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روضة األطفال

الكتابة والتهجئة:
التع ّلم في المنزل
الكتابة والتهجئة أمور مهمة
المخاطبة واإلصغاء هما األسس التي ترتكز عليها الكتابة والتهجئة
والقراءة .ينمي طفلكم هذه المهارات وغيرها عندما يصبح في روضة
األطفال .مع تعزيز ثقته بنفسه في المخاطبة واإلصغاء ،يبدأ في تعلّم
الكتابة.

أطفئوا التلفزيون .من األسهل أن ير ِّكز طفلكم عندما ال يكون
هناك ما يلهيه.

ماذا أستطيع أن أفعل؟
•	إقرأوا مع طفلكم بشكل منتظم .إستكشفوا المفردات والكتب معاً،
وشاركوه عندما تكتبون.

•	ساعدوا طفلكم على التعرّ ف على إسمه .إبدأوا بواسطة الطلب منه
أن يصغي إلى أول صوت يصدر عند لفظ إسمه.

•	بينما تقرأون معاً ،تحدثوا عن الكلمات التي تقرأونها .مثاالً
على ذلك :كلمات على نفس القافية مثل :ت ّل وح ّل ،وتحدثوا عن
األصوات التي تصدر في أول الكلمات.

•	تحدثوا عن أول حرف في إسمه .شجعوه على البحث عن ذاك
الحرف في أمكنة أخرى .ساعدوه في كتابة األحرف في إسمه.

•	شجعوا طفلكم على مساعدتكم في كتابة المالحظات ،ورسائل
البريد اإللكتروني ولوائح التسوّ ق .حضّروا ورقة وأقالم رصاص
لكي يتمكنوا من محاولة الكتابة معكم.
•	إلعبوا ألعاب المفردات مثل مطابقة إسم الحيوان مع الصورة.
•	أعرضوا األحرف والرسومات التي صنعها طفلكم .إكتبوا
مالحظات لهم مثل :أنا فخور جداً بك!

إذا كان طفلكم يتكلم لغة أو لهجة أخرى ،فإنه بحاجة للوقت
لكي يسمع ألفاظ اللغة اإلنجليزية .قد يحتاج لغاية سنتين أو
أطول كي يسمع كل هذه األلفاظ ويقولها.

تجدون المزيد من
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•	عند تحضير العشاء إطرحوا عليه أسئلة مثل :هل تستطيع أن تجد
شيئا ً في المطبخ يبدأ بنفس الصوت كما في لفظ إسمك؟
•	أمضوا الوقت معا ً تبحثون عن أحرف وكلمات يعرفها طفلكم.
تستطيعون القيام بذلك في البيت ،وفي السيارة وفي المحالت وفي
الملعب.
•	حافظوا على جعل التعلّم مسلِّياً!

ّ
الحث والتفاعل
عاد ًة يستفيد الطفل المصاب بإعاقة من
القريب ويستمتع بهما عندما تقرأون له قصصه المفضلة
أو تغنون له ترنيمة لألطفال .إذا كان طفلكم مصابا ً
بإعاقة ،فإن المدرسة تدعمه من حيث إنه يشارك في
مدرس طفلكم
أنشطة مالئمة لمستوى قدرته .تحدثوا إلى ّ
حول األدوات واآلالت واألفكار التي تعينكم وتدعم طفلكم.

