 
طريق ملس جميع هذه األشياء.

ساعد طفلك عىل تأليف 
كلامته الخاّصة ألغنية 

 12 Days of Christmas
)12 يوًما لعيد امليالد(.

س
األسبوع الخام

اقرأ مع طفلك قصة 
واستخدما أحداثها الرئيسية 

)مبا يف ذلك شخصياتها 
وحبكتها ومكان وقوع أحداثها 

وزمانها( إلعادة رسدها.

ساعد طفلك عىل صنع 
بطاقة معايدة، وأثناء كتابته 

لكلامتها، انطق األصوات 
املكّونة لكل كلمة منها، واطلب منه 

قولها؛ كأن تقول: /h/ /i/؛ فيقول 
.»hi« :الطفل

اطلب من طفلك النظر إىل 
إعالن، واإلشارة إىل األشياء 

التي مييّزها فيه، واسأله عاّم 
إذا كان يعرف أّي حروف/كلامت 

مكتوبة يف ذلك اإلعالن.

اطلب من طفلك االستامع 
إىل كتب صوتية؛ فهذا يتيح 
له االستامع إىل منوذج آخر 

للقراءة بطالقة.

عندما تصطحب طفلك إىل 
خارج املنزل؛ علّمه كلامت 
جديدة بناًء عىل ما تريانه 

أو تشاّمنه أو تجّربانه.

باستخدام وسائل إيضاح، 
ارشح لطفلك مسائل جمع 
وطرح مستخدًما مجموعة 

أكرب من األرقام )مثال: يوجد هنا 
اآلن 5 أشخاص، لكّن اثنني منهم 

سيغادران املكان(.

ساعد طفلك عىل كتابة 
أهدافه للسنة الجديدة.

املوارد املحلية: يبدأ تعلُّم املهارات االجتامعية والعاطفية يف املنزل. الوالدون واألرس رشكاء مهّمون يف مساعدة أطفالهم عىل تطوير مهاراتهم االجتامعية والعاطفية. منظمة Casel مورد مجاين للوالدين ميّكنهم من معرفة املزيد عن 
.https://casel.org/in-the-home/ :ويوفر لهم أدوات ميكن استخدامها يف املنزل )SEL( التعلُّم االجتامعي العاطفي



يناير

استكشف العامل من حولك

اللعب هو الشغل الشاغل لألطفال؛ فهو يجلب لهم املتعة، ويطلق 
طاقاتهم، ومينحهم وسيلة للتعبري عن أنفسهم. كام أّن اللعب 

يشّجعهم عىل اإلبداع والتخيُّل والثقة بالنفس وحّل املشكالت. يدعم 
اللعب عند األطفال مهارات معينة يف القراءة والكتابة مثل القدرة 
عىل التعبري الشفهي واللعب بالحروف واألصوات )الوعي الصويتّ 

والصوتيات(.

دع خيالهم يحلّق عاليًا!

أنشودة/أغنية الشهر: Humpty Dumpty )همبتي دمبتي(
Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king’s horses and all the king’s men
Couldn’t put Humpty together again.

األنشطة:
اسأل طفلك: هل ميكنك إيجاد كلمتني تنتهيان بـ »all«؟

 sat :مثل /a/ هل ميكنك إيجاد كلمة أخرى تحتوي عىل الصوت القصري
)جلس(؟

ما الذي ميكن أن يجلس عليه همبتي دمبتي بدًل من الجدار؟
ألّف مع طفلك أنشودة جديدة يجلس فيها همبتي دمبتي عىل يشء آخر.

تصفح مع طفلك موقع PBS Parents ملشاهدة العروض التعليمية التي تركّز عىل استكشاف العامل من حولك: 
 Odd Squad ؛ و http://www.pbs.org/parents/dinosaurtrain/ ،)قطار الديناصورات( Dinosaur Train

.http://www.pbs.org/parents/dinosaurtrain/ ،)فريق الغرائب(

 األحد
)اإلدراك(

 االثنني
)الوعي الفونيمي(

 الثالثاء
)الصوتيات(

 األربعاء
)الطالقة القرائية(

 الخميس
)املفردات/دراسة الكلامت(

 الجمعة
)التعلُّم املبكّر للحساب(

 السبت
)الكتابة(

األسبوع األول

وّضح لطفلك أنّه عندما 
يحيك أحداث قصة بتسلسل 
أحداثها أو ترتيبها؛ فإنَّ عليه 
أن يحيك ما يحدث أواًل، ثّم 

ما يحدث بعد ذلك؛ إىل أن يصل 
إىل نهاية القصة.

»لعبة االسم املضحك«. 
اطلب من طفلك أن 

يستبدل حرفًا مختلًفا 
بالحرف األول من اسم كل 

فرد من أفراد األرسة، عىل سبيل 
.Bob بداًل من Tob :املثال

K هو حرف اليوم. تتبّع/
ارسم الحرف »K« مع 

طفلك. واكتبا مًعا كلامت 
تبدأ بالصوت /k/، مثل 

كلمة kangaroo )كنغر(.

قل كلمة تحتوي عىل صوت 
قصري، مثل: ant )منلة(، 

apple )تفاحة(. والحظ كم 
كلمة تحتوي عىل صوت 

قصري ميكن لطفلك ذكرها خالل 3 
دقائق. وكّررا األمر نفسه مع الحروف 

املتحركة األخرى.

علّم طفلك كلامت جديدة 
 مثل:

Run )يجري(
Jump )يقفز(
Sand )رمل(

Rock )صخرة(

عددا اليوم هام 5 و 15. 
درّب طفلك عىل كتابة 

هذين العددين ورسمهام. 
والحظا عدد األماكن التي 
ميكن أن تجدا فيها هذين 

العددين اليوم.

استكشف مع طفلك غرفة 
مظلمة باستخدام مصباح 
ضويّئ، واطلب منه وصف 

ما رآه وما شعر به.

ين
األسبوع الثا

ساعد طفلك عىل فهم 
معنى »التسلسل« من 

خالل استخدام أمثلة تحدث 
يف الحياة اليومية، مثل الروتني 

الصباحي: أواًل أستيقظ، ثّم أرتدي 
مالبيس، وبعد ذلك أتناول اإلفطار.

 I« العب مع طفلك لعبة
Spy«. قل: أملح بعيني 

الصغرية شيئًا يبدأ/ينتهي 
بالصوت /m/؛ فريد عليك طفلك 

milk )لنب(. وكّررا هذه اللعبة.

اكتب كلامت تبدأ بالصوت 
/th/ بقلم تلوين أبيض 

عىل ورقة بيضاء؛ ثّم اطلب 
من طفلك إظهار تلك الكلامت 

باستخدام ألوان مائية ثّم قراءتها.

ابدأ مع طفلك يف قراءة 
كتابه املفّضل للمرة املائة!

ساعد طفلك عىل أن يحيك 
لك قصة عن وقت كنتام 

تلعبان فيه ومترحان.

العب مع طفلك باملكعبات! 
أّي املكعبات ميكن 

تركيبه؟ وأيّها ميكن أن 
يتدحرج؟ وأيّها ميكن أن ينزلق؟ 

اطلب من طفلك تصنيف املكعبات 
يف مجموعات حسب شكلها، وعّد 

مكعبات كل مجموعة.

اطلب من طفلك رسم 
صورة للعبته املفّضلة، 

وتحّدث معه عن سبب 
تفضيله لتلك اللعبة، ثّم اكتبا 

عن ذلك.

ث
األسبوع الثال

تسلسل القصة هو ترتيب 
أحداثها. وّضح لطفلك أّن 

الكلامت مثل: first، و 
next، و then، و last هي كلامت دالة 

عىل التسلسل. استخدم هذه الكلامت يف 
رسد أحداث القصص عند قراءتها لطفلك.

)القفز عند سامع األصوات( 
قل كلمة واطلب من طفلك 

أن يقفز عند سامعه كل 
صوت يف الكلمة مع ترديده لذلك الصوت 

)مثال: قل bat )خفاش(، /b/ /a/ /t/؛ 
فيقفز الطفل 3 قفزات(.

L هو حرف اليوم. تتبّع/
ارسم الحرف »L« مع 

طفلك. وضعا الكلامت التي 
تبدأ بالصوت /l/ يف قبعة والعبا 

لعبة »الحزورات«!

الحظ عدد مالئكة الثلج 
التي ميكن لطفلك عملها 

أثناء ترديدكام أنشودة 
الشهر. وإذا مل يكن هناك ثلج؛ 

فليؤّد ذلك عىل السجاد!

ابتكر مع طفلك لعبة 
بالكلامت التي تعلّمها يف 
األسبوع األول؛ وساعده 

عىل ذكر أوجه التشابه واالختالف 
بني تلك الكلامت، أو تنافسا عىل 

ذكر مرادفات أو كلامت مقّفاة 
بدرجة أكرب.

شكل اليوم هو الدائرة. 
اطلب من طفلك رسم 

دائرة. والحظا عدد األماكن 
التي ميكن أن تجدا فيها دوائر 

اليوم!

اكتب مع طفلك أسامء 
 أفراد األرسة.

 واستخدما لونًا للحروف 
الساكنة، وآخر للحروف املتحركة.

األسبوع الرابع

اقرأ قصة لطفلك واطرح 
عليه أسئلة حول تسلسل 
أحداثها. ماذا حدث أوًل؟ 

وكيف عرفت ذلك؟ وماذا حدث 
يف النهاية؟

 I« العب مع طفلك لعبة
Spy«. قل: أنا أملح شيئًا 

يتكّون اسمه من األصوات: 
/d/, /o/, /g/. فيقول الطفل 

dog )كلب(؛ ثّم تبادال األدوار.

اطلب من طفلك البحث 
عن أشياء حول املنزل 

تحتوي عىل الصوت القصري 
/o/ مثل: octopus )أخطبوط(.

اطلب من طفلك القراءة 
معك بصوٍت عاٍل. وتحّدثا 

بنفس الرسعة التي 
تتحّدثان بها يف أّي محادثة.

اخرت كلمة من أغنية الشهر 
 ،)Humpty Dumpty(
واطلب منه ذكر معناها.

العب مع طفلك مبكعبات 
أو مكعبات ليجو.  واسأله: 
كم طريقة ميكنك أن تركّب 

بها عرشة مكعبات من الليجو 
بلونني؟ عىل سبيل املثال: مكعبان 

حمراوان ومثانية مكعبات زرقاء.

ساعد طفلك عىل استخدام 
حقيبة غداء ورقية أو 

جورب لصنع دمية ورواية 
قصة عنها.

س
األسبوع الخام

درّب طفلك عىل االستامع 
بانتباه للكلامت الداللية. 

يف البداية أصبحت السامء 
مظلمة، ثّم أضاء الربق يف السامء. 
وبعد ذلك، بدأت قطرات املطر يف 
التساقط؛ والهدف من ذلك هو أن 

يتمّكن طفلك من إعادة حكاية 
القصص.

اطلب من طفلك أن يؤّدي 
أناشيد أطفال باستخدام 
أدوات متثيل جمعها من 

أرجاء املنزل أو صنعها بنفسه. 

قل لطفلك كلمة؛ وغرّي 
الحرف املتحرك األوسط 

فيها لتكوين كلمة جديدة، 
واطلب منه تخمني تلك الكلمة 

)مثال: »كلمة sat )جلس(، عندما 
نغرّي حرف /a/ إىل /i/ فامذا ستكون 

 sit :الكلمة الجديدة؟« فيقول الطفل
)يجلس(.

اكتب مرسحية قصرية، 
واطلب من طفلك حفظ 

ُجَملها ومتثيلها.

