
 

 1األسبوع 

 وضع الكلمات على المالبس واأللوان- نصائح اللغة األسبوعیة:
 

 كیفیة التطبیق:

 ارتداء البنطلون. : "اآلن علینا تستطیع أن تقول لك ما ھي المالبس التي ترتدینھا؟مثال: أخبر طف. ساعد طفلك على اتخاذ المالبس

لھ:  ل"ساعد طفلك على وضع الكلمات.إذا كان الطفل یشیر إلى البنطلون یمكنك أن تقو. بساق واحدة ویلیھا الساق األخرى أوال، نبدا

فیمكنك أن تخبریھ ما لون  مالحظة : اذا لم یكن لدى طفلك لغة للتحدث،  اذا ماھو لون البنطلون الیوم ؟ "نعم، انت ترتدي البنطلون،

 الثیاب الذي یرتدیھا.

 

 :یتعلم طفلك

 الستماعا

 القدرة على فھم واستخدام الكلمات النموذجیة لألشیاء واالفعال. وعن طریق 

 التعرف على الكلمات واأللوان

 

 

 1االسبوع 

 نصائح اللغة األسبوعیة: وضع الكلمات على المالبس واأللوان

 

 :كیفیة التطبیق

تحدث مع طفلك عن المالبس التي یرتدیھا. یمكنك أن تقول، "اآلن علینا أن ارتداء  ساعد طفلك على ارتداء مالبسھ أو مالبس النوم.

ساعد طفلك على توسیع فھمھ بالقول: ما ھذا او ما ھو على سبیل ” البنطلون. ما ھو لون البنطلون؟ وماذا عن بنطلوني، ما ھو لونھ؟

نفسھا في إثنین/ زوجین ویمكن لطفلك مساعدتھ في العثور  المثال، أزرق مثل البنطلون، ربما یمكنك التحدث عن أن الجوارب ھي

     على واحد یالئم الثانیة

  

 :یتعلم طفلك

  ألشیاء فھم واستخدام كلمة نموذجیة

 معرفة األلوان

 أن یكون قادر على إجراء محادثة طویلة

 

 



 

  2االسبوع 

 األسبوعیة:خالل وجبة العشاءنصائح اللغة 
 

 كیفیة التطبیق:

ا ھو الموجود في الصحن انظر، ھذا ھو صحنك الخاص بك. ھذا مدور، م “ تقول لطفلك: شاء مع طفلك ومن ثم تناول وجبة الع

 واق./األذعن كیفة الطعم  یمكنك أیضا أن تتحدث مع طفلك  في فمك. معرفة ماذا یضع كل واحد "التحدث مع طفلك والخاص بك؟

على سبیل المثال، (إذا كان طفلك یضع الفراولة في فمھ ویقول "مھ" ثم یمكنك االستماع والمتابعة بالقول: "انھا الفراولة. طعم 

 الفراولة حلو ."

 

 یتعلم طفلك:

 معرفة األشكال• 

 ان یكون على بینة من األشكال والنكھات/ الطعم• 

 

 

 2 األسبوع

 عددي الكلمات على مائدة العشاء:نصائح اللغة األسبوعیة 
 

 :كیفیة التطبیق

یساعد في إعداد المائدة و تحدث معھ ، ما األشیاء التي وضعت على الطاولة . یمكنك أن تقول: "اآلن لدینا الصحون على دع طفلك 

 .الطاولة. سیكون لك، ولي، وألبیك وجدتك الذین یأكلون معنا ھذه اللیلة

  "كم عدد الصحون نحتاج إلیھ؟

اللقمات التي نأكلھا، وعدد عدد اللقمات المتبقیةمن الطعام ، أعطي طفلك من خالل وجبة الطعام یمكنك تقطیع الطعام الى قطع وعد 

الوقت الكافي للنظر في التفكیر والرد. إذا كان من السھل جدا لطفلك، مشاركتھ بأشكال من المحادثة، قد تسألھ : "الصحون مستدیرة. 

  "ماذا یمكنك أن تجد على الطاولة وھو شكل مستدیر؟

 :یتعلم طفلك 

 القدرة على فھم واستخدام الكلمات األرقام واألشكال َعلى األقل

 

 

 



 

 3السبوع ا

 الطبخ المشترك  نصائح اللغة األسبوعیة:
 

 كیفیة التطبیق:

 یمكنك وضع طفلك في كرسیھ واخباره أنھ اآلن علینا طبخ وجبة العشاء ألنھ مساء. فلك في المطبخ عند إعداد العشاء.خذ ط

 و یشعر. على سبیل المثال: اشرح ما تفعلھ أثناء قیامك بإعداد الطعام وتقدیم طفلك لیرى, ویشم ، ویتذوق 

 (دع طفلك یمسك الخیار ویقول: "ھذا ھو الخیار، ونحن نقطعھ إلى شرائح للسلطة والخیار ھو األخضر"

على سبیل المثال، یمكنك أن تقول: "یجب علینا أن نعد  كنك أیضا عد عدد قطع الخیار معا.قمت بقطع الخیار إلى قطع أصغر یم اذا 

 "5، 4، 3 ،2، 1كم خیار ھناك؟ . 

 

 یتعلم ابنك :

  أن یكون قادر على فھم واستخدام الكلمات النموذجیة.

  أن یكون قادر على التعرف واستخدام أصغر الكلمات.

