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مرحلة ما قبل اإلبتدائية

األرقام:
التعلُّم في المنزل
جعل الحساب مسألة منطقية
إليكم بعض األفكار لمساعدتكم على إحياء روح الحياة في الحساب
عند طفلكم:
• ِّ
عال حين استعمالك األرقام والوقت والموقع
	فكر بصوت ٍ
والمقاييس كي يرى طفلكم مدى فائدة الحسابً .
مثال ،ال أعرف
كاف من التفاح؟ و لماذا ال أقوم بعد التفاحات
إذا كان لدي عدد ٍ
ُ
للتأكد من ذلك.
	شجع طفلك للتح ُّدث عما يقوم به من أعمال .إطرح عليه
• ِّ
ً
األسئلة وأتِح الفرصة لطفلك كي يطرح األسئلة أيضا فهذا
يساعد الطفل على وضع األمور في نصابها الصحيح وعلى
فهم ما يقوم به من نشاط .إنها وسيلة ف َّعالة للتعلُّم.
•	استعمل الحساب وأرقام الكلمات عندما تقوم بشرح األشياء
وبدال من القول :الدلو ،قد تقول ً
ً
مثال :الدلو حجم
واألمور.
ُّ
 10ليترات .إن ذلك يساعد طفلك التعلم فيما يخص الكلمات
المختلفة التي تُستعمل لوصف كيف يتم قياس األشياء.
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•	إطرح األسئلة على طفلك أثناء قيامك باألنشطة اليومية كي يبدأ
الطفل بالتفكير والتح ُّدث عن الحساب من عمر ُمبكرة .إطرح
عليه أسئلة مثل :كم واحد موجود ً
مثال؟ ونحو أي إتجاه هذه؟
هل ستركب هذه هناك؟ هل هناك ما يكفي لنا جمي ًعا؟ وما هو
حجمها؟
•	اطلب من طفلك أن يقوم بترتيب األغراض في المنزل وفق
الحجم ،الطول ،اللون والشكل ،كاألزرار ً
مثال والجرابات
ومالقط الغسيل والبلوكات وما شابه.
•	عليك بالثناء على الطفل لقاء محاولته حتى وإن أعطاك الجواب
الخطأ .وإذا كان الطفل ال يعرف الجواب ،عليك إن تعطيه ما
يكفي من الوقت إليجاد الجواب .وإذا قدمت له الجواب فعليك
أن تبيِّن له كيف توصلت إليه وهذا ما يؤدي إلى بناء ثقة الطفل
في التعلُّم .وأعطه الوقت ليفكر لإلجابة على أسئلتك وعليك أن
تتحلَّى بالصبر.

أطفئ التلفزيون .وسيسهل على الطفل التركيز
إزاء عدم وجود ما ُيل ِفت إنتباهه و ُيلهيه.
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إتبع القاعدة الذهبية التالية «القليل والمك َّرر» -
إن بضعة دقائق كل يوم في التعلُّم عن األرقام أفضل
من حصة حساب لفترة  30دقيقة متواصلة.
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