عندما تصطحب طفلك إىل 
خارج املنزل؛ علّمه كلامت 
جديدة بناًء عىل ما تريانه 

أو تشاّمنه أو تجّربانه.

اسأل طفلك: أّي ألعابك 
أثقل وزنًا؟ وكيف عرفت 
ذلك؟ وأّي ألعابك أطول؟ 

وكم طولها؟ رتّب مع طفلك ألعابه 
حسب حجمها.

ارتِد أنت وطفلك مالبس 
ثقيلة؛ واخرجا يف نزهة 

شتوية. واسأل طفلك: ما 
الذي تراه بالخارج؟ واكتبا 

عن ذلك.

 Fun Things To« املوارد املحلية: توفّر مقاطعة إنغام لألرس الكثري من الفعاليات املمتعة؛ والتي ال ميكن تضمينها جميًعا يف مفّكرة واحدة! ميكن ألرستك استكشاف أنشطة ومواقع مختلفة داخل مقاطعة إنغام من خالل البحث يف
.www.lansingfamilyfun.com :أشياء ممتعة ميكنك القيام بها يف النسنغ( عىل( »Do in Lansing



فرباير

غناء ورقص... يا لها 
من متعة!

املوسيقى للجميع حًقا! سيحّب طفلك سامع صوتك بغض النظر عن 
براعتك يف الغناء. ميكن تنمية مهارات القراءة والكتابة من خالل 
االستامع ألغاٍن وأناشيد مصحوبة مبوسيقى؛ فهذه األغاين تساعد 

األطفال الصغار عىل التعرُّف عىل األصوات الفردية وأمناط التهجئة 
والكلامت املألوفة، كام تنّمي يف الوقت نفسه قدراتهم اللغوية 

الشفهية. ارفع صوتك بالغناء!

أنشودة/أغنية الشهر: Little Boy Blue )الفتى الصغري ذو الزّي األزرق(
Little Boy Blue, come blow your horn.
The sheep’s in the meadow,
The cow’s in the corn.
But where is the boy who looks after the sheep?
He’s under a haystack, fast asleep.
Will you wake him? No, not I!
For if I do, he’s sure to cry.

األنشطة
اسأل طفلك: هل ميكنك إيجاد الكلامت التي تبدأ بـ »bl« يف هذه األنشودة؟

كم كلمة أخرى ميكنك ذكرها؟
ما الكلامت التي تنتهي بـ »eep« يف هذه األنشودة؟ كم كلمة أخرى ميكنك 

ذكرها؟
أين الصبي الذي يرعى األغنام؟

رّدد مع طفلك هذه األنشودة مرة أخرى، لكن باستخدام لونه املفّضل.

تصفح مع طفلك موقع PBS Parents ملشاهدة العروض التعليمية التي 
تركّز عىل أنشطة الغناء والرقص: Electric Company )رشكة الكهرباء(، 

.http://www.pbs.org/parents/electriccompany/home/

 األحد
)اإلدراك(

 االثنني
)الوعي الفونيمي(

 الثالثاء
)الصوتيات(

 األربعاء
)الطالقة القرائية(

 الخميس
)املفردات/دراسة الكلامت(

 الجمعة
)التعلُّم املبكّر للحساب(

 السبت
)الكتابة(

األسبوع األول

فّكر مع طفلك يف تفاصيل 
إحدى القصص، واسأله: هل 
ميكن أن تحدث يف الواقع؟ 
)مثال: »ميكنني املجيء إىل 

املدرسة بواسطة إحدى حافالتها؛ لكن 
ل ميكنني املجيء عىل تنني أخرض«(.

غّن أغنية عن التنظيف أو 
شّغلها، وشّجع طفلك عىل 

املشاركة يف التنظيف!

M هو حرف اليوم. تتبّع/
ارسم الحرف »M« مع 

طفلك. واكتبا مًعا كلامت 
تبدأ بالصوت /m/، مثل 

كلمة mouse )فأر(.

اقرأ مع طفلك أنشودة 
 ،)Little Boy Blue( الشهر
وقل له: عندما ترى نقطة؛ 

اخفض صوتك، وعندما ترى 
عالمة استفهام؛ ارفع صوتك.

علّم طفلك كلامت جديدة 
مثل:

Song )أغنية(
Instrument )آلة 

موسيقية(
Sing )يغني(

Dance )يرقص(

عددا اليوم هام 6 و 14. 
درّب طفلك عىل كتابة 

هذين العددين ورسمهام. 
والحظا عدد األماكن التي 
ميكن أن تجدا فيها هذين 

العددين اليوم.

اكتب مع طفلك قامئة 
باألعامل التي ستقومان بها 

اليوم، وكلاّم أنجزمتا عماًل 
اشطباه من القامئة.

ين
األسبوع الثا

وّضح لطفلك أّن القصص 
الواقعية ميكن أن تحدث 

يف الحياة الحقيقية، وذلك 
بخالف القصص الخيالية. وفّكر معه 
يف تفاصيل إحدى القصص لتحديد 

ما إذا كانت واقعية أم خيالية.

اذكر صوتًا لطفلك، واطلب 
منه أن يستمع إليه بانتباه 

أثناء تشغيل املوسيقى. 
عىل سبيل املثال: صوت طبلة أو 

جرس أو آلة نفخ موسيقية.

غّن مع طفلك أنشودة 
 She sells sea shells«

 down by the sea
shore«، واطلب منه التصفيق أو 
القفز يف كل مرة يسمع فيها كلمة 

./sh/ تبدأ بالصوت

اذكر لطفلك إحدى 
الكلامت التي تحتوي 

 ،/i/ عىل الصوت القصري
 iguana ،)كوخ إسكيمو( igloo :مثل

)غيجوانا »حيوان زاحف«(، والحظ كم 
كلمة بالصوت القصري /i/ ميكن لطفلك 

ذكرها خالل 3 دقائق. وكّررا األمر نفسه 
مع الحروف املتحركة األخرى.

ساعد طفلك عىل أن 
يحيك لك قصة عن وقت 

استمتعتام فيه بسامع 
املوسيقى.

غّن مع طفلك أغاين 
بأرقام )مثل أغنية: 

little monkeys 5(. اسأله 
كيف تتغري األرقام أثناء األغنية؟ 

واستخدم أصابعك لتوضيح األرقام.

ساعد طفلك عىل عمل 
بطاقة وإهدائها لشخص 

مميّز لديه.

ث
األسبوع الثال

عندما تقرأ قصة مع طفلك، 
اطرح عليه أسئلة ليحّدد 
ما إذا كانت هذه القصة 

خيالية أم واقعية، مثل: هل ميكن 
أن يحدث ذلك يف الحياة الحقيقية؟ 

وكيف عرفت ذلك؟

استخدم مع طفلك أدوات 
عادية )بكرة مناشف ورقية، 

إناء طهي، ملعقة،...( 
كأدوات موسيقية،  واطلب منه 

تنويع األصوات التي يصدرها 
 grrr,( بواسطة تلك األدوات
.)whoosh, whaa, mmm

N هو حرف اليوم. تتبّع/
ارسم الحرف »N« مع 

طفلك. واكتبا مًعا كلامت 
تبدأ بالصوت /n/، مثل كلمة 

nest )عش(.

أثناء قراءة طفلك، شّجعه 
عىل وصل الكلامت بداًل من 
القراءة كلمة بكلمة. ووّضح 

له أنّه إذا رأى نقطة؛ فإّن عليه 
التوقُّف قبل قراءة الجملة التي تليها.

ابتكر مع طفلك لعبة 
بالكلامت التي تعلّمها يف 
األسبوع األول؛ وساعده 

عىل ذكر أوجه التشابه واالختالف 
بني تلك الكلامت، أو تنافسا عىل 

ذكر مرادفات أو كلامت مقّفاة 
بدرجة أكرب.

شكل اليوم هو املثلث. 
اطلب من طفلك رسم 

مثلث. والحظا عدد األماكن 
التي ميكن أن تجدا فيها 

مثلثات اليوم.

ساعد طفلك عىل تعليم 
طفل آخر كيفية رسم 

مثلث؛ واسأله: ما الذي 
تفعله يف البداية؟ وما الخطوة 

التالية؟ وما الخطوة األخرية؟

األسبوع الرابع

اطلب من طفلك استنتاج 
أو اكتشاف معلومات 

أكرث عن شخصيات قصة 
وأحداثها باستخدام معلوماته 

املسبقة عن تلك القصة.

شّغل أغنية واطلب من 
طفلك االستامع بانتباه إىل 

أحد األصوات أو إحدى 
الكلامت املستهدفة، واطلب 

منه التصفيق عند سامعه ذلك.

قم مع طفلك بعصف 
ذهني للتفكري يف أسامء 

أطعمة تحتوي عىل الصوت 
 umbrella مثل كلمة ،/u/
)مظلة(. واكتبا قامئة بتلك 

الكلامت، واقرآها مًعا.

أعط طفلك مثااًل للتوقُّف 
ملّدة قصرية عندما يرى 

فاصلة يف الجملة، واطلب 
منه تكرار ذلك.

اخرت كلمة من أنشودة 
الشهر، واطلب منه ذكر 

معناها.

اسأل طفلك عاّم إذا كان 
بإمكانه العّد تصاعديًا أو 

تنازليًا مبضاعفات العدد 1؟ 
والعدد 10؟ والعدد 5؟ وألّفا مًعا 

أغنية أثناء العّد!

اطلب من طفلك كتابة 
كلامت أغنيته املفّضلة، 

وضعا خطوطًا تحت جميع 
الكلامت التي تصنع قافيتها.

س
األسبوع الخام

درّب طفلك عىل االستنتاج. 
اطلب منه أن يتخيل أّن 
أحد أصدقائه جلس عىل 

الشاطئ طوال اليوم وعاد إىل 
بيته بوجه أحمر. فام السبب؟

اطلب من طفلك أن يؤدي 
حركات جديدة بيده أو 
بجسمه أثناء استامعه 

ألغنية مألوفة لديه.

كّون مع طفلك أكرب 
عدد ممكن من الكلامت 

من حروف كلمة 
.V A L E N T I N E

اطلب من طفلك قراءة 
كلامت أغنيته املفّضلة. 

واصنعا مًعا كتابًا لألغاين!

عندما تصطحب طفلك إىل 
خارج املنزل؛ علّمه كلامت 
جديدة بناًء عىل ما تريانه 

أو تشاّمنه أو تجّربانه.

استمع مع طفلك إىل أغنية 
تُذكر فيها األعداد تصاعديًا 

أو تنازليًا. هل ميكن لطفلك 
أن يغني األغنية بطريقة عكسية؟

ساعد طفلك عىل كتابة 
قامئة بشهور السنة، وضعا 

دائرة حول جميع الكلامت 
.er التي تنتهي بـ

املوارد املحلية: ترعى مدينة رشق النسنغ عروًضا موسيقية حيّة لألرس يف إطار سلسلة حفالت موسيقية مجانية لألطفال. اطّلع عىل الجدول الزمني الحايل لسلسلة حفالت األطفال املوسيقية عىل: 
.www.cityofeastlansing.com/137/Childrens-Concert-Series



مارس

القراءة بصوٍت عاٍل
تعلُّم القراءة يبدأ عند امليالد! تُعّد القراءة بصوٍت عاٍل لألطفال أحد 

أهم األنشطة لبناء الفهم واملهارات الالزمة إلتقان القراءة. يكون 
األطفال يف هذا العمر عىل استعداد لالستامع إىل قصص أطول، ولكن 

احرص عىل أن تكون القصص ممتعة وتفاعلية. الكتب التي بها 
كلامت وصور كثرية ومتنوعة ستساعد طفلك عىل تكوين مفردات 

لغوية وإدراك مفاهيم جديدة.

