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 rev. 9/15 للحصول عىل املزيد من االرشادات والنصائح املتعلقة بالنمو لدى األطفال, الرجاء الرجوع إىل املورد التايل: 

موهبة الكلامت: املحادثة والروتني
يبدأ بعض األطفال يف رياض األطفال بضعف املفردات لدى اآلخرين. معرفة الكثري من الكلامت وفهمها أمران 

مهامن يف تنمية مهارات التفكري واالستعداد للقراءة. فيام ييل بعض الطرق التي ميكن لآلباء املشغولني أن يضيفوها 
إىل استعداد الطفل للمدرسة من خالل موهبة الكلامت الجديدة. ليس من السابق ألوانه أبًدا أن تبدأ!

املحادثة
ابحث عن وقت للتحدث مع طفلك! اجعل من املعتاد إيقاف تشغيل الراديو أو »الشاشات« واستخدام تلك اللحظات 

للمحادثة. التحدث مع الكبار هو أفضل طريقة لتعريف الطفل بكلامت وأفكار جديدة.

• عندما يكون ذلك ممكًنا، قم بإرشاك طفلك عند التحدث مع البالغني اآلخرين.	

• خصص وقتًا عاديًا للتحدث معه - وقت النوم أو تناول الطعام وقتان مثاليان لذلك.	

• أعد صياغة ما يقوله طفلك وابني عليه، وأظهر له أنك تفهم. »هل تشعر بالحر؟ الشمس دافئة اليوم، أليس كذلك؟ هل 	
تريد مرشوبًا بارًدا؟ »

• توقف مؤقتًا بعد التحدث إىل طفلك، وامنحه وقتًا للرد.	

الروتني
بناء املفردات خالل روتينك اليومي.

• عندما تتسوق، تحدث عام ستشرتيه وكيف ستستخدمه. ناقش مع طفلك الحجم والوزن. هل العبوة صغرية أم كبرية أم 	
ثقيلة أم خفيفة؟

• عند طهي العشاء، ناقش ما تطبخه واألطعمة التي ميكن تناولها نيئة. تحدث عن مصدر األطعمة.	

• عندما يشاهد طفلك التلفاز أو مقاطع الفيديو، شاهدها معه. تحدث مع طفلك عام تشاهدانه مًعا، خاصة إذا كنت 	
تعتقد أن الطفل قد فاته بعض معاين الكلامت. ابحث عن برامج األطفال ومقاطع الفيديو التي تُعلّم األطفال بطرق 

ممتعة، مثل »شارع سمسم.«

• تحدث عن وجهتك وما تراه. »هل تعتقد أنه قد يكون هناك عش طائر يف تلك الشجرة؟« »هل هذا البناء بنك أم 	
مستشفى؟« »كيف علمت بذلك؟« »من الذي تعتقد أنه قد يعمل هناك؟«

• قم بتسمية األشياء بكلامتك. »تلك الزهرة وردة. انظر إىل الريقة ». تعلم مع طفلك. »ال أعرف ما هو نوع هذه الحرشة. 	
دعونا نطلب من أمني املكتبة مساعدتنا يف العثور عىل كتاب عن الحرشات.«




