اللعب بالحروف واألرقام
هناك كل أنواع األلعاب التي يمكنك لعبها باألحرف واألرقام ،بداية من
شكلها وصوتها إلى تعلم كلمات جديدة لها نفس الحرف األول .يمكنك
البحث عن األرقام التي سيتعرف عليها طفلك مثل رقم باب المنزل أو
عمره ،وتحقق مما إذا كان يمكنك العثور على هذه األرقام على الحافالت
أو المتاجر أو الفتات الطرق .تذكر أن الحروف واألرقام في كل مكان!

نصيحة ذهبية
ع ّد األرقام بصوت عا ٍل مع طفلك -اكتشفوا معًا عدد الخطوات
التي تحتاج أن تمشيها وصوالً إلى الباب األمامي أو عدد أعمدة
اإلنارة التي تمروا عليها أثناء الذهاب إلى الحديقة!

فكرة محادثة صغيرة
تحدث عن الحروف التي يمكن العثور عليها في البريد العشوائي
والمجالت القديمة .قص بعض الحروف واصنع ملصقة صور.
تحقق مما إذا كان يمكنك العثور على الحرف األول من اسم طفلك.
إذا لم يتمكن الطفل من التعرف على الحرف بعد ،ارسموا هذا
الحرف معًا وتحقق مما إذا كان يمكنك العثور عليه عندما تكون
بالخارج.
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"أنا ذاهب إلى الحديقة"

هذه اللعبة يتم ممارستها بالتناوب مع قول ما ستأخذه عند ذهابك في رحلة إلى
الحديقة .وقاعدة اللعبة هي أنه يمكنك فقط أخذ األشياء التي لها صوت حرف الـ "ع"
(على سبيل المثال" ،سأذهب إلى الحديقة وسآخذ عربة /عصفورة /علم") .يمكنكم
قضاء وقت ممتع أكثر بتغيير المكان الذي ستذهبون إليه (مثل ،الذهاب إلى الشاطئ
حيث يمكنك أخذ األشياء التي تبدأ فقط بحرف الـ "ش") .هل يمكنك تذكر كل شيء
ستأخذه معك؟
صنع الحروف بالصلصال أو عجينة اللعب
استمتعا بصنع أشكال الحروف معًا باستخدام الصلصال أو اصنعا عجينة اللعب
الخاصة بكم.
اخلط هذه المكونات معًا:
كوبان من الدقيق األبيض
نصف كوب من المياه الباردة
ثالث مالعق كبيرة من الزيت النباتي
ملعقة كبيرة من عصير الليمون (اختياري)
أي لون طعام أو ُملمع تريده.

فكرة محادثة صغيرة
لتشجيع مهارات القراءة المبكرة عند طفلك،
استخدم أصوات الحروف بدالً من أسماء
الحروف األبجدية .إن استخدام أصوات
الحروف عند ممارسة األلعاب معًا مثل "أنا
ذاهب إلى الحديقة" أو "أنا أراقب" سيساعد
طفلك على نطق الحروف وتعلم قراءتها.