احرص عىل أن يتخذ طفلك وضعية مريحة ليستمتع بقراءة كتاب 
جيد!

أنشودة/أغنية الشهر: Little Bo Peep )بو بيب الصغرية(
Little Bo Peep has lost her sheep,
And doesn’t know where to find them.
Leave them alone, And they’ll come home,
Wagging their tails behind them.

األنشطة
اسأل طفلك: كم كلمة ميكنك ذكرها تحتوي عىل الصوت الطويل /e/، مثل 

كلمة sheep )خروف(؟
ما الكلامت األخرى التي تبدأ بـ »th«؟ كيف ينبغي أن ننطق »th« يف تلك 

الكلامت؟
ما اليشء اآلخر الذي ميكن أن تفقده »بو بيب الصغرية«؟ هل ميكنك إعادة 

كتابة األنشودة باستخدام هذا اليشء؟

تصفح مع طفلك موقع PBS Parents ملشاهدة العروض التعليمية التي تركّز عىل القراءة بصوٍت عاٍل: 
.http://www.pbs.org/parents/catinthehat/ ،)القطة يف القبعة( The Cat in the Hat

 األحد
)اإلدراك(

 االثنني
)الوعي الفونيمي(

 الثالثاء
)الصوتيات(

 األربعاء
)الطالقة القرائية(

 الخميس
)املفردات/دراسة الكلامت(

 الجمعة
)التعلُّم املبكّر للحساب(

 السبت
)الكتابة(

األسبوع األول

ساعد طفلك عىل االستنتاج؛ 
)مثال: كان والدي يخبز 

كعًكا، وأمسك املقالة بيديه 
العاريتني، ثّم رصخ. فام 

السبب؟(

قل كلمة لطفلك قبل 
القراءة، واطلب منه 

التصفيق أو التثاؤب أو 
عمل تعبريات مضحكة 

بوجهه عند سامعه لتلك الكلمة 
أثناء قراءتك.

O هو حرف اليوم. تتبّع/
ارسم الحرف »O« مع 

طفلك. واكتبا مًعا كلامت 
تبدأ بالصوت /o/، مثل 
كلمة ostrich )نعامة(.

اقرأ لطفلك بصوٍت 
عاٍل لتقّدم له منوذًجا 
للقراءة بطالقة. هل 
تبحث عن عناوين 

كتب يحبّها األطفال؟ قم بزيارة 
.whatdowedoallday.com

علّم طفلك كلامت جديدة 
مثل:

Book )كتاب(
Character )شخصية(

Setting )زمان القصة ومكانها(
Story )قصة(

ساعد طفلك عىل وضع 
هدف لقراءة عدد من 

الكتب خالل هذا الشهر. 
احسبا عدد الكتب التي 

يقرؤها كل أسبوع واجمعاها يف 
نهاية الشهر.

اقرأ لطفلك قصة 
 The Very Hungry
Caterpillar )الريقة 

الجائعة(، وساعده عىل 
إعادة كتابة القصة باستخدام 

أطعمة أخرى ميكن أن 
تتناولها الريقة.

ين
األسبوع الثا

وّضح لطفلك أنّّنا نطلق 
عىل األشخاص والحيوانات 
يف القصص »شخصيات«. 

وأنَّ املؤلفني عادة ما يُسّمون 
الشخصيات املهّمة يف قصصهم 

ويصفونها.

وقت األرسة لقراءة 
القصص. اطلب من كل 

فرد من أفراد األرسة اختيار 
كتاب أو قصيدة أو أنشودة أطفال 

مفّضلة لديهم، واقرؤوها مًعا.

اطلب من طفلك نطق 
كلمة ببطء بعد أن تغرّي 

صوت بدايتها؛ )مثال: 
إذا حذفنا الحرف /s/ من كلمة 
spring )ربيع(، فامذا ستكون 

الكلمة الجديدة؟  فيقول الطفل 
ring )خاتم(.

أثناء قراءتك لقصة مع 
طفلك اليوم، أرش إىل 
عالمات الرتقيم التي 

تساعده عىل تغيري نربة 
صوته، مثل عالمات االستفهام 

والتعجُّب والتنصيص.

ساعد طفلك عىل تأليف 
ورسد قصة عن شخص 
يستمتع بقراءة كتاب.

عددا اليوم هام 7 و 13. 
درّب طفلك عىل كتابة 

هذين العددين ورسمهام. 
والحظا عدد األماكن التي ميكن أن 

تجدا فيها هذين العددين اليوم.

ساعد طفلك عىل الكتابة 
عن النشاط الذي يحّب 

القيام به يف فصل الربيع.

ث
األسبوع الثال

عندما تقرأ قصة مع طفلك، 
حاول أن تعرّفه بكل 

شخصية من شخصياتها 
من خالل الرتكيز عىل أقوالها 

وأفعالها ومشاعرها.

بعد قراءة قصة لطفلك، 
اخرت كلامت تحتوي عىل 3 
أصوات؛ عىل سبيل املثال: 

 ،/d/ /o/ /g/ انطق األصوات
واطلب منه أن يقول dog )كلب(.

P هو حرف اليوم. تتبّع/
ارسم الحرف »P« مع 

طفلك. واكتبا مًعا كلامت 
تبدأ بالصوت /p/، مثل كلمة 

pig )خنزير(.

ارشح لطفلك كيفية 
استخدام عالمات الرتقيم 

يف تغيري نربة الصوت أثناء 
القراءة.

ابتكر مع طفلك لعبة 
بالكلامت التي تعلّمها يف 

األسبوع األول؛ واطلب منه 
ذكر أوجه التشابه واالختالف بني تلك 
الكلامت، أو تنافسا عىل ذكر مرادفات 

أو كلامت مقّفاة بدرجة أكرب.

شكل اليوم هو املربع. 
اطلب من طفلك رسم 

مربع. والحظا عدد األماكن 
التي ميكن أن تجدا فيها 

مربعات اليوم.

ساعد طفلك عىل تعليم 
طفل آخر كيفية رسم 

مربع؛ واسأله: ما الذي 
تفعله يف البداية؟ وما الخطوة 

التالية؟ وما الخطوة األخرية؟

األسبوع الرابع

عندما تقرأ قصة مع 
طفلك، اطرح عليه أسئلة 
حول شخصياتها، مثل: ما 

الشخصيات التي تحيك عنها 
القصة؟ ما الذي ميكنك أن تتذكره 

عن تلك الشخصيات؟

بعد قراءة قصة مع طفلك، 
اخرت كلامت تحتوي عىل 

3 أو 4 أصوات، ثّم قل له 
كلمة، واطلب منه أن ينطق أصواتها؛ 

عىل سبيل املثال: قل dog )كلب(، 
./d//o//g/ فيقول الطفل

اطلب من طفلك البحث 
عن أشياء حول املنزل تبدأ 

./ch/ بالصوت

اقرأ مع طفلك بصوٍت عاٍل 
عّدة كتب حول موضوع 

يجذب انتباهه؛ واطلب منه 
قراءة أحدها بعد سامعه لقراءتك.

اخرت كلمة من أغنية الشهر 
)Little Bo Peep(، واطلب 

منه ذكر معناها.

أثناء قراءة كتاب مع طفلك، 
اسأله عن عدد يشء من 

األشياء املوجودة يف إحدى 
صفحاته؛ والحظ هل يستطيع 

أن يخربك بذلك مبجرد النظر بداًل 
من العّد.

اطلب من طفلك قراءة 
كتابه املفّضل، واسأله: ملاذا 
تحّب هذا الكتاب؟ واطلب 

منه أن يرشح هذا الكتاب لشخص 
ما، ثّم يكتب ملخًصا عنه.

س
األسبوع الخام

انظر هل بإمكان طفلك 
وصف شخصيات قصة 

من خالل تحديد أوصافها 
وترصفاتها.

اخرت جماًل مختلفة من 
قصة، واطلب من طفلك 

أن يحسب عدد كلامت كل 
جملة تقرؤها.

اكتب حروفًا/كلامت 
بإصبعك عىل ظهر طفلك، 

واطلب منه تخمني ما 
كتبته، واطلب منه أن يفعل 

اليشء نفسه معك.

أعد قراءة قصة مفّضلة 
لدى طفلك، واحذف منها 

كلمة مهّمة، ثّم توقّف 
ليذكر طفلك الكلمة الناقصة.

عندما تصطحب طفلك إىل 
خارج املنزل؛ علّمه كلامت 
جديدة بناًء عىل ما تريانه 

أو تشاّمنه أو تجّربانه.

ساعد طفلك عىل املقارنة 
بني األرقام املوجودة يف 
كتاب، واسأله: أّي من 

صفحاته يحتوي عىل العدد األكرب 
من يشء ما؟ وأيّها يحتوي عىل 

العدد األقل؟

اكتب مع طفلك قامئة 
بجميع الكتب التي قرأها 
هذا الشهر، واطلب منه 

وضع نجمة بجوار كتبه املفّضلة.

املوارد املحلية: يوفّر Early Childhood Literacy Coalition )ائتالف دعم تعلُّم القراءة والكتابة يف مرحلة الطفولة املبّكرة »ECLC«( أنشطة مجانية للقراءة والكتابة عىل مدار أسبوعني، كام يقيم 
احتفااًل بالقراءة والكتابة املبّكرة يف مارس من كل عام. اطّلع عىل الجدول الكامل عىل املوقع اإللكرتوين ملكتبات منطقة العاصمة عىل: www.cadl.org. قم بزيارة صفحة الفيسبوك الخاّصة بـ ECLC عىل: 

.www.facebook.com/EarlyChildhoodLiteracyCoalition



أبريل

التجربة واالبتكار وحّل املشكالت

نهج STEAM هو نهج تعليمي يركّز عىل مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون 
والرياضيات.

العلم حولنا يف كل مكان؛ بدًءا من علوم الحيوان والنبات واألحياء، إىل علوم الصحة 
والتغذية، وعلوم األدوات واآلالت، وأكرث! األطفال بطبيعتهم شغوفون باستكشاف عاملهم؛ 

والعلوم تحّفز هذا الشغف لديهم. يتعلّم األطفال الصغار عن طريق التجربة والخطأ؛ 
وهذا األمر جزء مهّم من العملية العلمية. وميكن للراشدين تشجيع حّب املعرفة لدى 

األطفال عن طريق طرح أسئلة عليهم، ومتكينهم من التحقق من مختلف اإلجابات 
املحتملة، وفيام ييل أمثلة لذلك:

يف رأيك، كيف يعمل هذا؟

ملاذا متتلك الزرافة رقبة طويلة؟

ما األداة التي ميكن أن تساعدنا عىل تنفيذ هذه املهّمة؟

ماذا سيحدث ملكعب الثلج هذا إذا وضعناه يف ماء ساخن؟

أنشودة/أغنية الشهر: Five little monkeys )خمسة قرود صغرية(
Five little monkeys jumping on the bed,
One fell down and bumped his head,
Mama called the doctor and the doctor said,
“No more monkeys jumping on the bed!”

)كّرر مع طفلك غناء هذه األنشودة باستخدام األرقام 4، 3، إلخ(.

