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الصف األول والثاني

األعداد:
التع ّلم في المنزل
أفكار عن نشاطات منزلية تتض ّمن األعداد
إقرأوا معا ً

تحدثوا عن الوقت

الكتب وسيلة سهلة ومسلِية إلدخال الرياضيات إلى منزلكم .وأنتم
تقرأون ،إطرحوا أسئلة تضيف من التسلية ،مثل :من الشخص
الذي وصل ثانيا؟ كم شخص لون شعره بني؟ من هو أطول
شخص في الصورة؟ و في أي صفحة نحن؟ عِ دوا الصفحات
وأنتم تقلبونها.

ساعدوا طفلكم في قراءة الساعات العادية والساعات الرقمية.
تحدثوا عن الوقت مثال :في أي ساعة يبدأ عرض برنامجكم
التلفزيوني المفضّل؟ و ما هي مدة البرنامج؟ أكتبوا أيام
وأوقات الرياضة على الرزنامة .تحدثوا عن أيام األسبوع،
وأشهر السنة والفصول األربعة .أربطوا المناسبات بأيام
األسبوع ،مثال :نذهب إلى الرقص يوم االثنين ويوم األربعاء
لديك تدريب على لعبة الهوكي.

الطعام والطبخ
أطلبوا من الطفل مساعدتكم في قياس المكوِّ نات بواسطة استعمال
مالعق صغيرة ،ومالعق كبيرة ،وربع الكوب ،ونصف الكوب
والكوب الكامل .أطلبوا من طفلكم التأكد من أوقات الطبخ أو
ضبط ساعة الفرن.
ساعدوه على قراءة قائمة طعام الغداء وكلفة المواد المختلفة.
دعوه يع ّد المال الالزم.
ساعدوا أطفالكم على معرفة كيفية تقاسم الطعام
والشراب بالتساوي ،مثالً :اقطعوا السندويشات أو
الفاكهة إلى نصفين وقولوا :لقد قطعت هذه إلى قطعتين
حضروا الوجبات
متساويتين :نصف لك ونصف ليِّ .
الغذائية معا ً واطرحوا أسئلة مثل:

• ما هو عدد األطباق واألكواب التي نحتاجها؟
لدي ثالث شوك ،إلى كم شوكة إضافية نحتاج؟
• ّ
قطعتي نقانق ،هل لدينا ما يكفي منها؟
• كل واحد يريد
ْ

تجدون المزيد من
ّ
صفحات حقائق حول التعلم في المنزل
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الرياضة
موضوع الرياضة يض ّم الرياضيات والحساب ومن السهل
التحدث عنه .إطرحوا أسئلة مثل :كم نقطة ُتح َسب لكل ثالثة
أهداف؟ كم هو عدد األهداف التي يتفوق الفريق بها؟ ومن هو
الالعب الذي سجل أكبر عدد من دورات الركض؟ و كيف تعلم
أيّ العب حصل على أسرع وقت؟
يمكنكم:
• اإلشارة إلى النتيجة واألوقات المبيَّنة على لوحة النتائج
• مناقشة استخدام الحسابات وكيف يتم حساب النتائج.

