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 أنشطة الرياضيات العائلية الاستكشافية

، وهما ُيدّرسان عادًة في صفوف االستكشاف لمرحلة ما قبل  Building Blocksالنشاطان التاليان مأخوذان بتصّرف من منهج  

الروضة. وقد ُكّيف هذان التمرينان ليالئما األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثالث وأربع سنوات، ويمكن أداؤهما في المنزل  

ُصّمما ليجمعا بين التسلية والمرح،  مع العائلة أو مقدمي الرعاية اآلخرين، وهما ال يحتاجان إلى الكثير من المواد. كما أّنهما 
 وليدعما نمّو األطفال أيًضا في بيئة المنزل.    

 : العدّ 1النشاط 

 ال مواد مطلوبة  : المواد الالزمة
 

 : كيفية اللّعب  

 
أجِر محادثات ممتعة ومرحة مع األطفال حول األعداد، واحرص على ربط تلك المحادثات بأمثلة يألفها أولئك  •

 األطفال. وشّجعهم على اإلجابة بالكلمات والتعبير عن اإلجابات برفع أصابعهم
o  "كم عمرك؟" 
o  "كم ذراًعا لديك؟" 
o  "أرني قدميك" 
o  أصابع"  5"أرني  
o  "حّرك قدميك" 

 تظاهر بارتكاب أخطاٍء بحيث يصّحح األطفال لك، ومن أمثلة ذلك:  •
o   3"أرني عيونك الـ " 

 "ال، لدي عينان اثنتان!"
 

 الغرض من هذه اللعبة؟ ما 

  يتعلّم األطفال الصغار على نحٍو أفضل عندما تتمحور عملية التعلّم حولهم هم. •
 يحب األطفال أن يرتكب الكبار أخطاء وأن يُمنحوا الفرصة لتصحيح تلك األخطاء.  •

 

 : يومنا2النشاط 

 أقالم تحديد، أوراق  : المواد الالزمة
 

 : كيفية اللّعب

 

 صوًرا تمثل كل جزء من اليوم: االستيقاظ، وتناول الفطور، والقراءة، واللعب، وتناول الغداء، إلخ.ارسم أو اطبع  •
ساعد أطفالك على تنظيم الصور وفقًا لترتيب حدوثها. أثناء الحديث عن الجدول، استخدم الكلمات الترتيبية )األول   •

 سل والوقت )األول، التالي، األخير، قبل أو بعد(.والثاني والثالث وما إلى ذلك( أو الكلمات التي تشير إلى التسل
 

 ما الغرض من هذه اللعبة؟ 

 يساعد استخدام الكلمات لوصف الترتيب األطفال في نهاية المطاف على ترتيب األعداد. •
ن دقيقة في الساعة فكرة مجّردة، ولك 60يتعلّم األطفال حين يكون لألشياء التي يتعلمونها معنى في حياتهم. إن وجود   •

 القراءة" فكرة ملموسة أكثر ويسهل على األطفال فهمها أكثر. بعد"وقت اللعب يأتي 
 الروتين يكسب األطفال الثقة. وتتيح الصور لألطفال مشاهدة ما سيحدث بعد ذلك واكتساب الثقة.   •

 

 ، حقوق الطبع والنشر لصالح Building Blocksجميع أنشطة الرياضيات العائلية االستكشافية مأخوذة بتصّرف من منهج  
.McGraw-Hill Education2013, 2013,©Clements & Sarama 




Accessibility Report


		Filename: 

		Explore_FamilyMath_A_Activities_Arabic.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


