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Links

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

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

Du kan også finde denne og 
andre brochurer online på www.
sonderborgkommune.dk – søg på 
’sprogpjecer’ eller vælg Borger > Pasning, 
skole og familie > Dagpleje, vugge stue og 
børnehave > Særlige tiltag 0-6 år

http://www.biblioteket.sonderborg.dk/
http://www.sprogpakken.dk/
http://www.sonderborgkommune.dk/
http://www.sonderborgkommune.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


اللغة في عمر مبكر 3ـ6 سنوات  29

تعطي طفلك سهولة الوصول إلى باد، وأجهزة الكمبيوتر واأللعاب 
اإللكترونية.

ألنه يزيد تركيز الطفل• 
ويعزز المفردات• 
ويأخذ في االعتبار التنسيق بين العين واليد• 
ألنه يزيد الطفل فهم اللغة• 
اكتساب طفلك مزيد من المعرفة• 

ومن األمثلة على تكنولوجيا المعلومات التي تدعم مصادر التعلم طفلك 
القراءة والمهارات اللغوية:

 •Hr. Skæg
 • Oline
 •www.lillelæser.dk

هل فكرت أن طفلك أيضا يستطيع أن يستعمل الكومبيوتر؟

http://www.dr.dk/b/Oline/hr-skaeg/hr-skaeg.htm
http://www.dr.dk/b/Oline/forside.htm
http://www.xn--lillelser-l3a.dk/
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يمكنك استخدام جميع الحاالت لتشجيع طفلك على الكتابة، على سبيل 
المثال:

قائمة األمنيات• 
قائمة التسوق• 
رسائل سرية• 
اسم الرسم• 
نص للرسم الطفل• 
كتابة الرسائل للطفل ودعوة لنفسك لكتابة• 
استخدام السبورة أو للذوبان في الماء القلم فلوماستر على باب الثالجة• 
استخدام الحروف المغناطيسية• 
نظم الكتب مع طفلك• 

يجب عليك تأمين الورق  واألقالم الرصاص إلمكان طفلك 'الكتابة' ، 
ويحصل على قراءتها بصوت عال أو الغناء وارسم واكتب بنفسك. فإنه يلهم 

طفلك

العب مع الكتابة
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عندما يبدأ الطفل للعب وقراءة الكتابة المسرحية في وقت مبكر وفقا لشروط 
خاصة

يمكن أن تلعب التجربة ودون ضغط• 
والدافع الوحيد من قبل رغبتهم والفائدة• 

ولذلك، يجب أن تسمح 'الكتابة' لطفلك والقراءة'. الحصول على طفلك أن 
يقرأها، كما هو مكتوب.

تذكر التشجيع عندا لعب مع طفلك في القراءة والكتابة.

العب مع الكتابة
يتعلم األطفال أسهل في القراءة والكتابة، إذا كانت بداية مبكرة
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اإلعادة!
 قراءة نفس الكتاب 

عدة مرات.

متابعة رغبات طفلك!
اسمح لطفلك اختيار الكتاب. اسمح لطفلك للمتابعة في الكتاب.

الحديث مع الطفل ما يشير إليه. 

ماذا لو .....
طفلي ليس مهتم في االستماع إلى القصص؟

اجعله طيف وممتع عندما تقرأ الكتاب.• 
هل يمكن أن تفسر القصة بدال من القراءة.• 
ولعل هذا الكتاب هو سهل جدا أو صعب جدا.• 
البحث عن كتاب طفلك يحب ويفهم، وربما كتاب الطفل • 

يعرف مسبقا.

التحدث،قراءة والبحث في الكتب
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حول الكلمات في الكتب
من خالل الكتب ضع طفلك ينظر إلى العالم الذي يحيط به. 
فإنه سيتم أيضا الحصول على نظرة ثاقبة مشاعر اآلخرين 

وأفكارهم.
كتب تأخذك إلى عالم الخيال وأفكار اللعب.تحصل على استخدام 

الكلمات مع طفلك الذي من الطبيعي لن يمكنك استخدامها.

