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الكتابة والتهجئة:
التع ّلم في المنزل
أفكار حول الكتابة والتهجئة
إقرأوا معا ً

صنع الكلمات

إقرأوا مع أطفالكم قدر المستطاع .هنالك العديد من األمور التي يمكنكم
قراءتها بما في ذلك الجرائد ،والمجالت ،والقصص الفكاهية والكتب.
كلها تساعد في تنمية مهارات المفردات.

جرّ بوا معرفة عدد الكلمات التي يمكنكم استخراجها من كلمة كبيرة
بواسطة استخدام أحرف موجودة في تلك الكلمة ،مثاالً على ذلك
الكلمة اإلنجليزية  togetherيمكن أن نخلق منها الكلمات التالية he،
 get، greet، there، otterو .otherحاولوا معرفة عدد الكلمات التي
قرأ بنفس الطريقة من أولها آلخرها أو من
يمكنكم إيجادها بحيث إنها تـ ُ َ
آخرها ألولها ،مثل "ليل" و"قلق" أو الكلمات اإلنجليزية dad، pup
و ُ .madamتعرف هذه الكلمات بـ " "palindromesأي الكلمات التي
تبقى هي نفسها إذا قرأناها باإلتجاه العكسي.

أكتبوا معا ً
ساعدوا أطفالكم على كتابة لوائح عندما يلعبون ،مثل كتابة لوائح
المواعيد والتسوّ ق .إصنعوا رسومات بحجم اإلبهام على أنها
شخصيات دمى متحرّ كة واكتبوا المحادثات الحوارية في فقاعات
الكالم .أكتبوا لمحة تعريفية تحت الصور في كتب الصور.

من المهم أن تتذكروا بإن األطفال يتقدّ مون بمعدالت مختلفة.
كونوا صبورين ،وإيجابيين وداعمين ،وتأكدوا من الثناء
عليهم لمحاوالتهم حتى لو كانت إجاباتهم خطأ .إذا كان لديكم
مدرسيهم.
أي هاجس حول سير تقدّ م أطفالكم ،تحدثوا إلى ّ

ألعاب بالكلمات
•	إلعبوا لعبة سكرابل ®( )Junior Scrabbleللصغار و بوغل ®(. )Boggle
•	جربوا لعبة أي كلمة أنا؟ فكروا في كلمة ،مثالً طرزان ..إمألوا
النقاط بأحرف في المكان الصحيح ،مثل ـ ـ زـ ـ .أطلبوا من
أطفالكم أن يحزروا ما هي الكلمة.
إذا كان جوابهم غير صحيح ،أضيفوا حرفا ً آخر مثل ـ رزـ ـ.
تابعوا إلى أن يحزروا الكلمة كلها.

•	إلعبوا لعبة تحرّ ي الكلمات .إطرحوا أسئلة على طفلكم مثل :أي
كلمة على نفس القافية لكلمة "باخرة"؟ و ما هو عكس "طويل"؟

تجدون المزيد من
ّ
صفحات حقائق حول التعلم في المنزل
في education.wa.edu.au
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أكتبوا لغرض مع ّين
إصنعوا بطاقات معايدة لعيد ميالد شخص وبطاقات معايدة ودعوات
لحفلة .ضعوا جميع األشياء التي تجعل من الكتابة تسلية ومرح في
صندوق خاص ملوّ ن ،مثل ورق ملوّ ن ،أقالم تلوين عريضة ،أقالم
رصاص ملوّ نة ،تلصيق برّ اق ورسومات الصقة.
كلمات على عجالت
•	ألِّفوا جمالً قصيرة بواسطة األحرف الموجودة على لوحات تسجيل
السيارات ،مثل BEO :تعادل  Bob eats oranges ، CPPتعادل
. cuddly puppies play
•	إلعبوا ألعاب الكلمات المترابطة حيث يقول شخص كلمة والشخص
التالي يقول كلمة أخرى ذات صلة بها وهكذا دواليك ،مثل :شاطئ،
سمك ،شيبس ،طيور البحر ،ويست كوست إيغلز ،كرة القدم،
دوكرز.
مواجهة الكلمات المع ّقدة
عال.
شجعوا أطفالكم على لفظ الكلمات بصوت ٍ
أطلبوا منهم أن يقسموا الكلمات إلى أجزاء أو مقاطع .كبداية ،صفقوا
عندما تلفظون كل مقطع ،مثالً كلمة "عيد ميالد (بورث داي)"
باإلنجليزية ( birthday birth/dayبورث/داي) أي صفقتين والعطلة
"هوليداي" ( hol/i/dayهو/لي/داي) ثالث صفقات.
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القدرة على الكتابة والتهجئة عملية تستغرق الوقت .يتعلم
األطفال بطرق مختلفة وبسرعة مختلفة .كونوا صبورين
واثنوا دائما ً على جهودهم.

أخطاء التهجئة
تحدثوا عما كتبه أطفالكم وعن أفكارهم ثم تحدثوا عن تهجئتها .تحدثوا
معا ً عن الكلمات التي تهجوها بشكل صحيح .تحدثوا عن األصوات
التي يمكنهم سماعها .أظهروا لهم كيف تتهجون الكلمة .شجعوهم على
إيجاد التهجئة الصحيحة بواسطة القاموس.