 

 

 3األسبوع 

 نصائح اللغة األسبوعیة: الطبخ المشترك

 

 :كیفیة التطبیق

 .نشاطا ان تعمل وجبة العشاء مع طفلكھ اجعل 

 .أخبر طفلك ما یجب علیكم القیام بھ

 .تحتجوھا.یمكنم مساعدة بعضكم لغسل وطبخ الخضرواتوالحدیث عن المكونات المختلفة التي 

ھنا یمكنك استمراریة العرض على طفلك لیشعر برائحة وذوق الطعام من الخضروات . یمكنك أن تقول: "ھل ترید أن تذوق بعض 

 القرنبیط؟ ھو أخضر مثل الخیار، ولكن طعمھا مختلف تماما. كیف تعتقد، طعمھا؟ "االستماع إلى طفلك و

 كن قریباً منھم واستمتع معھم ،إتبع فضول ورغبات طفلك، والمتعة معا. یحاول دعھادعھ / 

 : یتعلم طفلك

 .قادر على فھم واستخدام الكلمات ألنموذجیة لألشیاء واالفعال لتطویر الفضول لدیھ

 تطویر الفضول لدیھ

 



 

 4االسبوع 

 نصائح اللغة األسبوعیة: لعبة الرقص
 

 تطبیق:الكیفیة 

 یمكنك ان تمسك طفلك من یدیھ والقفز، یھز مع ساق واحدة، أو یتحرك مع الورك . للرقص مع طفلك. ضع بعض الموسیقى و

إلى األمام ونھزھا". الحدیث عن ما یسمى أجزاء الجسم، وضع كلمة على ما تفعلھ عند الرقص: "اآلن نحن نتخذ الساق الیمنى 

 والتي یمكنك ان تستخدمھا عند الرقص.

 

 یتعلم طفلك:

 وعي الجسم.

 .معرفة الكلمات المتعلقة بالجسم

 

 

  4األسبوع 

 لعبة الرقصنصائح اللغة األسبوعیة: 

 

 :التطبیق كیفیة

ن قل ما تفعلھ وأنتم ترقصا. "اال وضع بعض الموسیقى للرقص مع طفلك. یمكنك القفز، والھز بساق واحدة او تتحرك مع الورك.

 نأخذ الساق الیمنى ونھزھا الى األمام". تحدثو عن معنى أسماء أجزاء الجسم التي یمكننا استخدامھا في الرقص. معا یمكنكم إنشاء

رقصة قصیرة وبسیطة"إبدأو من خالل اتخاذ الساق الیمنى إلى األمام وھزھا ، ومن ثم ننتقل الى الساق الیسرى الى األمام . اآلن 

 .نحن نمدد األذرع عالیاً فوق الرأس وتقفز. " بعد ذلك یمكنك تكرار الرقص

 :یتعلم طفلك

 مفھوم واعي عن جسمھ

 معرفة الكلمات، التي ترتبط بجسمھ

 تقویة الذاكرة

 

 

 



 

 

  5األسبوع

 نصائح اللغة األسبوعیة: اللعب في الحمام
 

 كیفیة التطبیق:

حمام د النزول إلى الأخبر طفلك بما یحدث: "اآلن أنت جاف تماما، لكن عن لك، یمكنك استخدام الوقت للحدیث.عند االستحمام مع طف

ھنا یمكنك رفع بعض الماء والسماح لھا الوقوع في  أن تصبح رطبة جدا "مثال :عندما تمطر بالخارج، ، یمكنك  یجعلك رطبا.

لك وتحدث عن " اآلن انھا تمطر، الرش، الرش! " اتبع اھتمامات طف أخرى، في حین جعل األصوات متعة: حوض االستحمام مرة

 ما یشغلھ في الحمام.

 

 یتعلم طفلك: 

 الكلمات لألحداث واألفعال (المتعلقة بالطقس)معرفة 

 القدرة على إجراء محادثة أطول.

 

 

 5االسبوع 

 اللغة األسبوعیة: الحدیث عن الطقسنصائح 

 

 :كیفیة التطبیق

 :في الطریق إلى المؤسسة رعایة األطفال أو الحضانة، یمكنكم التحدث مع طفلك عن الطقس. وقد تسألھ

  "الطریق مبللة بالكامل؟ ھل تعرف لماذا؟  ھل تستطیع ان ترى كیف"

وأنھ لذلك الطریق رطب بالماء. حالة الطقس اآلن. على سبیل  أعطي طفلك وقتا لإلجابة. تحدث مع طفلك عن، انھا قد أمطرت

 :المثال، یمكنك التحدث مع طفلك حول كیف تبدو السماء

 .في السماء ھناك على حد سواء الغیوم الرمادیة والبیضاء. ھل تعرف لماذا بعض منھم رمادي؟ "أعط طفلك وقتا للتفكیر واإلجابة

 :یتعلم طفلك

 الطقس) واستخدام الكلمات لألحداث واالفعال (على سبیل المثال أن یكون قادر على فھم

  طقس)الموضوع (على سبیل المثال، ال أن تكون قادر على إجراء محادثة حول نفس 

 



 

 

 6األسبوع 

 نصائح اللغة األسبوعیة: المعطف/ الجاكیت
 

 تطبیق:الكیفیة 

 عندما تذھب للخارج، یمكنك التحدث مع طفلك عن أي نوع من المالبس الخارجیة، التي ترتدیھا.

 قل مثال: "إنھا تمطر لذلك نحن بحاجة الى معطف حذاء/جزمة واقي من المطر "أو" الیوم الشمس مشرقة' وانھا دافئة في الخارج.

ن أو نمط المعطف ترتدي مالبس خارجیة، تستطیع ان تسال طفلك عن اللو "بینما كنت لذلك، نحن بحاجة فقط معطف صیفي رقیق،

یمكنك  إذا كان طفلك ال یبلغ من العمر ما یكفي للرد،  عطاء طفلك الكثیر من الوقت للرد.على سبیل المثال: إ الواقي من الماء

 اللون؟مساعدتھ عن طریق قول الكلمات وتقول لھ : ما ھي األنماط على معطف المطر وما ھو 

 

 یتعلم طفلك:

 أن یكون قادر على فھم واستخدام الكلمات النموذجیة لألحداث واإلفعال (المتعلقة بالطقس)

 التعرف على استخدام الكلمات النموذجیة لأللوان واألنماط.

