أنشطة األطفال المنتقلين إلى رياض األطفال
األسبوع 2
الى الوالدين ،نقدم اليكم أنشطة لمساعدة طفلكم لإلستعداد للذهاب الى رياض األطفال .تتماشى األنشطة مع مجاالت إطار نتائج التعلم
المبكر ( .)ELOFإذا كانت لديكم أسئلة حول تطور طفلكم ،فإرجعوا إلى مدرس الصف عندما يقوم بالتواصل معكم .شكرا لكم!
قم بزيارة الموقع https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/interactive-head-start-early-learning-outcomes-framework-ages-birth-five
لمعرفة المزيد عن اإلستعداد للمدرسة و مجاالت إطار نتائج التعلم المبكر (.)ELOF

اليوم األول :مناهج التعلم؛ يركز على كيفية تعلم األطفال .يشير إلى المهارات والسلوكيات التي يستخدمها األطفال للمشاركة في التعلم.
النشاط :اسأل طفلك عما فعله اليوم .إبدأ باإلستيقاظ  ،إسأل" .ماذا فعلت بعد ذلك" .ال بأس من إعطاء تلميحات .يساعد التذكير مهارات ذاكرة األطفال
ويساعدهم على تعلم التسلسل (ماالذي يأتي بعد ذلك)
سا ها ًما للتنمية والتعلم مدى الحياة.
اليوم الثاني :اإلجتماعي والعاطفي؛ يوفر التطور اإلجتماعي والعاطفي اإليجابي في السنوات األولى أسا ً
النشاط :كلنا نمر بأوقات طيبة وأوقات حزينة وأطفالنا ال يختلفون عنا في ذلك! يمكن أن يساعد موضوع المساعدة في التعبير عن مشاعرهم وعواطفهم في
قطع شوط طويل تجاه الحفاظ على هدوء أسرتك .ابدأ بصنع مكعب من المشاعر لألطفال .شريط الصور (صور ألفراد األسرة ،أو قصاصات من المجالت،
رمها مثل النرد وأذكر إسم العاطفة وقم
أو الصور الموجودة على اإلنترنت) ألشخاص يعبرون عن مجموعة متنوعة من المشاعر المختلفة لصندوق صغير .إ ِ
بالتعبير عنها.
اليوم الثالث :اللغة و تعلم القراءة والكتابة؛ التواصل أساسي للتجربة اإلنسانية ،واللغة وتعلم القراءة والكتابة ضروريان لتعلم األطفال
النشاط :إصنع طينًا إصطناعيًا بإستخدام  1كوب من الدقيق وملعقة صغيرة من الزيت وأضف الماء حتى يصبح له ملمس الطين اإلصطناعي .إسمح لطفلك
بالمساعدة وطرح أسئلة مفتوحة حول ما يفعله .إصنع بطاقة عليها تعبير معين (( )rebus cardيمكن وصفه بالصور)
اليوم الرابع :تطوير اإلدراك يشمل التفكير ،الذاكرة ،حل المسائل ،ومهارات التفكير التي تساعد األطفال الصغار على فهم وتنظيم عالمهم .بالنسبة لمرحلة ما
قبل المدرسة ،يتطور هذا إلى تفكير رياضي معقد ومنطق علمي.
النشاط :بإستخدام مسطرة أو رباط الحذاء أو قطعة خيط ،قم بقياس طول أريكة ،كرسي ،شخص ما .إستخدم كلمات حسابية مثل طويل ،أطول ،عرض،
طول ،إلخ .إستخدام كلمات حسابية تساعد طفلك على ربط الكلمات بقياس مفرداتهم وزيادتها.
سا لتعلم األطفال في جميع المجاالت ألنه يسمح لألطفال باإلستكشاف والعمل في بيئتهم بشكل
اليوم الخامس :اإلدراك الحسي والنمو البدني يعتبران أسا ً
كامل.
النشاط؛ إستلقي على األرض ،قدمك إلى قدم طفلك .إستخدام حركة ركوب الدراجة والغناء .row, row, row your boat

