
لماذا عليك تشجيع طفلك في مرحلة ما  

 قبل الروضة على الكتابة؟
الكتابة، فإنه يتعلم المزيد  فيعندما تساعد طفلك 

عن األصوات داخل الكلمات وكيف تتطابق 
 .الحروف مع األصوات

 
 

 
 
 
 

 

 .اكتب لتقّدم معنًى معيناً 

 .االستكشافية ذات معنى  اجعل الكتابة 

إذا كان طفلك يتظاهر بأنه طبيب بيطري أثناء لعبِه مع حيواناته المحشوة  •

م لُه ورقة لكتابة وصفة طبية لها  .بالقطن، قدِّ

قائمة مشترياتك من البقالة، اسمح لطفلك بإنشاء قائمته الخاصة  عندما تعد   •

ا  .أيض 

 .الرسوماتاعمل على تشجيع طفلك على كتابة اسمه على  •

 .واكتبها أنتاجعل طفلك يروي لك قصة  •

اطلب من طفلك أن يختار صورة من كتاب أو مجلة ويكتب عما يراه  •

 .فيها

 ركز أكثر على العملية.

 .قلل التركيز على المنتج

 اسمح لطفلك بالكتابة من دون أن يقلق بشأن خط يده. •

بدالً من ساعد طفلك في التركيز على كتابة أفكاره على الورق،  •

 التركيز على تكوين الحروف أو تهجئة الكلمات بشكل صحيح.

لالزمة مواد االقّدم له 
 لكتابة.ل

اعِط طفلك أقالم الحبر، وأقالم 
دفاتر ورصاص، واألوراق، ال

المالحظات و/أو دفتر كتابة 
 المذكرات اليومية.

 شارك رسائل البريد غير الهامة والفهارس والمجالت القديمة مع طفلك •

 ليكتب عليها.

 شّجع طفلك على االحتفاظ بدفتر للمذكرات اليومية. •

  اسمح لطفلك بأخذ دفتر المذكرات اليومية معه عندما تأخذه في نزهة

 وشجعه على مشاركة ما يكتبه.

 .امنح طفلك الوقت للتوقف والكتابة أو رسم ما يراه أو يشعر به 

 زل."اقرأ" مذكراته اليومية معه عندما تصالن إلى المن 

 .الكتابة الناشئة فهم مهارات 

 .بداية مهارات الكتابة

 ".الكبار"الخربشة أو الرسم أو تقليد طريقة الكتابة التي يستخدمها  :أولاً •

نسخ الكلمات من الكتب، أو الملصقات، أو علب حبوب الفطور  :ثم •

 .إلظهار المعرفة بتكوين الحروف ومفهوم الكلمات

الرسم وكتابة سالسل من الحروف العشوائية إليصال رسالة  :وبعدًذلك •

 .معينة

ا •  .مطابقة الحروف مع أصواتها لكتابة الكلمات :أخيرا

• . 

 

، من قبل المركز الشامل في (OESE)ضمن مكتب التعليم االبتدائي والثانوي ( PGSS)تم تطوير محتويات هذا المستند بمنحة من وزارة التعليم األمريكية من خالل مكتب خدمات دعم البرامج والجهات المتلقية للمنح 
وقد تحتوي هذه المواد على آراء وتوصيات العديد من الخبراء . وتحتوي هذه األخيرة على الموارد التي يتم توفيرها لراحة القارئ. S283B190013بموجب المنحة رقم ( ICF)من اتحاد التوجيه الدولي  8المنطقة 

ال . االتصال والمواقع اإللكترونية للمعلومات التي تم إنشاؤها واالحتفاظ بها من قبل المنظمات العامة والخاصة األخرى، وعناوين جهات (hypertext)المتخصصين باإلضافة إلى روابط إلكترونية للنص التشعبي 
ردة في هذا المستند بالضرورة مواقف أو سياسات وزارة وال تمث ل اآلراء الوا. تتحكم وزارة التعليم األمريكية بدقة أي معلومات خارجية مدرجة في هذه المواد وال مالءمتها أو حسن توقيتها أو اكتمالها أو تضمنها

 .ي هذا المستند وال يجوز استنتاجهاوال ُتقصد أي موافقة رسمية من وزارة التعليم األمريكية على أي منتج، أو سلعة أو خدمة، أو مؤسسة، أو منهج أو برنامج تعليمي مذكور ف. التعليم األمريكية

 central/parents-https://www.rif.org/literacy :مصادر ألولياء األمور للقراءة والكتابة

ا اب الصغار جد   en.pdf-https://www.readingrockets.org/pdfs/edextras/60195 :تقديم الدعم للُكتَّ

 home-writing-work/families/support-https://www.naeyc.org/our: األنشطة والمشاريع

 
 
 

 للحصولًعلىًالمزيدًمنًالمعلومات
األساسية في تعلم القراءة  الممارسات التعليمية

 مرحلة ما قبل الروضة والكتابة في وقت مبكر:
 

https://literacyessentials.orgً

 عائالت
 فياألطفال 

 مرحلة ما قبل الروضة

https://www.rif.org/literacy-central/parents
https://www.readingrockets.org/pdfs/edextras/60195-en.pdf
https://www.naeyc.org/our-work/families/support-writing-home

