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Links

• www.biblioteket.sonderborg.dk
• www.sprogpakken.dk
–  eller søg på nettet efter f.eks. ’små børns sprog’, ’sprog

stimu lering’, ’sprogudvikling’, ’babytegn’ osv.

Du kan også finde denne og andre 
brochurer online på
www.sonderborgkommune.dk > Borger >  
Pasning, skole og familie > Dagpleje, 
vugge stue og børnehave > Særlige tiltag 
06 år

http://www.biblioteket.sonderborg.dk/
http://www.sprogpakken.dk/
http://sonderborgkommune.dk/borger/s%C3%A6rlige-tiltag-0-6-%C3%A5r
http://sonderborgkommune.dk/borger/s%C3%A6rlige-tiltag-0-6-%C3%A5r
http://sonderborgkommune.dk/borger/s%C3%A6rlige-tiltag-0-6-%C3%A5r
http://sonderborgkommune.dk/borger/s%C3%A6rlige-tiltag-0-6-%C3%A5r


14 اللغة في عمر مبكر 0ـ3 سنوات 

قد يعاني طفلك بضعف في السمع ألشهر بعد إصابته بنزالت البرد القوية أو 
التهاب في األذن الوسطى .يواجه األطفال صعوبة بسماع األصوات اللغوية 

في هذه الفترة.
السمع الجيد ضروري لتطور اللغة .

إذا كنت تشعر بالقلق إزاء التطور اللغوي لطفلك,يجب أن تفحص السمع 
وأٌذني الطفل لدى طبيب األٌذن.

عالمات تظهر في حال الحاجة لمساعدة
. إذ كان عمر الطفل 6 أشهر ومازال ال يناغي وال يظهر ردة فعل لكالم 

اآلخرين.
. إذا كان عمر الطفل سنة ونصف ولم يبدأ باستخدام الكلمات أبًدا.

. إذا كان عمر الطفل سنتين وفقط يستخدم بضع الكلمات للتعبير عن 
رغباته واحتياجاته.

. إذا كان طفلك ال يشير لألشياء، ال تتغير تعابير وجهه أو ال يستخدم 
إشارات غير لفظية للتعبير عن ما يريد قد يكون دليالً لظهور صعوبات 

لغوية لديه الحقاً.
أو في كل الحاالت إذا كان الطفل غير مهتم في التواصل مع محيطه.

السمع الجيد



اللغة في عمر مبكر 0ـ3 سنوات  13

استخدم المكتبة,تحدث كذالك عن األشياء التي 
ال يعرفها طفلك، مثال  الحيوانات والحياة 

 البرية،األطفال في بالد أخرى، مركبات غريبة.
شاهد برامج األطفال وتحدث مع الطفل عن ما 

تشاهد!

ً تنمو اللغة حين نتحدث سويا

تتصفحوا كتاب الصور سوياً. يقول الطفل:" 
طفل نام") يشير إلي الصورة وينظر إليك(

 أنت تقول "نعم، الطفلة نائمة........ 
يجب أن نكون هادئين لكي ال نوقظها."



12 اللغة في عمر مبكر 0ـ3 سنوات 

العب، اقرأ وغني مع طفلك

األلعاب مثل "التصفيق بالكعكة"، واأللعاب الغنائية مثل" العنكبوت الصغير 
بيتر"أو" الدعسوقة خالدة السعادة"كلها العاب ممتعة للعب مع الطفل وتساعد 

على تطوير اللغة عند طفلك.

الكتب المصورة بصور كبيرة وألوان زاهية جيدة للطفل. ابدأ مبكراً، فالطفل 
الصغير يستطيع التمييز بين األلوان واألشكال.

حاول أن تصنع كتاب صغير بصور عائلية. للجد والجدة، القطة، األب، 
األم، األشقاء، األرجوحة، األرنب، كوب طفلك، سرير طفلك، سيارة 

اإلطفاء والمزيد من هذا القبيل.
تصفحوا الكتب سوياً ويفضل قراءة الكتاب الواحد مرات عديدة.

تساعد دمى اليد على المحافظة على انتباه طفلك عند الغناء وقراءة 
القصص.



اللغة في عمر مبكر 0ـ3 سنوات  11



10 اللغة في عمر مبكر 0ـ3 سنوات 

هل تعلم أن
أن رغبة الحوار عند الطفل تنمو عندما يود البوح عن شي ما بقلبه • 

وهنالك من يصغي له.
انك تساعد طفلك بالحديث ووضع كلمات ومسميات للمشاعر والتصرفات • 
يشعر الطفل بك عندما تريد الحوار معه حقاً أو عندما ترغب فقط  • 

االستماع للكلمات!

عبر عن ما تود قولة بجمل كاملة، وحاولت إن تتفادى 
االشارة إلي األشياء.

تقبل الطريقة التي يتحدث بها الطفل، أعد الجملة بشكل 
صحيح.

"هل أستطيع أن أخد الحذاء؟" أو "هل 
تود إعطائي الحذاء؟"

الطفل يقول "تود تاتور"
أنت تقول له نعم "أقود التراكتور"

اللغة عند الطفل من 9 أشهر إلى 3 سنوات 
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عندما تسكب له القليل من العصير تفسح 
له المجال أن يستأذن بطلب المزيد.

يمد يده بالكوب نحوك ويقول "جووس"
هز رأسك مؤكد وقل" بنجوس"، أها أنت تريد المزيد من البنجوس.

