
 إلى رياض األطفالالمنتقلين أنشطة األطفال 

 1األسبوع 

رياض األطفال. تتماشى األنشطة مع مجاالت إطار نتائج التعلم ذهاب الى للستعداد إلل مأنشطة لمساعدة طفلك نقدم اليكم الى الوالدين،

 . شكرا لكم!متواصل معكقوم بالإلى مدرس الصف عندما ي وارجعإ، فمأسئلة حول تطور طفلك م(. إذا كانت لديكELOFالمبكر )

 five-birth-ages-framework-outcomes-learning-early-start-head-https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/interactiveقم بزيارة الموقع 

 (.ELOFستعداد للمدرسة و مجاالت إطار نتائج التعلم المبكر )لمعرفة المزيد عن اإل

 يركز على كيفية تعلم األطفال. يشير إلى المهارات والسلوكيات التي يستخدمها األطفال للمشاركة في التعلم.اليوم األول: مناهج التعلم؛ 

جتماعية مهارة مهمة في نمو باع القواعد والقواعد اإلت   إباع القواعد. يعد ت   إ. ساعد طفلك على (board game) ستخدم لعبة لوحيةإقم بإنشاء لعبة أو  النشاط:

 .فصطلب منهم قراءة بعض قواعد الأف الدراسي حيث لديهم خبرة في القواعد. صستخدام التذكيرات في البداية. الرجوع إلى الإطفلك. قد تضطر إلى 

 هاًما للتنمية والتعلم مدى الحياة.جتماعي والعاطفي اإليجابي في السنوات األولى أساًسا يوفر التطور اإلعاطفي؛ الجتماعي واإلاليوم الثاني: 

ستخدم كلماتك لتخبرني بما تريد" أو "أعرف أنك مستاء ألن ..." كن إعندما يئن طفلك أو يبكي على شيء ما، ساعده في تنظيم عواطفه بقول، " النشاط:

 وقتًا وثباتًا للتعلم. ساعدهم على تسمية مشاعرهم. تطلبصبوراً، أنت تعلمهم مهارة ت

 ضروريان لتعلم األطفال تعلم القراءة والكتابةوالتواصل أساسي للتجربة اإلنسانية، واللغة  ؛و تعلم القراءة والكتابةاللغة  لث:الثااليوم 

طفلك. تدرب على كتابة أسمائهم يوميًا. عندما  يد في مكان ما على مستوى الصقه  سمه على شريط من الورق وإكتب أسم مع طفلك. إصنع عالمة إ النشاط:

 سم األخير.اإل التدرب على كتابةيتقن االسم األول، ابدأ في 

لة ما على فهم وتنظيم عالمهم. بالنسبة لمرحتفكير التي تساعد األطفال الصغار، ومهارات السائلالذاكرة، حل الم يشمل التفكير،اليوم الرابع: تطوير اإلدراك 

 المدرسة، يتطور هذا إلى تفكير رياضي معقد ومنطق علمي.قبل 

 سمه مفيًدا في المساعدة على الحفظ.إأحرف من تحمل  (flash cardsصور )سمه. سيكون صنع بطاقات إساعد طفلك على حفظ حروف  النشاط:

شكل ستكشاف والعمل في بيئتهم بالمجاالت ألنه يسمح لألطفال باإلأساًسا لتعلم األطفال في جميع  رانيعتب اإلدراك الحسي والنمو البدني الخامس: يومال

 كامل.

 سمه وهو يقفز.إ تهجئةطلب من طفلك أالقفز،  تمرين؛ النشاط

 