األنشطة
اسأل طفلك: هل ميكنك ذكر كلامت أخرى لها نفس قافية bed )رسير(؟

كيف ميكنك غناء هذه األغنية بطريقة عكسية؟
هل ستصبح األرقام أكرب أم أصغر عندما تغنيها؟

تصفح مع طفلك موقع PBS Parents ملشاهدة العروض التعليمية التي تركّز عىل التجربة واالبتكار وحّل املشكالت: 
SciGirls )فتيات العلوم(، /http://www.pbs.org/parents/scigirls ؛ و Curious Crew )طاقم فضويل(، 

.https://www.pbs.org/show/curious-crew/

 األحد
)اإلدراك(

 االثنني
)الوعي الفونيمي(

 الثالثاء
)الصوتيات(

 األربعاء
)الطالقة القرائية(

 الخميس
)املفردات/دراسة الكلامت(

 الجمعة
)التعلُّم املبكّر للحساب(

 السبت
)الكتابة(

األسبوع األول

اقرأ مع طفلك كتابًا يحتوي 
عىل معلومات. الفت 

نظر طفلك إىل العناوين، 
والكلامت املكتوبة 

بخط غامق )bold(، والصور، 
والتعليقات التوضيحية.

انطق صوتني لطفلك، 
وخّصصا كيًسا لكل صوت، 
واطلب منه وضع األشياء 

التي تبدأ/تنتهي بهذا 
الصوت يف الكيس الخاّص به.

Q هو حرف اليوم. تتبّع/
ارسم الحرف »Q« مع 

طفلك. واكتبا مًعا كلامت 
تبدأ بالصوت /q/، مثل 

كلمة quilt )لحاف(.

علّم طفلك أنّه يف حالة 
عدم وجود عالمات ترقيم 
يف نهاية سطر؛ فإّن تكملة 

الجملة تكون يف السطر 
الذي يليه، وأّن عليه تحريك عينيه 

برسعة دون توقُّف أثناء القراءة. 
حاوال البحث عن مثال لذلك يف 

أحد الكتب.

علّم طفلك كلامت جديدة 
مثل:

Pattern )منط(
Data )بيانات(
Cause )سبب(

Effect )أثر(

عددا اليوم هام 8 و 12. 
درّب طفلك عىل كتابة 

هذين العددين ورسمهام. 
والحظا عدد األماكن 

التي ميكن أن تجدا فيها هذين 
العددين اليوم.

ساعد طفلك عىل كتابة 
قصة تتضّمن معلومات عن 

حيوانه املفّضل.

ين
األسبوع الثا

اقرأ كتابًا يحوي جدول 
محتويات وفهرًسا؛ ووّضح 

لطفلك كيف ميكن أن 
يساعده جدول املحتويات 

والفهرس يف إيجاد ما يبحث عنه.

اخرج مع طفلك يف جولة 
استامع! واطلب منه اختيار 

صوت؛ مثل: /t/، ثّم ابحثا 
عن أشياء تبدأ/تنتهي بذلك 

.)/t/( الصوت

اطلب من طفلك نطق 
كلمة بعد أن تغرّي صوت 
 mat بدايتها؛ مثل: تغيري

.cat إىل bat إىل sat إىل fat إىل

قّدم لطفلك منوذًجا للقراءة 
بدقة وبرسعة جيدة. ارفع 

صوتك واخفضه )كام لو 
كنت تتحّدث( أثناء القراءة لطفلك.

ساعد طفلك عىل رسد قصة 
عن موقف استمتع فيه 
.STEAM بأحد أنشطة

اجمع مع طفلك أشياء 
من خارج املنزل وضعاها 
يف كيس، وصّنفاها حسب 

خصائصها املشرتكة.

ساعد طفلك عىل ابتكار 
لعبة، أو تغيري لعبة مألوفة 

لديه، واكتبا التعليامت 
الجديدة لهذه اللعبة.

ث
األسبوع الثال

تحّدث مع طفلك عن 
املعلومات التي يعرفها؛ 
قبل أن تقرأ عليه نًصا 

يحتوي عىل معلومات جديدة. ضع 
هدفًا للقراءة واربط بينه وبني ما تقرأه 
لطفلك أثناء القراءة وبعد االنتهاء منها.

افتح نوافذ املنزل واجلس 
مع طفلك لتستمعا بانتباه 

إىل األصوات يف البيئة، 
واطلب منه وصف ما يسمعه.

R هو حرف اليوم. تتبّع/
ارسم الحرف »R« مع 

طفلك. واكتبا مًعا كلامت 
 rake مثل كلمة ،/r/ تبدأ بالصوت

)ِمَدّمة »أداة لجمع العشب«(.

تبادل األدوار مع طفلك 
يف القراءة بصوٍت مسموع 

يف وقت النوم؛ فاألطفال 
يستمتعون بهذا الوقت املميّز.

ابتكر مع طفلك لعبة 
بالكلامت التي تعلّمها يف 

األسبوع األول؛ واطلب 
منه ذكر أوجه التشابه واالختالف 
بني تلك الكلامت، أو تنافسا عىل 

ذكر مرادفات أو كلامت مقّفاة 
بدرجة أكرب.

شكل اليوم هو املستطيل. 
اطلب من طفلك رسم 
مستطيل. والحظا عدد 

األماكن التي ميكن أن تجدا فيها 
مستطيالت اليوم.

ساعد طفلك عىل عمل 
بطاقة لشخص مميّز لديه.

األسبوع الرابع

ميكن أن تساعد الخلفية 
املعرفية لطفلك عىل توقُّعه 
ألحداث القصص الجديدة. 
اسأل طفلك عاّم يعرفه عن 
مواضيع الكتب قبل قراءتها.

اجمع بعض األشياء وضعها 
يف سلة مغطاة، ثّم ألق 

نظرة رسيعة عىل السلة، 
وانطق األصوات املكّونة السم يشء 
موجود يف السلة، ثّم يُسّمي طفلك 

 s/ /o/ /c// هذا اليشء )مثال: تقول
k//، فيقول الطفل sock »جورب«(.

انطق أصواتًا لحروف، 
واطلب من طفلك رسم 
الحروف املطابقة لتلك 

األصوات بسكر أو ملح عىل 
طبق أو صينية.

اقرأ لطفلك العبارات 
املوجودة بني عالمات 

تنصيص بالطريقة نفسها 
التي ميكن أن تؤديها بها 

شخصيات القصة التي تقرآنها.

اخرت كلمة من أغنية الشهر 
  ،)Five little monkeys(

واطلب منه ذكر معناها.

انفخ فقاعات مع طفلك. 
كم عدد الفقاعات التي 

نفختها؟ وكم عدد الفقاعات 
التي نفخها طفلك؟ ساعد طفلك 
عىل جمع تلك األعداد أو طرحها.

اطلب من طفلك أن يرسم 
صورة لنفسه، وأن يضع 

عليها تعليقات )رأس، 
فم، إلخ(.

س
األسبوع الخام

قبل قراءة قصة تحتوي 
عىل معلومات، اسأل طفلك 
عن املعلومات التي يعرفها 

بالفعل، وما الذي يريد أن يعرفه، 
وما الذي تعلّمه بعد قراءتها.

استخدام أدوات عادية 
كأدوات موسيقية. واطلب 
من طفلك تنويع األصوات 

التي يصدرها بواسطة تلك األدوات 
.)grrr, whoosh, whaa, mmm(

اخرت صوًرا من مجلة أو 
كتالوج. اكتب اسم كل 

صورة واطلب من طفلك 
أن ينطق صوتها األخري.

استمع إىل قراءة طفلك 
ونبّهه ألّي كلامت تخطّاها 

أو قرأها بطريقة خاطئة.

عندما تصطحب طفلك إىل 
خارج املنزل؛ علّمه كلامت 
جديدة بناًء عىل ما تريانه 

أو تشاّمنه أو تجّربانه.

امأل حوًضا من املاء واطلب 
من طفلك أن يضع لعبه يف 
الحوض لريى هل ستغوص 

أم تطفو؛ وصّنفا هذه اللعب، 
واحسبا عدد اللعب الغاطسة 

والطافية.

اطلب من طفلك كتابة 
قصة عن نشاط نّفذه هذا 

األسبوع.

املوارد املحلية: مهرجان العلوم يف جامعة والية ميشيغان هو سلسلة فعاليات مذهلة تستمّر لعّدة أيام، وتسلّط الضوء عىل مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات )STEAM(. لالطاّلع عىل الجدول الكامل لهذا 
.https://www.sciencefestival.msu.edu املهرجان؛ يُرجى زيارة



مايو

لَّون العامل من حولك
الفّن جرس لتعلُّم القراءة والكتابة؛ فهو مينح األطفال فرصة لبناء 

مهارات القراءة والكتابة لديهم من خالل مامرستهم ألنشطة حركية 
دقيقة، ويعّزز ثقتهم بأنفسهم، وميّكنهم من التعبري عن معارفهم. 
كام تحّسن مامرسة الفّن مهارات التفكري املتقّدمة لدى األطفال، 

وتشّجعهم عىل استخدام خيالهم.

وفّر لطفلك مساحة ملامرسة الفّن بحريّة.

أنشودة/أغنية الشهر: Hey Diddle Diddle )مرحًبا أصدقايئ(
Hey diddle diddle,
The cat and the fiddle,
The cow jumped over the moon.
The little dog laughed
To see such fun,
And the dish ran away with the spoon.

األنشطة
اسأل طفلك: هل ميكنك إيجاد الكلمتني اللتني تحتويان عىل الصوت /oo/ يف 

وسطهام؟
كم كلمة أخرى ميكنك ذكرها تحتوي عىل هذا الصوت؟

ما اآللة املوسيقية املفّضلة لديك؟
غرّي مع طفلك األنشودة باستخدام آلته املوسيقية املفّضلة.

تصفح مع طفلك موقع PBS Parents ملشاهدة العروض التعليمية التي تركّز 
عىل أنشطة التلوين: Pinkalicious & Peterrific )بينكاليشيس آند بيرتفيك(، 

.http://www.pbs.org/parents/pinkalicious/home/

 األحد
)اإلدراك(

 االثنني
)الوعي الفونيمي(

 الثالثاء
)الصوتيات(

 األربعاء
)الطالقة القرائية(

 الخميس
)املفردات/دراسة الكلامت(

 الجمعة
)التعلُّم املبكّر للحساب(

 السبت
)الكتابة(

األسبوع األول

وّضح لطفلك أنَّ حبكة 
القصة هي ما يحدث فيها، 

أو أهم أحداثها؛ واسأله 
عاّم حدث يف بداية القصة 

ووسطها ونهايتها.

اخرت صوتًا )مثل الصوت 
/s/(، واطلب من طفلك أن 
يصنع »كوالًجا« عن طريق 

قص صور ألشياء تبدأ/تنتهي 
أسامؤها بهذا الصوت.

S هو حرف اليوم. تتبّع/
ارسم الحرف »S« مع 

طفلك. واكتبا مًعا كلامت 
تبدأ بالصوت /s/، مثل 

كلمة sun )شمس(.

أثناء قراءة كتاب مع 
طفلك، تناوبا قراءة الجمل 

أو الفقرات أو الصفحات.

علّم طفلك كلامت جديدة 
مثل:

Artist )فّنان(
Color )لون(
Line )خط(

Shape )شكل(

عددا اليوم هام 9 و 11. 
اكتب مع طفلك هذين 

العددين وارسامهام. 
والحظا عدد األماكن التي 
ميكن أن تجدا فيها هذين 

العددين اليوم.

أسبوع تقدير املعلّمني: 
ساعد طفلك عىل عمل 

بطاقة ُشكر ملعلّمه.

ين
األسبوع الثا

اطرح عىل طفلك أسئلة عن 
أحداث القصص؛ فسوف 
يساعده ذلك عىل تذكُّر 

ما يقرؤه.

ساعد طفلك عىل صنع 
دمية من الجوارب، 

وأطلقا عليها اساًم مضحًكا 
مثل: »Silly Sam )سام املضحك(، 

Tickely Tashawn )تيكيل تاشون(، 
إلخ«، وميكنك طرح أسئلة عىل طفلك 

باستخدام تلك الدمية.

