
  ،حضرة األهل الكرام
  !مدعمكبحاجة إلى  مطفلك

  
  

العالج اللغوي لتعلم أكبر عدد ممكن من جلسات بحضور حاليا  إن طفلكم يقومون ، كما تعلم
وستقوم  أو قرصنة في معجم اللغة "Wortschatzsammler"هذهالكلمات الجديدة. وتسمى طريقة العالج 

جنس (بنفسه / حسب  __________ اسم الطفل) على اكتشاف كلمات بنفسه( ___________ مبتعلي
تشافها تعتبر جلسات العالج. كل كلمة جديدة يقوم الطفل باكبين ما حفظها خالل األسبوع الطفل) و

 .كنز
 

من أثناءالعالج لصيد الكنز ع أنواع النصائح والحيل المفيدة جمي مسوف يتعلم طفلك
. الهدف من البحث عن الكنز هو جمع أكبر عدد ممكن خالل دمية يدإسمها توم القرصان

 .األشياء والكلماتمن 
 
يكون هذا العالج ناجحا فقط إذا تعلم طفلكم أيضا صيد كلمات جديدة خارج العالج أي س

خالل الحياة اليومية. سيحتاج طفلكم إلى مساعدتكم في الواجبات المدرسية، كل 
م في المدرسة خالل األسبوع وفي المنزل خالل أسبوع: سيكون طفلكم قرصانا في المعج

 .عطلة نهاية األسبوع
 

كلمتين   -: في نهاية كل أسبوع ، يجب أن يقوم طفلكم بجمع قطعتين من الكنزالواجبات المدرسية
يقوم األطفال باكتشافه يجب أن  ويجب على الطفل أن يعرف معناها. كل كنز -(سابقا)غير معروفتين 

 الكنز األسبوعي (أدناه).يدون في جدول 
 

تقدم هذه الرسالة بعض األمثلة عن كيف يمكنكم دعم طفلكم أثناء صيد الكنوز في 
 عطلة نهاية األسبوع.

  
ال تحتاج إلى تنظيم أي أنشطة خاصة أو مميزة لصيد الكنز في عطلة نهاية األسبوع. في الواقع ، 

م طفلك الج هو تحفيز االهتمام الذي يشعر بهللعمن األفضل عدم اإلقدام على: أحد األهداف الرئيسية 
على سبيل المثال أثناء التسوق  -األشياء الجديدة والكلمات المعروفة خالل الحياة اليومية تجاه 

، عند زيارة الجدة أو  أيام السبت ، أثناء محادثة عادية في وقت تناول الطعام مع أحدهم
 هدة التلفزيون ، عند ، أثناء مشااألصدقاء

 .. اإلخوة ، أو عند اللعب مع الوالد   العبث مع
 
 

 :"البحث عن الكنز"ـكيف ومتى عليكم دعم طفلكم ب
 ذكروا طفلكم بواجباته المدرسية.

في األشياء التي يعرفها و ال يعرفها أو ابحثوا في محيطكم مع طفلكم واطلبوا منه التفكير 
  إلطالق)بإمكانه وليس بإمكانه التعرف إليها(اآلن أو على ا

امدحوه ، فعن كلمة جديدة مطفلك معلى طرح األسئلة حول هذه األشياء! عندما يسألك مطفلك واعشج 
 اليومية: م القيام بذلك في أي وقت خالل الحياة! يمكنكعلي ذلك

منتج أو نشاط كل طعام أو  يمثال عند ذهابكم للتسوق معا / في السوق: هل بإمكان طفلكم أن يسم  
ثقيلة ، أو أطعمة مجلدة ،  ناوزأ، صابون صلب ،  شرائح الرنجة؟ (على سبيل المثال: تقومون به

 )ما إلى ذلكو
تسمية كل قطعة من معدات الطبخ؟ هل يعلم لماذا تستخدم كل  ممثال أثناء الطهي: هل يستطيع طفلك 

منها؟ هل يمكنه تسمية الطرق المستخدمة في الطهي؟ (على سبيل المثال: هراسة البطاطا ، الخفق، 
 ، وما إلى ذلك) سلقال
ي أيحدث تسميتها؟ هل  مقطعة مالبس ال يستطيع طفلك أحد الركابيرتدي مثال في محطة الترام: هل  
سبيل المثال: مكيف هواء معطل ، ضباب الزجاج ، وما إلى  ؟ (علىء مثير لالهتمام أو غير عاديشي

 )ذلك
مثال عند زيارة األقارب: هل هناك أي أشياء في منازل أقاربكم ال يستطيع طفلكم تسميتها؟ هل  

،  دبوس مزخرف؟ (على سبيل المثال: تسميته ولكن ال يعرف ماهية فائدته مهناك أي شيء يمكن لطفلك
 شجرة العائلة ، وما إلى ذلك)

 
مكن لطفلكم البحث عن أنواع مختلفة من الكنوز. ليس بالضرورة لهذا الكنز أن يكون شيء غير ي

معروف. األنشطة غير المألوفة أو الصفات مثل "المجمدة" أو "المدللة" يمكن أن تكون أيضا كنزا 
التي بكل بساطة يقوم طفلكم بجهد لتذكرها (على سبيل ، باإلضافة إلى الكلمات الطويلة والصعبة 
م على طفلك واعالكلمة ببطء وبشكل واضح وشج  وانطقاالمثال: "الجنسيات"). للكلمات الصعبة: 

 الخدعة السحرية! إظهار
 
 



 
 ثنائي اللغة: مإذا كان طفلك

،  لكنج. إلى العالية) الثانية (غير األلمان ممن لغته أيضا إحضار كلمات جديدة ميمكن لطفلك
 معهم للعالج! م على اكتشاف الكلمة األلمانية المناسبة وإحضارهاطفلك ساعدوا

 
 سوف يقوم طفلكم بإحضار "جدول الكنز األسبوعي" التالي معهم:

 
  السبت

 
  األحد

 
 في المدرسة) نز من مدرسة القرصان (تتم تكملتهك الثالثاء

 
 في المدرسة) تكملتهنز من مدرسة القرصان (تتم ك الجمعة

 
 
 

 :كتابة كنزين قام باكتشافهما خالل عطلة نهاية األسبوع مهنا ، يجب على طفلك
 

مكافأة الكتشاف ومعرفة معنى كلمات جديدة: لملء "جدول الكنز األسبوعي"  بكنزهم وإحضاره للعالج 
الخاص بهم. إذا كان القرصنة في معجم اللغة طوابع بختم القرصان على دفتر  ، سوف يكافأ طفلكم
 !القرصنة في معجم اللغةتماما بنهاية العالج ، فسيحصل طفلكم على شهادة  دفترالطوابع ممتلئ

 
  

  !ا في معجم اللغةناجح  قرصانا ساعدوا طفلكم ليصبح
 
 

 !الرجاء عدم التردد باالتصال بي في حال وجود أي أسئلة
 
 

 مع أطيب التحيات،
 

__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


