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تكلم واقرأ وغنّي والعب كل يوم!

استخدام الموارد الموجودة في حقيبة الترحيب
بالدخول في مرحلة الروضة معا...
الكالم والقراءة
تتمثل الكلمات الثالثة الخاصة بالقراءة والتي
باللغة اإلنجليزية  Cتبدأ بحرف:
التدليل المحادثة واالختيار
ستساعد القراءة اليومية لطفلك على تنمية الحصيلة اللغوية
ومهارات االستماع والتحدث وتنمية االهتمام بالكتب والقصص.
• قم بقراءة أنواع مختلفة من القصص التي تهم طفلك.
• انظر إلى الصور وتكلم عنها .قم بعمل روابط مع عالم طفلك.
• قم بزيارة المكتبة المحلية التي تتبعها وشارك في برامج المكتبة.

مالحظة األحرف المطبوعة
قم بربط األحرف واألرقام بالكتب واألشياء في المنزل وفي البيئة.
• قم بمطابقة األحرف واألرقام الممغنطة باللوحات ،قم بغناء أغنية األحرف الهجائية (األبجدية) ،وقم بتكوين
اسم الطفل على الثالجة/البراد وصينية البسكويت ومسند األطباق على الطاولة.
• ،قم بع ّد األشياء الموجودة في المنزل (مثل أعداد الجوارب
)أعداد الشوك والسكاكين والمالعق المطلوبة لوجبة عائلية.
• قم بمطابقة األحرف واألرقام بتلك الموجودة في كتاب أو
على عبوة للسيريال أو بأي شكل من الطباعة بأحرف كبيرة.
• قم بعمل أنماط وتتابعات لأللوان واألحرف واألشكال واألرقام.
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• اكتشف ما هي المواد التي يلتصق بها المغناطيس.
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االكتشاف الخالّق
قم باستخدام األقالم الرصاص والورق والصمغ والمقص للرسم والبناء والقص واللصق تبعا الهتمام وخيال
طفلك .فسوف يساعد التحكم في األصابع والتنسيق المطلوبان لألنشطة الخالّقة في إعداد
طفلك لألنشطة الورقية المستقبلية.
• شجع طفلك على رسم وتلوين الصور باألقالم الرصاص وأقالم التعليم وطالء األصابع أو غيرها
من المواد المسلية مثل الرمال ومعجون الحالقة.
• ابحث عن الصور وقم بقصها من المجالت والصحف القديمة التي تثير اهتمام طفلك.
• اكتشف طرق مختلفة للصق الصور المحببة بالورق أو غيره من األشياء مثل صناديق األحذية.
• قم بمدح ما ينتجه طفلك من فن وعرضه لكي يراه الجميع.
يساعد الصلصال األطفال على تنمية خيالهم وعلى السيطرة على حركة األصابع وتنسيق الحركة .فشجّع طفلك
على تشكيل األشياء واألشكال والحيوانات واألحرف بألوان مختلفة.
طريقة عمل عجينة الصلصال:
 600مل دقيق ( 2/1 2فنجان) 120 ،مل م لح ( 2/1فنجان)  10مل من كريم تبييض األسنان أو اللمنيوم ( 2ملعقة شاي) 480 ،مل ماء
مغلي ( 2فنجان) 30 ،مل زيت ( 3-2ملعقة طعام) 2 ،كيس من مسحوق  kool-aidغير المحلى.
 .1قم بوضع المقادير معا وقلّبها جيدا.

 .2قم بتدليك العجين وستكون جاهزة لالستخدام.

 .3قم بتخزينها في وعاء بالستيكي مغطى أو كيس محكم االغالق.

الموسيقى والحركة
جميع األطفال يحبون الموسيقى واألنشطة البدنية.
• قم بتمرير وركل والتقاط الكرة على إيقاع األغاني.
• قم بالغناء والرقص والتصفيق والعد أثناء استماعك لموسيقى الترحيب في الروضة.
يساعد كونك نشيطا مع طفلك والكالم عن الخيارات الصحية على تنمية العادات التي ستدعم التعلم المبكر
والصحة الجيدة على المدى الطويل.

