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1. وضع الحروف بالترتيب 
قم بغناء »أغنية الحروف األبجدية« 

وضع مكعبات الحروف على لوحة البناء 
بالترتيب الصحيح. اطلب من األطفال 

رسم كل حرف في الهواء أو على ورقة.

2. ابحث عن »إخوة« أو »أخوات« 
الحروف الكبار 

اختر بطاقتين أو ثالث بطاقات  من 
بطاقات الحروف واطلب من األطفال 
إيجاد مكعبات الحروف الكبيرة التي 
تطابق الحروف الصغيرة المطبوعة 

على البطاقات. بعد ذلك، أضف المزيد 
من الحروف الصغيرة إلى النشاط حتى 

تكتمل الحروف األبجدية.

3. تكوين قصة قصيرة 
دع كل طفل يختار بطاقتين أو ثالث 

بطاقات ثم االستعانة بالصور الموجودة 
في تلك البطاقات لتكوين قصة قصيرة. 
شجع األطفال على النظر في البطاقات 
وإيجاد كلمة أو كلمتين رئيسيتين كانت 
مذكورة في القصة. ال تنّس أن تطلب 

منهم التفكير في الحروف التي تبدأ بها 
هذه الكلمات الرئيسية.

4. الحروف الساكنة والمتحركة
قم بتصنيف الحروف إلى حروف ساكنة 
ومتحركة. جمع كل طفلين سوًيا، واطلب 

من أحدهما اختيار كلمة من بطاقات 
الحروف وتهجئتها. اطلب منهم إخفاء 

الحرف المتحرك خلف النافذة، في حين 
يحاول الطفل اآلخر تخمين الكلمة )شاهد 

المثال الموجود على الجانب األيسر(.

5. تهجئة األسماء 
اطلب من األطفال تهجئة أسمائهم ثم 

محاولة تهجئة اسم واحد أو اسمين من 
أسماء أصدقائهم. هل يبدأ اسم أي زميل 

لهم في الفصل بنفس الحرف األول 
السمهم أو أسماء أصدقائهم؟

اكتشف المزيد في
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تساعدك بطاقة النشاط هذه على تعريف األطفال ممن هم دون سن المدرسة على مجموعة »الحروف«. ُصممت األنشطة لكي 
يتعرف األطفال على المجموعة. وبعد االنتهاء من هذه األنشطة، يمكنك إنشاء المزيد من التجارب التعليمية الممتعة المتعلقة 

.LEGO® Education بالحروف من خالل الدمج مجموعة »الحروف« مع حلول التعلّم المبكر األخرى من

أهداف التعّلم 
سيتمكن األطفال من:

القدرة على معرفة األبجدية اإلنجليزية	 
القدرة على كتابة األحرف الكبيرة والصغيرة 	 

ومطابقتها
تحديد الصوت اللغوي في الكلمات )أي 	 

الحروف الساكنة والمتحركة(
القدرة على تهجئة الكلمات البسيطة	 
القدرة على وصف األحداث المألوفة، من خالل 	 

التشجيع والدعم 
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