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الذاكرة ( البریةmemoلعبة (Vilde dyr)): الحیوانات مع–
الجمل وتركیب المفردات على التركیز

طفلك. مع الذاكرة لعبة إلعب
معاً.نظرإلقوا الصور على ة

ترونھ ما عن الصور.تحدثوا في
معاً. (البوستر) الملصق على الحیوانات على العثور حاولوا

عامھ طفلك یكمل بزوجینعندما إبدأوا اللعبة. تلك لعب یمكنكم تقریباً الثاني
المرة. في الصور من أزواج ثالثة ماأو أوصف و عالي بصوت الكلمة إنطق

نائم. المثال: األسد سبیل الصورة. على في تراه
جدیدة جمل ویكون جدیدة كلمات طفلك فیتعلم الذاكرة لعبة تلعبوا –عندما

الل في تتناوبوا أن عب.وعلیكم

2 .

بتلك الطریقة یمكنك تطویر لغة طفلك
.ةأجواء جید یجعلو. ھذا یحفز طفلك القربھتمام واإلبتھاج وإظھر اال

 تصال البصري. ھذا یحفز طفلك على التواصل والتفاعل.اال
أكثر.دات ي ذاكرة طفلك ویحصل طفلك على مفر. فھذا یقوكرر الكلمات

. ھمفرداتكلما سمع طفلك كلمات مختلفة كلما ازدادت نوع في لغتك. 
كرر بشكل صحیح. ال تصحح أخطاء طفلك ولكن كرر الكلمة أو الجملة 

بالطریقة الصحیحة.
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دع صوت  تعطي لطفلك الفرصة "لإلجابة". بذلكستغرق الوقت الكافي. ا
. كرر طفلك یكون جزء من المحادثة و إسترح حتى تتناوبوا في "الحدیث"

التي یقولھا طفلك.  صوات أو الكلمةاأل
على سبیل  ،إنشأ اإلھتمام المشترك. نظرك أنت وطفلك متجھ نحو الشيء نفسھ

 .نظر الكرة تتدحرج"ا" مثالً ما ترونھ.  أوصف بالكلماتالمثال كرة. 
وسع اللغة. كرر الكلمة التي یستخدمھا طفلك في جملة طویلة. على سبیل 

ذھب إلى العمل المثال: طفلك یقول "سیارة." أنت تقول: "نعم، والدك 
  ."سیارةبال

3.
و القراءة و واللعب تساعدالتقرب تنمیةالمحادثة طفلكفي .لغة

في فعال وشاركھطفلالألعابكن طفلك مع إجلس اللعب، مبادرةفي . تتبع
وفضولھ. طفلك

معاً. وتشاھدونھ بھ تقومون ما عن تحدثوا
األدوار. في تتبادلوا أن طفلك. تذكر مع بالكرة وإلعب كرة: دحرج

التحیة(”Kom og hils på bondegårdens dyr”الكتب:  وإلقي تعال
المزرعةعلى ً(”Kaj læser bog”و)حیوانات كتابا یقرأ اقرأ. )كاي

الذي الشيء وعن الصور في ترونھ ما عن یوم. تحدثوا كل طفلك ومع لطفلك
طفلك. یشغل

Lille Peter”األغاني:  Edderkop”و”Jens Petersens ko”و
”Mariehønen Evigglad.” .الحركیة اإلیماءات أغاني وإلعب غني

األغاني. إس مع تتناسب التي بالحیوانات علىإلىمعتإلعب موقعالاألغاني
.www.sproggaven.dkاإللكتروني
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. كرر طفلك یكون جزء من المحادثة و إسترح حتى تتناوبوا في "الحدیث"

التي یقولھا طفلك.  صوات أو الكلمةاأل  
على سبیل  ،إنشأ اإلھتمام المشترك. نظرك أنت وطفلك متجھ نحو الشيء نفسھ

  .نظر الكرة تتدحرج"ا" مثالً ما ترونھ.  أوصف بالكلماتالمثال كرة. 
وسع اللغة. كرر الكلمة التي یستخدمھا طفلك في جملة طویلة. على سبیل 

ذھب إلى العمل المثال: طفلك یقول "سیارة." أنت تقول: "نعم، والدك 
   ."سیارةبال

 
3.  

.لغة طفلك في تنمیة المحادثة تساعدالتقرب واللعب و القراءة و  
. تتبع مبادرة في اللعب ، إجلس مع طفلك وشاركھطفلالألعاب كن فعال في 

طفلك وفضولھ.  
تحدثوا عن ما تقومون بھ وتشاھدونھ معاً.   

كرة: دحرج وإلعب بالكرة مع طفلك. تذكر أن تتبادلوا في األدوار.  
تعال وإلقي التحیة ( ”Kom og hils på bondegårdens dyr”الكتب: 

ً ( ”Kaj læser bog”و  )حیوانات المزرعةعلى   اقرأ. )كاي یقرأ كتابا
لطفلك ومع طفلك كل یوم. تحدثوا عن ما ترونھ في الصور وعن الشيء الذي 

یشغل طفلك.  
و  ”Jens Petersens ko”و  ”Lille Peter Edderkop”األغاني: 

”Mariehønen Evigglad.”  .غني وإلعب أغاني اإلیماءات الحركیة
موقع الاألغاني على إلى مع تإلعب بالحیوانات التي تتناسب مع األغاني. إس

  .www.sproggaven.dk اإللكتروني 
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