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 كيفية إدراج  اللغة في الروتين اليومي  لماذا

إن األطفال ذوي المهارات اللغوية القوية المبكرة يكون لديهم نجاح 

مدرسي أفضل في القراءة ، و الكتابة ، و  رواية القصص ،  

 واإلتصاالت 

 

 مالحظة 

 أنشد األغاني وقوافي األطفال 

 إلعب بالكلمات 

 األحداث )أوالً ، بعد ذلك ، أخيًرا ( رتب 

 اعرض اللغة 

 إجعل النشاط تفاعلي! 

 

 األمثلة:  حديث األفكار:  النشاط: 

خطة الصباح/ اليوم: تشمل تنظيف األسنان ، لبس  اإلستيقاظ

 المالبس ، واإلفطار                                                   

" أوالً سوف نأكل الفطور ، بعد ذلك سوف نذهب الى المحل ، و أخيًرا سوف نلعب في  

 الحديقة"  

                    إختيار المالبس  لبس المالبس 

 

 عن اليمين والشمال تحدث 

    كلمات عملية: ضع ، إسحب ، إدفع

                                                                                                       

 األسئلة 

 

 التسلسل )أوالً ، بعد ذلك ، أخيًرا(  

 هل تريد القميص األحمر أم القميص الوردي؟  

 

 لمن تلك الجوارب؟ 

 . 

 أوالً ضع لباس النوم في غرفة الغسيل وبعد ذلك يمكنك أن تختار قميص تلبسه اليوم.

 أوالً نلبس الجوارب ، وبعد ذلك نلبس األحذية 

  

 الكلمات العملية لبس المالبس: ضع ، إسحب ، إدفع

 إدفع بيدك على على معطفك!

 

 الطعام: األلوان ، القوام ، األرقام  اإلفطار 

                                                                                                  

 التسلسل 

 تحدث عن ما سيحدث اليوم  

                                                                                                             

 العب بالكلمات: إكتشف كلمات لديها قافية 

  

  

  

  

 ثالثة فراولة.   -إثنان -خبزتي مقددة! لديك واحد  

 

 أوالً نسكب السيريل ، و بعد ذلك نسكب  الحليب.  

   

سوف نذهب الى المدرسة ، بعد ذلك سوف نذهب الى المحل ، وبعد ذلك سوف نذهب الى بيت  

 الجدة.  

  

 نحن نأكل البيض. ما هي القوافي مع البيض؟ فيض ، غيض ، نيض!

  

 الكلمات العملية لإلفطار: سكب ، غرف ، صب ، مضغ ، أكثر ، أقل ، كبير ، مليء

 أوه ال! إنصب الحليب. 

 يبدو أن لديك عصير أكثر مني. 

 صحنك فاضي ، هل تريد المزيد من البيض؟

 



 

الذهاب الى  

 المدرسة 

 أنا أرى

 

 الحروف على الال فتات و لوحات السيارات 

 

 أغاني

 

 تنبؤ اليوم/ السلوك 

 

 أنظر الى الكتب في السيارة/ الحافلة 

 أنا أرى شي طويل وله جذوع وأوراق… إنه أخظر… أنا أرى شجرة.  

  

 على الفتة الوقوف هناك ق، و ف ،  قف.  

  

 أفكار األغاني: علم  أطفالك األغاني التي تعلمتها في طفولتك. 

  

 لديك اليوم اعرض  وقل.  أتمنى أن تنتبه جيدًا لما سيجلبه صديقك. أتعجب ماذا سيكون؟  

 علق على ما يفعلون.  اللعب خالل 

 

 

 خمن ماذا سيفعلون بعد. 

 

 إسأل ماذا يفعلون. 

الكلمات العملية: مشى على أطراف األصابع ، جرى ، وصل ، سار و دفع ، سحب ، تأرجح ، 

 غنى، صرخ ، قفز ، اختبىء    

 

 تلك الكره بعيدة جدًا ، هل ممكن أن تصل اليها؟ 

 

 ماذا تفعل؟

على 

الذهاب/عمل  

 المهمات 

 ألف قصة 

 

 عندما تقفز لعد الحركات 

 

 عد األرباع

 كلمات على الذهاب: دفع وضع مشى وصل قاد تخطى شد قفز مط 

 ير! -نا-هيا نقفز على كلمة يناير! ي

 

 أرباع ! واآلن يمكننا غسل المالبس .   ٥نحن عدينا  -٥...٤...٣...٢...١

تحضير 

الوجبات/ وقت  

 الوجبات   

 صف خطوات الوصفة    

 

 اسألهم ما الذي يتم فعله بعد 

 

 كن غير متوقع

 

 . الحواس: صف الطعام ٥

 أوالً نكسر البيضة ، وبعد ذلك نمزج الدقيق 

 

 ماذا نفعل بعد تقطيع الجزر

 

 نضع الجبن في السيارة ؟ ال! نضع الجبن في الثالجة! هل 

 

 

 استطيع شم البصل. انظر ، إن لونه يتغير

 التسلسل  اإلستحمام

 

 وصف األحداث و األشياء 

 

 ماذا حدث أثناء النهار

 أوالً ندخل الى الحوض ، ونغسل جسمنا. وبعد ذلك يمكنك اللعب في الماء. وعدها سوف نجف. 

 

 اإلستحمام: تناثر ، غسل ، فرك ، فقع ، غمس ، غرف ، سكب وقت 

 

 ماذا فعلت في الصف اليوم؟ مع من لعبت؟  

 

 ألصق أسماء مالبس النوم/ أجزاء الجسم  وقت اإلستحمام 

 

 قبالت وحضن قبل النوم 

 

 قصة قبل النوم 

 

 هل تريد مالبس النوم الزرقاء؟ أنت تضع ذراعيك في مالبس النوم

 

 قبلة النوم؟ على أنفك؟ على أذنك؟أين تريد 



 

 


