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من ٢ إلى ٣ سنوات

تنمیة الطفولة المبكرة
كتاب األنشطة١

مجموعة من األنشطة التحفیزیة لتنمیة الطفولة المبكرة



تابع تقدمك

٥ مرات أو أكثر مرة واحدة  ٢ الى٤  مرات

األنشطة

ضع " ✔" عند انجاز النشاط 

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

ترتیب القصة ٩

لعبة التطابق ١٠

حقیبة القصص ١١

لعبة الذاكرة ١٢

لعبة القافیة ١٣

لعبة التمثیل ١٤

لعبة التصنیف ١٥



أغراض المنزلیة یمكن أن توضع فوق بعضھا البعض (مثل الصنادیق، 
األطباق، األكواب البالستیكیة، الكتب، إلخ...)

أو مكعبات البناء

أحجار البناء

ضع األغراض على األرض. •

دع طفلك یلعب بھا.•

ساعده على بناء برج. •

األدوات المطلوبة

النشاط األول

لنبدأ النشاط!



وقت القصة

اقرأ لطفلك قصة من كتاب أو اروي لھ قصة. 

اقرأ لطفلك قصة من كتاب أو ارِو لھ قصة•
استخدم الكثیر من التعبیرات! حاول أن تغّیر نبرات صوتك!•
أعرض الصور على طفلك وقم باإلشارة إلى الرسومات. •

اقرأ قصة

ارِو قصة

(مثال في الصفحة التالیة)

التحضیر المطلوب

لنبدأ النشاط!

النشاط الثاني



وقت القصة

یلعب یوسف لعبة الغمیضة مع والدتھ

الغمیضة

یجد یوسف سبع سالل. 

یرى یوسف خمس ریشات.یرى یوسف ست مزھریات.

 Hide and Seek (English), written by All Children Reading Cambodia, illustrated by Measa Sovonnarea, published
 .by The Asia Foundation (© The Asia Foundation, 2019) under a CC BY 4.0 license on StoryWeaver



وقت القصة

یجد یوسف أربع سراویل في 
الخزانة.

یرى یوسف ثالثة آالت موسیقیة. 

وأخیًرا! وجد یوسف والدتھ. كم عدد األیدي التي رآھا 
یوسف؟ 

الغمیضة



قم بغناء بعض األغاني (یوجد أمثلة في الصفحة التالیة).•
 استخدم الحركات والتعبیرات أثناء الغناء.•
 شجع طفلك على الغناء بالحركات. •

وقت الغناء

لنبدأ النشاط!

النشاط الثالث



Action Songs

© Copyright 2010 – 2021 TELUGUKIDSTORIES.COM

صفقوا بأیدیكم قطع من الورق

أستطیع أن أرى

صفقوا بأیدیكم
صفقوا بأیدیكم

استمعوا إلى الموسیقى
 وصفقوا بأیدیكم

 ُدسوا بأقدامكم
 ُدسوا بأقدامكم

استمعوا إلى الموسیقى
وُدسوا بأقدامكم

إستدیروا
إستدیروا

استمعوا إلى الموسیقى
وإستدیروا

اقفز عالیاً
اقفز عالیاً

استمعوا إلى الموسیقى
واقفز عالیاً

صفقوا بأیدیكم
صفقوا بأیدیكم

استمعوا إلى الموسیقى
 وصفقوا بأیدیكم

قطع من الورق
قطع من الورق

ملقى على األرض
ملقى على األرض

یجعل المكان غیر مرتب
یجعل المكان غیر مرتب

ألتقطھم
ألتقطھم

أستطیع أن أرى الیسار
أستطیع أن أرى الیمین

اھال بك!
اھال بك!

 
نظرت إلى األرض
نظرت إلى السماء

طیر یا أیھا العصفور الصغیر
مع السالمة

ضع إصبعك على خدیك
ثم ضعھ على أنفك

استدر أصابعك
ووجھھم إلى أصابع قدمیك

اجعلھم یرقصون رقصة صغیرة
اجعلھم یتسلقون التل

أعطھم تصفیق لكونھم جیدین
وضعھم حیث ال یتحركون

األصابع



٦ أغراض من المنزل.

 أخبر طفلك بأسماء األغراض واحدة تلو األخرى.•
 سیبحث طفلك عن األغراض وسیحضرھا إلیك.•
 إذا كان ھناك أكثر من طفل، سیكون الطفل األسرع ھو الطفل الفائز.•

البحث عن الكنز

العب ھذه اللعبة في أماكن 
مختلفة، وقم باستخدام 

أغراض مختلفة. 

حدیقة: حصاة، ورقة،... 

نصیحة مفیدة

 أمثلة

األدوات المطلوبة

لنبدأ النشاط!

النشاط الرابع



 اصنع نغمة أو إیقاع من خالل التصفیق والتوقف.•

درب طفلك على تقلید اإلیقاع أو النغمة التي صنعتھا. •

لعبة الصدى

بإمكانك استخدام معلقة ووعاء لصنع 
اإلیقاع. 

أمثلة على أنماط اإلیقاع

نصیحة مفیدة

صفق صفق صفق

صفقتان متتالیتان ثالث صفقات متتالیة 

توقف

توقف

لنبدأ النشاط!

النشاط الخامس



مجلة/ كتاب / كتیب یحتوي صور أو یمكنك استخدام الصور التالیة.

ناقش صورة مع طفلك ثم اسأل:

مناقشة الصور

ما الذي یحدث في الصورة؟•
ما اسم المكان الذي في الصورة؟•
 قم بتسمیة بعض األغراض التي تراھا •

في الصورة. 
من ھم األشخاص الذین تراھم في •

الصورة؟

یمكنك تألیف قصة بإستخدام الصور مع طفلك!

