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مرحلة ما قبل اإلبتدائية

األرقام:
التعلُّم في المنزل
أفكار ألنشطة األرقام في البيت
القراءة سو ًيا

الطعام والطهي

يشكل وجود الكتب طريقة سهلة وممتعة إلحضار الحساب إلى
بيتكم .ويمكنك أثناء القراءة اإلضافة إلى المتعة عبر طرح أسئلة
مثل :من هو ثاني شخص وصل؟ كم هو عدد األشخاص الذين
ً
طوال في الصورة؟ وما
لديهم شعر بني؟ من هو الشخص األكثر
هو رقم الصفحة التي نقرأها؟ ُقم ب َع ّد الصفحات مع قراءتك لها.

اطلب من طفلك المساعدة في قياس كمية المكونات بالمالعق
والمغارف واألكواب َّ
شجع الطفل على حمل
وتفقد أوقات الطبخِّ .
للتعرف على كيف يمكن
األشياء لمعرفة األثقل بينها .ساعد الطفل
ُّ
تقاسم الطعام والشرابً ،
مثال :قم بتقطيع السندويشات أو الفاكهة
ُ
إلى أنصاف ُ
وقل  -لقد قمت بتقطيع هذه إلى نصفين متساويين،
نصف لك ونصف آخر لي.
ُقم بإعداد الوجبات سو ًيا وإطرح أسئلة مثل:

تحدَّث عن الوقت
ساعد طفلك على قراءة الساعة عادية القياس والساعة الرقمية.
تح َّدث عن الوقتً ،
مثال :متى يبدأ عرض برنامجك ال ُم َّ
فضل على
التلفزيون؟ وكم من الوقت يستمر عرض هذا البرنامج؟
الرياضة
إن الرياضة موضوع يتضمن الحساب ويسهل الحديث عنها.
إطرح أسئلة مثل :كم هو عدد األهداف لدى الفريق؟ كم هو عدد
سجل أكبر
األهداف التي يتفوق الفريق بها؟ ومن هو الالعب الذي َّ
عدد من دورات الركض؟ ويمكنك أن:
•	تُشير إلى النتيجة واألوقات ال ُمدرجة على لوحة النتائج.
•	تتح َّدث عن محتلي المواقع األولى في السباق  -األول والثاني
والثالث …… إلى األخير.
•	تد ِّون أيام األلعاب الرياضية ومواقيتها على التقويم (الروزنامة)
وتح َّدث عن أيام األسبوع وأشهر السنة وعن المواسم.
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• كم هو عدد األشخاص الذين يأكلون؟
• كم هو عدد األطباق واألكواب التي نحتاج إليها؟
كاف من األطباق دون أن تعد كل
• هل تستطيع إحضار عدد ٍ
طبق؟ نحن بحاجة إلى ستة أطباق ،أي ثالثة أطباق وثالثة
أخرى.
• إذا كنا بحاجة إلى شريحتان من الخبز لكل سندويشة ،هل يوجد
لدينا ما يكفي من الخبز لصناعة السندويش لكل الموجودين؟
ب ِّين لطفلك إن الكمية اإلجمالية لمجموعة من األشياء
ال تتغ َّير حتى إن قمت بإعادة ترتيبها .ضع بعض
األشياء في خط واحد ثم إسأل :كم هو العدد؟
ضع نفس األشياء ضمن مجموعة وإسأل :كم هو العدد؟
إن الجواب واحد ال يتغ َّير.

