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للنجاح ...   بسیطة خطوات  

تحدث  لعب  غناء كتابة قراءة   

المبكرة األمیة محو نشاطصحیفة    
! الداخل في األنشطة إكمال خالل من  جوائز اربح  

المدرسة  قبل ما مرحلة وحتى الوالدة  منذ لألطفال بھ  یوصى   
 

  على ستحصل ،الخمسة الملصقات جمیع على حصولك بمجرد. المقابلة الدائرة على ملصقًا ضع ثم بسیطة، خطوة  لكل أنشطة ٥ من ٤ أكمل
ة!جائز  
 

        !حیاتھ لبقیة التعلم على  طفلك سیساعد القراءة حب خلق: قراءة
            المنزل في لقراءتھا الكتب واستعارة المكتبة زیارة. ١

     لقراءة القصص مكتبةالذھاب لل .٢     
                        .للقراءةمكان مریح ومشجع . بناء ٣

       اھاتر التي الحروف إلى  وأشر حیك في  تجول. ٤ 
          . معا الخارج في قراءةال .٥ 

 
 
 

       !للكتابة طفلك تحضیر في األصابع عضالت واستخدام والرسم الخربشة  تساعد: كتابة
        معًا اللغز أكملوا. ١
         اللعبلصنع اطعمة . استخدم عجینة الطین االصطناعي ٢

)الثلج أو الرمل أو بالطباشیر( بالخارج أشكاالً  أو  حروفًا ارسم. ٣   
      ممیًزا شخص كل یجعل عما وتحدث لعائلتك صورة ارسم. ٤ 
یمزقھا أو الخطوط یقطع طفلك واجعل الورق  على بسیطة خطوًطا ارسم. ٥   
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              !مفرداتھ بناء في ویساعد الكلمات أصوات سماع على  طفلك یساعد الغناء: غناء  
                              معا  والرقص الموسیقى تشغیل. ١  
                                 المنزل أنحاء جمیع في تجدھا  التي العناصر مع أداة إنشاء. ٢ 
                                       المنزل في عملك تكمل وأنت السخیفة أغنیتك اصنع. ٣ 
                               معًا الموسیقى من جدید نوع إلى  استمع. ٤ 
                                    وأسرع أسرع بشكل غنائھا ثم.  المفضلة أغنیتك  غني. ٥ 

 
 
 

!االجتماعیة ومھاراتھ ومفرداتھ إبداعاتھ بتطویر لطفلك اللعب وقت یسمح: لعب       
                 یمكنك ما بأطول الصنادیق أو الكتل تكدیس. ١
                 تصنعھا؟ التي األصوات  ھي ما.  حیوان أنكتظاھر ب. ٢ 
        سلة أو صندوق  في األخرى اللینة األشیاء  أو الكرات رمي على تدرب. ٣ 
                  الخارج  في تجدھا التي العناصر  باستخدام شيء بناء. ٤ 
   ھوقم بتمثیل قصة مععجینة الطین  من مخلوقات اصنع .٥ 

 
 
 

!جدیدة كلمات تعلم على طفلك مع والتحدث األسئلة طرح سیساعد : تحدث   
     لونھ  أو الطعام تحدید طفلك من واطلب البقالة  محل في األطعمة إلى  أشر . ١       
            معًا علیھا العثور یمكنك  التي والحشرات الحیوانات  عدد وشاھد  الحدیقة في  بجولة قم.  ٢  

              عنھ تحبھا أشیاء بثالثة طفلك أخبر. ٣ 
         معًا تمشي وأنت خطواتك عد. ٤ 
   مختلفة أو متشابھة العناصر یجعل عما التحدث.  الغسیل فرز في  المساعدة طفلك من  اطلب. ٥ 

 
  