 

 

 6االسبوع 

 للغة األسبوعیة: الحدیث عن الغسينصائح ا
 

 :كیفیة التطبیق

 .یساعد على فرز الغسیلدع طفلك 

تحدث مع طفلك حول ما ھي األلوان واألنماط واألشكال، كما یمكنك أن تجد على المالبس. ربما ھناك خطوط على الثیاب، النقاط 

ل: تتناسب معا. یمكنك أن تقو  على الجوارب، أو النجوم على المالبس الداخلیة. دع طفلك یساعد في العثور على الكلسات اللتي

جوارب كبیرة ومخططة، تعتقد لمن یكونو؟ لك أو لوالدك؟ یمكنك العثور على الجوارب التي تتناسب معاً ؟ "أعط طفلك وقتا  "ھنا

 .إجابة طفلك إلجابة ومتابعة

 :یتعلم طفلك

 )القدرة على فھم واستخدام الكلمات النموذجیة لألشیاء واألفعال (مثل غسیل المالبس

 الكلمات النموذجیة لأللوان واألنماط لتصنیفالقدرة على فھم واستخدام 

 



 

 

 7االسبوع 

 الوقت -نصائح اللغة األسبوعیة: روتین الصباح 
 

 تطبیق:الكیفیة 

عد الظھر ب الصباح قبل الظھر او  المرتبطة بھا. ما ھو الصباح،؟ اكتساب فھم مختلف األوقات الیوم والروتیناتمساعدة طفلك على 

 إجلس مع طفلك، أثناء تناول وجبة الفطور والحدیث عن ذلك الصباح، وحول ما یحدث في الصباح. أو في المساء؟

 واتخاذ المالبس و تناول وجبة اإلفطار قبل الخروج من الباب.أخبره أن أول شيء نقوم بھ في الصباح ھو االستیقاظ،  

 على سبیل المثال، أخبر طفلك بأنك ذاھب للعمل وأن طفلك یجب أن یكون في الحضانة / الرعایة النھاریة.

 وأن طفلك سوف یتم جلبھ مرة أخرى في فترة ما بعد الظھر

 

 یتعلم طفلك:

 النموذجیة التي لدیھ الوقت للقیام بھا أن یكون قادر على فھم واستخدام الكلمات

 معرفة األوقات المختلفة من الیوم

 

 

 7االسبوع 

 غناء أغنیة األرقام: نصائح اللغة األسبوعیة

 

 :كیفیة التطبیق

 2إندي،  1بینما انت عدد على أصابعك. الغناء، على سبیل المثال "أغنیة الھندیة"(غناء ًأغنیة أو القوافي المفردات مع الطفل ، 

ھنود ...). یمكنك تشجیع طفلك العد على أصابعھ أیضا، إذا كنت تغني " أغنیة ھندیة حتى تتمكن لتعرفھ من خالل ان  3إندي، 

 ". یقول آوه آوه آوه . ھو ینده على أصحابھتخبره "، كیف یقول الھندي أصوات مضحكة مع وضع الید الى الفم : الھندي 

 :یتعلم طفلك

 القدرة على فھم وإستخدام أصغر الكلمات

 اإلستماع واإلھتمام 

 

 



 

 8السبوع 

 المشي في الطبیعة والطریق إلى البیت أو غیر ذلك.) (األسبوعیة: اللغة نصائح

 
 تطبیق:الكیفیة 

 إبقاء العین على ما یبحث طفلك، عندما تكونو خارجا للنزھة، في الطریق إلى البیت أو ما شابھ ذلك.

ما تراه. ھنا یمكنك مساعدة طفلك على وضع كلمات على ما یراه: "ھوف، ما یمكنك تشیر في اتجاه نظرات طفلك، وتقول لي 

 فتشرح لطفلك ان الطیور تعیش في الطبیعة، بینما نحن نعیش في الداخل. انھ عصفور. البقعة؟ ھذه 

 عندما یكون طفلك یبحث في مكان آخر، یمكنك الرجوع مرة أخرى وإخباره عن الجدید الذي ھو / ھي تبحث عنھ. 

 

 تعلم طفلك:ی

 أن یكون قادرا على فھم واستخدام الكلمات النموذجیة للمفاھیم المكانیة (على سبیل المثال خارج)

 معرفة كلمات جدیدة عن الحیوانات والطبیعة أو ما شابھ ذلك.

 

 

 8األسبوع 

  نصائح اللغة األسبوعیة:المشي على األقدام 

 كیفیة التطبیق

نلعب،علینا أن نذھب للنزھة. وسوف نكتشف، ویجب أن نسیر على األقدام إدخال النشاط لطفلك، یمكنك أن تقول: "نحن یجب ان 

إرفع قدم طفلك وأنت تمشي فیھ وتبرمو معا. تختلف الخطوات الخاصة بكم ، لذلك أنتما  "تحرك حول نفسك، بینما انت مع خطواتك

وتتھادو الى أخره. إذھبا معاً الى األمام والى وممكن ان تتعثرو  -على حد سوا تمشیا الكثیر والقلیل من الخطوات القصیرة والطویلة 

   الخلف. أخبره وأنتم في الطریق عن أي نوع من الخطوة تخطوھا، وأین أنت ذاھب، وبھذه الطریقة یحصل الطفل على

كت، ر. على سبیل المثال، یمكنك أن تقول، "اآلن نذھب للشراء، ولكن للذھاب إلى السوبر ماالسھلةو مصطلحات الكلمات الصعبة

 " . یجب علینا أوال الذھاب كثیراً وخطوات طویلة جدا

 تماشیا مع التطور اللغوي لطفلك، انھ / انھا سوف یستطیع توجیھ نفسھ إلى أین ذاھب ،وما ھو النوع من الخطوات

 : یتعلم طفلك

 أن یكون قادر على فھم واستخدام الكلمات النموذجیة لألفعال

 واستخدام أشكال الكلمات النموذجیة أن یكون قادر على فھم

 



 

 

 9االسبوع 

 نصائح اللغة األسبوعیة: اللعب في الحمام
 

 تطبیق:الكیفیة 

و رش الماء على القدمین و بلطف على جزء من الجسم في وقت واحد. یمكنك صب أعندما تكونو في الحمام، یمكنك صب الماء 

 5...  5، 4، 3، 2، 1؟  أصابع قدمیك. ھل نعدھم اآلن نحن نغسل القدمین وأصابع قدمیك. اوووه ،انھ لشيء رائع غسل  تخبره.

