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نصائح لعمر أربع سنوات

تعلم? ھل
وتردید القصص المشوقة. االختراع یحبون  االطفال . ینمو طفلك خیال

بدون  حركة الجلوس یكون  . تعلیمات وثالث اثنین متابعة ویستطیعون قصص أطول الي االستماع یمكنھم
. علیھم صعب

المدرسة.  في جیده لھ فھذه تمارین اكثر لوحده. یحاول یرغب طفلك
بھا القلم طریقة یمسكون أفضل ھذه تكون لھم  . المفضلة  في  الید  , االصابع مسك  القلم بین مھظمھم یستطیع

المدرسة. في
. للكتابة یدین  االطفال یقوي الرسم

. والشخبطة الحروف بین یمیزون أن  السن ھذا في االطفال یستطیع

? األن تعملھ أن  یمكنك ماذا
. من معرفتھ  وخیالھ یزید أخر والخرط والمجالت أو أي شئ الكتب  لھ  أقرأ

االولي القرأة في كتب موجودة ونظم االناشید  فیھا أصوات ھذه  . ومحبوبة لدیھ وأناشید  جدیدة أغاني غني
المدرسة. في

ھذا أقل) أكثر , , بعض عمیق , قبل , االخیر, , (االول مثل مبدئیة مفاھیم مع  طفلك علمھ تلعب عندما

البرامج عن تحدث معھ . الیوم في ساعتین أو لساعة الفیدیو أن تحدد وقت مشاھدتھ للتلفزیون وأفالم حاول
شاھدھا. التي

. اسمھ حروف لكي یمیز ویقول ویكتب  طفلك شجع
. الكلمات في الحرف یعملھا التي معھ عن اسماء الحروف واالصوات تحدث

أین یبدأ وفي لطفلك من اشرح . الشمع وألوان االصابع  ببوھیة , الرمل واالرقام في الحروف خطوط وتابع ارسم
یكتب . اتجاه أي 

یقدر  ان  یساعد ? من 
: . أسأل ال تنتظر شئ بخصوص أي كنت قلق . ولكن اذا  تقدمھم سرعة  في یتفاوت االطفال

واالصدقاء االھل
االجتماعیة الموظفة الممرضة أو , الخاص طبیبك

. اللعب الجماعي مجمعات  الطفولة , مركز رعایة , دور الحضانة  موظفي
ایة  لدیك كانت اخري اذا معونة یقدم االطفال  أن خدمة موظف أو فطبیبك  من االحتیاجات المزید للحصول علي

. اخري احتیاجات 

www.earlywords.info " الكلمات  االولي" ل االنترنیت موقع

المدرسة. في الحساب مادة في سیساعده
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The numbers

(Taken from Introducing the English K–6 Syllabus to Parents and School Community Members NSW Board Of Studies 1998 p23)

االنكلیزیة باللغة الصغیرة و الكبیرة الحروف تشكل كیف

الصغیرة الحروف

الحروف الكبیرة




