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 لآلباء للخدمات ذات الصلة لمرحلة ما قبل المدرسة النباتات: مورداستكشاف 
 

 عزيزي الوالد)ة(،

 

نشكركم على تخصيص الوقت الستكشاف هذا المورد من موارد اآلباء للخدمات ذات الصلة لمرحلة ما قبل المدرسة من ادارة 

لبيت أو إلى خاللها دعم نقل ما يتعلمه طفلكم في الفصل إلى ا(. يقدم هذا المورد الطرق التي يمكنكم من DOEالتعليم )

 من مجاالت نمو الطفل:   تخمسة مجااليتم تقديم أنشطة يومية في مجتمعكم المحلي. 

 

 الفضول، والمثابرة، واالبداع، والخيال(  أساليب للتعّلم( 
 

 المشي، والتسلق، والرقص، والتلوين، والقص، والرسم( النمو البدني والصحة( 
 

 التفاهم مع اآلخرين، والتعبير عن المشاعر، والتفهم، واتباع الروتين( النمو االجتماعي والعاطفي( 
 

 التحدث بوضوح، وفهم القصص، وطرح األسئلة() التواصل، اللغة ومهارات القراءة والكتابة 
 م األنماط، والتنبؤ والمالحظة، والوعي بالعائلة والمجتمع()العد، وفه ومعرفة العالم إدراك 

  
( على DOEة من موارد اآلباء حول الخدمات ذات الصلة لمرحلة ما قبل المدرسة من ادارة التعليم )سوف تركز هذه النسخ

الفرصة لدعم موضوع النباتات، وهو الموضوع الذي قد يستكشفه طفلكم في صف ما قبل الروضة. يوفر هذا الموضوع 
وسوف يساعدكم هذا المورد في استخدام المنزل والمجتمع للعمل على مهارات  طفلكم في استكشاف ومالحظة البيئة حولهم.

 محددة مع طفلكم فيما يتعلق بفهم النباتات وكيفية نموها وتغيرها. 
  

 مع خالص االحترام والتقدير،
 

 فريق الخدمات ذات الصلة لمرحلة ما قبل المدرسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ج إن فريق الخدمات ذات الصلة لمرحلة ما قبل المدرسة هو جزء من مكتب التعليم لذوي االحتياجات الخاصة.  يتألف الفريق من اختصاصيي العال
األحياء  الوظيفي، واختصاصيي العالج الطبيعي، واختصاصيي عالج عيوب النطق والكالم، الذين يتواجدون لتعزيز الجاهزية التعليمية في عموم

لذوي االحتياجات الخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة، الرجاء  وعملية التعليمالخمس.  إذا كنتم ترغبون في معرفة المزيد حول الخدمات ذات الصلة 
"التعليم لذوي االحتياجات الخاصة" و"االنتقال لمرحلة ما قبل  ىوالنقر عل schools.nyc.govالتعليم على الرابط  إلدارةزيارة الموقع االلكتروني 

 المدرسة"
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يركز على طرق تحسين مهارات الطفل في االستماع والمحادثة والمفردات وفهم اللغة في المدرسة  عالج عيوب الكالم واللغة

 واألوضاع االجتماعية. يمكن أن تساعد األنشطة التالية في هذه المجاالت:  

  
 المثال: على سبيل ف"، و"لماذا"، و"متى"، و"أين". مساعدة طفلكم على فهم وطرح األسئلة باستخدام "من"، و"ماذا"، و"كي

 كيف وصل البرتقال إلى هنا في المتجر؟"  "ماذا يحدث عندما تتساقط األوراق عن الشجرة؟"“
 

   .اطرحوا األسئلة ن مظهر ورائحة وطعم كل منها. تحدثوا ع زودوا طفلكم باألنواع المختلفة من الفواكه والخضروات ليتناولها
 حول كيفية تشابه واختالف هذه المواد.  

 

 هيعلى سبيل المثال: "نباتات والفواكه أو الخضراوات. مع طفلكم.  قدموا وصفاً لهذه المواد المتعلقة بال تخمينال العبوا ألعاب 
 برتقالية وطويلة ويحب أن يأكلها األرنب."

 

 على سبيل كم نظام الخطوات إلكمال النشاط. ا طفلكم على عمل مشروع فني يتطلب خطوتين أو أكثر.  هل قرر طفلساعدو
 المثال، "ارسم الصورة أوالً، ثم قم بقصها."

 
يمكن أن ق. يركز على طرق تحسين مهارات العضالت الكبيرة لدى الطفل، مثل المشي والجري والتوازن والتناس العالج الطبيعي

 اعد األنشطة التالية في هذه المجاالت:تس
 

  عند التواجد في الخارج، اطلبوا من طفلكم السير والقفز والنط والجري بينما يجمع المواد المختلفة مثل أوراق الشجر
 واألغصان والزهور وجذوع الشجر لعمل مشروع فني في البيت. 

 

   .وفي المخزن، اطلبوا من طفلكم دفع عربة التسوق والتقاط الفواكه والخضار لوضعها في العربة 
 

        .اذهبوا في نزهة مشي واطلبوا من طفلكم أن يدوس على أوراق الشجر الجافة أو أوراق الشجر التي سقطت للتو عن الشجرة
 . وتحدثوا عن األصوات المختلفة التي تصدرها أوراق األشجار

 

  اطلبوا من طفلكم تحريك جسده الستعراض كيفية نمو النبات، مثل االنحناء إلى رؤوا كتاباً حول نمو النباتات. غنوا أغنية أو اق
 األسفل والوقوف ببطء ورفع الجسم باتجاه السماء.  

 

ة التعليمية من خالل العمل على مهارات يركز على طرق مساعدة تحسين استقاللية الطفل أثناء الحياة اليومية واألنشط العالج الوظيفي

 العضالت الدقيقة واالدراك البصري والتنظيم والتناسق والمعالجة الحسية واالنتباه. يمكن أن تساعد األنشطة التالية في هذه المجاالت:
 

   يمكن لطفلكم رسم صور النباتات والزهور باستخدام أصابعه في الرمل والتراب والوحل والدهان وكريم الحالقة، كما يمكنه
 صنع النباتات والزهور باستخدام المعجونة. 

 

 .ساعدوا طفلكم  ارسموا أزواجاً من النباتات والزهور المختلفة على بطاقة الفهرس والعبوا لعبة المطابقة من الذاكرة مع طفلكم
 األدوار في فتح بطاقتين إليجاد الصور المتطابقة.  ، وطبَّها على األسفل في صفوف. تبادلواعلى ترتيب البطاقات

 

 ضعوهم في أكياس صغيرة واطلبوا من طفلكم اخراج الحبوب لفاصوليا والحبوب بحجوم مختلفة. زودوا طفلكم بحبات ا
 أنماط مختلفة.  والفاصوليا من األكياس بشكل فردي لصنع

 