في  على سبیل المثال، عندما یكون طفلك فلك.ل الطریق، یمكنك تقلید صوت ط" إذا كان الطفل یبتسم أو یثرثر على طو أصابع !.

 الماء، یمكنك التحدث عن أن البط تسبح في سطح الماء وأن األسماك تعیش أیضا في الماء.

 

 یتعلم طفلك : 

 أن یكون على بینة من أجزاء الجسم المختلفة.

 القدرة على فھم واستخدام الكلمات نموذجیة ألشیاء وأعمال.

 وإدراك أصغر األرقام .القدرة على فھم 

 

 

 9األسبوع 

 نصائح اللغة األسبوعیة: الوقت

 

 :كیفیة التطبیق

ساعد طفلك على اكتساب فھم أوقات مختلفة من الیوم وما یرتبط بھا من الروتین. ھل الصباح، قبل الظھر، بعد الظھر أو المساء؟ 

عن الصباح، وحول ما یجري في الصباح. أخبره أن أول شيء نقوم بھ في إجلس مع طفلك، أثناء تناول وجبة الفطور، والحدیث 

  تناول وجبة اإلفطار، وأخذ لَْبس المالبس والصباح ھو أن نستیقظ

، وطفلك إلى الحضانة أو الرعایة النھاریة، وأن طفلك لطفلك أنك ذاھب للعملقبل الخروج من الباب. أخبره على سبیل المثال 

 . أخرى في فترة ما بعد الظھرسوف یتم جلبھ مرة 

 :یتعلم طفلك

 أن یكون قادر على فھم واستخدام الكلمات النموذجیة التي لدیھ ومع الوقت القیام بإستعمالھا 

 معرفة االوقات المختلفة من الیوم 

 



 

 

 10االسبوع 

 نصائح اللغة األسبوعیة: المحادثة وقت الغسیل
 

 كیفیة التطبیق:

الغسیل. أخبر طفلك ما الذي تفعلھ عند فرز الغسیل وما اجعل طفلك في كرسي عالي أو على األرض إلى جانبك، بینما كنت تعرب 

 ھي ألوان وأنماط المالبس . تستطیع أن تقول: "أوال علینا أن نفتح الباب، ثم نضع المالبس في الغسالة،

 ومن ثم یتم إغالق الباب ". ربما طفلك قد یساعد على وضع المالبس في الغسالة؟

 

 یتعلم طفلك: 

 )م واستخدام الكلمات النمطیة لألشیاء واإلفعال (على سبیل المثال الغسیلأن یكون قادرا على فھ

 ان یكون قادر على فھم واستخدام الكلمات النموذجیة لأللوان واالنماط

 

 

 10األسبوع 

 الحیوانات لعبة:نصائح اللغة االسبوعیة 

 

  :كیفیة تطبیق

 .اللعب مع طفلك وتخیل أنك حیوانات مختلفة، على سبیل المثال، في المزرعة أو السافانا

األرنب، الفیل، الكنغر، الطیور، ثعبان أو حیوان آخر، اسأل طفلك عن ما تقول الحیواناتودعھ یعبر  یمكنك أن تكون بدال من ذلك

بأفكاره، ویحصل على الوقت الكافي للمشاركة. ربما یمكن لطفلك تخمین ما الحیوان أنت، عندما تقول لھ صوت معین. أخبر طفلك 

نك أیضا القفز مثل األرنب؟ ھل تعرف الحیوانات األخرى، التي یقفز عن كیفیة تحرك الحیوانات: "األرنب یستطیع القفز. یمك

أیضا؟ یمكنك القفز مثل الكنغر؟ " أو "الطیور لھا أجنحة. كیفیة تحرك الطیور نفسھا؟ " عندما تتحدث عن الحیوانات یمكنك أیضا 

 .التحدث عن حجم الحیوانات

 

 :یتعلم طفلك

  ن أجل التطبیقالقدرة على فھم واستخدام كلمات مختلفة م

 أن تكون قادر على التعرف واستخدام الكلمات النموذجیة لألحجام

 التركیز والتأمل



 

 

 11األسبوع 

 نصائح اللغة األسبوعیة: اھتمام الصوت
 

 تطبیق:الكیفیة 

الطریق إلى البیت من الرعایة النھاریة، یمكنك الحدیث عن ما تراه وتسمعھ. یمكنك أن تقول: "مھال، ما الذي نسمع؟ عندما كنت في 

  یو وي؟ یمكنك سماع ذلك؟ " بعد أن یجیب الطفل، یمكن ان توضح لھ : "إنھا سیارة إسعاف، قائال ویي یؤ .

 مكن أن یكونو بصحة جیدة ".یتم تشغیل الطوارئ لسرعة جلب المرضى إلى المستشفى حتى ی

 

  یتعلم طفلك:

 أن یكون على بینة من األصوات.

 اكتشاف العالقة بین االشیاء واالصوات ، على سبیل المثال: سیارة إسعاف وصوتھا، والطیور وصوتھا.