األدوات المطلوبة

النشاط السادس

لنبدأ النشاط!



ورقة أو أغراض صغیرة الحجم•

اصنع أنماط مختلفة تتكون من أشكال وألوان مختلفة وقم بتسمیتھا مع •
طفلك.

اطلب من طفلك أن یكرر األنماط لوحده.•

أكمل النمط

األدوات المطلوبة

لنبدأ النشاط!

قم برسم وقص بعض األشكال باستخدام 
الورق.

ردد النمط لطفلك واطلب منھ أن یكرره.

نصیحة مفیدة

أمثلة على األنماط

أزرق أحمر أزرق أحمر أزرق

قلب نجمة قلب نجمة نجمةنجمة

النشاط السابع



البطاقات المصورة

التحضیر المطلوب

اختر خمس من أشیاء طفلك المفضلة •
(كالكتب، األقالم ، األلعاب، إلخ...)

اكتب كل من أسماء األشیاء على قطع •
صغیرة من الورق أو یمكنك كتابة الحرف 

األول من كل كلمة.

لنبدأ النشاط!

اقرأ الكلمات مع طفلك.•

ساعد طفلك على مطابقة الصور والكلمات/الحروف.•

تفاحة

ت

كتاب

ك

ملعقة

م

كرة

ك

النشاط الثامن



ارسم ثالث أحداث من قصة بسیطة على ورقة.

ارِو قصة لطفلك.•
اطلب من طفلك أن یرتب أحداث القصة وأن یذكر بدایة القصة، واألحداث •

التالیة والنھایة.
اطلب منھ أن یعید روایة القصة لوحده.•

ترتیب القصة

األدوات المطلوبة

لنبدأ النشاط!

أمثلة لبطاقات مصورة یمكن ترتیبھا

النشاط التاسع



أعط طفلك أحد األغراض واطلب 
منھ أن یجد الزوج.

أزواج من األغراض المنزلیة (قلمان، ملعقتان، طبقان، الخ...)

ضع نصف األغراض أمام طفلك.

لعبة التطابق

األدوات المطلوبة

لنبدأ النشاط!

كرر العملیة مع جمیع األغراض.

النشاط العاشر



حقیبة القصص

أجمع مع طفلك بعض األغراض من المنزل.•
ضع األغراض في حقیبة. انطق اسم كل غرض.•
دع الطفل یختار أي غرضین من الحقیبة.•
ألّف قصة باستخدام الغرضین معاً.•

أكلت الفتاة تفاحة تجعلھا وحصلت 
على قوة خارقة! أصبحت الفتاة غیر 

مرئیة ...

كان ھناك دٌب جائٌع جداً. وجد ثالث 
معالق سحریة، وكان طعم كل منھا 

مثل طبق جدید. 

أمثلة تطبیقیة

٥-٦ أغراض منزلیة.•
  حقیبة أو قطعة قماش لتغطیة األغراض.•

األدوات المطلوبة

لنبدأ النشاط!

النشاط الحادي عشر



١٠ أزواج من الصور أو الرسومات المتطابقة.

(المثال في الصفحة التالیة)

اخلط الصور وضعھا على وجھھا.•

سیقوم الطفل بقلب صورتین.•

اذا كانت الصورتان متطابقتان، اخرجھما من المجموعة.•

اذا لم تكن الصورتان متطابقتان، اقلبھما على وجھیھما مرة أخرى.•

اطلب من الطفل أن یتذكر مكان كل صورة ومن ثم محاولة مطابقة الصور •

األخرى .

تنتھي اللعبة عندما ینتھي الطفل من مطابقة جمیع الصور.•

األدوات المطلوبة

لنبدأ النشاط!

النشاط الثاني عشر
لعبة الذاكرة



لعبة الذاكرة
یمكنك صنع مجموعتین من الصور أدناه:



احضر أزواج  من األغراض أو صور لكلمات تنتھي بنفس القافیة. 
مثالً:

   قلم - علم •
   كأس -  فأس•
   أمطار - أشجار•

انطق اسم األغراض أو الصور. واطلب من الطفل أن یعید نطق االسم•
رتب األغراض في مجموعات بناًء على القافیة•
كرر النطق انت وطفلك•
قم بخلط األغراض أو الصور•
اختر أي من األغراض أو الصور من المجموعة واطلب من طفلك إیجاد •

الزوج الذي یملك نفس القافیة.

التحضیر المطلوب

لنبدأ النشاط!

النشاط الثالث عشر
لعبة القافیة



  ورقة وقلم.•
أدوات فنّیة متوفرة في المنزل.•

اختر قصة طفلك المفّضلة.
ارسم الشخصیات الموجودة في القصة وصممھا على شكل قصاصات ورقیة.

أعد روایة القصة مستعمالً ھذه القصاصات.

أمثلة توضیحیة

األدوات المطلوبة

لنبدأ النشاط!

النشاط الرابع عشر
لعبة التمثیل



١٠ أغراض من المنزل أو ١٠ ألعاب.

األدوات المطلوبة

لنبدأ النشاط!

اطلب من طفلك أن یصنف األغراض بناًء على حجمھا (كبیر/صغیر).•
قم بخلط األغراض واطلب منھ أن یصنفھامجدداً ولكن بناًء على لونھا.•
قم بّعد ااألغراض في كل مجموعة مع طفلك.•

النشاط الخامس عشر
لعبة التصنیف



یر
تقد

دة 
شھا

ة لـ
ھاد

لش
ة ا

ھذ
ح 

 من
تم

ح. 
جا

 بن
ھا)

ھ(
لفل

 ط
مع

ة  
شط

ألن
ب ا

كتا
 (
ھا

ھ(
مال

إلك
ك 

وذل

__
__

__
__

__
_

ف
شر

الم

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_