التحدث،قراءة والبحث في الكتب

الكتب هي رائعه لتقطع شوطا طويال 
نحو: يمكننا الحصول على الذئب في الكالم، والفأر لصر 

الجبن الخبز والدب لالنتقال إلى القفازات المحبوكة.
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األطفال هم أكثر حرصا على تعلم القراءة إذا تعودوا 
على الحصول عليها تقرأ بصوت عال-حتى في المنزل 

الطريقة:
اقرأ لطفلك بصوت عال كل يوم• 
خذ طفلك إلى المكتبة• 
أقرا لنفسك، واظهر لطفلك أن تقرأ• 
تحدث عن الكتب والمجالت• 

التحدث،قراءة والبحث في الكتب

أن تقرأ ببطء
الكلمات هي نوع من"باقة صوت. عندما تقرأ بوضوح 
وليس بسرعة ، وهذه باقة الصوت أفضل لطفلك.ويتم 

تخزينها في الذاكرة-الستخدامها الحقا!
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القوافي، الهتافات واللعب مع اللغة

لتهويل القوافي
النص سهل وبإيقاع جيد في Peter Anker. أنه يعطي للطفل طاقه زائدة 

للعب أيضا مع Peter Anker تفتح وتسكر وتسأل وتجاوب.
Klap تصفق، tramp تدبك، list rimet. فإنهاتقوي االنتباه إلى كل 

أجزاء الكلمة.
كيفية العثور على مزيد من القوافي

من هو الذي يجلس إلى أسفل؟ فهو بيتر علكه المعزة
من أجل العثور على كلمات مناسبة من الضروري إجراء تغييرات على 

نوع المحتوى. يجب على المرء أن يستمع إلى ما يناسب معا.

من هو هذا الذي يقرع؟
فهذا بيتر  أنكر 
من هو الذي دخل؟

فموبيتر رغيف السكر



Bygge farvetårne
 Mange børn kan godt lide små opgaveudfordringer.
 En populær leg er ”Bygge farvetårne”. Legen sætter
 fokus på, om barnet kan farverne og kan følge fars

 .eller mors vejledning
 For at lege legen har man brug for en større bog

 klodser i forskellige farver, som kan 5 x 2 samt
 stables. Før start forklares ganske kort: ’Se du får

 en gul, en rød, en grøn, en hvid og en blå klods
 (tjek at dit barn kan farverne)’. Nu rejser vi den store

 bog op, så vi kan bygge hemmeligt. Jeg skal også
 bygge med. Nu skal vi bygge, som jeg siger (jeg er

 ?dirigenten). Er du klar
 Læg den blå først – sæt den røde ovenpå – læg den
 hvide under den blå’ osv. Når alle klodserne er brugt,

 flytter du bogen og ser om farvetårnene er ens. Det
 er en morsom leg og indimellem er farvetårnene ikke

.ens
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القوافي، الهتافات واللعب مع اللغة
كيف يمكنك دعم طفلك لمالحظة األصوات اللغوية

الغناء واألغاني  يتعلمهم طفلك عن ظهر قلب وبإمكانه  أن يغني مع يقين عظيم.• 
اللعب مع الكلمات التي  فيها قافية• 
 •høne-pøne ' اجعل القوافي بشكل مضحك - "رغيف-الدجاجة
تحدث بالعكس مثل  في كاي واندريkaj og Andrea) (على سبيل المثال، "إذا قلت • 

'sodavand تصبح المشروبات الغازية - vodasand
البحث عن الكلمات التي تبدأ مع نفس الصوت، على سبيل المثال 'Mille تبدأ مع  نفس • 

.mor الصوت
طفلك يقف على طاولة المطبخ في انتظار قطعة من الكعكة ويقول فجأة  kage - lage. كن • 

' pøkke !-في لعبة وتأكيد لطفلك عن طريق اإلجابة "انظر، اآلن تحصل على قطعة  بوكي
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حول قافية
وهذا يعني على األرجح أن يكون لديك لالستماع ألدني للفرق البسيط بين 

الكلمات واالستماع إلى ما يناسب معا والقوافي.
والقوافي تساعد على شحذ انتباه األطفال إلى جانب شكل من أشكال اللغة، 

وبالتالي اكتساب األطفال أساس جيدا للغة لتعليم القراءة الحقا.

