
نصائح لتفادي
تراجع المستوى التعليمي

للطفل في العطلة الصيفية

يتعلم األطفال الكثير أيام الدراسـة ولكن بعضهم ينسـون ما تعلموه في العطلة الصيفية، يسـمى ذلك بـ "تراجع المسـتوى 
التعليمي للطفـل في العطلة الصيفية" . 

إليكم مجموعة من النصائح لتفادي هذه الظاهرة:
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شجعوا أطفالكم على القراءة يوميًا

الكتـب  الخياليـة،  أو  الواقعيـة  كالقصـص  متنوعـة  كتـب  قـراءة  ألطفالكـم  يمكـن 
اإللكترونيـة، الشـعر، الجرائـد،... يمكنهـم اختيـار مـا يشـاؤون فليـس مهما مـا يفّضلون 

بقـدر أهميـة أن يقـرأوه قـراءة جهريـة.

تعـّد القـراءة لمـدة 20 دقيقـة الوقت األنسـب للقـراءة مع األطفـال الذين لـم يتمكنوا 
بعد مـن القراءة بأنفسـهم. 

تحّدوا أطفالكم أن يقرأوا أكبر عدد ممكن من الكتب المناسبة لعمرهم.

علـى سـبيل المثـال، يمكن لطفل فـي عمر السادسـة أن يقرأ ثمانية كتـب في العطلة 
الصيفيـة، أمـا الطفـل في العاشـرة فيمكنه قراءة اثني عشـر كتابا. 

امنحوا أطفالكم الفرصة لمتابعة التدريب على الكتابة 

اطلبـوا مـن أطفالكـم المبتدئيـن فـي الكتابـة أن يخبروكـم قصـة بينمـا تقومـون 
بكتابتهـا. دعوهـم يتدّربـون علـى كتابة أسـمائهم باسـتخدام األلوان أو المـاء أو أي 

طريقـة مناسـبة أخـرى.
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ا بهم  اصنعوا كتاب قصص خاصًّ

اطلبـوا مـن أطفالكـم المبتدئيـن فـي الكتابـة أن يخبروكـم قصـة بينمـا تقومـون 
بكتابتهـا. دعوهـم يتدّربـون علـى كتابة أسـمائهم باسـتخدام األلوان أو المـاء أو أي 

طريقـة مناسـبة أخـرى.

استخدموا أنشطة من الحياة اليومية لممارسة الرياضيات 

المكتوبـة علـى  األرقـام  اقـرأوا  المتجـر،  التـي تشـترونها مـن  التفـاح  عـّدوا حبـات 
النقـود معـًا. السـاعة، عـّدوا  اقـرأو  الشـارع،  الالفتـات فـي 

اطبخوا واخبزوا مع أطفالكم   

مشـاركة أطفالكـم الطبـخ أو إعـداد المخبوزات يدمـج تعّلم العلوم والفن والحسـاب؛ 
وهـو طريقـة ممتازة لدمـج الرياضيات والقـراءة واالتجاهات األخـرى بالمتعة.

ازرعوا بعضًا من النباتات في المطبخ 

النعنـع والريحـان والبقدونـس، فهـذه  نباتـات قـد تحتاجونهـا لـأكل، مثـل:  ازرعـوا 
تجربـة علـوم ممتـازة للطفـل. يمكنكـم االسـتفادة مـن هـذا النشـاط فـي تعليـم 
األطفـال أيـام األسـبوع، وذلـك بتحديـد األيـام  التـي عليهـم ري النباتـات فيهـا علـى 
الرزنامـة، واسـتخدام مهـارات الحسـاب لقياس طـول النبتـة أو عّد أوراقهـا وكتابتها 
فـي لوحـة. سيشـعر أطفالكـم بالمسـؤولية والفخر عند رؤيـة نباتاتهم تنمـو وتزهر.
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اذهبوا مع األطفال للتنزه في الحي الستكشاف البيئة 
المحيطة بهم والتمتع بالطبيعة 

يمكنكـم  والحركـة.  الطلـق  بالهـواء  لالسـتمتاع  لأطفـال  جيـدة  فرصـة  هـذه 
اسـتغاللها لتشـجيع أطفالكم على رسـم خريطة للحي، سـيمّكنهم ذلك من حسـاب 

عـدد البيـوت واألشـجار الموجـودة فـي الشـارع وتوضيحـه فـي الرسـم.

شاركوا في العمل التطوعي والخدمة المجتمعية 

لجـار مسـن، والمشـاركة فـي حمـالت  المسـاعدة  شـّجعوا أطفالكـم علـى تقديـم 
المحتاجيـن.  مسـاعدة  أو  الحـي  تنظيـف 

علموهم كلمة جديدة كل يوم 

علقوا الكلمة على الثالجة وراقبوا من سيكررها أكثر طوال األسبوع. 
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