
La
yo

ut
:·

 
Sk

o
le

 P
PR

 7
10

1·
 p

an
de

ka
ge

r.
 .A

ra
bi

sk
. 0

6.
20

16

La
yo

ut
:·

 
Sk

o
le

 P
PR

 7
10

1·
 p

an
de

ka
ge

r.
 .A

ra
bi

sk
. 0

6.
20

16

www.Sproggaven.dk www.Sproggaven.dk

ً معا (البوستر) الملصق على الحیوانات على العثور حاولوا
بزوجین إبدأوا اللعبة. تلك لعب یمكنكم تقریباً الثاني عامھ طفلك یكمل عندما
ما أوصف و عالي بصوت الكلمة المرة. إنطق في الصور من أزواج ثالثة أو

ف بكرة.تراه یلعب المثال: الحصان سبیل الصورة. على ي
جدیدة جمل ویكون جدیدة كلمات طفلك فیتعلم الذاكرة لعبة تلعبوا –عندما

اللعب. في تتناوبوا أن وعلیكم

12.
وصفة الفطائر (بان كیك / كریب)

على األشیاء التي  واعثرا .لق نظرة على الصور بالوصفة مع طفلكإ
ھا.نستسخدمو

بعمل قائمة بالمشتریات سویاً.قوموا 
تحدثوا عن ما یجب علیكم شرائھ.

.ونھارتشسوف تدع طفلك یكتب أو یرسم األشیاء التي 
تحدثوا عن األشیاء المكتوبة بقائمة المشتریات عندما تقوموا بالتسوق.

تحدثوا عن ما تقومون بھ أثناء الخبز:
.الكیل (القیاس)

اكسروا البیض.
 ً .اخلطوا العجین معا
اخفقوا العجین معاً.

خبز الفطائر.
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أفكار للمحادثة: من أین تأتي األشیاء؟ على سبیل المثال:
.الحقلنبت في تالدقیق یأتي من الحبوب التي 
السكر یأتي من بنجر السكر.

البیض یأتي من الدجاجة.
یأتي من البقرة. الحلیب

شم وحس ولمس األشیاء؟ما ھو الشعور ب

13.
طفلك لغة الحیاةساعد في والمحادثة والقراءة واللعب التقرب خالل من

.الیومیة
یوم. ومعھلطفلكاقرأ الشيءكل وعن الصور في ترونھ ما عن معاً تحدثوا

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

ت والتي المالبس. یومیةكلماتمرنالیانصیب حول مالبسھناكمختلفة
التركیز على طفلك قدرة تدرب المختلفة. اللعبة السنة فصول مع تتناسب

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

المختلفة. السنة فصول
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