القوافي، الهتافات واللعب مع اللغة
يتعلم األطفال أسهل في القراءة إذا كانوا يعرفون مخارج أحرف اللغة، ويستطيعون  أن يبدو مالحظتهم .
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أبراج الملونة
العديد من األطفال يحبون المهمات الصغيرة. هذه اللعبة ترتكز على ما 

إذا كان يمكن للطفل يتبع والده أو والدته لتوجيه. اإلنسان بحاجة إلى كتاب 
كبير 2 × 5 من األلوان المختلفة التي يمكن أن تكون مكدسة. وقبل البدء: 
لديك اللون األصفر، وواحد أحمر، أخضر وواحد، أبيض وواحد أ زرق 
(تأكد من أن طفلك يعرف األلوان)'. اآلن نحن سوف نرفع الكتاب حتى 

نتمكن من بناء سري. ويجب أن نبني معا  . اآلن يجب أن نبني كما أقول 
(أنا موصل). هل أنت مستعد؟ ضع اللون األزرق أوال - وضع األحمر من 
فوق - وضع البيض تحت 'األزرق، الخ. عندما يتم استخدام كافة الكتل، قم 

بنقل الكتاب وانظر على األبراج اللون هي نفسها. هي لعبة مضحكة وأحيانا 
األلوان األبراج ال تتطابق.

أمثلة جيدة من اللعب
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يمكنك تخمين ما أنا أفكر؟
"هل يمكنك تخمين ما أفكر" هي اللعبة التي يمكن أن تلعبها  في كل مكان 

سواء في السيارة، على الدراجة أو في المنزل. اللعبة هيب بساطه أن الطفل 
يجب أن يعرف ما يفكر الكبار. من المهم تحديد كائن موجود في مجال 

الطفل من رؤيته إذا كان الطفل صغير في العمر . على سبيل المثال: "ما 
هو الشيء يمكنك ان ترى نفسك به  (مرآة).

اتبع تعليماتي
على سبيل المثال حفظ دمية في مكان غير متوقع ويتحول إلى معرفة أين 
هي الدمية. على سبيل المثال، الدمية مخبئه في الممر، في الحمام أو في 

درج الثالث في المطبخ. بعد ذلك، يمكن للطفل حفظ الدمية ويقول للكبار أين 
سوف يبحثوا.

أمثلة جيدة من اللعب
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قنبلة لعبة.
جهاز توقيت البيض، ووضعه في كيس ويشير إلى وجود كلمة معينة 

للمتسابقين. اقتراح كلمه مثال الغابات. اآلن كل فرد في األسرة أن يقول كلمة 
تتعلق بالغابات وصوال حتى تدق الساعة. من له كيس عندما ترن الساعة 

فهو من يسمح له لتحديد الكلمة التالية.

أمثلة جيدة من اللعب
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أمثلة جيدة من اللعب

الجبهة الخلفية لعبة.
مشاهدة العب نجاحا كبيرا عندما يكون العب مع أمي وأبي: أمي تجلس علي 

الكرسي كلكمة وأبي جالس على األرض. أوامر األم "هل يمكنك أن تقف 
أمام أباك " "هل يمكنك أن تتسلق فوق أباك ؟ 'يمكنك تتسلق  تحت أباك ؟" 

"هل يمكنك أن تقف هادئ  وراء أباك؟" التركيز هنا على حروف الجر، 
التي تعتبر هامة للطفل الكتسابها.
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الحوار اليومي

أمثلة من لغة الكبار التي يمكن أن 
يكون من الصعب فهمها

" اللعنة هل قد حصلت على الجانب الخطأ من السرير اليوم
'هل هناك أي شخص تبول على طعام الحلو الخاص بك

'لتكون منفرز'
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تتطور اللغة عند األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3-6 سنوات بعالقة 
وثيقة بين الكلمات والوضعيات يصعب عليهم فهم

الجمل الطويلة• 
تفسيرات طويلة، على سبيل المثال في المشاكل• 
السخرية، التهكم والتعليقات• 

األطفال من  3-6 سنوات ال يخبروك أن لم يفهموا. تقرباً في السنة الخامسة 
 من العمر،

يبدأ يستطيع  االشارة إلي سوء الفهم .

