تعطيل المدارس بسبب كورونا:

ماذا يمكن لألطفال أن يتعلَّموا في المنزل
ي الوا ِل َديْن!
عزيز َّ


الطفل عما قُ ِرأ.
ُقرأ له ،إقرأوا له وتحدثوا مع ِ
دعوا طفلكم يختار كتبا ً لت َ



لطفل أن يقرأه بمفرده .فيما بعد دعوه يروي لكم عما قرأ.
اختاروا سويَّأ كتابأ ما  ،يمكن ل ِ



إلعبوا سويَّأ ألعاب البطاقات مثل Uno, Elf raus, 6 nimmt, vier gewinnt, Skat :أو ألعاب النرد أو
ألعاب الحروف مثل لعبة Scrabble :أو ألعاب كتابية مثل لعبة ’’ :مدينة ،بلد ،نهر  ’’...أو ألعاب أخرى مشابهة.



اصنعوا لعبة لعد األشياء مثأل  :كم عدد أرجل الكراسي الموجودة لدينا؟



دعوا طفلكم يصمم ويبني في لعبة  LEGOأو إحدى األلعاب المشابهة ( يمكن مثأل االستعانة بكتيب تعليمات البناء
للعبة) أبدوا اهتمامأ بما تم بناؤه أو تصميمه.



شجعوا طفلكم ليكتب قصصأ او يوميات  ،حتى ولو على الجهاز المحمول أو على الكمبيوتر.
ِ



دعوا طفلكم يشاهد على التلفاز ’’برنامج مع الفأر’’  Sendung mit der Mausالذي يعرض يوميأ ابتداءأ
تخصصة األخرى مثل
من تاريخ  18.3ويمكن مشاهدته أيضأ على اإلنترنت .أو مشاهدة البرامج العلمية أو ال ُم ِ
يدون أو يرسم ما وجده جميأل.
برنامج  KIKAأو ما يشابهه .دعوا ِ
الطفل ِ



قوموا مع بعضكم بتمارين الضرب والجمع والطرح وابتكروا سويَّأ تمارين حسابية أخرى.



صات
ضعوا في متناول ِ
الطفل أدوات من الحياة اليومية مثل العلب والكرتون والشرائط واألوراق واأللوان و المق َّ
واألقالم وأدوات ال َّلصق ليقوم بالرسم وبأعمال ومشغوالت يدوية فنية.



أخرجوا سويَّأ خارج المنزل وقوموا بمشاهدة النباتات والحيوانات  ،ماال يمكنكم التعرف عليه منها قوموا بأخذ
صورلها ثم البحث عنها في الكتب واإلنترنت  ،ثم بعد ذلك تدوين نتائج البحث.



صروا اإلستخدام لوسائل التواصل االجتماعي غير الواقع تحت إشرافكم  ،و َو ِجهوا إستخدام الجهاز المحمول
أح ُ
والتابليت نحو المهام اإلبداعية مثل :تطبيقات صناعة أفالم الرسوم المتحركة  ،إعداد الكتب اإللكترونية  ،البرمجة.



أخرجوا قطع المالبس القديمة و دعوا األطفال يقوموا بتمثيل أدوار و ألعاب مسرحية.



الطفل مهامأ ودفاترأ لأللغاز واألحجيات.
أعطوا ِ
ليقرروا بأنفسهم  ،ما هو
أ َ ْم ِعنُوا التفكير أيضأ ِ
ب :إن إغالق المدارس يشكل فرصة حيث ينال األطفال إمكانيةً أكثر ِ
مهم بالنسبة لهم .وليس دائمأ يتوجب عليهم التعلم تبعأ لرغبات األشخاص البالغين .ولكن هذا ال يعني أن يُترك
األطفال لوحدهم مع وسائل التواصل االجتماعي والتلفاز والكمبيوتر والتابليت وجهاز المحمول.
إذأ :الوالدين يمكن لهم أن يحمسوا األطفال ويقدموا اإلقتراحات لهم ومشاركتهم  ،ولكن ينبغي عليهم قبل كم
شيء أن يسألوا األطفال عن اهتماماتهم وماذا يريدون أن يتعلَّموا أو أن يفعلوا  ،وبعد ذلك التوصل التفاق
مشترك.

فلتتجاوزوا هذا الوقت بخير حال!
رابطتكم المدرسية

www.grundschulverband.de