 

 

 11األسبوع 

 األسبوعیة: لعبة اللیجو كلوسنصائح اللغة 

 

 :كیفیة التطبیق

ما الذي یجب القیام بھ. یمكنك أن تقول: "الیوم نحن نبني ب اللیجو كلوس . علیك أن تعدد وتتحدث   إجلسو على األرض وعرفھ عن

 كلوس یمكنك عن الكلمات. " إبحث عن مكعبات اللیجو كلوس وأوجدھا. یجب على طفلك ضرب النرد والعثور على عدد من لیغو

"یجب أن تأخذ ثالث مكعبات من الصندوق،  3أن تقول، "[اسم طفلك]،" ھل ترید أن تبدأ مع مكعب النرد؟ انت تفوز برقم 

  وتضعھما فوق بعضھما البعض، ھكذا یمكنك بناء برج. علینا أن نساعد بعضنا البعض إلیجاد ثالثة مكعبات؟ ومن ثم

ذلك یمكنك ضرب النرد وبناء برج. یمكنك مقارنة األبراج بعضھا البعض والحدیث عن . " بعد 3، 2، 1نستطیع أن نعد معا: 

  األبراج العالیة والمنخفضة. على سبیل المثال، یمكنك أن تقول: "من لدیھ أعلى برج؟

بات، تخدام المكعیمكنكم البناء طالما طفلك مھتم لھ الرغبة في ذلك، ویمكنكم أیضا إضافة زیادة من المكعبات، أو تجنب تماما اس

 .ولكن فقط بناء أبراج عالیة ومنخفضة

 :یتعلم طفلك

 أن تكون قادر على فھم واستخدام الكلمات النمطیة لألحجام

 أن تكون قادر على ربط أصغر األرقام مع العدد الصحیح



 

 12االسبوع 

 نصائح اللغة األسبوعیة: اكتشاف في الجنینة
 

  كیفیة التطبیق:

 بناء مكان صغیر لألنشطة حیث یكون طفلك، على سبیل المثال،

 كرسي، تحت الطاولة، على البطانیة، الخ ...فوق وتحت أي شيء. قد یكون على سبیل المثال فوق  

عبر  أتيأخبر طفلك أن علیكم أن تجربو األنشطة ،وتحدث عن األنشطة المختلفة وأنتم تمارسوھا، حتى انھ / انھا تعرف كیف ت

عرف كیف ا تیجب الوقوف على كرسي. " ثم أنھ / أنھ تقول: "ما رأیك یجب أن تكون ھنا؟یمكنك أن  الملعب على سبیل المثال،

 على سبیل المثال، یمكنك أن تقول: "ما رأیك أننا ھنا؟ ویجب ان تكون فوق الكرسي. تأتي عبر ھذا المكان،

 على طول الطریق یمكنك وضع الكلمات على حیث طفلك والتحدث عنھا/ وعنھ ، كیف یحدث ذلك من خالل الممر . 

 

  یتعلم طفلك:

 وذجیة للمفاھیم المكانیةواستخدام الكلمات النم أنھ قادر على فھم

 

 

  12السبوع ا

 نصائح اللغة األسبوعیة: المشي مثل الحیوانات
 

 :كیفیة التطبیق

فة و الحیوانات المختلأخبر طفلك أنكما یجب ان تلعبا لعبة إنكم الحیوانات ، وأنھ یجب علیكم المشي مثلھم. تحدث مع طفلك عن 

كیف تمشي . یمكنك بالتناوب ان تغیر حركاتك، مثل الفیل، قائمة كما القط، یأخذ خطوات طویلة مثل الزرافة طویلة القامة، أو القفز 

مثل الكنغر. اسأل طفلك كل مرة عن الحیوان المعني كیف یمشي. إذا كان الطفل لدیھ صعوبة في الرد، یمكنك أن تأتي بتعلیمات 

 " /أدلة: "ھل تدوس الفیل الكبیر أو التسلل علیھ ؟

 :یتعلم طفلك

 أن یكون قادرا على فھم واستخدام الكلمات النمطیة لألفعال/ لیعمل بھا

 أن یكون قادر على إجراء محادثة حول نفس الموضوع

 

 



 

 

  13األسبوع 

 نصائح اللغة األسبوعیة :الغناء لطفلك
 

 تطبیق:الكیفیة 

ھنود  3ایندي و  2ایندي و  1األغنیة الھندیة:" ن أن یكون، على سبیل المثال،یمكنك غناء أغنیة، في حین تقوم بالتبدیل لطفلك. یمك

ت (عد على األصابع).عندما تغني، اآلبیا األطفال الھنود ... 10ھنود و  9 ایندي و 8ایندي و  7ھنود و  6ایندي و  5ایندي و  4و 

ع اتب اتصال العین وانتظر رد فعل طفلك.على سبیل المثال عندما كانوا یغنون للسباحة. إحتفظ ب بالحركات،  لجعل الجسم ذات صلة

ده وتقلید حماس عنإذا كان طفلك یصدر فحیحا وسعید، تستطیع ضبط صوت طفلك ومستوى ال لطفلك. تعبیرات الوجھ واألصوات

 احتفظ طالما طفلك یفكر انھا متعة. تعبیرات الوجھ.

 

  یتعلم طفلك:

 لیكون على بینة من كلمات جدیدة، االغنیة والصوت. االستماع 

 أن یكون قادر على فھم واستخدام أصغر الكلمات

 

 

 13األسبوع 

 التركیز على الكالم نصائح اللغة األسبوعیة: وجبة خفیفة بین الوجبات

 

 كیفیة التطبیق

تتكون من العدید من األشیاء الصغیرة لطفلك على سبیل المثال، یمكنك جعل صحن من شرائح قطع الموز ، إعداد وجبة خفیفة 

الفراولة.. أثناء تناول الطعام یمكنك التحدث مع طفلك عن العد األرقام: "كم  5قطع من التفاح و  4واثنین من الحزوز البرتقالیة، 

أكلت قطعة واحدة، كم كنت قد تركت؟ "اعط طفلك وقتا للتفكیر وساعده في العد  قطعة من التفاح لدیك في الصحن الخاص بك؟ إذا