استخدم مع طفلك حروفًا 
ممغنطة لتكوين كلامت 
من ثالثة حروف ولصقها 

عىل الثالجة )مثل: cat(، واطلب منه 
قراءتها واستخدامها يف جمل.

اطلب من طفلك قراءة 
كتابه املفّضل عىل أحد 
أصدقائه أو جريانه أو 

إخوته أو أقربائه.

ساعد طفلك عىل أن 
يحيك لك قصة عن وقت 

استمتعتام فيه بتنفيذ 
عمل فّني.

اطلب من طفلك رسم 
صورة باستخدام 8 ألوان 
مختلفة، ثّم عّدا األلوان 

واذكرا أسامءها.

اطلب من طفلك أن يكتب 
قامئة بجميع األشياء التي 

تشعره بالسعادة.

ث
األسبوع الثال

تحتوي القصص عىل 
مشكالت وحلول. ساعد 

طفلك عىل اكتشاف 
املشكالت املوجودة يف 

القصص وحلولها.

اطلب من طفلك حشو 
دمية الجورب الخاّصة به 

بأشياء أو صور مختلفة 
تحتوي أسامؤها عىل نفس 

الصوت يف أوائلها أو وسطها 
أو نهاياتها.

T هو حرف اليوم. تتبّع/
ارسم الحرف »T« مع 

طفلك. واكتبا مًعا كلامت 
تبدأ بالصوت /t/ ، مثل كلمة 

toy )لعبة(.

اطلب من طفلك أن يصل 
الكلامت ببعضها أثناء 

قراءته بحيث تكون عباراته 
مفهومة، وأن يتفاعل مع ما يقرأ.

ابتكر مع طفلك لعبة 
بالكلامت التي تعلّمها يف 
األسبوع األول؛ وساعده 

عىل ذكر أوجه التشابه واالختالف 
بني تلك الكلامت، أو تنافسا عىل 

ذكر مرادفات أو كلامت مقّفاة 
بدرجة أكرب.

شكل اليوم هو املعنّي. 
اطلب من طفلك رسم 

معنّي. والحظا عدد األماكن 
التي ميكن أن تجدا فيها 

معيّنات اليوم.

اخرت حرفًا واطلب من 
طفلك أن يبحث عن 

خمسة أشياء تبدأ أسامؤها 
بنفس صوت هذا الحرف. ساعد 

طفلك عىل كتابة قامئة بتلك 
الكلامت.

األسبوع الرابع

ساعد طفلك عىل تعلُّم 
معنى »مكان القصة 

وزمانها«. »مكان القصة 
وزمانها« هام املكان والزمان اللذان 

تجريان فيه أحداثها.

استخدام أدوات عادية 
لتصنع أدوات موسيقية. 

واطلب من طفلك تنويع 
األصوات التي يصدرها بواسطة 
 grrr, whoosh,( تلك األدوات

.)whaa, mmm

اكتب مع طفلك قامئة 
بالكلامت التي تبدأ 

بالصوت /sh/. واقرآ مًعا 
تلك القامئة. ركّز عىل الحروف 

./sh/ التي تُنطق بالصوت

سّجل عدد الكلامت التي 
ميكن لطفلك قراءتها من 
النظرة األوىل، ودّربه عىل 
ذلك، واطلب منه محاولة 

زيادة عددها.

اطلب من طفلك جمع 10 
أوراق من خارج املنزل؛ 

وتناقش معه يف أوجه 
التشابه واالختالف بينها؛ والصقاها 

عىل ورقة لتنفيذ عمل فّني.

استخدم مع طفلك حروفًا 
ممغنطة لتهجي كلامت أو 
أسامء أفراد األرسة ولصقها 

عىل الثالجة. 

اخرت كلمة من أنشودة 
 Hey Diddle,( الشهر
Diddle(، واطلب من 

طفلك ذكر معناها.

س
األسبوع الخام

مكان القصة وزمانها ميكن 
أن يكونا حقيقيني أو 

خياليني؛ ويف بعض القصص، 
يكون مكان القصة وزمانها عنرصين 

مهّمني لشخصيات القصة أو لحبكتها.  
ابحث مع طفلك عن التفاصيل التي 

توّضح مكان القصة وزمانها.

استخدم صورة لبعض 
األشياء، واطلب من طفلك 

تحديد أشياء يف هذه 
الصورة تبدأ/تنتهي أسامؤها بتلك 
)./t/, /m/, /b/ :األصوات؛ )مثال

قم مع طفلك بعصف 
ذهني للتفكري يف كلامت 

 hope لها نفس قافية
)أمل(، واكتباها معه. واسأله: هل 

طريقة تهجيها جميًعا واحدة؟

بعد أن تدرّب طفلك عىل 
القراءة؛ استخدم هاتًفا 
خلويًا لتسّجل له فيديو 

وهو يقرأ، واطلب منه إمرار 
إصبعه تحت السطر الذي يقرأه.

عندما تصطحب طفلك إىل 
خارج املنزل؛ علّمه كلامت 
جديدة بناًء عىل ما تريانه 

أو تشاّمنه أو تجّربانه.

اطلب من طفلك رسم 
صورة باستخدام األشكال 
التي تعلّمها هذا العام، 

وانطقا اسم كل شكل 
بصوت مسموع.

سيحّل الصيف قريبًا! ساعد 
طفلك عىل الكتابة عن 

األنشطة التي يحّب القيام 
بها يف فصل الصيف.

املوارد املحلية: هذا وقت رائع للخروج وزيارة مهرجان رشق النسنغ للفنون! قسم أنشطة فنون األطفال مبهرجان رشق النسنغ للفنون يوفّر لألطفال وأرسهم أنشطة عملية معتمدة، وأنشطة فنون يدوية، وورش عمل إرشادية، كام 
.http://www.elartfest.com/#intro :يقّدم حفالت حيّة. يُرجى زيارة املوقع اإللكرتوين التايل ملعرفة أحدث املعلومات



يونيو

استكشف مجتمعك!
ينبغي تشجيع األطفال الصغار عىل استكشاف مجتمعهم من 

خالل أنشطة منظّمة؛ فهم يستفيدون من هذه األنشطة -وكذلك 
من مامرسة ألعابهم الذاتية العفوية- التي توفّر لهم فرًصا لتنمية 

مفرداتهم ومهاراتهم اللغوية الشفهية.

هيّا نقوم مبغامرة!

أنشودة/أغنية الشهر: Baa, Baa Black Sheep )با با بالك شيب(
Baa, baa, black sheep,
Have you any wool?
Yes, sir, yes, sir,
Three bags full;
One for the master,
And one for the dame,
And one for the little boy
Who lives down the lane.

األنشطة
اسأل طفلك: ما الكلمة لها نفس قافية wool )صوف(؟

ما اللون الذي يبدأ بـ »bl« غري اللون األسود؟
غرّي مع طفلك قافية األنشودة باستخدام اسم حيوان آخر.

تصفح مع طفلك موقع PBS Parents ملشاهدة العروض التعليمية التي تركّز عىل استكشاف مجتمعك: 
SUPER WHY )سوبر واي(، /http://www.pbs.org/parents/superwhy ؛ و WordGirl )وورد 

.http://www.pbs.org/parents/wordgirl/parentsandteachers.html ،)جريل

 األحد
)اإلدراك(

 االثنني
)الوعي الفونيمي(

 الثالثاء
)الصوتيات(

 األربعاء
)الطالقة القرائية(

 الخميس
)املفردات/دراسة الكلامت(

 الجمعة
)التعلُّم املبكّر للحساب(

 السبت
)الكتابة(

األسبوع األول

وّضح لطفلك أنَّه عندما 
نقوم بتلخيص قصة، فإنّنا 

نعرّب باختصار عن أحداثها، 
أو حدثها الرئييس. لّخصا 

مًعا قصة مفّضلة لديه.

بعد قراءة قصة مع طفلك، 
اخرت كلامت تحتوي عىل 

3 أو 4 أصوات، ثّم قل 
له كلمة، واطلب منه أن 

ينطق أصواتها؛ عىل سبيل املثال: قل 
كلمة dog )كلب(، فيقول الطفل 

./d//o//g/

U هو حرف اليوم. تتبّع/
ارسم الحرف »U« مع 

طفلك. واكتبا مًعا كلامت 
تبدأ بالصوت /s/، مثل 

كلمة uncle )َعّم/خال(.

درّب طفلك عىل قراءة 
قصة من 100 إىل 200 

كلمة عّدة مرات، والحظ 
عدد الكلامت التي يقرؤها 

بدقة يف دقيقة.

علّم طفلك كلامت جديدة 
مثل:

Number )رقم(
Title )عنوان كتاب(

Author )مؤلف(
Sentence )جملة(

عددا اليوم هام 0 و 10. 
اكتب مع طفلك هذين 

العددين وارسامهام. 
والحظا عدد األماكن التي 
ميكن أن تجدا فيها هذين 

العددين اليوم.

اعصب عيني طفلك وأعطه 
طعاًما مميزًا ليأكله )برتقال، 

حلوى "بوب روكس"(، 
وساعده عىل الكتابة عاّم 

تذّوقه أو شعر به أو شّم رائحته.

ين
األسبوع الثا

إعادة رسد القصص تساعد 
طفلك عىل تذكُّر ما يقرؤه. 

اطلب من طفلك تحديد 
األحداث الرئيسية لقصة 

ورسدها بالرتتيب.

اطلب من كل فرد من 
أفراد األرسة اختيار كتاب أو 

قصيدة أو أنشودة أطفال 
مفّضلة لديهم، واقرؤوها مًعا.

ابحث مع طفلك عىل ثالث 
كلامت جديدة يف كتاب، 

واطلب منه كتابة تلك 
الكلامت ورسم صورة تصف 

معنى كل كلمة.

أعد قراءة قصة مفّضلة 
لدى طفلك، واحذف منها 

كلمة مهّمة، ثّم توقّف 
ليذكر طفلك الكلمة الناقصة.

احِك لطفلك قصة عن وقت 
كنتام تلعبان فيه بالكلامت.

عرّف طفلك بعقريب الدقائق 
والساعات باستخدام 

ساعة حائط. درّب طفلك 
عىل تحديد الوقت )بالساعة 

ونصف الساعة(. 

ساعد طفلك عىل عمل 
دفرت عن الفتات الشوارع؛ 

واطلب منه رسم الفتة 
يف كل صفحة؛ ثّم اكتبا عليها 

التعليامت الخاّصة بها.

ث
األسبوع الثال

وّضح لطفلك أنَّ الكلامت 
مثل: first، و next، و 

last هي كلامت دالة عىل 
تسلسل األحداث يف القصص. 

اطلب من طفلك استكشاف ذلك 
والتحقُّق منه يف قصة قرأها مؤخرًا.

مّدد األصوات يف الكلامت 
وأنت تنطقها، ثم درّب 

طفلك عىل نطق الكلمة 
بالرسعة املعتادة. ابدأ بكلامت 

مكّونة من صوتني ثّم كلامت مكّونة 
من أصوات أكرث )مثال: تقول 

.)it ؛ فيقول الطفلiiiittttt

V هو حرف اليوم. تتبّع/
ارسم الحرف »V« مع 

طفلك. واكتبا مًعا كلامت 
تبدأ بالصوت /v/ ، مثل كلمة 

vest )صديري(.

درّب طفلك عىل التنويع 
يف مستوى صوته ونغمته 

لجعل قراءته أكرث تشويًقا. 

ابتكر مع طفلك لعبة 
بالكلامت التي تعلّمها يف 

األسبوع األول؛ واطلب 
منه ذكر أوجه التشابه واالختالف 
بني تلك الكلامت، أو تنافسا عىل 

ذكر مرادفات أو كلامت مقّفاة 
بدرجة أكرب.

