
 أنشطة ثقافية لألطفال و األسرة 
 

 ألعاب لوحية ، ألعاب جماعية :  -1
 

 إلى أكثر( : انظرالى الورقة المرافقة في النموذج.  2اللعبة األولى )من   ++
 حدة. اختر حرفًا ، واعثر على كلمة تبدأ بهذا الحرف. الجواب الصحيح يستحق نقطتين. إذا وجد شخصان نفس اإلجابة ، فسيكون لكل منهما نقطة وا

 A  مثال الحرف
 arbre, avion, amiمثال الجواب 

 
ة يجب على الطفل الراسم أن يجعل اآلخرين يجدون ما كان  فراشة، تفاح    ++ اللعبة الثانية : اختر واحدا من اطفال ليبدأ برسم شيء معين )عصفور. 

 يرسمه . أول من يجد ما يوحي اليه الرسم، يصبح بدوره رساما . 
 

 تمارين ممتعة للقراءة :  -2
 

د العثورعلى  كلمات يجب أن يجدها الطفل في القاموس. شغّل العد التنازلي. توقف عن  5-3++ البحث عن كلمات في القاموس : أكتب على ورقة من 
 جميع الكلمات. أطلب من الطفل قراءة الكلمات بسرعة وبشكل جيد. 

 
عبة.  ++ إعطاء نص قصير باللغة الفرنسية للطفل )صفحة من كتاب على سبيل المثال(. اجعله يقرأها بصمت عدة مرات ، وساعده على فك الكلمات الص

 النتيجة و الوقت النهائي. كرر نفس التمرين في اليوم التالي بنفس النص ثم ابدأ العد التنازلي. لكل خطأ ، قم بإزالة نقطة. سجل 
 

   أنشطة للممارسة اللغوية :   -3
 

ليق  اجعل األطفال يشاهدون حلقة من الرسوم المتحركة "الصامتة" ألول مرة. ثم أعد تشغيله وأخذ فترات راحة منتظمة لتطلب منهم الصرد و التع ++  
  على ما شاهدوه.

  بعض األفكار من الرسوم المتحركة إليك 
 

Shaun the sheep on Netflix or youtube،  
Pingu on youtube ،  

La linea on Youtube 
 

األسماء  تسمية األشياء "اعثر بسرعة" : اذهب مع األطفال إلى غرفة واطلب منهم تسمية جميع األشياء التي يرونها في دقيقة. من وجد أكبر عدد من  ++  
 فاز في الجولة 

 ...( صابون . - حوض  - موقد  -فرن    -قدر    -طماطم    - مكرونة  - قم بتغيير الغرفة وابدأ من جديد. )مثال في المطبخ: أرز  
 

 (Casserole, fourchette, assiette, café, thé beurre, etc  ).- . 
 

 قصة ++ أكمل النص "دعنا نروي معا" : اختر بداية لقصة خيالية ، واطلب من األطفال أن يتخيلوا التسلسل بدورهم باللغة الفرنسية اإلتمام ال
 

 تمارين رياضية :  -4
 

روابط التي يمكنك البدء بها على الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو التلفزيون ومتابعتها مع األطفال :  ++ اليوغا في المنزل : إليك بعض ال
https://www.youtube.com/watc 

  v=YXUuylMgK4Q؟
https://www.youtube.com/watch؟v=50COO3ugplM&list=PLWZvDIZRM9vwTr1bjd1dRZt6X 

 
 أنشطة للطبخ :  -5

 
 عائلتك. " ، يمكنك إعدادها معAu 10  ،rue des jardins++ ستجد ،في وثيقة مرافقة لهذه األنشطة، بعض الوصفات الرائعة من كتاب "

 ++ روابط مفيدة أخرى في غاية األهمية إلبقاء األطفال مشغولين مع أنشطة ثقافية: 
http://www.momes.net/ https://www.jeuxpedago.com/index_c.html 

 
 يسمح لك بمتابعة تعليم أطفالك أثناء اللعب.   ++ رابط 

https://www.logicieleducatif.fr / 
 

 ++ رابط يقدم ألعابًا بسيطة يمكن استعانة بها دون معدات ، للعمل على اللغة المنطوقة أثناء المرح : 
materiel.htm-sans-transitions/activites-et-astuces/routines-et-s/trucshttps://www.educatout.com/outil   . 

 
  فكرة مسلية عن يوم : منفصلين ولكن معًا! -6

JeResteALaMaison # 
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 )بمبادرة من مجلة تشيكا لألطفال( 
 

 هي "الرسم التشاركي".   ++ الفكرة
 tchika.fr/maison+اوال: انزل الرسم من المورد  

 +ثانيا: ارسم "سأبقى في المنزل" داخل الرسم الذي قمت بتنزيله 
 يمكنك وضع نفسك وعائلتك أو تصميم منزل مضحك على هذا الرسم   +ثالثا:

 وسنقوم بتجميع رسومات جميع التشيكات والتشيكيس)األوالد والبنات (لصنع منزل عمالق.  tchika@tchika.frأرسل الرسم الخاص بك إلى   +رابعا:
 

http://tchika.fr/maison
mailto:tchika@tchika.fr

