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English Title: Things to Do While You’re Waiting: Language and Literacy

 أشياء عليك فعلها أثناء انتظارك:
اللغة واإلملام بالقراءة والكتابة

إنه يحدث مجدًدا! أنت تقوم مبهام مع أطفالك وفجأة تجد نفسك عالًقا - يف حركة املرور أو يف العيادة أو يف طابور 
تسجيل الخروج. يجد العديد من اآلباء أن أنشطة التعلم املرحة ميكن أن تساعد يف تقليل نفاد صرب األطفال عندما يتعني عليهم 

االنتظار. ميكنك مساعدة طفلك عىل االستعداد للقراءة أثناء تنقلك!

تحدث واستمع.
• أثناء انتظارك، حاول أن تسأل طفلك، »مباذا تفكر؟« سيكون سعيًدا مبعرفة أنك تهتم مبا يفكر فيه ويفعله.	
• اصنعوا قصة مًعا. يبدأها أحدكم بجملة أو بضعة أسطر. ثم يتناوب الجميع يف إضافة جملة أو بضعة أسطر حتى »النهاية.« أو 	

حاولوا إعادة رسد قصة ُمفضلة أو قراءة قصيدة ُمفضلة مًعا. ضع يف اعتبارك أن تصحيح كالم الطفل كثريًا قد يجعله يرغب يف 
التوقف عن التحدث إليك! من املهم االنتباه إىل األفكار التي يحاول الطفل التعبري عنها. إذا استخدم األشخاص من حول الطفل 

اللغة بشكل صحيح، فسوف يتعلم القيام بذلك.

الغناء والقافية.
• ابحث عن كلامت األغاين والقصائد التي يوجد بها الكثري من التكرار. ميكن أن يساعد ذلك طفلك عىل تعلم األصوات وأمناط 	

اللغة.
• جرب كتابة الحروف األبجدية عىل قطعة من الورق حتى يتمكن طفلك من متابعتها وأنت تغني أغنية األبجدية معه.	

ابحث عن الرسائل من حولك.
• ساعد طفلك يف التعرف عىل الحروف أو الكلامت أو األرقام أو الرموز التي تراها. يتعلم األطفال برسعة التعرف عىل إشارات 	

الطرق وشعارات الرشكات والفرق الرياضية.
• عندما يعرف طفلك بعض الحروف واألرقام والرموز، جرب أن تلعب معه لعبة »أنا أرى.« تبادل األدوار يف العثور عىل 	

املطبوعات والرموز من حولك: »أنا أرى الحرف م كام يف كلمة مـ مـ مـعكرونة. هل ميكنك العثور عليه أيًضا؟« »أنا أرى شعار 
شيكاغو بولز. هل ميكنك العثور عليه أيًضا؟ »

اكتب األشياء.
• قوائم »العصف الذهني« مع طفلك: الكتب التي تريد قراءتها واألطعمة التي تحتاج إىل رشائها واألشياء التي تراها من حولك أو 	

طرق حل مشكلة ما.
• دع طفلك يصنع قصة بينام تكتب كلامتها. ميكنها رسم الصور لتتامىش معها. أو ميكنها إمالء خطاب أو رسالة نصية إىل قريب أو 	

صديق.

إحضار كتاب.
• ضع كتابني أو ثالثة كتب أطفال يف حقيبتك أو حقيبة الظهر أو حقيبة الحفاضات - أو احتفظ ببعض الكتب املفضلة عىل 	

جهازك املحمول. )ملحوظة: يجب أال ينظر األطفال املُعرضون لدوار الحركة إىل الكتب يف مركبة متحركة!(
• كلام كان ذلك ممكًنا، توقف عند املكتبة عند القيام باملهامت مع طفلك.	
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