شكل اليوم هو الشكل 
البيضاوي. اطلب من طفلك 
رسم شكل بيضاوي. والحظا 

عدد األماكن التي ميكن أن تجدا 
فيها أشكااًل بيضاوية اليوم.

ساعد طفلك عىل الكتابة 
عن أشخاص وأماكن 

مختلفة تشّكل جزًءا من 
مجتمعكام. 

األسبوع الرابع

درّب طفلك عىل إعادة رسد 
القصص باستخدام جمل 

قليلة.

ث  استخدم أسلوب »تحدُّ
اإلنسان اآليل« لنطق 

كلامت أنشودة أطفال؛ 
بحيث يستمع طفلك إىل األصوات 
املنفصلة التي تنطقها، ثّم ينطقها 
 ،/s//i//r/ مجتمعة )مثال: تقول

فيقول طفلك sir »سيد«(.

اطلب من طفلك نطق 
كلمة بعد أن تغرّي صوت 

 spring بدايتها )مثال: تغيري
إىل ring إىل sing إىل 

.)thing

اقرأ جمل كل شخصية 
بالطريقة نفسها التي 

ميكن أن تؤديها بها هذه 
الشخصية.

اخرت كلمة من قصيدة 
 Baa, Baa, Black( الشهر
Sheep(. واطلب منه ذكر 

معناها.

ساعد طفلك عىل رسم 
دائرتني وقّصهام؛ قُّص معه 

دائرة واحدة إىل نصفني 
متساويني، والدائرة األخرى إىل 4 

أرباع متساوية، ثّم تحّدثا عن الفرق 
بني األنصاف واألرباع.

ساعد طفلك عىل قراءة 
قصة ليست خيالية 

)واقعية(، واكتبا قامئة 
بجميع الكلامت الجديدة التي 

تعلّمها من تلك القصة.

س
األسبوع الخام

وّضح لطفلك أنَّ القراء 
الجيدين يحرصون عىل فهم 

ما يقرؤونه بصورة جيدة 
ليساعدهم ذلك عىل تذكُّره 

بصورة أفضل.

اطلب من طفلك ذكر 
أسامء أفراد العائلة 

واألصدقاء وتقسيمها إىل 
مقاطع بصوٍت عاٍل. )مثال: 

.)Jon-a-thon

قم مع طفلك بعصف 
ذهني للتفكري يف كلامت 

 make لها نفس قافية
)يصنع(، واكتباها معه. 

واسأله: هل طريقة تهجيها 
جميًعا واحدة؟

ساعد طفلك عىل قراءة 
قصيدة 3 أو 4 مرات حتى 

يتمّكن من قراءتها بسهولة؛ 
مع تغيري نربة صوته أثناء القراءة.

عندما تصطحب طفلك إىل 
خارج املنزل؛ علّمه كلامت 
جديدة بناًء عىل ما تريانه 

أو تشاّمنه أو تجّربانه.

قارن مع طفلك بني أشياء 
حقيقية باستخدام »أصغر 

من وأكرب من«  )مثال: 
قارنا بني عدد الغرف يف الطابق 

العلوي و الطابق السفيل(.

ساعد طفلك عىل كتابة 
بطاقة شكر ألحد مقّدمي 

املساعدة للمجتمع املحيل، 
وقّدماها له.

املوارد املحلية: تعرّف عىل فعالية Be A Tourist In Your Own Town )كن سائًحا يف مدينتك( يف النسنغ هذا الشهر! تتيح هذه الفعالية للمشاركني فيها القيام بجوالت متميزة ليوم واحد وزيارة أكرث من 80 َمْعلاًم سياحيًا 
محليًا من بينها: مركز Impression 5 Science Center، وحديقة حيوان متنزه بوتر، ومقّر برملان الوالية، ومتحف ميشيغان التاريخي ”Michigan History Center“، وغري ذلك الكثري! ملزيد من املعلومات؛ يُرجى زيارة 

.http://www.lansing.org/events/be-a-tourist/



يوليو

فهم األعداد والتعامل معها

تسهم مناقشة مسائل الرياضيات يف بناء املهارات اللغوية لدى 
األطفال. وتتطّور مهارات القراءة والكتابة لدى األطفال أثناء تفكريهم 

فيام تعنيه الكلامت، وتحديدهم أّي الكلامت تصف أشياء ومواقف 
معينة بصورة مناسبة. تُعّد الرياضيات سياقًا مثاليًا ملناقشة ما تعنيه 

الكلامت بدقة. ويُعّد فهم الطفل للقصص وقدرته عىل رسدها بصورة 
جيدة أحد أفضل املؤرشات عىل إتقانه للرياضيات يف املدرسة الحًقا.

الرياضيات والقراءة والكتابة: زوجان فّعاالن!

أنشودة/أغنية الشهر: The Itsy Bitsy Spider )العنكبوت إتيس بيتيس(
The itsy bitsy spider
Climbed up the water spout.
Down came the rain
And washed the spider out.
Out came the sun
And dried up all the rain.
And the itsy bitsy spider climbed up the spout again.

األنشطة
اسأل طفلك: ما الكلامت التي لها نفس قافية spout )صنبور(؟ ما الكلامت 

التي تحتوي عىل الصوت /ou/؟
هل ميكنك التفكري يف كلامت أخرى تبدأ بـ »sp«؟

ما هي حرشتك املفّضلة؟ غرّي مع طفلك قافية األنشودة باستخدام حرشته 
املفّضلة!

 Cyberchase :ملشاهدة العروض التعليمية التي تركّز عىل فهم األعداد والتعامل معها PBS Parents تصفح مع طفلك موقع
 http://www.pbs.org/parents/peg/ ،)بيغ وكات( Peg + Cat ؛ و http://www.pbs.org/parents/cyberchase/ ،)سايرب شيس(

.http://www.pbs.org/parents/oddsquad/home/ ،)فريق الغرائب( Odd Squad ؛ و

 األحد
)اإلدراك(

 االثنني
)الوعي الفونيمي(

 الثالثاء
)الصوتيات(

 األربعاء
)الطالقة القرائية(

 الخميس
)املفردات/دراسة الكلامت(

 الجمعة
)التعلُّم املبكّر للحساب(

 السبت
)الكتابة(

األسبوع األول

عند قراءة قصة لطفلك، 
اطلب منه التعرُّف عىل 

شخصياتها: من هم، وماذا 
يفعلون وملاذا؟ وعىل كيفية 

سري األحداث يف القصة.

اطلب من طفلك أن يذكر 
بصوٍت عاٍل أعداًدا تبدأ/

تنتهي بالصوت /t/, مثل: 
ten )عرشة(، twelve )اثنا 

عرش(، twenty )عرشون(.  وكّررا 
هذا التمرين بأصوات مختلفة.

اطلب من طفلك أن يقوم 
بعصف ذهني للتفكري يف 

كلامت لها نفس قافية 
sleep )نوم(، وساعده عىل 

كتابة تلك الكلامت، واسأله عاّم 
إذا كانت طريقة تهجيها واحدة.

اطلب من طفلك قراءة 
قصة غري خيالية، ثّم إعادة 
قراءة بعض أجزائها لزيادة 

طالقته وفهمه.

علّم طفلك كلامت جديدة 
مثل:

Sort )يصّنف(
Equal )يساوي(

Numbers )أعداد(
Addition )جمع(

عددا اليوم هام 20 و 30. 
درّب طفلك عىل كتابة 

هذين العددين ورسمهام. 
والحظا عدد األماكن التي 
ميكن أن تجدا فيها هذين 

العددين اليوم.

اطلب من طفلك العّد إىل 
10 )أو أكرث(، واكتبا كل 

عدد بالحروف. 

ين
األسبوع الثا

اطلب من طفلك مالحظة 
مكان وقوع أحداث القصة 

وزمانها، وأعد القراءة 
ملساعدته يف معرفة التفاصيل.

ساعد طفلك عىل التفكري يف 
10 كلامت لها نفس قافية 

glad )مرسور( أو نفس 
صوت بدايتها أو وسطها أو نهايتها.

W هو حرف اليوم. تتبّع/
ارسم الحرف »W« مع 

طفلك. واكتبا مًعا كلامت 
تبدأ بالصوت /w/، مثل كلمة 

water )ماء(.

جلسة قراءة جهرية 
جامعية. اخرت كتابًا يسهل 

عىل طفلك قراءته، واطلب 
منه القراءة معك جهرًا بنفس 

رسعة صوتك.

اطلب من طفلك أن يروي 
قصة عن صورة فوتوغرافية 

أو أّي صورة أخرى.

اجمع أنت وطفلك أحجاًرا 
من خارج املنزل، واسأله: 

»كم مجموعة من حجرين 
ميكنك تكوينها؟ وكم مجموعة من 3 
أحجار؟ وكم مجموعة من 4 أحجار؟ 

هل هناك أّي أحجار متبقية؟«

اسأل طفلك »كم كلمة 
ميكنك أن تذكرها بنفس 

الحرف الذي يبدأ به اسمك 
األول؟ وساعده عىل كتابتها؛ ثّم 

عّدا الكلامت«

ث
األسبوع الثال

بعد قراءة قصة، اسأل 
طفلك »من الشخصيات 

املذكورة يف القصة؟ ما الذي 
يحدث؟ ملاذا حدث هذا؟«

رّدد مع طفلك هذه القافية 
 Riddle dee dee, riddle«
 dee dee. Can you jump

 the number of syllables in your
name for me? )هل ميكنك القفز 

بعدد مقاطع اسمك؟(«، واطلب منه 
القفز. كّررا ذلك بأسامء أخرى.

انطق لطفلك أصواتًا 
لحروف، واطلب منه كتابة 

الحرف أو الحروف التي 
تطابق كل صوت من تلك األصوات.

شّجع طفلك عىل إعادة 
قراءة كتاب مفّضل لديه.

ابتكر مع طفلك لعبة 
بالكلامت التي تعلّمها يف 

األسبوع األول. اذكرا أوجه 
التشابه واالختالف بني تلك الكلامت، 

أو تنافسا عىل ذكر مرادفات أو 
كلامت مقفاة بدرجة أكرب.

شكل اليوم هو الشكل 
السدايس. ساعد طفلك عىل 
رسم شكل سدايس . والحظا 

عدد األماكن التي ميكن أن تجدا 
فيها هذا الشكل اليوم.

ساعد طفلك عىل عمل 
دفرت عن الوقت. اطلب من 

طفلك كتابة أوقات اليوم 
املختلفة وماذا يفعل فيها )مثال: 

7 صباًحا: أستيقظ(.

األسبوع الرابع

اطرح عىل طفلك أسئلة 
توضيحية ليفهم ما يقرؤه 
بصورة أفضل؛ اطرح هذه 

األسئلة قبل القراءة وأثنائها 
وبعدها.

رّدد مع طفلك هذه القافية 
 Riddle dee dee, riddle«
 dee dee. Can you jump

 this number )hold up fingers(
for me? )هل ميكنك القفز بهذا 
العدد؟ وّضح العدد بأصابعك(؟«، 

واطلب منه القفز. كرّرا ذلك بعدد 
مختلف من األصابع.

X هو حرف اليوم. تتبّع/
ارسم الحرف »X« مع 

طفلك. واكتبا مًعا كلامت 
تبدأ بالصوت /x/، مثل كلمة 

fox )ثعلب(.

احسب وقت قراءة طفلك 
لقصة قصرية، ومثاّل ذلك 

بيانيًا عّدة مرّات.

اخرت كلمة من أنشودة 
الشهر، واطلب منه ذكر 

معناها.

