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(Muldvarpen, der ville vide, hvem der havde lavet lort 
på dens hoved)  

 
قرأوا الكتاب مع اطفالكم.ا  

إطرحوا األسئلة على األطفال أثناء القراءة.  
تحدث عن الصور الموجودة بالكتاب.  

الكتاب ، دع طفلك یحكي لك عن مضمون الكتاب. بعد قراءة  
إقرأوا الكتاب عدة مرات.  

نطق الكلمات بصوت عالي. واإلعبوا لعبة الذاكرة مع طفلكم ، وتذكر  
فكرة للعبة الكلمات: ضع صور الحیوانات بترتیبھا في الكتاب.  

الكتاب.لعبة الذاكرة في  فكرة للعبة الكلمات: العثور على الحیوانات  
وأین رأیتم الحیوانات. ا ومتىتعرفونھ التيث عن أي من الحیوانات التحد  

 
6.  

السھ –الیف - اللعب الحر في السوبر ماركت   
(Lasse-Leif – fri leg i supermarkedet) 

قرأوا الكتاب مع اطفالكم.ا  
إطرحوا األسئلة على األطفال أثناء القراءة.  

تحدث عن الصور الموجودة بالكتاب.  
الكتاب ، دع طفلك یحكي لك عن مضمون الكتاب.بعد قراءة   

قرأوا الكتاب عدة مرات.ا  
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قرأوا الكتاب عدة مرات.ا  

فكرة للعبة الكلمات: قوموا بعمل قائمة تسوق معاً.  
تحدثوا عن ماذا علیكم شرائھ.  

.سوف تشترونھاي تاألشیاء البنفسھ رسم یكتب أو یدع طفلك   
إطلعوا سویاً على قائمة التسوق في السوبر ماركت أثناء التسوق.  

 
7.  

     (De første tusind ord)ألف كلمة أول 
الكلمات یقع  أيتحدث مع طفلك عن الصور الموجودة بالكتاب. ماذا یحدث و

نظركم علیھا؟  
تحدث عن الكلمات التي ال یعرفھا طفلك.  

–أخبر طفلك عن أسماء األشیاء  ستخدامھا.اوعن كیف یمكننا    
عدة مرات. إقرأ الكتاب مع طفلك  

طفلك الكتاب عدة مرات یمكن للطفل أن یحكي لك عن مضمون عندما یسمع 
الكتاب.  

في من فكرة للعبة الكلمات: تناوبوا البحث عن كلمة في كل صفحة و تسابقوا 
الذي سیعثر على معظم الكلمات.  

8  
.  

مع التركیز على المفردات  (Piger og drenge)لعبة الذاكرة: بنات وبنین 
وتكوین الجمل والضمائر الشخصیة (ھو و ھي و أنا)  
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