
شطة كتاب األ
سنوات ٣إ  ٢من 

ة الطفولة الم  كرةتنم
شطةكتاب  ١األ  

كرة ة الطفولة الم ة لتنم شطة التحف مجموعة من األ



تابع تقدمك

أكثرمرات أو  ٥مرة واحدة  مرات  ٤الى ٢ 

األنشطة

عند انجاز النشاط " ✔" ضع 

أحجار البناء ١

وقت القصة ٢

وقت الغناء ٣

البحث عن الكنز ٤

لعبة الصدى ٥

مناقشة الصور ٦

أكمل النمط ٧

البطاقات المصورة ٨

ترتيب القصة ٩

لعبة التطابق ١٠

حقيبة القصص ١١

لعبة الذاكرة ١٢

لعبة القافية ١٣

التمثيل بةلع ١٤

لعبة التصنيف ١٥



مكن أن توضع فوق  أغراض ة  ل عض عضها الم يق، مثل الصناد(ال
تب، إلخ ة، ال ك الس واب ال اق، األ  )...األط

ات البناء أو مكع

أحجار البناء

 .  غراض ع األرضاأل ضع •

لعب بها•  .دع طفلك 

ج• .  ساعده ع بناء ب

ة األدوات المطل

شاط  ولاألال

شاط دأ ال !لن



وقت القصة

  .قصةروي له ا أوقصة من كتاب لطفلك اقرأ 

 اقرأ لطفلك قصة من كتاب أو ارو له قصة•
ات• ث من التعب ات صوت! استخدم ال ّ ن  !كحاول أن تغ
اإلشارة إ الرسومات عرض الصور عأ• .  طفلك وقم 

اقرأ قصة

ارو قصة

ةمثال ( ) الصفحة التال

التحض المطلوب

شاط دأ ال !لن

شاط   الثاال



وقت القصة

ضة مع ة الغم  لعب يوسف لع
والدته

ضة الغم

.  جد يوسف سبع سالل

ات .يرى يوسف خمس رشات.يرى يوسف ست مزه

Hide and Seek (English), written by All Children Reading Cambodia, illustrated by Measa Sovonnarea, 
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وقت القصة

ل   او ــع  جد يوسف أر
.الخزانة

.  ةقموس يرى يوسف ثالثة آالت 

ا .هوجد يوسف والدت! وأخ دي ال رآها  م عدد األ
يوسف؟ 

ضة الغم



غناء • ةأمثلة يوجد (عض األغا قم   ). الصفحة التال
ات أثناء الغناء استخدم •  .الحرات والتعب
.  الحراتشجع طفلك ع الغناء  •

وقت الغناء

شاط دأ ال !لن

شاط  ثالثالال



Action Songs
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صفقوا بأيديكم قطع من الورق

أستطيع أن أرى

صفقوا بأيديكم
صفقوا بأيديكم

استمعوا إلى الموسيقى
بأيديكموصفقوا   

ُدسوا بأقدامكم  
ُدسوا بأقدامكم  

استمعوا إلى الموسيقى
بأقدامكموُدسوا 

إستديروا
إستديروا

استمعوا إلى الموسيقى
وإستديروا

ً اقفز  عاليا
 ً اقفز عاليا

استمعوا إلى الموسيقى
ً واقفز  عاليا

صفقوا بأيديكم
صفقوا بأيديكم

استمعوا إلى الموسيقى
بأيديكموصفقوا   

قطع من الورق
قطع من الورق

ملقى على األرض
ملقى على األرض

يجعل المكان غير مرتب
يجعل المكان غير مرتب

ألتقطهم
ألتقطهم

أستطيع أن أرى اليسار
أستطيع أن أرى اليمين

!اهال بك
!اهال بك

  
نظرت إلى األرض
نظرت إلى السماء

طير يا أيها العصفور الصغير
السالمةمع 

ضع إصبعك على خديك
ثم ضعه على أنفك

استدر أصابعك
ووجههم إلى أصابع قدميك

اجعلهم يرقصون رقصة صغيرة
اجعلهم يتسلقون التل

أعطهم تصفيق لكونهم جيدين
وضعهم حيث ال يتحركون

األصابع



.أغراض من المنزل ٦

.واحدة تلو األخرىاألغراض أسماء أخ طفلك  •
ك • ها إل ح حث طفلك عن األغراض وس .س
ان هناك أ من طفل،  • كون إذا  ع هو الطفلس .الفائز الطفل األ

حث عن ال  ال

ة  أما لعب هذه ا ن اللع
استخدام  مختلفة، وقم 

.  أغراض مختلفة

قة ...حصاة، ورقة،: حد

دة حة مف نص

أمثلة 

ة األدوات المطل

شاط دأ ال !لن

شاط  عرابالال



قاع من خالل التصفيق والتوقفنغمة اصنع  • .أو إ

قاع أو النغمة ال صنعتها• د اإل .درب طفلك ع تقل

ة الصدى لع

انك استخدام معلقة ووعاء  م ب
قاع .  لصنع اإل

قاعع أمثلة  أنماط اإل

دة حة مف نص

صفق صفق صفق

ة صفقات متتالثالث   تانصفقتان متتالي

توقف

توقف

شاط دأ ال !لن

شاط  لخامساال



حتوي صور/ كتاب  /مجلة ب  ةالت الصور  ستخدامامكنك أو  كت .ال

مع طفلك ثم صورة ناقش 
:اسأل

مناقشة الصور

حدث  الصورة؟• ما الذي 
ان الذي  الصورة؟•  ما اسم الم
ة • سم راها األغراض ال تعض  قم ب

