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كٍفٍت استخذاو هذه انبطاقاث
٠ شع ٝاٌذسدؽخ ِغ اٌّغإٚي اٌشئ١غ ٟػٓ طفٍه ثؾأْ و١ف١خ اعزخذاَ ٘زٖ اٌجطبلبد .ف٠ ُٙمذِْٛ
ثضؼخ أفىبس ػٓ األِٛس اٌزّ٠ ٟىٕه اٌم١بَ ثٙب ٌّؾبٌٚخ ِغبػذح طفٍه ػٍ ٝاٌزؼٍُ ف ٟإٌّضي.



٠شع ٝػذَ اٌزشدد ف ٟاٌزغ١١ش ٚاإلضبفخ ئٌ ٝاألفىبس ؽز ٝرٕبعجه أٔذ ٚطفٍه.



٠زؼٍُ األطفبي ثطشق ِخزٍفخ ٚثّؼذالد ِخزٍفخٌ ،زٌه ،فال ٠مصذ ِٓ األػّبس اٌّزوٛسح ع ٜٛرمذُ٠
دٌ ً١اعزشؽبد ٞػبَٚ .األفىبس ِخصصخ ٌألعشح ثبٌىبًِ.



أظٙشد األثؾبس أٔٗ ف ٟؽبٌخ ؽصٛي األطفبي ػٍ ٝرغبسة ٌؼت ِٕبعجخ ف ٟإٌّضي ،فٙزا ٠ض٠ذ ِٓ
اؽزّبٌ١خ األداء األفضً ف ٟاٌّذسعخ.



رؼشف ٓ١طفٍه أفضً ِٓ أ ٞؽخص آخشٌ ،زا٠ ،شع ٝاعزخذاَ األٔؾطخ اٌز ٟرش ٓ٠أْ طفٍه
ع١غزّزغ ثٙب فؾغت.



٠زؼٍُ األطفبي ٠ٚغزىؾف ْٛاٌؼبٌُ أصٕبء اٌٍؼتّ٠ .ىٓ اعزخذاَ وبفخ ٘زٖ األفىبس ػٕذ اٌٍؼت ِغ طفٍه.



اعزشخٚ ٟاعزّزؼ ٟثبٌٍؼت .فىٍّب صادد ِؾبسوزه فٌ ٟؼت طفٍه ،أِىٕىّب االعزّزبع ِؼًب ثبٌٍؼت.



اعزّؼ ٟئٌ ٝطفٍه ٚؽب ٌٟٚسؤ٠خ األِٛس ِٓ ٚعٙخ ٔظشٖ.



فبألطفبي ٠زؼٍّ ْٛأفضً ػٕذ ِزبثؼزه ٌ ُٙف ٟاٌٍؼتٌ .زا ،ارشو٠ ُٙ١جذؤٚ ْٚاعّؼِ ٟب ٠ؼشفْٛ
ٚاعزّزؼِ ٟؼ.ُٙ



ال رمٍم ٟئرا ٌُ رّض ٟاألِٛس ؽغت اٌخطخ .فمظ اعزؼذٌ ٞزغ١١ش ِب رم ٓ١ِٛثٗ ٚاالٔزجبٖ ػٕذِب
رغش ٞاألِٛس ثصٛسح خبطئخ.



أزج ٟٙئٌٔ ٝفغه ِٚؾبػش طفٍه ،ألْ ٘زا ع١إصش ػٍ ٝوفبءح ٌؼجىّب ِؼًب.



ال رؾزبعٌ ٓ١ؾشاء أٌؼبة ثب٘ظخ اٌضّٓ ،ؽ١ش ّ٠ىٕه اعزخذاَ أؽ١بء ِٓ األؽ١بء ؽٛي إٌّضي.
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انًحتىٌاث
انىالدة  81 -شه ًزا
انذردشت
ِبرا ٛ٠عذ ف ٟاٌؾم١جخ ٠ /بَ ٠بَ  /ر١ت ربة عجٍ١ؼ عجالػ /ث١ج ٟرٛن /أٚد أٔذ أثبٚد /آ ٞأَ أّٔ١بي

