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 تعلُم اللغات كل
  يوم: 

أنشطة لألسرة

يتعلم األطفال اللغات كل يوم عن طريق 
التحدث مع اآلخرين.

استخدم األنشطة الموجودة في هذا الطرد لبدء محادثات مع 
األطفال حول أسرهم، واأللعاب التي يحبونها، وما يشعرون به، 

واألصوات التي تتردد على مسامعهم سواًء في المنازل أو في 
الجوار، وأحوال الطقس.

 
ال توجد طريقة صحيحة أو خاطئة الستخدام هذه األنشطة. يمكنك 

مشاركتها مع األصدقاء وأفراد العائلة.
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تعلُم اللغات كل يوم

مًعا مميز  عائلتي  ملكنا 

اللغة المستخدمة عن الذات والعائلة
ارسم صورة لعائلتك في اإلطار أعاله. هل يمكنك تسمية أو تعريف كل فرد في العائلة؟	 

تحدث عن تقاليد مميزة في عائلتك.	 

قارن بينك وبين طفلك من حيث سمات التشابه وأوجه االختالف.	 

احِك قصة عائلية. هل يمكنك تمثيلها؟	 

ما الوسائل األخرى التي يمكنك من خاللها استخدام اللغة في الحديث عن نفسك وعائلتك؟
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تعلُم اللغات كل يوم

رمي            التقاط            ركل            دحرجة            القفز            في الخارج

اللغة التي نستخدمها أثناء التحرك واللعب
انظر إلى الصورة أعاله. أوصف الطريقة التي يتحرك بها األشخاص وكيفية لعبهم. تحدث عن األلعاب والدمى المفضلة.	 

قم بتسمية جميع الوسائل التي يمكنك من خاللها التحرك في جميع أنحاء الغرفة. اطلب من طفلك اتباع توجيهاتك.	 

اجلسا على األرض ودحرجا الكرة لبعضكما البعض. صف أين وكيف تتحرك الكرة.	 

�تجّول في حيك السكني أو في المتجر. قل أسماء األشياء الحمراء التي تراها. قل أسماء األشياء المستديرة التي تراها. هل 	 
هناك أي أغراض أخرى يمكنك قول أسمائها كذلك؟

ما الوسائل األخرى التي يمكنك من خاللها استخدام اللغة في الحديث عن وصفك لكيفية التحرك واللعب؟
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تعلُم اللغات كل يوم

اللغة المستخدمة عن المشاعر
�انظر إلى الصورة أعاله. تحدث مع طفلك عما يحدث في الصورة. اشرح كيف ترى الطريقة التي تختلج بها مشاعر األطفال. 	 

لماذا تعتقد أنهم يشعرون بهذه الطريقة؟

ساعد طفلتك على رسم صورة لنفسها باستخدام الطباشير أو أقالم التلوين. اطلب من طفلتك أن تصف شعورها في الصورة.	 

�قم بأداء تعبيرات راقصة تنم عن الفرح. قم بأداء تعبيرات راقصة تنم عن الحزن. قم بأداء تعبيرات راقصة تعبر عن الحماس. 	 
قل اسم كل شعور ينتابكما بينما ترقصان.

�اطلب من طفلك اإلشارة إلى كل وجه على اليسار بينما تسميان كل شعور يظهر عليه. اطلب من طفلك تقليد كل وجه.	 

ما الوسائل األخرى التي يمكنك من خاللها استخدام اللغة في الحديث عن المشاعر؟
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صوت            ضوضاء            نمط            تكرار            االستماع            صاخب            هادئ

اللغة المستخدمة عن األصوات
انظر إلى الصورة أعاله. قم باإلشارة إلى األشياء التي تصدر أصواًتا وتسميتها. أوصف أو قّلد األصوات التي يصدرونها.	 

اجلسا أمام المرآة مًعا. أصدر أصوات اللعب واطلب من طفلك تكرار األصوات.	 

 حدد األصوات التي تسمعها عندما تكون خارج المنزل. اطلب من طفلك إصدار أصوات مثل السيارات أو الحيوانات. ما 	 
األصوات األخرى التي يمكنك تقليدها؟

استمع! ناقش األصوات التي تسمعها في منزلك. من أو ما الذي يصدر تلك األصوات؟	 

ما الوسائل األخرى التي يمكنك من خاللها استخدام اللغة في الحديث عن األصوات واللعب بها؟
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تعلُم اللغات كل يوم

ضبابي               سحابة               إنالسماءتمطر               درجة الحرارة

اللغة المستخدمة عن الطقس
انظر خارج نافذتك. صف الطقس. ارسم صورة عن طقس اليوم في النافذة أعاله.	 

ناقش ما قد ترتديه لطقس اليوم. 	 

قم باإلشارة إلى وتسمية األشكال الموجودة على الستائر. 	 

تحّدث عن األطعمة أو األنشطة التي تحب تنفيذها في األيام المشمسة واأليام الممطرة.	 

ما الوسائل األخرى التي يمكنك من خاللها استخدام اللغة في الحديث عن الطقس؟
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مالحظات
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رسومات
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