الحوار اليومي
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ترتيب طاولة الطعام واللغة

ما هي الكلمات  التي نتعلمها عند ترتيب 
الطاولة ,ومن ثم سنتناول الطعام؟

- شبع، جائع، على، بجانب، خلف، أمام، على,، يسار، يمين

ما هي الكلمات  التي نتعلمها عند  
التسوق؟

- سوبر ماركت، جزار، والخضروات، إلى األمام، المنزل, دراجة، قيادة 
السيارة، وضع األغراض في العربة، وضع األغراض على الحزام،الدفع

ما هي الكلمات  التي نتعلمها عند إعداد الطعام؟
- التقشير، السلق، القلي، الفرم،تقطيع ،تشكيل، وضعها في أسفل، وضعها فوق
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الطفل ذات لغتين
لغة األم الجيدة أساس قوي لضمان تعلم طفلك للغة جديدة.

لغة األم المتطورة تتطلب منكم كآباء تكلم بلغتكم بشكل عفوي وطبيعي.
إلي أن يكتسب طفلك اللغة الثانية، سوف تالحظ أن الطفل يخلط اللغات 

في الفترة األولى. هذا أمر طبيعي تماما، ونتيجة أن الطفل  اآلن في عملية 
اكتساب لغة جديدة.

إذا بدأ طفلك في الروضة والفترة  األولى كان ال هادئ لغويا، فهذا طبيعي 
جداً. الطفل يستخدم طاقته لالستماع وفهم اللغة الجديدة الستخدامها الحقا في 

التواصل مع اآلخرين .
اظهر  الرغبة واالهتمام والفضول بلغة طفلك الجديدة.

المفردات وتكوين المفهوم
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المفردات وتكوين المفهوم

اللغة تعلم باستخدامها
يمكنك استخدام الروتين اليومي في المنزل

لمساعدة طفلك على تعلم كلمات جديدة. تلفظ أنت بالكلمة بشكل واضح• 
إشراك طفلك في األنشطة الخاصة بك في المنزل والتحدث عنها• 
مساعدة الطفل على التعبير عن المشاعر• 
وضع الكلمات معا بطرق جديدة، مثل حنفية الماء ماء الحنفية. الحديث • 

عن معناها
لعب العاب مثل تطبيق الصورة• 
إشراك الطفل في الحديث و بتنظيم أنشطة األسرة• 
تشجيع الطفل على تبرير مقترحاتها• 
السماح لألطفال لشرح قواعد اللعبة للعب واأللعاب• 
التحدث مع الطفل حول معنى الكلمة• 
أن تدع الطفل يشاهد كيفية استخدام الكتب المرجعية واإلنترنت• 



10 اللغة في عمر مبكر 3ـ6 سنوات 

المفردات وتكوين المفهوم

تكتسب اللغة في إجراءات ثابتة
يجب سماع الكلمة الواحدة 60 مرة قبل أن تخزن لدينا. البعض يحتاج 

سماعها مرة، في حين أن آخرين ال يحاجوا سماعها أكثر من 10 مرات.
يجب أن يسمع الطفل الكلمات مرات عديدة قبل أن تصبح جزءا فعال 

لمفرداته.
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المفردات وتكوين المفهوم

قصة قصيرة بعمر الستة سنوات
ومن ثم ينظر لألسفل تحت جذع الشجرة 
هذه.وعلى ما يبدو هناك ضفدع وأشياء 

عديدة.
ومن ثم قال وداعا يا ضفادع ثم ذهب إلى 

المنزل مع ضفدعه.
  (ينس - 6 سنوات)
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المفردات وتكوين المفهوم

'هناك وثم' – أفعال لبناء جسر للغة القراءة والكتابة.