 .إذا كان صعب علیھ

 

 :یتعلم طفلك

 یستطیع التعرف على األرقام الصغیرة وإستخدامھا

 أن یكون قادر على ربط أصغر األرقام مع العدد الصحیح

 إدعم طفلك من خالل التفكیر بشكل مستقل



 

 

 14االسبوع 

 نصائح اللغة األسبوعیة: مرآة العاطفیة
 

 كیفیة التطبیق:

 مندھش أو حزینا.أنظر في المرآة مع طفلك وتحدث عن العواطف، مثل سعید، زعالن 

 صنع تعبیرات الوجھ المختلفة، لتتناسب مع المشاعر المختلفة. وفي الوقت نفسھ، انظر في المرآة، یمكنك ممارسة 

كما نرى ما اذا كان یمكن تنشیط طفلك عن   اعتمادا على ما ھو الشعور، حزینالیبدو سعیدا أو  نبرة صوتك  یمكنك أیضا ان تنوع 

 تنظرون عندما كنت سعیدا على سبیل المثال طریق السؤال، حول كیف

 

  یتعلم طفلك:

  أن یكون قادر على فھم واستخدام الكلمات النموذجیة للعواطف

 التقلید

 

 

 14األسبوع 

 نصائح اللغة األسبوعیة: لعبة األحجام
 

 :كیفیة التطبیق

أخبر طفلك أنكم اآلن ستلعبو لعبة التي تجعلك كبیر وصغیر، طویل و قصیر إلخ یمكنك أن تقول: "نحن في طریقنا للعب لعبة، حیث 

تظھر أحجام مختلفة مع جسمنا. نحن نقدر أن نمتد الذراعین بعیدا فوق رأسنا ونرفع أصابع القدم ونمشي. ثم سنكون یجب أن 

 طویلین القامة. " تمتد ذراعیك في الھواء فتجعلك طویل القامة. بعد ذلك، یمكنكم ان تجلسو وتعانقو انفسكم

طویل او قصیر، كبیر او صغیر. یمكنكم التحدث أیضاً عن، أن الزرافة تحدث عن، من في العائلة على سبیل المثال  لتكونو صغاراً 

طویلة القامة ولھا رقبة طویلة وأن الفأر صغیر. إعطاء طفلك من الوقت الكافي للرد على متابعة ردود فعل طفلك. وتابع ردة فعل 

 .طفلك

 :یتعلم طفلك

  القدرة على فھم واستخدام الكلمة النموذجیة في األحجام

 لتقلید

 معرفة األضداد مثل كبیر صغیر



 

 15األسبوع 

 أشكال الخبز األسمر نصائح اللغة األسبوعیة:
 

 كیفیة التطبیق:

'انظروا ھنا! ھنا لدینا الكثیر یمكنك اآلن إظھارھا لطفلك: المربعات والمثلثات وما إلى ذلك.قطع خبز االسمر إلى أشكال مختلفة مثل 

بعد  التحدث مع طفلك عن الشكل.ك اآلن فیمكن للطفل اآلن االشارة على ما یرید أیھا ترید؟ "یمكنمن الخبز الذیذ في أشكال مختلفة.

 ذلك، یمكن لطفلك اختیار قطعة خبز أسمر مع شكل جدید،التي یمكنك التحدث عنھا. یمكنكم أیضا عد الطعام الخبز األسمر معا

 

  یتعلم طفلك:

 معرفة األشكال.

 القدرة على فھم واستخدام أصغر األرقام.

 

 

 

 15األسبوع 

  نصائح اللغة األسبوعیة: أنواع الخبز األسمر

 

 :كیفیة التطبیق

یمكنك اآلن إظھارھا لطفلك: "انظر ھنا! لدینا الكثیر من . قطع خبز االسمر بأشكال مختلفة مثل المربعات والمثلثات وما إلى ذلك

تجعل طفلك یظھر المعرفة بأشكال مختلفة بالقول: "یمكنك أن تأخذ الخبز ااألسمر اللذیذ في أشكال مختلفة. أیھما ترید؟" یمكنك ان 

قطعة من التي تكون على شكل مثلث؟" عندما یختار طفلك قطعة یمكنك التحدث مع طفلك حول شكل وربطھا بأمور أخرى، على 

   سبیل المثال، المثلث ویمكنك ایضا ان تعدد قطع خبز األسمر الذي ستأكلھم

 :لم طفلكیتع 

 معرفة األشكال

  القدرة على فھم واستخدام أصغر األرقام

  

 

 



 

 

 16السبوع ا

 نصائح اللغة األسبوعیة: اللعب مع األحجام
 

 :كیفیة التطبیق

كبیرة وصغیرة، طویلة وقصیرة، وما إلى ذلك یمكنك أن تقول:"نحن في طریقنا للعب  أخبر طفلك انھ یجب ان تلعبا االن أن تجعلك

لعبة، حیث یجب أن نظھر أحجام مختلفة من جسمنا. نحن یمكن أن تمتد ذراعیك فوق رأسك اآلن وترتفع على أصابع القدم. فإننا 

عل یر بما فیھ الكفایة لیفھذا غیر مؤكد، طفلك كبسوف تكون عالیة وطویلة ". ذراعیك في الھواء تمتد ذراعیك وتجعلك طویلة و

لذلك دع طفلك ینظر في األمر. بعد ذلك یمكنك عناق نفسك وتكون صغیرة الخ. دردشة عن، من في األسرة، على سبیل  مثلك،

أر طویلة والف المثال، طویل القامة ،قصیر القامة، كبیر وصغیر. . یمكنك أیضا التحدث عن، أن الزرافة طویل القامة ولھا رقبة

  ردود فعل طفلك. لك الكثیر من الوقت للرد ومتابعةصغیر. إعطاء طف

 

 یتعلم طفلك:

