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رسالة اعالمية الى اولياء االمور
مالعالا عم ديج لكشب لافطالا أشني فيك

االهالي االعزاء
ً
دائما وسائل االعالم عن طريق اللعب و االبداع و كل ما يتعلق بالموسيقى و االصوات كل هذا يثير االهتمام .عن طريق ذلك يستطيع الطفل ان
طفلكم يكتشف
.يتعلم الكثير .في النهاية سيذهب طفلكم الى المدرسة .نصف ساعة يوميا كافية للتعامل مع وسائل االعالم

وسائل االعالم المسموعة:

يرغب االطفال من االهل ان يقرأوا لهم .هذا يعزز الخيال و التطور اللغوي و يحفز االوالد على القراءة اقتنوا مع الكتب االلعاب المسموعة و
.االناشيد و راديو االطفال و بذلك سينشغل االطفال لوحدهم و يتمكن االهالي من متابعتهم عن طريق السمع و ان يكونوا بجانبهم

فرصا جيدة حتى يستمتع االهالي و االطفال و يغنون ً
ً
االستماع ً
معا ويستطيعون ان يقوموا
معا :القصص و االناشيد تمنح
.بتركيب اصواتهم على موسيقاهم المفضلة و يطلقون العنان البداعهم

بدون صوت عالي :حتى اذا استمتعوا اطفالكم بسماع الموسيقى يجب ان ال تتأثر اذانهم
.الحساسة

االختيار الجيد :االفضل اختيار القصص السهلة التي يستطيع الطفل ان يتتبعها

 ..بعض القصص المسموعة متوفرة في المكتبات المحلية

Gute Hörspiele: www.ohrka.de, www.auditorix.de, www.audiyou.de

االفالم و التلفاز

البرامج المخصصة للعمر ما قبل المدرسةهي برامج تعليمية و ترفيهية.

ابحثوا مع اطفالكم عن عروض مالئمة في مجالت البرامج.بالنسبة لالفالم
انتبهوا الى تصنيفات العمر .تحدثوا مع اطفالكم عن ابطال االفالم التي
.يحبونها  .ادعموهم عند اختيار قدواتهم في االفالم

TV-Tipps: www.flimmo.de, Film-Tipps: www.kinderfilmwelt.de

اجهزة المحمول

اذا كنت تريد لطفلك اكتشاف بعض التطبيقات برفقتك .التطبيقات الجيدة لالطفال

هي سهلة االستخدام ال تطغى عليها الرسوم المتحركة السريعة او الوميض ,ال

تحتوي على العنف او غيرها من محتوى غير الئق .التطبيقات ال يوجد بها اعالنات

و ال روابط شراء.اعدادات االمان و تثبيت تطبيق الرقابة االبوية يجعل جهاز طفلك

آمن للحصول على المزيد من المعلومات www.schau-hin.info/sicherheit

Gute Apps: www.app-tipps.net, www.datenbank-apps-fuer-kinder.de

النترتت

هل بدأ طفلكم االهتمام مع شبكة االتصاالت العالمية؟ يمكنك التصفح مع طفلك على المواقع المناسبة

للفئة العمرية لالطفال الصغار.التصفح ال يتطلب معرفة القراءة و الكتابة  .طرح اسئلة من قبل االطفال
ً
سويا مع طفلكم كيف يتم التصفح على االنترنت . .للمزيد من المعلومات
هي فرصة رائعة للتعلم
www.schau-hin.info

Gute Seiten: www.klick-tipps.net/surfanfaenger, www.blinde-kuh.de, www.fragFINN.de

االلعاب
يستطيع االطفال ان ينسجموا بعالم االلعاب على الكمبيوتر او

لوحات المفاتيح يجب ان يكون التواصل مع االنترنت منقطع و

تطبيقات االمان مفعلة .تأكد ان تكون اللعبة لفئة عمرية "صفر".

رافق طفلك عند اللعب و راقبه اذا كانت اللعبة سلبية على
طفلك,عليك ايقاف اللعبة

Infos zu Games: www.schau-hin.info/spielesuche

Weitere Tipps und Infos auf www.schau-hin.info

SCHAU HIN! ist eine Initiative von

