ّ
ن
والتخمي لدعم تعلم اللغة
لنمرح معا :ألعاب الحدس
„الساحر الصغي ,ماذا يوجد ن يف حقيبتك؟“

ز
تختف من ز ز
مساعدت
الميل ز يف حقيبته السحرية .هل يمكنك
كثية
أوه ال ،الساحر
الصغي جعل أشياء مختلفة ر
ر
ي
ي
شء من الحقيبة مرة أخرى؟
الستحضار كل ي

األشياء المطلوبة :

كبي أو حقيبة
كيس ر
ز
ز
أشياء تستخدم يف الحياة اليومية (انظر يف الصفحة التالية)
ً
اذا كان متوفرا :مقص ،الصق وأقالم

ز
ه).
الت تستخدم يف الحياة اليومية ويخمنها (يلمس األشياء ويحزر ما ي
يجب عىل الطفل أن يستشعر األشياء ي
من خالل طرح األسئلة ،يمكنك تعزيز لغة طفلك! يمكن لعب اللعبة بلغتك األم أو باللغة األلمانية!
ً
بالطبع يمكن أن يلعب العديد من األطفال معا.
ز
كبي أو حقيبة ويتم
التحضي :يتم وضع أشياء تستخدم ف الحياة اليومية (فرشاة األسنان ،التفاح ،جوارب ،الخ) يف كيس ر
إغالقها.
ً
ّ
السحرية:
 .1البدء :يقوم الطفل باستحضار شيئا من الحقيبة أو الكيس .لفتح الحقيبة ،يجب أن يقول التعويذة

"أيها الساح الصغي ،أيها الساح الصغي ،ماذا يوجد ف حقيبتك؟
ّ
بيف – باف – بوف ،افتح أيها الكيس السح ي!"
ً
بي
طفل أن يمد يده داخل الكيس وأن يست تتمات تتع ما ف داخل الحقيبة.
 .2قبل أن يس ح حححب الطفل ش ح ححيئا ما :يس ح ححمح لل
يمكنكم طرح أسئلة" :ما الذي يوجد ز يف الحقيبة؟" أو "بماذا تشعر؟"
 .3يقوم الطفل باإلجابة عىل السححلال ويسححمح له بأخذ القطعة من الحقيبة" :يوجد تفاحة ز يف الكيس "" .معجون
األسنان و فرشاة األسنان موجودة ز يف الكيس "
ُّ
رز
شء ما .الطفل يقوم بطرح األسئلة.
 .4تبادل األدوار :يسمح
للبالغي بتحسس الحقيبة واستخراج ي

أسئلة محتملة:
"ماذا يوجد ز يف حقيبتك السحرية؟"
"ماذا ّ
الصغي ز يف حقيبته؟"
خبأ الساحر
ر
"لماذا ّ
الصغي ورق المرحاض؟
خبأ الساحر
ر
الصغي إىل ساعة؟"
"من أجل ماذا ِ(ل َم) يحتاج الساحر
ر
"كيف هو ملمس األشياء داخل الحقيبة؟"

ّ
ّ
يجب أن التكون لعبة دعم التعلم اللغوي اختبارا للمفردات أو بناء الج َمل! تحدثوا والعبوا مع أطفالكم
بشكل طبيع وعفوي!

ورقة عمل:
للمراجعة ،يمكن للطفل استخدام الورقة المرفقة.

إرشادات:
 قص المجسمات لصق المجسمات وتلوينهاّ
ز
 -التحدث حول األشياء (انظروا إىل األسئلة يف األعىل)

مساعدة:
للتأكد ،تجدون هنا كل ّ
الصور مع التسمية الصحيحة وأداة التعريف (.)Artikel
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