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مرحلة ما قبل اإلبتدائية

األرقام:
التعلُّم في المنزل
أفكار أللعاب األرقام
لعبة القفز (هوب سكوتش)
رائعة لتعلُّم األرقام وممارسة التمارين الرياضية!
نقرة البالون
ُقم ب َع ّد كم مرة يمكن أن تنقر البالون ليالمس بالو ًنا أخر دون
أن يالمس األرض .وإذا المس البالون األرض ،يجب عليك البدء
من جديد.
حجران الدومينو
قم ب َع ّد ومطابقة النقاط على حجران الدومينو.
أنشد األناشيد واألغاني التي تحتوي على األرقام.
ألعاب اللوح والنرد
ساعد طفلك على معرفة العدد دون أن يقوم ب َع ّد كل النقاط على
وجه النردً .
مثال ،أعرف أنه الرقم أربعة ألنه باستطاعتي رؤية
عال أثناء اإلنتقال على لوح
إثنان وأثنان .وقم بالعد بصوت ٍ
اللعب.
األلعاب اإللكترونية
استعمل األلعاب التي تحث على المغامرة ،وتطبيقات األجهزة
اللوحية ،ومسابقات تعتمد على الشبكة واأللعاب الرياضية .إلعب
ألعاب المغامرة على الكمبيوتر مع طفلك واطرح عليه أسئلة مثل:
كم هو عدد النجوم الذي تحتاج اليه لإلنتقال إلى المستوى التالي؟
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ألعاب الكوتشينا (ورق الشدَّة)
إن ألعاب الورق (الكوتشينا) رائعة لتعلُّم األرقام ومطابقة نفس
الرقم وتعلُّم كيفية المداورة وإنتظار الدور.
البحث عن أرقام اللوحات
فتش عن أرقام لوحات السيارات التي تتضمن الرقم ( )1فيها ،ثم
فتش عن لوحة تتضمن الرقم ( )2ثم فتش بعدها عن الرقم ()3
وهلما جرا.
ألعاب الصور المقطوعة (جيغسو)
اطلب من طفلك إتمام تركيب الصور المقطوعة عبر إختياره
األشكال الصحيحة التي تركب سويًا.
الرقم اللغز
ِّ
فكر برقم ما ثم إسأل طفلك أن يخمن ويحزر ما هو الرقم بعد
إعطائه بعض التلميحات ،ولربما قلت له :إن رقمي أكبر من 10
لكن أصغر من  .19وأنه رقم مزدوج يُشار إليه أحيا ًنا بالدزينة.
التفتيش عن طريدة
اكتب قائمة بأشياء تريد من طفلك البحث عنها حول
المنزل وفي الحديقة .مث ًال ،ثالث جوزات ،أربع ورقات
شجر بنية اللون ،ورقة نبات حمراء ،خمسة مالقط
مالبس ،بلوكان أحمران وصدفة قوقعة واحدة.

