
 
 
م اللغة :لنمرح معا

ّ
ن لدعم تعل  ألعاب الحدس والتخمي 

ي حقيبتك؟ ,ساحر الصغي  ال„
 “ماذا يوجد فن

 

ي جعل الساحر الصغير أوه ال، 
ي حقيبته السحرية. هل يمكنك مساعدت 

ل فز ز ي من الميز
ة تختفز أشياء مختلفة كثير

ء من الحقيبة مرة أخرى ي
  ؟الستحضار كل ش 

 

 

  كبير أو حقيبةكيس    :األشياء المطلوبة
ي أشياء     

ي الصفحة التالية( تستخدم فز
 الحياة اليومية )انظر  فز

: مقص، الصق    
ً
 أقالم و  اذا كان متوفرا

 
 
 

ي األشياء  أن يستشعر  طفلاليجب عىل 
ي تستخدم فز

 . (ما هي )يلمس األشياء ويحزر  نها خميالحياة اليومية و  الت 
 ! األلمانيةاللغة بأو  بلغتك األممن خالل طرح األسئلة، يمكنك تعزيز لغة طفلك! يمكن لعب اللعبة 

 يمكن أن يلعب العديد من األطفال   بالطبع
ً
 . معا

 
 

  أشياء  ضع  يتم و   : التحضي  
 
ي كيس كبير أو  االتفاح، جو ،  )فرشاة األسنان  اليوميةالحياة    تستخدم ف

يتم  و   ةبحقيرب، الخ( فز
 إغالقها. 

 

ا من  يقوم الطفل باستحضار :  البدء  .1
ً
ة تعويذةال قول ، يجب أن يحقيبة. لفتح الالكيس و الحقيبة أشيئ

ّ
 : السحري

 
  

 

 

سححححححمح لالقبل أن يسحححححححب  .2 ا ما: ي 
ً
    يستتتتتماتتتتتع  ما أن يمد يده داخل الكيس وأن طفل  لطفل شححححححيئ

 
.  الحقيبةخل  ادف

ي الحقيبة؟" أو "وجد ي: "ما الذي طرح أسئلة ميمكنك
 "؟ر شعا تبماذفز

ي الكيس  يوجد: "حقيبةالبأخذ القطعة من  سححمح له وي    عىل السححلال  باإلجابة طفلقوم الي .3
معجون ".  "تفاحة فز

ي الكيس موجودة فرشاة األسنان و  األسنان
  "فز

ز بادل األدوارت .4 سمح للبالغير س الحقيبةب: ي  ء   تحسُّ ي
 .بطرح األسئلة يقوم لطفلاما.  واستخراج ش 

 

 

 أسئلة محتملة: 

ي حقيبتك السحرية؟" 
 "ماذا يوجد فز

ي حقيبته؟" ح"ماذا خّبأ السا
 ر الصغير فز

 الساحر الصغير ورق المرحاض؟"لماذا خّبأ 

 أجل ماذا )ِلَم( يحتاج الساحر الصغير إىل ساعة؟" من "

 "كيف هو ملمس األشياء داخل الحقيبة؟" 

 

 

م اللغوي  التكونيجب أن 
ّ
 لعبة دعم التعل

 
ثوا  اختبارا

ّ
َمل! تحد  كممع أطفال العبواو للمفردات أو بناء الج 

 وعفوي!  طبيع  بشكل 

 

،ا أيه"   حقيبتك؟  أيها   الساح  الصغي 
 

، ماذا يوجد ف  الساح  الصغي 
ها البوف، افتح  –باف  –بيف 

ّ
 !" يكيس السح  أي

 

 بي



          عمل:  ورقة

 يمكن للطفل استخدام الورقة المرفقة.  ،للمراجعة

 

 

                                                 إرشادات:  

 

 قص المجسمات  -

 لصق المجسمات وتلوينها  -

ي األعىل(  -
ث حول األشياء )انظروا إىل األسئلة فز

ّ
 التحد

 

 

                                                مساعدة: 

 

 (. Artikelأداة التعريف )و تجدون هنا كل الّصور مع التسمية الصحيحة   ،للتأكد 

 

 

          

        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Zahnbürste  فرشاة األسنان 

Die Zahnpasta  جون األسنان ع م 

Die Blume لوردة ا 

Das Buch  الكتاب 

Der Apfel  التفاحة 

Das Besteck  أدوات المائدة 

Der Löffel  الملعقة 

Das Messer  ن  السكي 

Die Gabel  الشوكة 

Das Klopapier  ورق الحمام 

Die Socken  الجوارب 

Das Leiberl / das T-Shirt  القميص الداخلي 

Die Unterhose  الرسوال الداخلي 

Die Fernbedienung  للتلفزيون(   جهاز التحكم( 

Die Uhr  الساعة 

Das Zuckerl  رة
ّ
ك  السُّ

Der Topf   وعاء الطبخ   – الطنجرة 

 