   . الصورة
من هم األشخاص الذين تراهم  •

الصورة؟

ف مكنك ستخدام الصور تأل !مع طفلك قصة ب

ة األدوات المطل

السادسشاط ال

شاط دأ ال !لن



ة الحجمورقة أو • أغراض صغ

ال وألوان مختلفة اصنع أنماط • سميتها مع وقم بمختلفة تتكون من أش
.طفلك

كرر األنماط • .لوحدهاطلب من طفلك أن 

مل النمط أ

ة األدوات المطل

شاط دأ ال !لن

است ال  عض األش خدام قم برسم وقص 
.الورق

ك .ررهردد النمط لطفلك واطلب منه أن 

دة حة مف نص

طأمثلة ع األنما

أزرق أحمر أزرق أحمر أزرق

قلب نجمة قلب نجمة نجمةنجمة

عالسابشاط ال



طاقات المصورة ال

التحض المطلوب

اء طفلكمن اخ خمس•   المفضلة أش
تب، األقالم ، األلعاب، إلخ(  ...)ال

ل من • تب  اء ع قطع ا أسماء األش
ة من الورق  ة الحصغ مكنك كتا رف أو 
لمة ل  .األول من 

شاط دأ ال !لن

لمات مع طفلك•  .اقرأ ال

لماتطفلك ساعد • قة الصور وال .الحروف/ع مطا

تفاحة

ت

كتاب

ك

ملعقة

م

كرة

ك

الثامنشاط ال



طة ع ورقة س  .ارسم ثالث أحداث من قصة 

 .لطفلكقصة ارو •
ة القصة، اطلب من طفلك أن يرتب أحداث • دا ذكر  القصة وأن 

ة ة والنها  .واألحداث التال
ة القصة • د روا ع .لوحدهاطلب منه أن 

ب القصة ترت

ة األدوات المطل

شاط دأ ال !لن

طاقات  بهامصورة أمثلة ل مكن ترت

عالتاسشاط ال



األغراض أعط طفلك أحد 
جد واطلب  .الزوجمنه أن 

ة أزواج من  ل قان، الخ(األغراض الم  ...)قلمان، ملعقتان، ط

.طفلكاألغراض أمام ضع نصف 

ة التطابق لع

ة األدوات المطل

شاط دأ ال !لن

ة مع جميع  .األغراضكرر العمل

العا شاط ال



ة القصص حقي

ل• عض األغراض من الم .أجمع مع طفلك 
ة• ل غرض. ضع األغراض  حقي .انطق اسم 
ة• ختار أي غرض من الحقي .دع الطفل 
استخدام الغرض معا • .ألف قصة 

لت الفتاة تفاحة  وحصلت تجعلهاأ
حت الفتاة غ! خارقة ع قوة  أص

ة  ...مرئ

وجد . ان هناك دٌب جائٌع جدا 
ان طعم  ة، و ل ثالث معالق سح

د .  منها مثل طبق جد

ة ق أمثلة تطب

ة ٦-٥• ل  .أغراض م
ة األغراض  • ة أو قطعة قماش لتغط .حقي

ة األدوات المطل

شاط دأ ال !لن

الحادي ع شاط ال



قة ١٠ .أزواج من الصور أو الرسومات المتطا

ة( )المثال  الصفحة التال

.اخلط الصور وضعها ع وجهها•

قلب صورت • قوم الطفل  .س

قتان، اخرجهما من المجموعة• انت الصورتان متطا .اذا 

قتان، اقلبهما ع وجهيهما مرة أخرى• .اذا لم تكن الصورتان متطا

قة ال• ل صورة ومن ثم محاولة مطا ان  صور اطلب من الطفل أن يتذكر م

.األخرى 

قة جميع الصور• ت الطفل من مطا ة عندما ي ت اللع .ت

ة األدوات المطل

شاط دأ ال !لن

الثا ع شاط ال

رة ة الذا لع



رة ة الذا لع

:مكنك صنع مجموعت من الصور أدناه



ت بنفس القاف لمات ت ً . ةاح أزواج  من األغراض أو صور ل  :مث
 علم  -قلم    •
 فأس  -أس     •
أشجار -أمطار    •

د نطق االس . أو الصور غراضاأل انطق اسم • ع مواطلب من الطفل أن 
ة• رتب األغراض  مجموعات بناًء ع القاف
كرر النطق انت وطفلك•
خلط األغراض أو الصور• قم 
جاد • اخ أي من األغراض أو الصور من المجموعة واطلب من طفلك إ

ة ملك نفس القاف .الزوج الذي 

التحض المطلوب

شاط دأ ال !لن

الثالث ع شاط ال

ة ة القاف لع



 .ورقة وقلم  •
ل• ة متوفرة  الم ّ .أدوات فن

.اخ قصة طفلك المفّضلة
ة ل قصاصات ورق ات الموجودة  القصة وصممها ع ش .ارسم الشخص

ً هذه القصاصات ة القصة مستعم .أعد روا

ةأمثلة  ح توض

ة األدوات المطل

شاط دأ ال !لن

الرابع ع شاط ال

ل ة التمث لع



ل أو  ١٠ .ألعاب ١٠أغراض من الم

ة األدوات المطل

شاط دأ ال !لن

صنف •  ).صغ /كب (ع حجمها األغراض بناًء اطلب من طفلك أن 
خلط األغراض • ن قم  صنفهامجددا ول .الونهع بناًء واطلب منه أن 
.ل مجموعة مع طفلكّعد ااألغراض   قم •

الخامس ع شاط ال

ف ة التص لع
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