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القافیة، نفس على تكون التي الكلمات على الكتاب ھذا التيكلماتوالیركز
و المعنى عكس المعنى. التيكلماتالتعني نفس تعطي

طفلك. اقرأ مع الكتاب
األحمر. باللون المكتوبة الكلمات عن تحدثوا
عكس تعطي التي الكلمات على یعثر طفلك بالصورة.دع الموجود المعنى

نصفھ. إلى تصل عندما الكتاب اقلب
و األحمر باللون كتبت التي الكلمات على مختلفةأعثر كلمات أن عن تحدثوا

المعنى. نفس تعطي أن یمكن
بالكتاب.  الموجودة الصور عن تحدثوا

صورة كل في األخضر الضفدع على الضفدع.أعثر یفعلھ ما عن وتحدثوا
للعب الكلمات:أفكار ة

القافیة- نفس لھا التي أخرى كلمات عن –stol،البحث sol،وإلى
آخره.

تعرفونھا.األاستخدم- التي األخرى الطفولیة والقصائد غاني

11.
– (Husdyr)لعبة الذاكرة: الحیوانات األلیفة  مع التركیز على المفردات  

.وتكوین الجمل
مع طفلك. باللعبةإلعب 

إلقوا نظرة على الصور معاً. 
ھ في الصور.نتحدثوا عن ما ترو
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 ً حاولوا العثور على الحیوانات على الملصق (البوستر) معا
عندما یكمل طفلك عامھ الثاني تقریباً یمكنكم لعب تلك اللعبة. إبدأوا بزوجین 

أو ثالثة أزواج من الصور في المرة. إنطق الكلمة بصوت عالي و أوصف ما 
ي الصورة. على سبیل المثال: الحصان یلعب بكرة.تراه ف

–عندما تلعبوا لعبة الذاكرة فیتعلم طفلك كلمات جدیدة ویكون جمل جدیدة 
وعلیكم أن تتناوبوا في اللعب.

12.
كریب) / كیك الفطائر (بان وصفة

طفلكإ مع بالوصفة الصور على نظرة التيواعثرا.لق األشیاء على
ھا.نستسخدمو
سویاً.قوموا بالمشتریات قائمة بعمل

شرائھ. علیكم یجب ما عن تحدثوا
التي األشیاء یرسم أو یكتب طفلك تدع .ونھارتشسوف

بالتسوق. تقوموا عندما المشتریات بقائمة المكتوبة األشیاء عن تحدثوا
الخبز: أثناء بھ تقومون ما عن تحدثوا

.الكیل (القیاس)
البیض. اكسروا

ً معا العجین .اخلطوا
معاً. العجین اخفقوا

الفطائر. خبز
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