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مرحلة ما قبل اإلبتدائية

الكتابة:
التعلُّم في المنزل
أفكار بخصوص الكتابة والتهجئة
القراءة سو ًيا

أمور تتعلق بالتهجئة

إحرص على قراءة الكتب لطفلك بإنتظام وإقرأ له قصصه
َّ
متكررة .أشِ ر له إلى المفردات الشائعة وقم
المفضلة مرات
ِّ
بتهجئة هذه الكلمات سويًا.

تح َّدث عن الشاخصات واإلشارات حينما تراها في الخارج.
ً
مثال ،أشِ ر إلى اسم الشارع حيث تقيم كي يُدرك الطفل ويفهم
أن للكلمات غاية وهدف.

من األهمية بمكان أن تتذكر إن األطفال
يتطورون بوتائر مختلفة وعليك أن تتحلَّى بالصبر
واإليجابية وأن تقدم الدعم وإحرص على إغداق
الثناء على الطفل لمجرد المحاولة وحتى إذا
كانت إجابته خاطئة .وإذا كنت قل ًقا بخصوص تطور
طفلك تحدَّث إلى مد ِّرسه.
الكتابة سو ًيا
اكتب لوائح التس ُّوق مع طفلك وتح َّدث إليه عما تفعل وتكتب.
اطلب منه كتابة الئحة تس ُّوق خاصة به مع تشجيع الطفل على
التدرب على الكتابة يبني عنده الثقة بالكتابة.
المحاولة حيث أن ُّ
صناعة الكلمات
حاول إعادة ترتيب الحروف ضمن الكلمات لصناعة كلمات
أخرى .إبدأ بكلمات بسيطة وإنتقل إلى األصعب .على سبيل
stab
المثال  onوno؛ و dadوadd؛ و artو ratوtar؛ و batsو .
وهذا ما يُعرف بإعادة ترتيب الحروف.
تمثل الحروف الـ 26في األبجدية اإلنجليزية 44
صو ًتا مختل ًفا .على سبيل المثال فإن الحرف  aيصنع
صو ًتا مختل ًفا في  appleو craftو anyو.apron
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ألعاب وأحاجي القافية/المتشابهات
إلعب ألعاب القافية/المتشابهات مثل ،ما هو ناعم وملس واسمه
يشبه كلمة  mittenباإلنجليزية؟
إن القدرة على الكتابة والتهجئة مسألتان تتطلبان
الوقت ويتعلم األطفال بوسائل وطرق مختلفة
ووفق وتائر مختلفة .تحلَّى بالصبر ودائ ًما أغ ِدق
الكثير من الثناء على جهوده.
كلمات توضع على إطارات
• العب لعبة «إنني أرى» في السيارة وفي الباص والقطار.
•	إقرأ شاخصات الشوارع والمرور مثل شاخصة الوقوف
المرورية  .STOPواشرح له أن الكلمة تعني الوقوف وما هي
أهمية الوقوف هناك .وسيساعد ذلك طفلك على فهم وإدراك
أهمية التهجئة الصحيحة.
•	إلعب لعبة مفتش ومدقق الكلمات .واطرح أسئلة على طفلك
مثل :أي من الكلمات شبيهة بكلمة boat؟ وما هي الكلمة
المعاكسة لِـ long؟

