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مرحلة ما قبل اإلبتدائية

الكتابة:
التعلُّم في المنزل
الكتابة والتهجئة بالغتا األهمية
يشكل الكالم واإلصغاء حجر البناء األساس الذي تُبنى عليه
الكتابة والتهجئة والقراءة .وفي مرحلة ما قبل اإلبتدائية ،يواصل
طفلك رحلة التعلُّم .ومع بناء ثقته فإنه يبدأ بأن يُصبح أكثر معرفة
وإلما ًما بالمفردات والكتابة.
ماذا يمكنني أن أفعل؟
•	إقرأ مع طفلك بإنتظام .إكتشف المفردات والكتب سويًا واطلب
مشاركته حين تقوم بالكتابة.
•	وحينما تقومان بالقراءة سويًا ،حدثه عن المفردات التي تقرأها.
ً
مثال ،هناك كلمات متقاربة اللفظ باإلنجليزية مثل  batوcat
وتحدث عن األصوات التي تُصنع مع بداية الكلمات .وعندما
مرتاحا ،تحدث إليه عن األصوات التي تُصنع مع
يكون طفلك
ً
نهاية الكلمات.
	شجع طفلك ليساعدك على كتابة المالحظات ومراسالت البريد
• ِّ
أحضر ورقة مع األقالم كي يحاول
اإللكتروني وقوائم التس ُّوقِ .
الطفل الكتابة معك.
•	شارك طفلك في ممارسة ألعاب الكلمات كالبحث عن كلمات
بسيطة ً
مثال.
يستفيد الطفل المعوق عادة ويستمتع جراء التفاعُ ل
الوثيق والتحفيز الذي يحصل عليه عندما ٍتقرأ له
َّ
المفضلة أو حين ُتنشد له أناشيد األطفال .وإذا
قصصه
كان طفلك لديه إعاقة فإن مدرسته تدعمه حين يشارك
في األنشطة وفق المستوى المالئم لقدراته .تحدَّث إلى
ُمد ِّرس طفلك عن األدوات المالئمة والمعدات واألفكار
التي من شأنها تقديم الدعم لك ولطفلك.

إذا كان طفلك يتحدث لغة ثانية أو لهجة أخرى
فإنه سيحتاج إلى بعض الوقت كي يسمع أصوات
اللغة اإلنجليزية وقد يستغرق األمر حتى السنتين
أو أكثر كي يتمكن من سماع هذه األصوات
وتردادها بشكل صحيح.
•	قم بعرض األحرف والرسوم التي صنعها طفلك واكتب عليها
مالحظات مثل :أنا فخور ج ًدا بك!
•	إستعمل الحروف األبجدية الممغنطة على الثالجة أو على لوح
ممغنط وساعد طفلك على صناعة الكلمات.
•	فتش عن الكلمات في المنزل وحين تكون خارجه عندما
التنقل ِّ
تتمشى في الشارع وأثناء ُ
وركز التنبيه على الشاخصات
واإلشارات وفي المحالت.
•	قم بإعداد لوحة حائط للرسائل واكتب عليها الرسائل لطفلك
وشجع على ترك الرسائل عليها لك وألفراد األسرة اآلخرين.
•	إستغل جي ًدا المواد اإلعالنية التي توزع مجا ًنا على المنازل!
واطلب من طفلك:
•	وضع دائرة على بعض الحروف كالحرف ً m
مثال وعلى
أصوات معينة مثل sh
•	ضع ً
خطا أدنى كل الكلمات المؤلفة من حرفين وثالثة
حروف وهلما جرا

•	ع ِّدد كم مرة يستطيع الطفل العثور على كلمات مح َّددة مثل the

التعرف على المفردات الشائعة.
 حيث أن ذلك يساعدهم في ُّأطفئ التلفزيون ألنه سيكون أسهل على طفلك
التركيز حينما ال يوجد ما يليهه أو يشرد إنتباهه.
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