
تشجيع الحوار بني األطفال
معظم صفوف الروضة ومرحلة ما قبل املدرسة تضم يف دروسها اجتامعات مجموعات كاملة منتظمة للتالميذ. وهذه 

االجتامعات التي غالًبا ما تسمى حصص الحلقات أو حصص املجموعات قد تشمل االستامع إىل القصص، والغناء، وقصص 
ألعاب األصابع، وأنشطة أخرى موجهة من املعلم. كام أن حصص املجموعات تعترب أيًضا مناسبة لتشجيع األطفال عىل تحدث بعضهم 

إىل بعض مبارشة عام يهمهم من أمور. والحوارات بني األطفال خالل حصص املجموعات تساعد كذلك عىل استيفاء عديد من معايري 
.)A.ECc, .(1.A.ECc, 1.B.ECb, 1.B.ECd, 31.A.ECb( النمو والتعلم املبكر بإلينوي

يف بداية األسبوع، اجعل التالميذ »يتحدثون« بعضهم مع بعض يف أثناء حصة املجموعات.
اطلب من كل طفل أن يحيك ملجموعته عن أشياء رآها أو فعلها يف األيام املاضية من األشياء التي يعتقد أنها ستمتع زمالءه 	•

وتعجبهم.
شجع املستمعني عىل التجاوب. ميكن أن تبدأ مثاًل بالقول: »يا »سارة«، أعرف أنك زرت الحديقة التي يحيك عنها »جوش«. اسأيل 	•

»جوش« إن كان قد رأى بعض األشياء التي رأيتها عندما ذهبت إىل تلك الحديقة.«
ميكن أيًضا أن تقول مثاًل: »يا »جوش«، أنت أخربتنا عن الحيوانات ايت رأيتها يف الحديقة. اسأل »كورينا« عن الحيوانات التي 	•

رأتها عندما زارت جدها يف عطلة األسبوع املاضية.«
شجع األطفال عىل التحدث عن األشياء املشرتكة بينهم. عىل سبيل املثال، إذا كان »نوا« قد شاهد فيلًم يوم األحد مثاًل، ورأى 	•

الفيلم نفسه زمالء آخرين، فاطلب منهم أن يعربوا عن آرائهم فيه.

استغل حصة املجموعات الكتشاف االختالف يف الرأي.
مّكن األطفال من التعبري عن وجهات نظرهم. فيمكنك أن تقول مثاًل: »يقول »نوا« أنه يحب التسوق مع أرسته. ما رأيك يا »جو 	•

يون«، أعرف أنك ال تحبني ذلك. هل ميكنك أن توضحي لـ »نوا« كيف تحبني التسوق؟«
شجع األطفال عىل مشاركة وجهات النظر والتعبري عن الرأي لبعضهم البعض، فذلك أفضل من التعبري عن آرائهم لك والرد عليك 	•

أنت دون زمالئهم.

اجعل األطفال يسألون ويجيبون يف أثناء حصص املجموعات.
اطلب من بعضهم أن يتحدثوا عم ينوون فعله يف فرتة الصباح. واطلب من زمالئهم التعليق عىل ذلك؛ مثال: »صديقاكم »أفا« 	•

و«جيمي« يريدان إكمل سيارة اإلسعاف التي يصنعونها، ولكنهم يحتاجان إىل عجالت. فهل من اقرتاحات تساعدهم؟«
عندما يعود أحد األطفال بعد غياب عن املدرسة، اطلب من زمالئه أن يخربوه عن األنشطة التي فاتته والقرارات التي اتخذها 	•

الصف.
إذا غاب أحد األطفال عن فعالية مميزة، اطلب منه أن يطلب من زمالئه أن يخربوه عن تلك الفعالية.	•
ضع يف اعتبارك أن دورك هو أنك املرشف عىل املناقشة. وعليك التأكد من أن األطفال الذين طرحوا أسئلة قد أجيب عن 	•

أسئلتهم، أم كانوا يريدون أن يسألوا زمالءهم عن أي يشء آخر.
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