ساعد طفلك عىل رسم 
بعض الصور لتوضيح 

مسائل الطرح التي تواجهه 
يف يومه. )يف حدود »10« 

لتالميذ رياض األطفال، و »20« 
لتالميذ الصف األول(.

ساعد طفلك عىل ملء 
الفراغات التالية: يف الصيف 
أرى... يف الصيف أشعر بـ... 

يف الصيف أتذوق... يف الصيف 
أشّم رائحة... يف الصيف أسمع…

س
األسبوع الخام

اطرح أسئلة عىل طفلك عن 
طريق إعادة قراءة عبارات 
من القصص واالستشهاد بها.

قل كلمة واطلب من طفلك 
حساب عدد أصواتها.

العب مع طفلك بالكلامت: 
اطلب من طفلك نطق 

كلمة بعد أن تغرّي صوت 
بدايتها )مثال: تغيري  flip إىل 

.)flag إىل flap إىل flop

شّجع طفلك عىل القراءة 
بدقة وعدم تخطي أّي 

كلامت أثناء القراءة، 
وصّحح له أخطاءه.

عندما تصطحب طفلك إىل 
خارج املنزل؛ علّمه كلامت 
جديدة بناًء عىل ما تريانه 

أو تشاّمنه أو تجّربانه.

اطرح عىل طفلك مسائل يف 
الجمع والطرح. اسأله: كيف 

توّصلت إىل حلّها، وهل 
ميكنك حلّها بطريقة أخرى؟ 
واستخدم أدوات توضيحية 

حسب الحاجة.

اكتب مع طفلك قامئة 
باألنشطة املمتعة التي 

ميكنكام القيام بها مًعا، ثّم 
اتفقا عىل نشاط واحد للقيام 

به اليوم.

املوارد املحلية: مركز Impression 5 Science هو مورد محيل تفاعيل يدعم أنشطة العلوم والرياضيات لدى األطفال من جميع األعامر. استكشف مع طفلك خصائص املياه، واصنعا فقاعة بحجم طبيعي، واستمتعا بالعديد من 
.https://impression5.org/ التحديات اإلبداعية األخرى. لالطاّلع عىل قامئة كاملة بالربامج والعروض الصيفية املتاحة؛ يُرجى زيارة



أغسطس

اللعب يف الهواء الطلق 
متعة!

هل تذكر لعبك يف الهواء الطلق وأنت طفل، وشعورك بالحرية 
واالندهاش؟ تّعد أماكن اللعب يف الهواء الطلق بيئة غنية بالوسائل 

التي تنّمي مهارات القراءة والكتابة لدى األطفال؛ فهي تتيح لهم 
التدرُّب عىل استخدام املفردات اللغوية والحروف والكلامت. تحّدث 
مع طفلك عن جميع األشياء التي تريانها أو تسمعانها بالخارج، مثل 

الطيور والسناجب والسحب والعيّص والحجارة.

ليس لكّل الفصول الدراسية أربعة جدران!

أنشودة/أغنية الشهر: Mary Had a Little Lamb )كان لدى ماري 
خروف صغري(

Mary Had a Little Lamb
Its fleece was white as snow.
And everywhere that Mary went,
The lamb was sure to go.
It followed her to school one day,
Which was against the rules.
It made the children laugh and play
To see a lamb at school.

األنشطة
اسأل طفلك: هل ميكنك تحديد الحروف التي تُنطق بالصوت /o/، مثل: 

snow )ثلْج( و go )يذهب(؟
ما أوجه االختالف بينها؟

ما الكلمة التي تبدأ بـ »sn« يف األنشودة؟ اذكر كلامت أخرى تبدأ بذلك.
هل ميكنك تأليف أنشودة جديدة باستخدام اسمك واسم حيوانك املفّضل؟

تصفح مع طفلك موقع PBS Parents ملشاهدة العروض التعليمية التي تركّز 
عىل اللعب يف الهواء الطلق: The Ruff Ruffman Show )برنامج راف رافامن(، 

.http://www.pbs.org/parents/ruff/home/

 األحد
)اإلدراك(

 االثنني
)الوعي الفونيمي(

 الثالثاء
)الصوتيات(

 األربعاء
)الطالقة القرائية(

 الخميس
)املفردات/دراسة الكلامت(

 الجمعة
)التعلُّم املبكّر للحساب(

 السبت
)الكتابة(

األسبوع األول

تحّدث مع طفلك عن 
الوقائع والتفاصيل التي 

تدعم األفكار الرئيسية يف 
القصة التي تقرآنها.

اطلب من طفلك اختيار 
كتاب وقراءته ألحد 

 جريانكم خارج املنزل.

Y هو حرف اليوم. تتبّع/
ارسم الحرف »Y« مع 

طفلك. واكتبا مًعا كلامت 
تبدأ بالصوت /y/ ، مثل 

كلمة yard )فناء(.

درّب طفلك عىل قراءة 
أسامء أفراد عائلته وزمالئه 

يف املدرسة وأصدقائه.

علّم طفلك كلامت جديدة 
مثل:

Insects )حرشات(
Squirrels )سناجب(

Clouds )سحب(
Sticks )عيّص(

Stones )أحجار(

عددا اليوم هام 40 و 50. 
درّب طفلك عىل كتابة 

هذين العددين ورسمهام. 
والحظا عدد األماكن التي 
ميكن أن تجدا فيها هذين 

العددين اليوم.

اخرج مع طفلك للبحث 
عن حرشات! ما أنواع 

الحرشات التي ميكنكام 
إيجادها؟ اكتب مع طفلك 

قصة عاّم وجدمتاه.

ين
األسبوع الثا

وّضح لطفلك أنَّ القارئ 
عندما يتخيل قصة؛ فإنّه 

يخلق لها صورة يف مخيلته.

اصطحب طفلك إىل 
الحديقة، والعب معه لعبة 

"”I Spy“ باستخدام أصوات 
حروف )مثال:  »قل: أنا أملح شيئًا 

يتكّون اسمه من هذه األصوات 
/d/, /o/, /g/«، وتناوبا األدوار(.

ساعد طفلك عىل القيام 
بعصف ذهني للتفكري يف 

كلامت لها نفس قافية 
hike )نزهة طويلة(، واكتبا مًعا 

هذه الكلامت. واسأله: هل طريقة 
تهجيها جميًعا واحدة؟

الحظ عدد األصوات التي 
ميكن لطفلك قولها يف 

دقيقة واحدة وهو ينظر إىل 
الحروف األبجدية. اطلب من طفلك 

إعادة قولها لكن يف وقت أرسع.

اطلب من طفلك أن يروي 
قصة عن صورة فوتوغرافية 

أو أّي صورة أخرى.

ساعد طفلك عىل قياس 
محيط شجرتني باستخدام 

خيط. واسأله: أّي الشجرتني 
أكرب؟ وأيّهام أصغر؟

درّب طفلك عىل كتابة 
الحروف باستخدام فرش 
ألوان مائية وزيتية عىل 

املمىش خارج املنزل.

ث
األسبوع الثال

ساعد طفلك عىل تصّور 
قصة باستخدام حواسه؛ 

بحيث يتخيل أنّه يشاهد 
أحداثها ويشّم روائحها 

ويسمع أصواتها.

عندما يكون طفلك 
مسرتخيًا يف وقت الراحة، 
اقرأ عليه بصوٍت خافت 

أنشودة أطفال؛ واطلب منه 
مشاركتك يف ذلك.

Z هو حرف اليوم. تتبّع/
ارسم الحرف »Z« مع 

طفلك. واكتبا مًعا كلامت 
تبدأ بالصوت /z/، مثل كلمة 

zebra )حامر وحيّش( باستخدام 
طباشري عىل املمىش خارج املنزل.

اجلس مع طفلك تحت 
شجرة، وأعيدا قراءة كتب 

عن الطبيعة واملغامرات يف 
الهواء الطلق.

العب مع طفلك إحدى 
ألعاب الحروف األبجدية؛ 

بحيث تذكر أنت حرفًا 
بصوٍت عاٍل، ويرد طفلك بقول 

كلمة تبدأ بذلك الحرف.

ن.  شكل اليوم هو املُثمَّ
ساعد طفلك عىل رسم 

ن. والحظا عدد األماكن  ُمثمَّ
التي ميكن أن تجدا فيها هذا 

الشكل اليوم.

اخرج مع طفلك يف الهواء 
الطلق، وأغمضا عيونكام؛ 

واستمعا إىل األصوات 
املختلفة يف الطبيعة. واكتبا 
مًعا قامئة بجميع األصوات 

التي سمعتامها.

األسبوع الرابع

اقرأ عىل طفلك قصة بصوٍت 
عاٍل، واطلب منه أن يغمض 

عينيه ويتخيل القصة التي 
تحكيها له.

اخرج مع طفلك يف جولة 
استامع! واطلب منه أن 

يختار صوتًا لحرف، وابحثا 
مًعا عن أشياء تبدأ أو تنتهي 
أسامؤها بهذا الصوت؛  عىل 

سبيل املثال:  /k/ kitten )قطة 
صغرية(، rock )صخرة(.

العب مع طفلك لعبة 
 Go« أو »Memory«

Fish« باستخدام بطاقات 
حروف أبجدية.

ساعد طفلك عىل كتابة 
حروف عىل بطاقات ورقية، 

وضعا هذه البطاقات يف 
جميع أنحاء املنزل بجوار أشياء تبدأ 

أسامؤها بأصوات تلك الحروف؛ 
 B - Book :عىل سبيل املثال

)كتاب(، L - Lamp )مصباح(.

اخرت مع طفلك كلمة من 
كلامت أنشودة هذا الشهر 

 Mary Had a Little(
Lamb(، واطلب منه ذكر 

معناها.

اكتب مع طفلك أعداًدا 
عىل املمىش أو املمّر الخاّص 

خارج املنزل؛ ثّم اذكر 
عدًدا من تلك األعداد بصوٍت عاٍل، 

واطلب من طفلك الجري نحوه 
أو نحو عددين يساوي مجموعهام 

ذلك العدد.

ابحث مع طفلك عن 
أشكال يف السحب، واكتبا 

مًعا قصة عنها.

س
األسبوع الخام

اطلب من طفلك إعادة 
قراءة جملة أو قصة يقرؤها 
بصورة غري صحيحة، واسأله 

أسئلة لتتأكّد من فهمه.

»القفز عند سامع 
األصوات« قل كلمة واطلب 

من طفلك أن يقفز عند 
سامعه كل صوت فيها مع ترديد 
ذلك الصوت، عىل سبيل املثال: 
يقفز 3 مرّات عند سامعه كلمة 

./f//i//sh/ )سمكة( fish

درّب طفلك عىل رسم 
الحروف وكتابتها باستخدام 

كريم حالقة أو حلوى 
بودينغ.

الحظ عدد األصوات التي 
ميكن لطفلك قولها يف 

دقيقة واحدة وهو ينظر 
إىل الحروف األبجدية. واطلب من 
طفلك إعادة قولها يف وقت أرسع.

عندما تصطحب طفلك إىل 
خارج املنزل؛ علّمه كلامت 
جديدة بناًء عىل ما تريانه 

أو تشاّمنه أو تجّربانه.

ابدأ مع طفلك لعبة البحث 
عن مجموعات من األشياء 

بعدد محّدد؛ وكّررا هذه 
اللعبة بعدد مختلف. احسبا 
العدد اإلجاميل لألشياء التي 

وجدها كل منكام.

ساعد طفلك عىل عمل 
بطاقة وإهدائها لشخص 

مميّز لديه.