 أن یكون قادر على فھم واستخدام الكلمات النموذجیة لألحجام

 تقلید

 الصغیرة –معرفة التناقضات، على سبیل المثال الكبیرة 

 

 

 16األسبوع 

  نصائح اللغة األسبوعیة: مشاعر المرآة

 

 :كیفیة التطبیق

أنظر في المرآة مع طفلك وتحدثا عن المشاعر، مثل سعید، غاضب، مندھش أو حزین . تتناسب مع المشاعر المختلفة . وفي الوقت 

نفسھ، أنظرو في المرآة، یمكنكم ممارسة صنع التعابیر الوجھ المختلفة، یمكنك أیضا تغیر في صوتك، لكي یبدو إما سعیدا أو حزینا، 

الذي یظھر لك. نشط طفلك قدر اإلمكان یمكنك على سبیل المثال، تسألھ: "كیف تبدو عندما كنت سعیدا؟ اعتمادا على ما الشعور، 

كن للمرء ى سبیل المثال، یمنعم، ما أحلى االبتسامة الكبیرة لدیك! "یمكنك أیضا التحدث عن ، لماذا تنشأ مشاعر مختلفة لدینا؟ ، عل

 ب.عج من البعض إذا أخذ كان شیئا من اللعأن ینز

 :یتعلم طفلك

 أن یكون قادر على فھم واستخدام الكلمات النموذجیة للعواطف

 أن یكون قادر ان یعرف عن نفسھ وتجاربھ الخاصة



 

 17األسبوع 

 نصائح اللغة األسبوعیة: التسوق
 

 كیفیة التطبیق:

خذ طفلك للتسوق و دع طفلك یوجد او یأخذ منتج، والتحدث معھ عن المشتریات التي یراھا في السوبر ماركت على سبیل المثال، : 

یمكنك أیضا تتبع ما طفلك یشیر إلىھ، وتساعده على وضع  األخضر مثل الجزمة الخاصة بكار یمكنك أن تقول: "ھذا خیار، والخی”

الكلمات: ھذه بندورة ولونھا أحمر، یجب أال نشتریھا الیوم،ألن لدینا البعض منھا في المنزل. " اخبرني عن سلسة الشراء كامالً " 

 نذھب إلى الخارج للدفع. " حن آلن نواآلن لقد وجدنا جمیع المشتریات، التي نحتاجھا، لذلك ا

 

 :تعلم طفلكی

معرفة الكلمات المتعلقة باألشیاء لجعل العالقة بین ما یراه طفلك وما یسمع طفلك الكلمات المتعلقة باألشیاء واألحداث واإلفعال 

 (المشتریات)

 لجعل العالقة بین ما یراه طفلك وما یسمع طفلك

 

 

  17االسبوع 

 نصائح اللغة األسبوعیة: التسوق
 

 :كیفیة التطبیق

ألغراض ترى في السوبر ماركت. دع طفلك یساعد في العثور على بعض األغراض. على خد طفلك معك للتسوق وتحدث معھ أي 

سبیل المثال یمكنك أن تقول: "ھذا ھو الخیار. یجب أن نشتري، ألننا في حاجة إلیھا لزوادة الغداء. والخیار األخضر مثل لون 

، لكي تساعده على وضع الكلمات: "ھذه طماطم الجزمة/ ألحذاء الخاصة بك. " یمكنك أیضا إبقاء العین على ما یشیر طفلك 

(البندورة)، وال ینبغي أن نشتریھا الیوم ألن لدینا منھا بالمنزل في المطبخ". أیضا محاولة السماح لطفلك االختیار بین شیئین، التي 

أو الصغیرة منھا؟ "أو" یجب  یجب علیك الشراء منھ، على سبیل المثال "ما ھي الطماطم / البندورة التي نحتاج منھا الكبیرة منھا

  " أن یكون لدینا التفاح األحمر أو األخضر؟

  : یتعلم طفلك

 أن تكون قادر على فھم واستخدام الكلمات النموذجیة لألحداث واالفعال

 التفكیر بشكل مستقل

 التعبیر عن الرأي

 



 

 

 18االسبوع 

 نصائح اللغة األسبوعیة: لعبة الوجھ
 

 كیفیة التطبیق:

إجلس أمام المرآة مع طفلك. أنظر بعنایة في وجوھكم بینما تشیر وتتحدث عن ما تراه. على سبیل المثال، یمكنك أن تشیر إلى أنف 

للتفكیر.لمتابعة یمكنك أن تقول: "نعم، انھا أنفك!" تحدث على طفلك وتسأل: "ما ھذا، كما لدیك ھنا؟ "ومن ثم إعطاء طفلك الوقت 

عینیك وآذانك وفمك. على سبیل المثال، یمكنك أن تقول لطفلك: تحدث كذلك عن عینیك وآذانك وفمك. على سبیل المثال، یمكنك أن 

حزینا.  ، على سبیل المثال إذا كنتتقول لطفلك: "كیف تبدو، عندما تكونو سعیدا؟ "اعط طفلك وقتا. ثم یمكنك أن تسأل كیف تبدو

 إستمر طالما طفلك یظن انھا متعة ومثیرة.

 

 :یتعلم طفلك

 معرفة الكلمات ذات الصلة في وجھھ

 أن تكون قادرة على فھم واستخدام الكلمات النموذجیة للعواطف

 

 

 18األسبوع 

  ث عن األلعابنصائح اللغة األسبوعیة: الحدی

 

  :كیفیة التطبیق

أوجد بعض من ألعاب طفلك المختلفة وأحضرھا ، ومساعدة طفلك على الفرز، على سبیل المثال الدب والدمى والسیارات واللیجو 

ع: "ھل مالخ. یمكنك البدء من خالل فرز أشیاء قلیلة وتزید أكثر عندما یصبح طفلك أفضل بالفرز. على سبیل المثال، یمكنك أن تبدأ 

یمكن أن تجد كل الدبادیب؟ " أو" ھل یمكنك أن تجد جمیع السیارات الخضراء؟ "تخصیص لعبة تناسب مع العاب طفلك التي لدیھ. 

