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 یاضیاتربتعلّم ال ولديكیف أساعد 
 

لریاضیة ھي معرفة القدرات ا. مشيوال تعلّم الكالمب الحال ھو نمو الطفل كما التفكیر الّریاضي ینتمي الى
 .ولألنشطةاإلدراك الواعي لالتجاھات وللبیئة ، كذلك والتّعامل معھا األشكالواألرقام 

 لریاضیات عندما تأخذون أسئلتھ على محمل الجّد، كذلكمسار تعلّمھ لبإمكانكم كأھل مساعدة ولدكم في 
 معھ ودفعھ للقیام بأعمال بمفرده.  تحدثعندما تقومون بال

 
 الیومیّة ألوضاع الحیاتیةمن ا نشطة ریاضیّة مختلفةأل الولد معلُّ ت

 في األعمال الیومیّة: یشارك عن قصد دع ولدك
من المربع یمكن عمل  -المائدة. سنكون ستّة أشخاص على مائدة الّطعام. طّي المحارمتحضیرب -

  مثلّث. 
غرام من الّسكر،  200بیضات،  4عن الّطبخ: نحن بحاجة الى  سویّة" تحدثوال ھالّطبخ معب -

 ملعقة ملح. 
بقطع المقانق الى شرحات، بسكب كوب قطع تفاحة الى نصفین وكل نصف الى قسمین آخرین، ب -

 من الحلیب إلخ. 
 .عند شراء األغراض بإعطائھ مبالغ صغیرة لیدفعھا بنفسھ -
 االتصال بالھاتف.بكبس األزرار عند  -
 بالتحدث عن األوالد وعن أعمارھم خالل حفالت أعیاد المیالد. -
بَحّث األوالد على القیام بأنشطة مثال": بأخذ حفنة صحیحة (كمشة ید) من الزبیب، بملء كیس  -

 بالمكسرات أو بقلوب الشوكوال بكمیة صحیحة. 
 

 الفترات الزمنیة عن األعداد واألحجام والولد  تساؤل
 :منھا علیھ األسئلة مثال" التالیة اطرحعن إجابة أو  معھ ابحث
 ائق الذرة في العلبة؟قعدد النجوم في السماء؟ كم ھو عدد رھو كم ھو عدد األحجار ھنا؟ كم -
 ما ھو حجم ھذه الشجرة؟ ما ھو وزنك؟ ما ھي كمیّة الماء التي یسعھا المغطس؟   -
 عید میالدك؟كم عمر ھذه الشجرة؟ كم سیمر من الوقت بعد لحین  -

 
 ألرقامل الولد عدّ 

 :التي یكون فیھا أعداد من مّرة ألخرى من المناسبات استفد
 عدد األشخاص؟ھو كم  -عند وصول الزوار -
 كم نافذة یحتوي ھذا المبنى؟ -
 حلزون أو األصداف التي جّمعھا.بیوت ال عدّ  -
 ھل بإمكانك إحضار ثالثة تفاحات لو سمحت؟ -

 
 ما مّر معھعن ولدعابات وللقصص لالولد  سرد

 یستخدم الولد األنشطة الّریاضیة خالل اللّعب
  إلخ. «Leiterli-Spiel»أو «Eile mit Weile»ألعاب النرد، مثال"  -
  رمیتھ بالنرد؟ كم ھو الرقم الذي -
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 ألشیاء خالل األشغال الیدویةلألشكال ولالولد  استخدام
الدائرة والمثلث والمربع والمستطیل األنشطة واألشكال واألشیاء ( ألشغال الیدویة عنتحدث معھ خالل ا

 والنرد والشكل الكروي واألسطواني)، التي تنتج عن القّص أو الطوي أو اللزق أو العجن:
 بطّي مثلثا" من خالل المربع. -
 بفعل دائرة أوال" لقص سقفا" للبرج.  -
 بفعل كریات ونرد من العجین المملّح.  -
 لصنع سیارات مثال".  -ككرتون محارم الحمام أو العلب الكرتونیة إلخ. -للرمي باستخدام مواد  -

 
 وسكك الحدید  Legoقطع الأعمدة البناء وشیاء" بواسطة ألبناء الولد عبر أفكاره الخاصة 

، كذلك الخاص خیالھ منتركیب األشیاء بحریة للولد مكانا" لذلك.  یجب أن تتاح للولد إمكانیة ا إعطاء
 .رسم المعدّ ارات وأبنیة حسب الیس بتركیب

   من سیقوم ببناء أعلى برج؟ -
 

 تعلّم الولد لمحتویات المكان
مائیة (ممكن أیضا" ي فعل مجارٍ عبر  الماء عبر فعل بحیرات في صندوق الرمل أو یستعملدع ولدك 

 بز.المساعدة بالخَ وعیة أو األأیضا" بملء وبقصبة الشرب)، 
 

 تعلم الولد لالتجاھات في األماكن الكبیرة 
 :اتجاهیوجد في أي  ما تكون معھ خارج المنزل حول ماذاتحدث مع ولدك عند

 أین توجد محّطة القطارات اآلن؟ أین یوجد منزلنا؟ -
 توجد المدینة؟ اتجاهھل تعرف بأي  -
 .ل الرحالتبالبحث عن الطریق على الخریطة خال -
 التي نسكن فیھا: أین نسكن؟بالنظر الى خریطة القریة  -

 
ال یجب على الولد تعلّم الحساب غیبا".  الولد بحاجة لتخیّل األرقام واألنشطة الریاضیّة. لمساعدتھ على 

عّما  والتحدثفھم ذلك بشكل أفضل، یكون غالبا" ھو استخدام األشیاء ولعب األدوار في مواقف معیّنة 
 یفعلھ. 
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