املوارد املحلية: يُعّد اللعب جزًءا مهامًّ من النمو الصحّي لألطفال الصغار وتعلُّمهم بصورة سليمة. هناك العديد من املواقع يف مقاطعة إنغام التي توفّر أنشطة تسمح لألرس مبشاركة أطفالهم يف اللعب واالستكشاف؛ والعديد من 
هذه األنشطة متاح مجانًا. لالطاّلع عىل قامئة بأحدث الفعاليات الحالية؛ يُرجى زيارة http://www.cadl.org/events . كام ميكنك زيارة http://www.wkar.org/community؛ لالطاّلع عىل قامئة الفعاليات الحالية.



6 أشهر

يقلّد كالم اآلخرين؛ كأن يقول »نا 
نا، جا جا«.

يستمتع بالنظر إىل الكتب التي 
تحتوي عىل صور بسيطة.

تحّدث معه كثريًا!

اقرأ معه كتبًا تحتوي عىل صور 
وجوه أشخاص، وحيوانات، 

وأشياء.

سنة واحدة

يفهم العديد من العبارات 
البسيطة.

يعرف كلمة واحدة أو أكرث. 
يستمتع بالنظر يف الكتب التفاعلية 
)lift-the-flap books( التعليمية

تحّدث معه وأنت تنزّهه بعربة 
األطفال.

اقرأ معه كتبًا تفاعلية.

سنتني

يفهم من 250 إىل 350 كلمة.

ميسك الكتب وينظر لصورها.

اقرأ ورّدد له أناشيد أطفال.

خذه معك إىل املكتبة الختيار 
كتب لقراءتها.

3 سنوات

يعرف من 800 إىل 1000 
كلمة. يرّدد أناشيد األطفال 

املألوفة لديه. 

أرش إىل الصور والكلامت أثناء 
قراءتك له. العب معه ألعاب 

كلامت مقّفاة!

4 سنوات

يستخدم جماًل طويلة بسهولة.

يبدأ يف ترديد كلامت مقّفاة 
واللعب بالكلامت.

ركّز عىل بعض الكلامت الجديدة 
أثناء قراءتك له. وكّرر هذه الكلامت 

يف مواقف مختلفة.

5 سنوات

يعرف من 3000 إىل 5000 كلمة.

يبدأ يف املطابقة بني الحروف 
واألصوات.

يستخدم جماًل معّقدة ومركّبة.

الفت انتباهه إىل حروف 
الكلامت املوجودة عىل الالفتات.  
تحّدث معه عن أصوات الحروف 
)Mom )أُّم(، و milk )حليب( 
.)»mmm« تبدآن بالصوت نفسه

6 سنوات

يبدأ قراءة الكالم املكتوب.

يتوقع األحداث أثناء قراءة الكتب 
باالستفادة من معلوماته السابقة 

وصور الكتب ونصوصها.

وفّر له كتبًا ومجاّلت خيالية 
وواقعية.

واصطحبه لزيارة متاحف 
ومكتبات.

7 سنوات

يبدأ قراءة الكالم تلقائيًا. يزيد 
من معلوماته من خالل قراءة 
الكتب واالستامع إىل قراءتها.

قلّل الوقت الذي يقضيه 
أمام الشاشات وشّجعه عىل 

القراءة.

شّجعه عىل قراءة كتب سهلة، 
وعىل إعادة قراءتها.

8-9 سنوات

يقرأ كتب األطفال املقّسمة إىل 
 .)chapter books( فصول قصرية
يتعلّم حاليًا حوايل 3000 كلمة 

يف السنة.

ساعده عىل التعّود عىل القراءة 
مبفرده قبل النوم.

مراحل تطّور مهارة القراءة لدى التالميذ )حتى الصف الثالث(
املراحل النموذجية لتطّور مهارة القراءة لدى الطفل

كيف ميكن للراشدين دعم املهارات اللغوية ومهارات القراءة لدى األطفال؟

يا والعبا مًعا. اسرتسل معه فيام يقول لزيادة مهاراته اللغوية، ثّم احِك له عن يومك )ما حدث معك يف الحافلة، ما شاهدته يف برامج إخبارية، ما سمعته من برامج إذاعية(، وشّجعه عىل أن  ث والقراءة من ميالده إلكسابه املعرفة الالزمة. غنِّ عّود طفلك عىل التحدُّ
ث إليهم أثناء نظرهم إىل الكتب التي تحتوي عىل صور بسيطة. يحّب األطفال حديثو امليش النظر إىل صور الكتب التفاعلية التعليمية ويستمتعون بلمسها وتقليب لوحاتها؛ كام يحبّون  يحيك لك عن يومه أيًضا. كّون لديه عادة القراءة. يحّب الرّضع حملهم والتحدُّ
االستامع إىل األناشيد.  يستمتع األطفال -من 4 إىل 9 سنوات- باالستامع إىل قصص أطول، وتكرار قراءة القصص والكتب الواقعية املفّضلة لديهم. اجعل من عادتك قراءة كتب مقّسمة إىل فصول )chapter books( لطفلك بصوٍت عاٍل؛ حيث إّن استامعه إىل قصص 

كبرية تتجاوز قدرته عىل القراءة يُعّد أمرًا مهاًم لتنمية مهارته اللغوية )يف البداية يصعب عىل الطفل االستامع إىل القراءة؛ لكن يسهل األمر بعد ذلك باملامرسة(. كام أّن قراءة مقّدمي الرعاية لألطفال مُتثّل متعة كبرية للطرفني. 

املصدر: تقرير: »طّي الصفحة:  إعادة الرتكيز عىل تطوير مناهج والية ماساتشوستس إلتقان القراءة«، إسرتاتيجيات مخّصصة لألطفال، 2010 )تحرير: نوين ليسو(
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تعريفات مفيدة
قد يستخدم مقّدمو الرعاية واملعلّمون بعض املصطلحات التالية عند تحّدثهم معك عن كيفية تعلُّم طفلك للقراءة. وستجد أّن الكثري من هذه 

املصطلحات مستخدمة يف هذه املفّكرة.

alphabetic knowledge )معرفة الحروف األبجدية(: معرفة أسامء الحروف األبجدية وأشكالها.  •

big books )الكتب الكبرية(: كتب ضخمة توفر مطبوعات ورسوًما توضيحية لألطفال.  •

blending )املزج(: تجميع أصوات حروف فردية لتكوين كلامت منطوقة.  •

developmental spelling )مراحل تعلُّم التهجئة(: استخدام املعلومات الخاّصة بالعالقة   •

بني أصوات الحروف ملحاولة كتابة كلامت.

emergent literacy )معرفة القراءة والكتابة قبل تعلُّمهام(: رأٌي مفاده أّن تعلُّم األطفال   •

القراءة والكتابة يبدأ من امليالد؛ ويتّم ذلك من خالل إرشاكهم مع راشدين يف أنشطة قراءة 

وكتابة هادفة.

environmental print )املطبوعات املحيطة(: املطبوعات التي تشّكل جزًءا من الحياة   •

اليومية، مثل الالفتات واللوحات اإلعالنية وامللصقات والشعارات التجارية.

experimental writing )الكتابة التجريبية(: املحاوالت التي يقوم بها األطفال الصغار   •

للكتابة عن طريق كتابة حروف تخيُّلية وحقيقية، والشخبطة عىل األوراق.

invented spelling )التهجئة املبتكرة(: انظر »مراحل تعلُّم التهجئة«.  •

ث، واالستامع،  literacy )معرفة القراءة والكتابة(: تشمل جميع األنشطة املتعلقة بالتحدُّ  •

والقراءة، والكتابة، والوعي بكل من اللغة املنطوقة واملكتوبة.

phonemes )الفونيامت(: أصغر أجزاء اللغة املنطوقة التي تتحّد لتشّكل كلامت. عىل   •

سبيل املثال: تتكّون كلمة hit )يرضب( من ثالثة فونيامت )/h/ /i/ /t/(، وهي تختلف عن 

الكلامت: pit )حفرة(، و hip )ورك(، و hot )ساخن( بفونيم واحد.

phonemic awareness )الوعي الفونيمي(: القدرة عىل مالحظة األصوات الفردية يف   •

اللغة املنطوقة واستخدامها.

phonological awareness )الوعي الصويّت(: إدراك أّن اللغة املنطوقة تتكّون من   •

أصوات فردية ومنفصلة. باإلضافة إىل الفونيامت، ميكن أن تتضمن أنشطة الوعي الصويتّ 

التدريب عىل استخدام القوايف، والكلامت، والجمل، واملقاطع.

pretend reading )القراءة التخيُّلية(: محاوالت األطفال لقراءة الكتب قبل تعلّمهم القراءة   •

)عادًة ما يتظاهر األطفال بقراءة قصص مألوفة لديهم يحفظونها من كرثة االستامع إليها(.

print awareness )متييز املطبوعات(: معرفة املطبوعات والكتب وكيفية استخدامها.  •

segmentation )التجزئة(: تقسيم الكلامت املنطوقة إىل أصوات فردية.  •

ث واالستامع، وهي عىل  spoken language )اللغة املنطوقة(: اللغة املستخدمة يف التحدُّ  •

النقيض من اللغة املكتوبة )املستخدمة يف الكتابة والقراءة(.

syllable )املقطع(: جزء من كلمة يحتوي عىل حرف متحرك أو -يف اللغة املنطوقة- صوت   •

.)e-vent، news-pa-per، pret-ty( متحرك

vocabulary )املفردات اللغوية(: الكلامت التي يجب أن نعرفها لنتمّكن من التواصل   •

ث، أو  بصورة فّعالة. تشري املفردات اللغوية الشفهية إىل الكلامت التي نستعملها يف التحدُّ

نفهمها عندما نسمعها. تشري مفردات القراءة إىل الكلامت التي نفهمها عندما نقرؤها أو 

نستعملها يف املطبوعات.

ملاذا يجب عىل التالميذ القراءة يف املنزل ملّدة 20 دقيقة كل يوم؟

يقرأ التلميذ )أ(: 

20 دقيقة كل يوم  ⏱
3600 دقيقة كل سنة دراسية  =

1800000 كلمة كل عام  =
يتفوق عىل 90% من أقرانه يف االختبارات   

القياسية

يقرأ التلميذ )ب(:

5 دقائق كل يوم  ⏱
900 دقيقة كل سنة دراسية  =

282000 كلمة كل عام  =
يتفوق عىل 50% من أقرانه يف االختبارات   

القياسية

يقرأ التلميذ )ج(:

1 دقيقة كل يوم  ⏱
180 دقيقة كل سنة دراسية  =

8000 كلمة كل عام  =
يتفوق عىل 10% من أقرانه يف االختبارات   

القياسية

إذا بدأ التالميذ )أ( و )ب( و )ج( القراءة من مرحلة رياض األطفال وحتى نهاية الصف السادس، فسيكون التلميذ )أ( قد قرأ ما يعادل 60 يوًما دراسيًا، وسيكون التلميذ 
)ب( قد قرأ ما يعادل 12 يوًما دراسيًا، يف حني سيكون التلميذ )ج( قد قرأ ما يعادل 3 أيام دراسية. تتزايد هذه الفجوة يف خربة القراءة )وما يرتتب عليها من معرفة 

املفردات اللغوية( تدريجيًا مع مرور الوقت.

Rهل توّد أن تصبح قارئًا أفضل؟ عليك
 Repeat the
book )إعادة 
قراءة الكتب(

E
 Engage and

enjoy )املداومة 
عىل القراءة 

واالستمتاع بها(

A
 Ask questions

)طرح أسئلة(

D
Do more )بذل 
املزيد من الجهد(

القسم )READ( مقتبس من مركز رولنز للغات وتنمية مهارات القراءة والكتابة، 2017 )www.readrightfromthestart.org(. »مرّصح باستخدامه«.

للحصول عىل مزيد من املعلومات والدعم لطفلك؛ يُرجى االتصال مبدير مدرسة طفلك. 


