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األلعاب اللغوية
اللعب بالقوافي
عندما يلعب أولياء األمور ألعاب الكلمات السجعية والمتسلسلة مع أطفالھم ،يمكن أن يكون من المفيد أن يتم
ذلك في مستوى سجعي بسيط ،على سبيل المثال :ما ھي الكلمات التي لھا نفس النغمة الصوتية مثل الفخذ
)وتشير األم إلى شعرھا(؟ " "ما ھي الكلمات التي لھا نفس النغمة الصوتية مثل الماء )وتشير األم إلى
أسنانھا(؟" كما انھا فكرة جيدة أن تنشد األناشيد القديمة التي تحتاج للتصفيق بطريقة معينة أثناء إنشادك لھا
مثل أنشودة " Andersine, Anders Andوأنشودة  "Rip, Rap, Rupو Var du med
" ."dengang, da de døvstumme sangإذا كنت بحاجة إلى اإللھام ،يمكنك زيارة مواقع مثل
 www.rimogremser.dkو .www.multidansk.dk
لعبة "أمام  /خلف"
الطفل عادة ما يشعر بسعادة كبيرة عندما يلعب بعض األلعاب مع أمه وأبيه ،على سبيل المثال ،لعبة "أمام /
خلف" .كأن تجلس األم على الكرسي وتلعب دور الملكة ،ويقف األب ھناك قريبا .وتصدر األم األوامر وھي
جالسة على كرسيھا" :ھل يمكنك أن تقف أمام أبيك؟" "ھل يمكنك أن تتسلق على أبيك؟" "ھل يمكنك أن تقف
وراء والدك؟ وھلم جرا .والتركيز ھنا ھو على حروف الجر وظروف المكان ،والتي من المھم أن يتعلمھا
الطفل ،وألن األطفال غالبا ما يستخدمونھا في أداء األدوار في األلعاب التمثيلية التي يلعبونھا.
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إذا كنت ترغب في اللعب بالمفاھيم الشاملة والمفاھيم الثانوية ،يمكنك على سبيل المثال أن تلعب لعبة
) .(Bombelegenويفترض في اللعبة أن تضبط ساعة منبه ،وتضعھا في كيس ،وتقترح كلمة معينة مثل
"غابة" .واآلن ينبغي أن يذكر كل فرد في األسرة كلمة لعا عالقة بالغابة إلى أن ترن الساعة .والشخص الذي
يكون الكيس بحوزته عندما ترن الساعة ،يمكنه أن يحدد الكلمة التالية .وھذه ھي مجددا طريقة ملموسة جدا
للعب باللغة .ويمكن أن يكون األطفال دون سن الخامسة في حاجة الى المساعدة البصرية في شكل صور ،أو
أثاث بيت الدمى ،أو حيوانات بالستيكية ،وما إلى ذلك .ويمكن لألطفال األصغر سنا تكرار الكلمات التي
قيلت ،ألن ذلك يعزز الوعي اللغوي لديھم.

بناء أبراج األلوان
كثير من األطفال يحبون التمارين البسيطة التي بھا شيء من التحدي .لعبة شعبية ھي "بناء أبراج األلوان".
واللعبة تركز على ما إذا كان الطفل يتقن األلوان ،ويستطيع إتباع توجيھات والده أو والدته .وللعب ھذه اللعبة،
تحتاج إلى األطلس ،و  5 × 2من المكعبات ذات األلوان المختلفة ،والتي يمكن تركيبھا وإدخالھا في بعضھا
البعض .وقبل البدء ينبغي أن تشرح بإيجاز شديد" :انظر ،ستحصل اآلن على مكعب أصفر ،ومكعب أحمر
ومكعب أخضر ومكعب أبيض ومكعب أزرق )تأكد من أن طفلك يعرف األلوان( .اآلن سنقوم بإيقاف األطلس
ليكون بمثابة الحاجز ،حتى نتمكن من البناء بشكل سري .وسوف أقوم أيضا بالبناء معك .اآلن يجب أن نبني
بالضبط كما أقول )إنني الموجه( .ھل أنت مستعد؟ ضع المكعب األزرق أوال  -ضع األحمر فوقه  -وضع
المكعب األبيض تحت المكعب األزرق ،وھلم جرا .وعندما تستخدم جميع المكعبات ،عليك بإزاحة الكتاب
لمعرفة ما إذا كانت أبراج األلوان ھي نفسھا .انھا لعبة مضحكة وأحيانا ال تتطابق األبراج.

ھل يمكنك تخمين ما أفكر فيه؟
"ھل يمكنك تخمين ما أفكر فيه" ھي لعبة يمكن لعبھا في كل مكان سواء في السيارة وأثناء ركوب الدراجة
وفي المنزل .ومضمون اللعبة ھو بكل بساطة أن الطفل يجب عليه أن يخمن ما يفكر البالغ به .ومن المھم
إختيار شيء موجود في مجال رؤية الطفل ،إذا كان الطفل ال يزال صغيرا .كأن تقول مثال" :ما أفكر فيه ھو
شيء يمكنك أن ترى فيه نفسك )المرآة(.

إتبع تعليماتي
يمكنك ،على سبيل المثال ،أن تخفي دمية في مكان غير متوقع ،وأن تتبادال األدوار لمعرفة مكان الدمية .على
سبيل المثال ،الدمية موجودة في الردھة ،أو الحمام أو في الدرج الثالث في المطبخ .وبعد ذلك ،يمكن للطفل أن
يخفي الدمية ويقول للبالغ أين عليه البحث عنھا.
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