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English Title: The Gift of Words: Reading and Games

موهبة الكلامت: القراءة واأللعاب
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 لزيادة استعداد طفلك للمدرسة من خالل موهبة 

الكلامت الجديدة. ليس من السابق ألوانه أبًدا أن تبدأ!

القراءة
اقرأ كثريًا لطفلك، سواء الكتب القدمية املفضلة أو الكتب الجديدة من املكتبة. علّق عىل الكلامت الجديدة التي تجدها يف الكتب 

أو أينام صادفتها.
• استخدم كلامت املكان مثل أعىل وأسفل وميني ويسار. تحدث عن األضداد: داخل وخارج، صعود وهبوط، تشغيل أو إيقاف 	

تشغيل، حار أو بارد، رسيع أو بطيء.
• استخدم املرادفات - الكلامت التي تعني نفس اليشء. إذا كان طفلك يتحدث عن الوقت بعد العشاء، فعليك الرد باستخدام 	

كلمة »املساء.«
• اخرت كلمة جديدة وأخرب طفلك مبا تعنيه هذه الكلمة. استخدمها يف سياق واضح بشكل متكرر، وميكنك حتى اإلفراط يف 	

استخدامها من باب املرح! إذا كانت كلمة اليوم »ممتاز«، فاستخدمها من أجل وصف أي يشء جيد يف ذلك اليوم. يف اليوم 
التايل، ابحث عن كلمة آخرى لتستمتع بها مع طفلك - مثل »رائع.«

• احمل كتابًا صغريًا أو كتابني يف سيارتك أو محفظتك أو حقيبة الظهر الستخدامها خالل »أوقات االنتظار.« أو قم بتنزيل بعض 	
الكتب اإللكرتونية لألطفال عىل جهازك اللوحي أو هاتفك.

• قم بزيارة مكتبتك للحصول عىل كتب حول املوضوعات التي تهم طفلك. يحب العديد من األطفال كتب عن الحيوانات أو 	
اآلالت، وميكن لهذه الكتب أن تقدم لهم كلامت جديدة.

األلعاب
العب ألعاب الكلامت البسيطة.

• جرب ألعاب نعم-ال لتعليم األسئلة. »هل أنت أرجواين؟« »هل ميكن للشجرة أن تتحدث؟« شجع طفلك عىل أن يحاول طرح 	
األسئلة عليك.

• العب لعبة الغموض. قدم األدلة ودع طفلك يخمن. »إنه أصفر. ونشرتيه من محل البقالة. أنت ترمي الطبقة الخارجية وتأكل 	
ما يوجد بالداخل ». أضف املزيد من األدلة حتى يخمن الطفل »موزة«. »إنه يأيت إىل شقتنا كل يوم. عادة ما يرتك شيئًا ما. إنه 
يرتدي زيًا موحًدا ». يخمن الطفل ويقول »ساعي الربيد.« حاول قراءة تعريف من قاموس الطفل وشجعه عىل تخمني الكلمة. 

اقلب التعريف. »هل املركبة شخص أم مبنى أم سيارة؟«
• العب بالفئات واالختالفات وأوجه التشابه. »كيف تختلف املوزة عن التفاحة والربتقالة؟ كيف يتشابهون مع بعضهم البعض؟«	
• غنوا أغاين بسيطة ورددوا أغاين األطفال مًعا.	
• شارك يف ألعاب طفلك. استمتع بلعب لعبة املنزل، حيث تلعب طفلتك دور األم أو يلعب طفلك دور األب. تحدث عام يفعله 	

أفراد األرسة املختلفون.
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