لعبة الذاكرة
ابتدا ًء من 18
شهراً.

لعبة الذاكرة

شامينو ورفاقه
قواعد اللعبة

ابتدا ًء من سن  18شهراً
تساهم ألعاب الذاكرة يف التطور الفكري لطفلك من خالل استدعاء ذاكرته باإلضافة إىل تنمية مهارات املالحظة والربط.
تعزز هذه األلعاب أيضاً مهارات أخرى ،مثل انتظار دوره ،وتقبل الخسارة ،ثم تنمية الثقة بالنفس.
واألهم من ذلك ،أن لعبك مع طفلك لعبة الذاكرة يتيح لك قضاء وقت ممتع معه  ،مام يساعد عىل نشأة عالقة حميمة بينكام.

التحضري للعبة
 (1قبل االستعامل األول ،قم بتقطيع بطاقات لعبة الذاكرة ايل .32
 (2عندما تكون جاه ًزا للعب ،حدد عدد البطاقات التي ستستخدمها للعبة .يُنصح بالبدء بـ  6بطاقات ) 3أزواج( لطفل يبلغ من العمر  18شهرا ً ثم زيادة عدد البطاقات تدريجياً ،
اعتامدا ً عىل مهارات طفلك ) 4أزواج  6 ،أزواج  8 ،أزواج  ،إلخ.(.
 (3قم بِخلط البطاقات ووضعها مقلوبة عىل الطاولة .يجب أن تكون بعيدة مبا فيه الكفاية عن بعضها البعض ليتم قلبها دون تحريك البطاقات األخرى.

مراحل تسلسل اللعبة
 (1اطلب من طفلك أن يقلب بطاقتني من تلك املوجودة عىل الطاولة.
• إذا كانت البطاقات متطابقة ،يحتفظ بها طفلك بجانبه ويقلب بطاقتني أخريني.
• إذا مل تكن البطاقات متطابقة ،فيعيدها طفلك حيث كانت َو ْج ُهها ِألسفل.
 (2دورك اآلن ،اقلب بطاقتني .احتفظ بها إذا كانت متطابقة أو أعدها حيث كانت َو ْج ُهها ِألسفل إذا مل تكن متطابقة.
 (3استمروا هكذا بالتناوب .تنتهي اللعبة عندما تنفذ البطاقات من عىل الطاولة .الفائز هو الذي وجد أكرب عدد من األوراق املتطابقة.
ستساعد مراقبة اللعبة جيدً ا طفلك عىل تذكر موقع البطاقات التي قُلبت ،ولكن مل تتم مطابقتها بعد .س ُي َس ِّهل ذلك عليه مطابقة البطاقات التي يتم قلبها ألول مرة.
من املهم مواءمة عدد البطاقات املستخدمة يف اللعبة مع سن ومهارات طفلك .بهذه الطريقة يظل التحدي محفزاً وواقعياً بالنسبة له ،مام يسمح له بتجربة النجاحات والشعور
بالفخر عندما يجد بطاقتني متطابقتني.

أللعاب بواسطة بطاقات ألعاب الذاكرة
أفكار أخرى
ٍ
ميكنك استخدام البطاقات املوجودة يف لعبة الذاكرة للقيام بألعاب أخرى تزيد من املتعة وتنوع التعلم.
• ضع البطاقات عىل الطاولة بحيث تكون الصور مرئية .ثم اطلب من طفلك أن يشري إىل جميع البطاقات التي تظهر شخصية أو كائناً أو لوناً معيناً .ابتدا ًء من  18شهراً.
• ضع البطاقات عىل الطاولة بحيث تكون الصور مرئية .ثم اطلب من طفلك أن يجمع البطاقات املتامثلة أو أن يجمع معاً البطاقات التي تحتوي عىل عنارص متشابهة )نفس الشخصية،
نفس اللون ،نفس املشاعر ،إلخ( .ابتدا ًء من  18شهراً.
عام يرى فيها .ابتدا ًء من سنتني ونصف.
• ضع كل البطاقات يف كيس من القامش .ثم اطلب من طفلك أن يختار بطاقة ويعرب ّ
• ضع البطاقات عىل الطاولة بحيث تكون الصور مرئية .ثم اد ُع طفلك لربط صو ٍر معينة عىل البطاقات لتأليف وحكاية قصة .ابتدا ًء من  3سنوات.
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