
 

عن كلية دراسات التعليم والطفولة املبكرةبينت دراسة علمية حديثة صادرة

القراءة بصوت عال تعد من األنشطة الذهنية يف جامعة ويسترن بسيدىن، أن

تأثرياً قوياً على تنمية املهارات اإلدراكية اهلامة اليت تغذى عقل الطفل، ومتتلك

والتفكري اإلجيايب لديه،

.تعترب حمفزاً فعاالً حنو الدراسة وحب التعلمكما

لتنمية املهارات اإلدراكية لدى األطفال،وأهم الطرق احلديثة

.إىل الطفل قبل دخول املدرسةهي األنشطة التأهيلية اليت تتوجه

القدرات العقلية املناسبة لألطفال يف سن نشطة الذهنية يف تعزيزتساعد هذه األ

الدراسية يف ما بعد ويقلل من حاالت مما يقي من املشكالتدخول املدرسة،

الدراسة وتقوى لديهم حب التعلم كما تشجع األطفال علىالضعف الدراسي،

:ولعل أبرزها




:التايلالث قصص قصرية يومياً، وذلك على الشكلاقرئي لطفلك ث.1

قصة يفضلها وثانية يعرفها واألخرية جديدة، مع احلرص أن تكون القراءة

بصوت عال، مث قومي مبناقشته حول أبطال وأحداث القصة، وأخرياً امنحيه 

.عن رأيه فيهافرصة التعبري

بنغمة الصوت، ما حيبب أواستخدمي التعابري أثناء القراءة، سواء بالوجه .2

املكتوب، الطفل يف القراءة وجيذبه إليها، ويساعده على التعامل مع النص

كإفهامه أن احلروف تعرب عن أصوات، وجمموعة احلروف تشكل كلمات، وىف 

.الكلمات تشكل مجالًالنهاية

قُرئ عليه سابقاً بني فترةمنح الطفل فرصة القراءة مبفرده من كتاب.3

نثرية متكنه من تعلم أخرى، مع أمهية تعليمه قصائد وأبياتاً شعرية ومجالًو

.القراءة، بصورة فعالة وبسرعة كبرية

انتباه الطفل لألحرف والكلمات املكتوبة يف أي مكان يذهب إليه،جذب.4

.الشوارع ودليل التلفاز ووصفات وإرشادات األلعابكملصقات

راءة للطفل، والسماح له بعد كل فترة بنسج قصة منالقاالستمرار يف.5

جمموعة من الصور عليه يقوم فيها بإجياد وحى خياله، وذلك من خالل عرض



.اليت قرئت عليهرابط مشترك، مث استخالص قصة مشاة للقصص




كبري من األطفال صعوبة يف تعلم الكتابة،يواجه عدد

تعلمها قبل التحاقه باملدرسة، كما تظهر ر أمهية تشجيع الطفل علىلذا، تظه

يستطيع أن يتعلم ا الطفل أمهية الكتابة يف أا إحدى أسرع الطرق اليت

.القراءة

احملفزة والطرق املشجعة على تعليم الطفل وىف ما يلي، حملة عن األنشطة

:الكتابة

لم على الوجه الصحيح، وميكن يف البداية كيفية اإلمساك بالقتعليم الطفل.1

.بيده أثناء الكتابةمساعدته على ذلك باإلمساك

املدونة جتاه أشياء رآها أو إتاحة الفرصة للطفل أن يطلعك على تعليقاته.2

.عليهارسوم لوا، مع أمهية تشجيعه على املواظبة

مع ضرورة الرباعي،تعليم الطفل كتابة امسه األول، مث كيفية امسه.3

.املدرسيةمساعدته على أن يقوم بتدوين امسه بنفسه وخبط واضح على دفاتره

صور يقوم فيه بقص صور من االت" ألبوم"السماح للطفل بإعداد .4

.بهواجلرائد، على أن يصنفها بنفسه، ويكتب على كل قسم عنوان خاصاً

واألدوات الكتابية يف واأللوان املتعددةتوفري الكثري من األوراق اجلذابة .5



الرسائل أو املرتل، لتشجيع الطفل على القيام بأنشطة كتابية مفيدة ككتابة

.املالحظات أو بطاقات الشكر واملعايدة


















، كيفية عدها والتعامل معهاوضع األرقام املغناطيسية أمام الطفل لتعليمه.1

املنضدة أو ومساعدته على عد األشياء يف داخل املرتل كاملالعق على

أزرار قميصه، هذه التمارين تعلم الطفل كيف يوفق بني الكلمات املعربة 

.األشياء واألرقام الصحيحة هلاعن

عشر باستخدام العداد، مع توجيه تدريب الطفل على العد إىل الرقم.2

.واهلواتفة على املنازلانتباهه لألرقام املكتوب

،"طويل"تعريف الطفل على بعض املصطلحات القياسية كـ .3

."خفيف"و " ثقيل"، "صغري"، "كبري"، "قصري"

تصنيف األشياء وفقاً أللواا و أحجامها تدريب الطفل على.4

.املكعباتوأشكاهلا عرب استخدام

عن أيام ام، كالتحدث معهالتعبري أمام الطفل عن الوقت باألرق.5

األسبوع أو قراءة الساعة أمامه بصورة مستمرة، يف حماولة لتعريفه كيفية

.قراءا باألرقام




امنحي طفلك قسطاً وافراً من الراحة، فالنوم العميق يساعد على تقوية.1

.التعلمقدرة الطفل علىأما النوم املتأخر فيؤثر سلباً يفالذاكرة،

املوسيقى، فقد احرصي على منح طفلك وقتاً خاصاً، يستمع يف خالله إىل.2

وجد أن استماع األطفال للموسيقى أو عزفهم على إحدى اآلالت املوسيقية،

.يعزز انتباههم الذهين ويدعم قدرم على التعلم

لنعناع يف تعطري طفلك بعد العطرية كرائحة الليمون وااستخدمي الروائح.3

لواجباته املدرسية، حيث وجد أا تزيد من اليقظة وقبل أدائهاستحمامه،

.ذاكرتهالعقلية للطفل وتعزز من

،املرفهةوالقصص تباديل مع طفلك األحاديث املمتعة والنكات املضحكة.4

تأثرياً مباشراً على يقظة املخ وإنعاشو اإلبتسامةفقد ثبت أن للضحك

رة، كما يلعب دوراً فعاالً يف التخفيف من وطأة الضغوط الناجتة عنالذاك

.الدراسة

عالية من اتبعي نظاماً غذائياً صحياً مع طفلك، على أن يشمل نسبة.5

.الربوتني املهم يف بناء الذاكرة وتقويتها

" االدرام. " التعابري أثناء القراءة، سواء بالوجه أو نغمة الصوتاستخدمي.6


