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الرياضيات :إنها مهمة وممتعة

™ M E SSAG E I N A BAC K PAC K
رسالة يف حقيبة الظهر

جرب هذا -متعة الرياضيات يف املنزل
ثالثة أشياء يجب أن تعرفها عن الرياضيات

القياس واملقارنة باستخدام األحذية! اجعل طفلك يستخدم فردة حذاء
كأداة قياس .واسأله" ،هل ميكنك أن تريني أربعة أشياء يف الغرفة أقصر
من حذائك؟ أطول من حذائك؟" استخدم مفردات الرياضيات ،مثل
قياس ،ومقارنة ،وطول ،وأقصر ،وأطول ،ملناقشة طفلك حول األشياء
التي يقوم بقياسها.

الرياضيات مهمة .تُنبيء معرفة الطفل بالرياضيات يف بداية
الروضة بإجنازه األكادميي يف املستقبل بشكل أفضل من القراءة
املبكرة أو القدرة التركيز و االنتباه.
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عش الصناديق! احتفظ ببعض علب احلبوب واملكرونة واألرز ،وعلب
األطعمة األخرى ،اخلالية .اجعل طفلك يجرب الكتشاف أي العلب ميكن
إدخاله يف العلب األخرى .استخدم مفردات القياس ،مثل أطول(أفقياً) ،
وأقصر ،وعريض ،وضيق ،وأطول (رأـسيا) اسأله بعض األسئلة – "هل
ميكن لهذه العلبة [مع اإلشارة إلى واحدة ضيقة] أن تدخل يف تلك العلبة
[مع اإلشارة إلى واحدة أعرض]؟ كيف تعرف ؟

من املهم أن تؤمن بأن طفلك سوف يتحسن يف الرياضيات .هذا
يطلق عليه عقلية النمو .و االعتقاد بأن الناس لديهم مستوى
محدد من القدرة يف الرياضيات وأنهم لن يكونوا أبدا "جيدين يف
الرياضيات" يسمى العقلية الثابتة .ويبذل األطفال الذين يتمتعون
بالعقلية النامية جتاه الرياضيات مزيدا من اجلهد ليتحسن
مستواهم يف الرياضيات.
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استكشف املزيد من األفكار! ميكنك العثور على الكثير من املتعة يف
املنزل بأفكار الرياضيات على اإلنترنت ،مثل "الرياضيات يف احلمام!"
( ،)Math in the Bathو"لعب الرياضيات بالقياس"
( ،)Math Play with Measurementو" 8طرق ملساعدة طفلك على
)
حب الرياضيات!" (Eight Ways to Help Your Child Love Math
على الصفحة الرئيسية ملوقع اجلمعية الوطنية لتعليم األطفال الصغار
( )NAEYC) (NAEYC.org/math-at-homeالتي تتضمن أساليب
االستمتاع بالرياضيات.

هناك طرق عديدة لدمج تعلم الرياضيات يف كل اللحظات اليومية.
ال تتعلق الرياضيات فقط بالعد أو بتسمية األشكال .إن األطفال
ميارسون الرياضيات حني يقيسون أطوالهم ،أو يفرزون (يصنفون)
األوعية إلعادة تدويرها ،أو يبنون أشياء بقطع الليجو ،أو يالحظون
أمناط اإليقاع يف األغاني ،يقارنون بني أحجام الكفوف – هذا إلى
جانب أشياء أخرى أكثر بكثير.
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Adapted from Support Math with Materials in Your Home, by Carrie Cutler (http://families.NAEYC.org/support-math-materials),
and Teachers’ Mindsets about Math (and Why They Matter), by Allison Master.
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