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ت ـــــــــ  عمر فـــي أطفــــــالهم و للعائ

ـــــل  و بســــــــنة المدرســـــة ماقب

طفـــــال  المدرســـــة عمر فـــي ا
بتدائيــــــــــــــة  ا

 

ف  ــــــــ ـــــال ين طف بــــــاء و ا ــــوز عن للبحــــــــث ا  كن

ــــة ـــــــردات فاللعـــــــب :اللغ ــــة بمف  والرســـــم اللغ

عمال والصــــور والقصــــــص  الفنيــــــــــة وا
ـــــــة  القصــــــص وســماع اليدوي

ــل ـــع هذا ك ـــــــال ممت طف  ل

 التعيلــــــــــم فـــي الرغبــــــة فيهــــــم يــــوقض و

 وأنتــــــم والســــعة الرحـــب على بكــــــم اه

ـــــــالكم  وأطف

ـــتى ــــم إذا أنتــــــم ح ـــــــم تقويــــــــة أردت  لغتك
لمانيــــــــة ـــــــــة نطقــــا ا  -وكتاب

ــــت اذا ــــة كان ــــــــة اللغ لماني ـــــــم ليســـــــت ا  لغتك
م ــ ـــــ ا  مث

بــــــاء وبوســــــع   أثنــــــاء أطفـــــالهم مســاعدة ا
ـــــــم بــــــاء ان إذ جدا فعـــال بشـــــــكل التعل  ا
مهــات  وا

ـــــ ــــــن اول هم فع ـــــــالهم -والقــــدوة- المعلمي طف  
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