قصة قصيرة بعمر األربع سنوات
الضفدع الجالس في وعاء صاحبة الجاللة 
.... ينام مع كلب. هو داخل منزلة . صبي 
.... وسرير .... والكلب. الصبي والكلب..

وضعة تقريباً علي رأسه.
(فريدا -4 سنوات)  
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المفردات وتكوين المفهوم
 - لغة الطفل ما قبل المدرسة من'هنا واآلن' إلى 'هناك و ثم'

في 0-3 سنوات تجد لغة الطفل في "بوضعيات هنا واآلن ': هو ما نقوم به 
اآلن، وما يمكننا مشاهدته في الوقت الراهن، ما نشعر به اآلن. 

من 3-6 سنوات يتعلم الطفل أن يستخدم لغته وتختلف في حاالت مختلفة.
اللغة تأتي  على نحو متزايد أن تكون عن قصص من اإلجراءات 

واألنشطة واألشخاص الذين كان الطفل قد شهدت تجربة أو سوف. 

في سن 3-6  سنوات يستكشف الطفل عالم  الخيال ويتحدث عن تصرفات 
وأشخاص لم تعايشها بتاتاً.

كوالدين للطفل ابدأ بمالحظة الطفل
• النكات• 
• الخيال حول المستقبل• 
• أحالم اليقظة عن الماضي• 

يركز انباهه على الكذب، الخداع، والخداع على سبيل المزاح. 
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ال تعلم دون اهتمام
انتباه األطفال يجذب بسهولة باألشياء الملونة، المثيرة • 

للدهشة،الصاخبة والملفتة للنظر.
تأكد من توصيل المعلومات الهامة بشكل واضح ومسموع • 

وان ال تشوش بالصخب و "الضوضاء"، ال األذن 
وال العين. على سبيل المثال، إيقاف التلفاز عند قراءة 

القصص.
ساعد طفلك ليستخدم قدراته الذاتية على ما هو مهم!• 

التعلم من خالل التجارب المشتركة في المنزل
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التعلم من خالل التجارب المشتركة في المنزل

يولد األطفال بفضول واهتمام للعالم.  
لكن يحتاج لتوجيه االهتمام

أن يشاهد• 
الحواس• 
أن يكتشف• 
التجربة• 

الهامة والمثيرة - هو شيء يكتسبه األطفال من ذويهم.
وكلما أكثرنا من التفاعل باهتمام مشترك حول ما يخص الطفل في الحياة 

اليومية ، تعلم الطفل  كلمات جديدة بشكل أسرع.

 فقاعة شرح الكبار 
الشخص الراشد الفضولي يفسر كل شيء: شاهدوا اآلن، 
 اسمع اآلن! "هذا القنفذ نام طوال فصل الشتاء ألنه ....."،

"وفراشة الليمون  جلست تحت سقف المخزن، واآلن ظهرت ل ...."
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اشرح عن العالم ـ العالم من كلمات

اللغة ليست شيء خاص - ولكنها جزءاً من كل ما نقوم 
به ....

اشرح عن العالم ـ العالم من كلمات

هل تعلم
أن األطفال الذين يواجهون العديد من الكلمات، يتعلمون • 

الكثير من الكلمات؟
محتوى المفردات يتطور بسرعة  كبيرة في عمر 3ـ6 • 

سنوات؟
إن الفرق بين األطفال الذين يعرفون كلمات عديدة • 

واألطفال الذين يعرفون بضع الكلمات يزداد كلما تقدم 
الطفل بالعمر. فكلما أبكرنا بتنمية المفردات كلما كان 

أفضل.
إن هنالك عالقة واضحة بين عدد الكلمات التي يتقنها • 

طفل الثالث سنوات واستيعابه لما يقرأ في عمر السادس 
عشر؟
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اللغة في عمر مبكر 3 - 6 سنوات

اشرح عن العالم ـ العالم من كلمات          عربي
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