 التحدث مع طفلك واعطائھ الكثیر من الوقت لحل ھذه المھمة

 :یتعلم طفلك

  ..القدرة على إظھار المعرفة من األشكال واأللوان واألحجام وغیرھا

 استمع إلى كلماتك وربطھا بما یرى الطفل

 لیركز 

 



 

 19االسبوع 

 نصائح اللغة األسبوعیة: تحدث عن اللعبة
 

 كیفیة التطبیق:

ابحث عن لعبة طفلك والتحدث مع طفلك حول األلوان واألشكال المختلفة، أللعاب التي لدیھ. یمكنك أن تفعل ذلك للعب لفرز 

یمكنك مساعدة طفلك على التعبیر عن  وتعریب بعض االلعاب حسب اللون ، الشكل أو الحجم. دع طفلك یحصل على وقتا جیداً.

اللعب التي لدیھ. یمكنك أن تقول: "إنھ تلفون وإنھ أحمر.یجب ان نتصل بالجدة ؟ دینغ لینغ لینغ! مرحبا؟ نعم، مرحبا جدتي ھذا انا 

 [اسم طفلك]! "

 

 یتعلم طفلك:

 یكون قادر على تعریف واستخدام الكلمات النموذجیة لألشكال واألحجام

 

 
 19األسبوع 

 اإلشارة / حركة المرور نصائح اللغة األسبوعیة: 
 

 :كیفیة التطبیق

المعدة السواقة فوقھم تزغزغ  یمكنك التحدث عن الرحلة. یمكنك أن تقول: "اآلن ھناك مطبات  عندما تقود الدراجة أو السیارة،

. إسأل طفلك اذا كنت تسوق بسرعة الى بطىء . أوجد الكلمات لالشیاء التي تراھا في الطریق ، للیسار"قریباً ننتقل "  قلیالً 

ود نق "نحن نحافظ على الھدوء ألن ھناك ضوء أحمر, ھل تستطیع ان تراه؟.عندما یتحول األخضر، ثم علینا أن  طفلك :  وأشرك 

نحن نحافظ على الھدوء ألن ھناك ضوء أحمر, ھل تستطیع ان تراه؟.عندما یتحول الى األخضر، یجب  : كطفل شرك أ.  مرة أخرى

 "!أصوات مضحكة، على سبیل المثال: "وروم، دیت، دیت نقود مرة أخرى. إشرح كلمات جدیدة وأوضع لھا  علینا أن 

 :یتعلم طفلك

  لألحداث واإلجراءاتأن یكون قادر على فھم واستخدام الكلمات النموذجیة 

 أن یكون على علم/ درایة

  مثال تحول، تشغیل االستماع إلى كلمات من الحركة،

  

 



 

 

 20االسبوع 

 نصائح اللغة األسبوعیة: القراءة
 

 كیفیة التطبیق:

الجلوس مع طفلك على األرض، في الكنبة أو ما شابھ ذلك.جعل القراءة إلى شيء آمن وخاص. عرض الكتاب لطفلك. یمكنك أن 

وما ھو  لكتابحول ظھور اتقول: "الیوم علینا أن نقرأ كتابا. یجب أن نقرأ [العنوان على الكتاب] ". یمكنك أن تبدأ بإخبار طفلك 

أثناء القراءة، اتبع فضول طفلك. كن حاضرا، اسأل في ما یراه طفلك، نظرة واالستماع إلى لھ / لھا الجواب /  على الصفحة األولى.

الثرثرة على سبیل المثال، یمكنك أن تقول: ماذا یمكنك أن ترى في ھذه الصفحة؟ " وبھذه الطریقة یمكنك إشراك طفلك مثل 

الحكواتي . بعد القراءة، یمكنك التحدث عن الكتاب، لربط ما قرأت عنھ لشيء یعرفھ طفلك مسبقا. استعمل الكلمات الجدیدة التي 

 یحتوي علیھا الكتاب. كلما سمع طفلك أكثر الكلمات،كلما زاد االحتمال أن یتذكرھا.

 

 یتعلم طفلك:

 یة لألشیاء، واألحداث و األفعال.أن یكون قادر على التعرف واستخدام الكلمات النموذج

 

 20االسبوع 

 نصائح اللغة األسبوعیة: القراءة

 

 :كیفیة التطبیق

.جعل القراءة إلى شيء آمن وخاص. عرض الكتاب لطفلك. یمكنك أن  ذلك الجلوس مع طفلك على األرض، على الكنبة أو ما شابھ

تقول: "الیوم علینا أن نقرأ كتابا. یجب أن نقرأ [العنوان على الكتاب] ". یمكنك أن تبدأ بإخبار طفلك حول ظھور الكتاب وما ھو 

 .على الصفحة األولى

یراه طفلك ویسمع لھ / لھا الجواب / الثرثرة على سبیل المثال، یمكنك أن أثناء القراءة، اتبع فضول طفلك. كن حاضرا، اسأل في ما 

تقول: ماذا یمكنك أن ترى في ھذه الصفحة؟ " وبھذه الطریقة یمكنك إشراك طفلك مثل الحكواتي . بعد القراءة، یمكنك التحدث عن 

 لتي یحتوي علیھا الكتاب. كلما سمع طفلك أكثرالكتاب، لربط ما قرأت عنھ لشيء یعرفھ طفلك مسبقا. استعمل الكلمات الجدیدة ا

 .الكلمات،كلما زاد االحتمال أن یتذكرھا

 :یتعلم طفلك

 معرفة الكلمات اللتي تتعلق في الوجھ 

 أن یكون قادر على التعرف واستخدام الكلمات النموذجیة لألشیاء، واألحداث و األفعال 


