
المثال: سبیل على األشیاء؟ تأتي أین للمحادثة: من أفكار
التي الحبوب من یأتي فيتالدقیق .الحقلنبت
السكر. بنجر من یأتي السكر

الدجاجة. من یأتي البیض
البقرة.الحلیب من یأتي

ب الشعور ھو األشیاء؟ما ولمس وحس شم

13.
من خالل التقرب واللعب والقراءة والمحادثة في الحیاة ساعد لغة طفلك 

.الیومیة
تحدثوا معاً عن ما ترونھ في الصور وعن الشيء كل یوم.  ومعھ لطفلك اقرأ

.الذي یشغل طفلك
أنواع لعب صور  . اللعبة ھي عبارة عن نوع من”Lille Storm”لعبة 

مالبس ھناك مختلفة حول المالبس. یومیة كلمات مرن الیانصیب والتي ت
تتناسب مع فصول السنة المختلفة. اللعبة تدرب قدرة طفلك على التركیز 

نتظار تناوب األدوار. تحدثوا عن ما ترونھ في الصور وعن الشيء الذي او
یشغل طفلك. تحدثوا عن المالبس التي یرتدیھا طفلك عندما یخرج حسب 

فصول السنة المختلفة.
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طفلك تعلم یمعاً  ونغنتي وإلعب أغاني اإلیماءات الحركیة. عندما األغاني. غن
ظھر وأشر أثناء اعن الجسم.  انيكلمات جدیدة بسھولة. غني مع طفلك أغ

الغناء.
ستحمام. تناوبوا على تخبأتھا في ستحمام. إلعب الغمیضة مع بطة االبطة اال

لبطة فیھا وفي اأماكن مختلفة في المنزل. تحدثوا عن في أي غرفة تم تخبأة 
فوق الطاولة وفي و. على سبیل المثال تحت اللحاف أي مكان في الغرفة
الدرج وإلى آخره.
تذكر ذكر أجزاء الجسم أو قطع المالبس المختلفة عندما األنشطة الیومیة. 

–مساعدة طفلك في إرتداء المالبس وخلعھا بتقوم  یم أو عندما تقوم بتحم 
عاٍل.طفلك. قل ماذا تفعل بصوت 

14.
كلمة: أولالكتاب:  صوراأللف غرفھناك عن الكتاب الفي مختلفة،المنزل

عن طفلك مع المیاه. تحدث دورة المثال سبیل بدورةعلى الموجودة األشیاء
و طفلالمیاه من الغرفة. اطلب بتلك نفعل ماذا التيعن البطة على العثور ك

ا الكلمات طفلك الصفحات. علم جمیع في األشیاءتختبأ بجمیع تتعلق لتي
جس و المالبس منك االالقریبة و اإلنسان ستحمام.م

والحیوانات بالكتاب الموجودة الشخصیات عن المغلفة البطاقات استخدم
محادث وضعاتإلجراء الكتاب في صفحة عن طفلك. ابحث مع جیدة

بالتنالبطاقات األعلى. اسحبوا إلى البطاقة ظھر یكون بحیث وجھھا اوبعلى
تفعل.  وماذا بالبطاقة الموجودة الشخصیة ھي من عن وتحدثوا واحدة بطاقة

بالصورة" الموجودة القطة تفعل ، "ماذا المثال سبیل على طفلك اسأل
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طفلك تعلم یمعاً  ونغنتي وإلعب أغاني اإلیماءات الحركیة. عندما األغاني. غن
ظھر وأشر أثناء اعن الجسم.  انيكلمات جدیدة بسھولة. غني مع طفلك أغ

الغناء.  
ستحمام. تناوبوا على تخبأتھا في ستحمام. إلعب الغمیضة مع بطة االبطة اال

لبطة فیھا وفي اأماكن مختلفة في المنزل. تحدثوا عن في أي غرفة تم تخبأة 
فوق الطاولة وفي و. على سبیل المثال تحت اللحاف أي مكان في الغرفة
الدرج وإلى آخره.  
تذكر ذكر أجزاء الجسم أو قطع المالبس المختلفة عندما األنشطة الیومیة. 

–مساعدة طفلك في إرتداء المالبس وخلعھا بتقوم  یم أو عندما تقوم بتحم 
عاٍل.طفلك. قل ماذا تفعل بصوت   

 
14.  

مختلفة، المنزل الفي الكتاب عن غرف ھناك صور األلف كلمة: أول الكتاب: 
األشیاء الموجودة بدورة على سبیل المثال دورة المیاه. تحدث مع طفلك عن 

ك العثور على البطة التي عن ماذا نفعل بتلك الغرفة. اطلب من طفلالمیاه و
لتي تتعلق بجمیع األشیاء تختبأ في جمیع الصفحات. علم طفلك الكلمات ا

ستحمام.م اإلنسان و االالقریبة منك المالبس و جس  
استخدم البطاقات المغلفة عن الشخصیات الموجودة بالكتاب والحیوانات 

جیدة مع طفلك. ابحث عن صفحة في الكتاب وضع  اتإلجراء محادث
اوب على وجھھا بحیث یكون ظھر البطاقة إلى األعلى. اسحبوا بالتنالبطاقات 

بطاقة واحدة وتحدثوا عن من ھي الشخصیة الموجودة بالبطاقة وماذا تفعل. 
اسأل طفلك على سبیل المثال ، "ماذا تفعل القطة الموجودة بالصورة"  
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