إغالق المدارس بسبب الكورونا….
ماذا يستطيع أن يتعلم األطفال في البيت ؟
األهالي األعزاء …..
.دع طفلك يختار الكتب ليقرأها .اقرأ بصوت عال وتحدث مع الطفل عن القصة
 .دعونا نتحدث عن ذلك في وقت الحق
 .لعب ألعاب الورق معا (مثل أونو ،إلفر خارج 6 ،يأخذ ،أربعة انتصارات ،Skat ،الخ) ،ألعاب النرد وألعاب
الرسالة مثل سكرابل وألعاب الكتابة مثل "المدينة ،البلد ،النهر" أو ما يشبه".
 .العب معهم لعبة عدد كل شيء" :كم عدد أرجل كرسي ؟" السماح لألطفال بناء مع ليغو أو ما شابه
 .شجع طفلك على كتابة القصص أو اليوميات ،حتى على هاتفه المحمول /جهاز الكمبيوتر الشخصي .
 .دع طفلك يشاهد على شاشة التلفزيون "عرض مع الماوس" (من  .3..1يوميا أو على شبكة اإلنترنت)
أو غيرها من المعارف والمواد البث ( KIKAوما إلى ذلك) .
.دع طفلك يكتب يقرأ يرسم ويكتب كل ما يجده مثير لإلهتمام .
معا المزيد من المهام الحسابية مثل تعلم الطرح والجمع  .جداول الضرب 3×3
تزويد الطفل بمواد يومية مثل علب فارغة  ،والصناديق  ،والحبال  ،والورق
توفر االلوان و المقصات واألقالم والغراء من أجل الرسم وما إلى ذلك
معا  ،ومراقبة النباتات والحيوانات .
.الخروج ً
ما ال تعرفه يمكن تصويره والبحث عنه في المنزل في
الكتب أو البحث على اإلنترنت وتدوين النتائج
الحد من استخدام وسائل اإلعالم واستخدام الهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية في المهام اإلبداعي
تطبيقات األفالم المتحركة  ،وإنشاء كتب الوسائط(
انتقاء المالبس القديمة والسماح لألطفال بالتمثيل ولعب  ..األدوار و أداء المسرحيات
 .إعطاء األطفال مهام اللغز أو دفاتر حل األلغاز
تذكر أيضا ،إغالق المدارس هو فرصة لألطفال للقيام بشيء أكثر تحديد الذات ،وهو أمر مهم بالنسبة لهم ،وليس دائما
أن نتعلم وفقا لرغبات الكبار .ولكن هذا ال يعني تركهم وحدهم مع وسائل اإلعالم مثل التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر
واألجهزة اللوحية والهواتف المحمولة  .لذلك  :يمكن للوالدين اإللهام ،واإليحاء ،والمشاركة ،ولكن ينبغي عليهم قبل
كل شيء أن يسألوا األطفال عما يهمك ،وما تعرفه وتريد القيام به ،ومن ثم التوصل إلى إتفاقيات مشتركة .تأتي بشكل
جيد من خالل هذا الوقت
جمعية مدرستك االبتدائية

