
الكتابة على ولدك مساعدة
فيها تشعر التي الكتابة ميادين في ولدك ساعد خبيًرا. تكون أن المطلوب ليس
عن بذلك تحدث معه قيامك ولدك. وعند الكتابية مع بالثقة. شارك خبراتك

األنشطة من المنزل في اجعل الكتابة يقرأه. تتوقع أن ومن تكتبه ما كتابة سبب
الهادفة لك ولولدك.

مستوى ذلك يحدد ألن سبب الكتابة وعن عّمن يكتب ولدك يعرف أن المهم من
بالقيام للولد لتذكيره الوالد يتركها التي فالرسالة التي يكتبها. القطعة وشكل
عن رسالة تكتبها إلى وأسلوًبا المنزل تختلف شكًال إلى وصوله لدى ما بأمر

عائلي. احتفال لحضور فيها تدعوها عمتك

الكتابة؟ على ولدي أشّجع أن أستطيع كيف

مالحظات واعطه لك كتبه ما قراءة منه اطلب أو ولدك يكتبه ما اقرأ •

لكذا". أحب طريقة وصفك فعًال "إنني مثل إيجابية،

كلمات أصعب. هجاء كيفية واشرح جديدة كلمات كتابة لمحاولته امدح ولدك •

لكتابة أفالم كاتب قصص أو مؤلًفا يدعو الذي السبب الولد عن تحدث إلى •

التي اآلراء األفكار أو هي ما معّينة. بطريقة فيلم أو مسرحية أو كتاب
هدف الكاتب؟ هو يعرضها؟ ما

إلى معه ويحضرها المدرسة في ولدك يكتبها التي عن األشياء وتحدث إقرأ •

البيت.

والواضحة. األنيقة للكتابة ولدك امدح •

مثل الكلمات ألعاب العب الهجاء ومعاني الكلمات على القدرة تطوير بغية •

المتقاطعة. والكلمات Scattegoriesو Boggleو Scrabbleو I Spy

المنزل؟ الكتابة في في أساعد يمكنني أن كيف

يصنعها. أو يصممها التي األشياء بأسماء ملصقات يضع ولدك دع •

تعليقات يكتب ودعه ولدك مختلفة مع دفتًرا بقصاصات أو صور ألبوم اصنع •

الصور والرسوم. تحت

مفّكرة مثل الهامة عن األشياء يومية على االحتفاظ بمفّكرة الولد شّجع •

اإلجازة.

العائلة. حياة من طبيعًيا والرسائل والقصص جزًءا المالحظات كتابة اجعل •

كفروض لديه تكون التي الكتابية المهمات في ولدي مساعدة أستطيع كيف
منزلية؟

عن يخبرك أن منه أطلب المهمة. هذه إعطائه سبب فهم على ولدك ساعد •

عمله. المطلوب

واستخدام والكتابة للرسم الورق من مختلفة أنواع استخدام على ولدك شّجع •

والرصاص وأقالم الناشف الحبر أقالم مثل الوسائل متنوعة من مجموعة
العريضة. التلوين وأقالم التلوين

والتكّلم  والهجاء والكتابة القراءة - على

ولدك تساعد كيف
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فدع ولدك في البيت كومبيوتر جهاز أو طابعة لديك آلة إذا كانت •

يستخدمهما.

وأقراص المرادفات وكتب كالقواميس المصادر استخدام على ولدك ساعد •

واإلنترنت. بالكومبيوتر الخاصة المعلومات

المطلوبة لتلك المصادر فهم على ساعده ما مهمة تنفيذ ولدك يبدأ قبل أن •

الولد إلعداد إرشاد بهدف المهمة وطرح أسئلة عن بالتحدث المهمة وذلك
خطته.

في الكلمات هذه مًعا عن وابحثا خطًيا الفنية إلى الكلمات انتباهه الفت •

القاموس.

رسوم شكل على المعروضة المعلومات واستخدام فهم على ولدك ساعد •

عادة ُتستخَدم التي من األشياء وهي أو رسوم، إيضاحية أشكال أو بيانية
الكتابية. للمهام

ومقروءة. أنيقة الكتابة بطريقة على ولدك شجع •

والتكّلم  والهجاء والكتابة القراءة - على

ولدك تساعد كيف

ولدك كان  إذا
يواجه
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إلى تحدث
المعّلم.


