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    معا
  

   كل خطوة

 المنزل  في للتعلم مساحة خلق
 للتعلم؟  مساحة  إنشاء  إلى  نحتاج  لماذا
 . المنزلي التعليم طبيعة

  الذي المكان فإن ، ضيقة المساحة كانت إذا حتى.  المنزل في للتعلم مساحة إنشاء يشمل  وهذا ، الروتين مع األطفال يزدهر 
.   االن بها نمر  التي مثل مقلقة فترة خالل واالستقرار  األمن بناء في للمساعدة ضروري  بانتظام  والتعلم العمل  فيه لألطفال يمكن

 الرياضيات على للتعرف األساس توفر  و الطهي مثل األنشطة حتى -  األطفال لتعليم فرًصا المنزل في التجارب من العديد توفر 
 . والعلوم

 . طفلك تعلم مع التواصل بإعادة لك يتيح
  حتى ، طفلك على التركيز  لك يتيح.  طفلك مع التواصل إلعادة  الممتازة الفرص بعض هناك ولكن ، عادي غير  وضع هذا نعم 

 . أطفالك مع التعليمية وخبراتك معرفتك لمشاركة رائعة فرصة أنها كما.  تعلمه كيفية فهم لك تتيح ، يوم كل ساعات لبضع
 . التسلية و التعيلم يجمع مكان هو المنزل

 يساعدهم المنزل في التواجد فإن ، ذلك ومع  المدرسة  من المنزل إلى يعودون عندما األطفال إرهاق يتم األحيان من كثير  في
  أو العمل طريق عن تعلمهم الطالب يُظهر  عندما فعالية األكثر  التعلم يحدث.  حدود بال مكان، كل في يحدث التعلم ان فهم على
  بناء على يساعد ، تعليمك دور  توليهم خالل من حتى ، معرفتهم لمشاركة فرصة األطفال منح إن.  اآلخرين تعليم طريق عن

 . الذاتية وكفاءتهم ثقتهم
 . أولوية هو التعلم أن فكرة  يعزز

 لهم ويتيح لمعرفتهم باالحترام إحساًسا يظهر  كما.  به   الخاصة التعلم ملكية يمنحه للتعلم مخصصة بمساحة طفلك تزويد إن
 ما حسب ، تعلمهم عن المسؤولية لتحمل النضج بناء على تساعد المنزل في وراحتهم استقالليتهم كما.  بتعليمهم  تهتم أنك معرفة

 . مناسب هو
 . باإلنجازات لالحتفال فرًصا يوفر

  اغتنم.  إنجازاتهم على والمكافآت التقدير  إلى بحاجة لكنهم ، التوقعات مستوى إلى يرتقون ، صحيح وبدعم ، األطفال يزدهر 
 . مكافآت و شهادات باستخدام بالنجاح واالحتفال معك  األهداف بمشاركة لألطفال للسماح الفرصة

 . المشاركة من األطفال يتعلم

  أيًضا التكنولوجيا تسمح.  األصغر  األشقاء تعليم في المساعدة سنًا األكبر  لألطفال يمكن ، طفل من أكثر  لديها التي العائالت في
 . أقرانهم مع التعلم بمشاركة لألطفال
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    معا
  

   كل خطوة

    اإليجابية  المنزلي التعلم بيئة تعزيز كيفية

  
  

 فعالة تعليمية مساحة إنشاء
 قم ، الطعام طاوالت تستخدم كنت إذا.  التعلم في تساعد  و الفوضى من وخالية نظيفة المساحات تكون أن يجب •

 .الجلسات نهاية إلى لإلشارة للوجبات التعليمية المواد بترتيب

 . وينتهي موضوع كل يبدأ متى يعرفوا حتى زمني جدول إلى الوصول يمكنهم األطفال وأن روتين وجود من تأكد •

 . الدراسة عند استخدامها وعدم المناسب بالشكل عليها اإلشراف يجب ولكن للتعلم فرًصا الشاشات توفر  •

 المرجح فمن ، اليوم في دقيقة 15 لمدة حتى  تقرأ  رآك إذا ، لطفلك إلهام مصدر  اكبر  أنت - النموذجي التعلم سلوك •

 . يقرأ أن

  سنوات 6 و 5 بين أعمارهم تتراوح الذين سنًا األصغر  لألطفال يمكن - منتظمة راحة فترات إلى األطفال يحتاج •

 .   التنفيذية مهاراتهم على بناءً  ونضجه الطفل عمر  تقدم  مع يزيد وهذا دقيقة 15 لمدة عادةً  التركيز 

 

  

كز عىل نصائح للقراءة مع األطفال.   ي الجزء التالي سنر
 فر

 
 . akeb@iiuk.org اإللكتروني البريد عبر  AKEB بـ االتصال يرجى استفسارات، أية لديك كانت إذا
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