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اصنع موسيقى من أصوات احليوانات
H. Ellie Falter

هناك العديد من الطرق لتكون مرحا و داعما لتعلم طفلك .وفيما يلي بعض األفكار حول كيفية ربط حب
أطفالك للحيوانات باالستكشاف املوسيقي.
شاهد و أنصت

ابتكر أغنية حليوان

تظهر احليوانات بطرق مختلفة لطفلك على مدار يومه .فقد تكون
حيوانات أليفة ،أو شخصيات يف قصص ،أو قد يكتشفها يف أثناء املشي،
أو تكون جزءا من لعب طفلك التخيلي .شاهد و أنصت إلى أي من هذه
املظاهر.

ساعد طفلك على حتويل مفردات األصوات النامية لديه إلى “أغنية
حليوانات ”.فإنكما معا ميكنكما أن تصنعا حركات أو ترسما صورا
مرتبطة بكل صوت من األصوات التي يصدرها حيوان ما .كما ميكنكما
اللعب بأنواع احليوانات واألصوات املختلفة ،لتكونا من ذلك أغان متنوعة.

اللعب

ابق يف اللحظة أو شاركها الحقا

إذا كان طفلك ميثل ويتخيل أنه أحد احليوانات ،اشترك معه! كن
شريكا مرحا و مضحكا يعطي األفكار ومع ذلك ،دع دور القيادة لطفلك.
شجع طفلك على إدخاله يف لعبه.
وإذا ما صادفكما حيوان ماّ ،

قم بتنمية حصيلة مفردات األصوات لديه.
فنحن غالبا ما نقول إن القطة متوء .ولكن ما هي األصوات األخرى التي
تصدرها القطة؟ اسأل طفلك أسئلة مرحة لتشجيعه على عمل قائمة
أطول من أصوات القطط – وكذلك للحيوانات األخرى .ما هي األصوات
التي تصدرها القطة عندما تكون غاضبة (اخلرخره)؟ وعندما تكون
سعيدة (القرقرة)؟
حقوق امللكية الفكرية للصور الفوتوغرافية
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إنها متعة رائعة للطفل أن يستمتع بأغنية حليوان يف اللحظة ثم يتركها.
ومع ذلك ،فإنه قد يرغب احيانا يف حفظ األغنية حتى يتسنى له مشاركتها
الحقا .صور فيديو قصيرا أو اجعله يرسم بعض الصور ويلصقها بالترتيب
"الصحيح" ،مسجال التفاصيل املهمة يف أغنية احليوانات ملشاركتها مع
اآلخرين .احرص على أن يسود هذه التجربة جو من االسترخاء الدائم
واملرح لكي تدعم منو طفلك املوسيقي وسعادته بعمل املوسيقى.

: H. Ellie Falterهي معلمة موسيقى للطفولة املبكرة وهي أيضا معدة للمعلمني (أستاذة جامعية).
كما أنها بصدد احلصول على درجة الدكتوراه يف تعليم املوسيقى من جامعة كولورادو بولدر.
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