


حقائب مليئة برغبة تعلم اللغة! 
تم تحضري مرشوع حقائب سلسلة اللغة ليك تستطيع أنت كويل أمر الحصول عىل نصائح عن كيفية 

اللعب و العمل مع اللغة أنت و طفلك. الحقائب مناسبة لالستعامل خصوصيا إذا كان عند طفلك 

صعوبات يف تطور لغته و إذا عندكم تواصل مع خبري رعاية النطق.

تحتوي كل حقيبة عىل ألعاب تسلية، معّدات للّعب، كتب و نصائح عن ألعاب ال يحتاج املرء فيها 

ملعّدات إضافية. تحتوي كذلك بعض الحقائب عىل قرص مضغوط فيه أغاين و روايات مسجلة، و 

دي يف دي فيه معلومات عن كيفية استعامل محتوى الحقيبة. 

توجد الحقائب يف إحدى املكتبات يف بلديتك. اتصل باملوظفني ليك يساعدونك يف الحصول عىل حقيبة 

إن كنت تريد استعارة إحدى منها.

توجد ستة حقائب مختلفة و تجد هنا معلومات عن ما هي غايات كل حقيبة. إذا كنت ترتدد عن أي 

حقيبة تناسب طفلك، تحدث مع خبري رعاية النطق الخاص بطفلك، أو مدرّس املدرسة التمهيدية، أو 

ممرضة الرعاية الصحية لألطفال أو أمناء مكتبات األطفال.

 خذ معك األلعاب و استعملهم خالل األسبوع، يف امللعب يف الخارج أو رمبا لحظة يف السيارة. 

إن أهم يشء هو أن تقيض وقتا ممتعا مع طفلك خالل استعاملكم للمعّدات!

 www.regionhalland.se/sprakkedjan ملعرفة املزيد بإمكانك زيارة هذا املوقع



حقيبة الظهر »ألفونس«:
تشجع التفاعل اللغوي

كيف  عن  نصائح  تعطي  الحقيبة  هذه  يف  املوجودة  املعّدات  و  األلعاب 
البعض  العاطفي، تقليد اآلخرين لبعضهم  التعبري  ميكن لطفلك العمل مع 
و التحدث عن أوضاع مختلفة ميكن للمرء أن يقع فيها. تعملون مع تعلم 

انتظار دوركم يف ألعاب التسلية و اللعب. 

حقائب الظهر »كروكان« و »سبندل«:
تساعد الطفل عىل تكوين معجم كبري و متنوع 

 مع معّدات هذه الحقائب تلعب أنت و طفلك مع الكلامت و معناها. تتمرنون بطريقة مرسة عىل تعلم العديد من الكلامت، 
ما هو معناها و ما هي العالقة بينها البعض. نحن بحاجة إىل معجم كبري و متنوع ليك نستطيع فهم ما يقوله اآلخرين و ليك ميكن لهم 
فهمنا كذلك عندما نروي أو نصف شيئا ما. املعّدات املوجودة يف حقيبة “سبندل” تثري الرغبة إىل تنصيف الكلامت، تقسيمها داخل 
مجموعات، و تثري كذلك التخيل و ربط األشياء و األفكار بني بعضها. مع املعّدات املوجودة يف حقيبة “كروكان” ميكن للمرء اللعب 

مع جميع الكلامت الصغرية التي نحتاج إليها يف محادثاتنا مع اآلخرين، مثل عىل، يف، فوق، تحت، و عكسها كذلك.

••••••••••••

•••

•••••••••••



حقائب »بيبي« و »بو« و »بي«:
فيها متارين عن قواعد اللغة و ترتيب الكلامت

مع املعّدات املوجودة يف هذه الحقائب تلعب أنت و طفلك مع الحكايات و الروايات. يتمرن الطفل عىل روي قصص من 
جديد بعد السامع لها، غناء أغنية و تذكّر ما قرأته أو رويته له. محتوى الحقائب يقّوي قدرة الطفل يف الروي بنفسه و وصف 

األشياء، خلق جمل طويلة و مطابقة الكلامت بعدة وسائل. 

حقيبة »إيميل«:
 فيها متارين ألصوات اللغة، لتحسني سامع و معرفة ما يخرج 

من الفم من أصوات
مع محتوى هذه الحقيبة تستطيع أنت و طفلك السامع ألصوات، اللعب 
مع مختلف أصوات اللغة و القيام مبختلف الحركات داخل الفم. هذا جيد 
إذا كان املرء بحاجة إىل مترين كل األصوات الالزمة للتكلم بشكل واضح، 

سواء كان ذلك يف املنزل أو عند خبري رعاية النطق. 
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 مرشوع  »سلسلة اللغة- سلسلة متواصلة لتطور لغة و كلام 
جميع الأطفال« هو مرشوع تعاون بني مجموعة عمل من الرعاية 
الصحية لألطفال و إدارة الثقافة يف هاالند- املكتبة اإلقليمية. قامت 

مجموعة متكونة من خبري رعاية النطق، مدرّس من املدرسة التمهيدية، 
ثالث أمناء مكتبات و ممرضة من الرعاية الصحية لألطفال من إقليم 

هاالند، باإلضافة إىل املسؤولني عن إدارة املرشوع، بتحضري مناهج 
التعليم و املعّدات املوجودة يف حقائب اللغة.  صاحب املرشوع هي 
إدارة الثقافة يف هاالند- املكتبة اإلقليمية، و مديري املرشوع هم ماريا إهدي أندرسون و يريد أملكفيست 

تانغني. حصل هذا املرشوع عىل منحة حكومية من طرف مجلس الثقافة و إقليم هاالند. 

Box 517, 301 80 Halmstad 
regionen@regionhalland.se  •  www.regionhalland.se
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