اللغة عند الطفل من 9 أشهر إلى 3 سنوات 

هل تعلم أن طفلك
في شهرة الثامن يستطيع أن يفهم ما بين العشر إلي عشرين كلمة • 
و في سن الخمسة عشر شهراً يستطيع أن يفهم ما يقارب المائة كلمة مع • 

أنه ال يستطيع التلفظ سوى بعشره إلى عشرون كلمة فقط.

انظر إلي الشيء الذي شد انتباه طفلك وتحث مع طفلك عن ذالك الشيء.
أعطي طفلك الوقت الكافي لتكرار الكالم.

أخبرت طفلك بشيء ما ـ يجب عليك اآلن االنتظار بصبر لثواٍن عديدة، 
تنظر إليه مشجعاً ـ فربما  ينطق الكلمة.

او تنتظر إلي أن يقول الطفل شيء ما، ومن ثم تجيبه أنت بكلمة ونبرة 
مشابهة.

اجب على أسئلة طفلك
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يمد طفلك يده نحوك بقطعة الموز ويقول "دا"
أنت تقول له " نعم لديك قطعة موز!

اللغة عند الطفل من 9 أشهر إلى 3 سنوات 

هل تعلم أن
طفلك يبدأ اإلشارة إلى األشياء عندما يكون 11 إلى 13 شهراً؟• 
تعبيرات الوجه لدى طفلك واإليماءات تلعب دوًرا هاما في تطوير اللغة • 

لديه؟

ربما يشير الطفل إلى شيء معين ويتلفظ بالكلمة األولى 'هذا'.وربما يمد 
الطفل ذراعه ليدلك على الشيء الذي يقصده.

بين 1311 شهرا يبدأ الطفل أيضاً التواصل بأشكال متنوعة.
على سبيل المثال يبسط ذراعيه بشكل كامل ليخبرك انه أضاع شيء أو 

يلوح تلقائيا عند حضور ومغادرة  شخص ما.
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ساعد طفلك ليستطيع التعبير عن مشاعره واهتماماته 

تابع نظرات طفلك، شارك طفلك الَحدث ,تكلم معه.

طفلك يضحك، أنت تقول له 
"أستطيع أن أرى أنك سعيد"

فقد طفلك واحد من الجوارب الخاص به وامسك 
بأصابع قدمه، أنت تقول له " أووه ضاعت جواربك"
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الطفل ثنائي اللغة /ذوي اللُغتين
إذا كانت  اللغة الدنماركية هي اللغة الثانية لطفلك ، فمن • 

المهم أن تكون لغة األم لدية مكتملة وتطوره بشكٍل جيد.
يتعلم طفلك اللغة الدنماركية مستنًدا إلى خبراته السابقة من • 

اللغة األم.
ولذلك فمن المهم أن تقوي وتتحدث بلغتك مع طفلك، إذا • 

كانت هي اللغة التي تتقنها على أفضل شكل.

اللغة في عمر مبكر 0ـ9 أشهر 
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اللغة في عمر مبكر 0ـ9 أشهر

هل تعلم أن طفلك في الشهر التاسع من العمر
يتوقع من طفلك مشاركة االنتباه/االهتمام مع شخص آخر؟• 
يبدأ بتقليد أفعال الكبار وكذلك األصوات والنبرات الصوتية؟• 
يستطيع أن تميز األشياء وأصواتها؟ مثالً صوت التليفون والمفتاح• 

هكذا تستطيع مساعدة طفلك بتنمية قدراته اللغوية:
الرد على إشارات الطفل بشكل إيجابي واعتبارها جزءاً هاًما من • 

التواصل بينكم وبينه.
 حاول تخمين ما يقوله الطفل من خالل إصداره األصوات. • 

وتلفظ أنت بالكلمة!
 اللعب مع طفلك. على سبيل المثال، "العطي  األخذ" – اللعب • 

 بشكل عام، واللعب معه على حضنك "المرجوحة"، لعبة األصابع، 
لعبة اإلخفاء.

غن مع طفلك.• 
 شاركه االهتمام باألشياء واإلجراءات الجديدة في الحياة اليومية – • 

وجها لوجه.
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اللغة في عمر مبكر 0ـ9 أشهر

هل تعلم أن ِطفلك ِعند الوالدة
لديه ِخبرات/تجارب  لغوية ؟• 
يميز اختالف اللغة بدقة متناهية؟• 
بأنه منذ عدة أسابيع قادر على التعرف على لغته األم؟• 

هل تعلم
بأن جميع األطفال يكاغون/يناغون، الصم والبكم أيضا )حتى الشهر 6 من العمر(• 
الطفل حديث الوالدة يستطيع تقليد تعابير وجه الكبار؟• 

هل تعلم أن
إن اتصال الرضيع معك بالعينين في وقت مبكر، وإصداره األصوات، والبكاء • 

والمكاغات هو جزء من حديث الصغيرة معك؟
واتصال وثيق جداً يمكن الطفل من قراءة نظراتك، ردود أفعالك، نبرات صوتك كل • 

هذه األمور لها تأثير على مفردات الطفل في وقت الحق؟
كلما ازدادت حاالت االهتمام المشتركة في حياة طفلك، وكلما تعلم الطفل كلمات • 

جديدة بسرعة؟
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اللغة في عمر مبكر 30 سنوات

مسؤولية مشتركة       عربي

Det tidlige sprog 0-3 år


