شعبة الطفولة المبكرة *
تقويم نشاط الوالدين  /الطفل
ترجمة جوجل .توقع األخطاء

*.

Sat

Fri
4

5

11

12

مشاهدة !Juneteenthاليوم
قراءة بصوت عال من
Juneteenth for Mazie
by Floyd Cooper.
https://www.youtube.com/
watch?v=NWVTbut7XOM

26
اذهب إلى الحديقة
واقرأ مع طفلك على
العشب .ال تنس وجبة
خفيفة!

قراءة قصة لطفلك ثم
يطلب منه بعد ذلك
أن يروي لكم من
الذاكرة.

شجع على القراءة.
ساعد طفلك على عمل
إشارة مرجعية .تزيين
الورق المقوى .قم
بتغطيتها بورق االتصال.

اطلب من طفلك أن
يملي خطابًا على أحد
أفراد األسرة البعيدين.
دعه يزينها ويرسلها
بالبريد.

العب بالون "الكرة10

الطائرة" مع طفلك
اليوم .عد المنعطفات
وانظر إلى متى
يمكنك االحتفاظ بها
في الهواء!

18
امأل ً
رفا منخف ً
ضا أو
در ً
جا باأللعاب أو
الكتب .ضع عليها
اسم طفلك.

17
اجعل طفلك يعمل
على مطابقة الجوارب ،
أو ضبط الطاولة أو
تنظيفها.

25
علم طفلك أن يقول
"من فضلك" و "شكرًا"
و "على الرحب
والسعة".

يونيو

Wed
2

3

صفق بنمط إيقاع أو
اضغط بقلم رصاص.
انظر ما إذا كان
طفلك يستطيع أن
يكررها.

قم بعمل كتاب عن
طفلك .اجعلها تقوم
بعمل بصمات أيادي
وأقدام بالطالء.

19

Thu

Tue

24
ملء قصاصات من
المواد مع الفاصوليا
المجففة وخياطة لهم
مغلقة .إرم أكياس
الفول معا.

0202

انظر إلى صور األقارب
البعيدين .إذا أمكن ،
اتصل بهم ودع طفلك
يتحدث لمدة دقيقة.

Sun

Mon

تعلم القافية.
“April flowers
bring May flowers. What do May
?flowers bring
”!June bugs

1

9

 8هل لديك عمل طفلك 7

16

14

تعليم طفلك االعصار
اللسان .تكون أحيانًا
صعبة على الصغار ،
لكنهم يبنون مهارات
حركية شفهية ممتعة.

يعد القص باستخدام
المقص مهارة مهمة.
ً
أشكاال هندسية
ارسم
مختلفة واتركه يقطعها.

23
الحديث عن "أفضل"
وجزء "أسوأ" من اليوم
مع طفلك الليلة في
وقت النوم.

30
العب لعبة "الكلمة
األخيرة" .قل " ،النار
ساخنة ولكن الجليد
___؟" يمأل طفلك
الكلمة األخيرة.

اجلس في الخارج
واحسب عدد سيارات
األجرة والسيارات الزرقاء
والدراجات وما إلى ذلك.

على التوازن .اجعلها
تمشي للخلف وتقف
على قدم واحدة
وتمشي في خط
مستقيم.

15
أشر إلى إشارات
المرور أثناء المشي
في الحي .ماذا يعتقد
طفلك أنهم يقولون؟

22
اجعل طفلك يرقص.
انسخ خطواتها .تبديل
األدوار.

اليوم هو يوم
العلم! ارسموا
ولونوا العلم
األمريكي م ًعا.

هل يمكن لطفلك
التفكير في نهاية
مختلفة لقصة مفضلة؟
ماذا تريد أن تفعل إذا
قابلت الشخصيات في
الكتاب؟

13
ساعد طفلك في جمع
شيء من الطبيعة ،
مثل الصخور أو أوراق
الشجر .عدهم م ًعا.

21

20

اليوم هو أطول يوم في
قدوة االستماع الجيد.
السنة .استفد من
ال
عندما يتحدث طفلك ،
ضوء النهار وقم بنزهة
تقاطع.
عائلية بعد العشاء.

 29اصنع الزبدة! استخدم28

مسرحية "سخيف
يقول سيمون" .اطلب من
طفلك التقاط كتلة دون
استخدام اليدين أو
التحدث دون فتح فمه.

6

برطمانًا بغطاء محكم ،
ممتل ًئا في منتصف
الطريق بالكريمة
الثقيلة ثم رجها ثم
رجها.

27
إذا أمكن  ،قم بخفض
قضيب المالبس في
خزانة طفلك حتى
يتمكن من تعليق
مالبسه بنفسه.