انغناء
ثب ثب ثالن ؽ١ت١ِ /ظ ث٘ ٌٟٛبد أ د /ٌٟٚرٕ٠ٛىً رٕ٠ٛىً

انقزاءة
ِؼٍِٛبد اٌّىزجخِ /ب اٌز ٞػٍٕ١ب فؼٍٗ؟

انحزكت
عٛن أ عٛن /أثغزبوً رش٠غش ٘بٔذ /ثٌٛض أٔذ ثبٌٔٛض /ربِ ٟربُ٠

انهعب
ٌؼجخ اٌجٕبء /ر١ذ٠ض ٘ب٠ذٕ٠ظ /عجٛد را عجبسوً /ث١ىب ث /ٛث١ج١ض الف ثٛوغض /رش٠غش رب /ُ٠ث١ج١ض الف
ف١غض /ث١ج١ض الف ثبثٍض /عجٍ١ؼ عجالػ عجٍٛط /سأٚذ أٔذ سأٚذ را عبسدْ /فٚ ٍٟ١ان /ع ٛث١ج ٟعٛ
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 63 - 81شه ًزا
انذردشت
االعزغّب٠خ ثصٛد /عبن ئْ را ثٛوظِ ،برا ٛ٠عذ ف ٟاٌؾم١جخ؟ ١٘ /ت ٘ت /عض٠شح اٌىٕض

انغناء
ِ١ؼ ث٘ ٌٟٛبد أ د ،ٌٟٚثبد-أ-و١ه /ئٔغٕ٠ٚ ٟغ ٟعجب٠ذس /رٕ٠ٛىً رٕ٠ٛىً /س ٚس ٚس ٚرا ثٛد١٘ /ذ ؽٌٛذسص
ٔ١ض أٔذ رٛصٕ٠ٚ /ذ را ثٛث ٓ١أة /ثب ثب ثالن ؽ١ت /عٔٛظ ثبط /اٌّغشػ ٚاٌّ١ىشٚف /ْٛاألدٚاد

انقزاءة
ِؼٍِٛبد اٌّىزجخِ /ب اٌز ٞػٍٕ١ب فؼٍٗ؟

انحزكت
ِغبس اٌؾٛاعض /س ٚس ٚس ٚرا ثٛدٌ /ؼجخ اٌ َٛ١اٌّّطشٌ /ؼجخ سوٛة ظٙش اٌؾصبْ /ثٌٛض أٔذ ثبٌٔٛض آس
ثش١ٍ٠بٔذ /ؽ١بح اٌّزٕضٖ /اٌجؾش ػٓ وٕض األٌؼبة /اٌصٕبد٠ك سائؼخ

انهعب
اٌشغبٚ ٜٚاٌىشٚٚ /ُ٠رش ثٕ١ز١ظ أٚرغب٠ذ /ثبٌٔٛبد اٌضٍظٌ /ؼجخ اٌجٕبء /فطبئش اٌطٓ١
فٕ١ٍ١غظ  ،3 /2 /1ربٔزشِض أٔذ أٚرجشعزظ 3 /2 /1
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 36 - 63شه ًزا
انذردشت
ثٕبء لصخٚ /لذ اٌزص٠ٛشِ /زغش األٌؼبةِ /طبثمخ األصٚاط /سعُ  /....ؽفٍخ ؽب ٞاألٌؼبة /اٌؼضٛس
ػٍ ٝر١ذٞ

انغناء
رؾٕ١ظ را ٚٚسد  -رٕ٠ٛىً رٕ٠ٛىً /رؾٕ١ظ را ٚٚسد  -ثب ثب ثالن ؽ١ت /صٕغ اٌذِ ٝاٌّغٕ١خ /ر١ه را
ع١زذط /و١ت ر ٛرا ث١ذ ٓ٠ٚ /عٌٛذٍٛ٠وظ ٕ٠ٚذ ر ٛرا ٘بٚط أٚف ث١شص

انقزاءة
ع ٍٟ١عٛة /ف١شعذ عبٔٚذط١ٌ /جً صٕ١غظ آس آسٔٚذ  /ٛ٠ثبث١زظ أٔذ ثال٠ض /عىشاة ثٛن /ف١شعذ
عبٔٚذص-أٌ١ز١ش٠ؾٓ /ثٛن د /ٓ٠أٚد ٚاْ أٚد

انحزكت
ؽ١بح اٌّزٕضٖ /اٌىشاد سائؼخ /اٌشلصِ /غبس اٌؾٛاعض /عى١زٍض /اٌشعُ ٚاٌطالء /ث١ه ئد صش٠ذ ئد/
ٔبِجش ثبٔٚظ

انهعب
اٌصٕبد٠ك سائؼخٚٚ /ؽٕ١ظ دا /ٞفطبئش اٌط /ٓ١دس٠غٕظ آة رب /ُ٠ئط فبِ١٘ /ٍٟ١ش٘ ٞبس١٘ ،ٞشٞ
٘ ،ٓ١ٍ١ث١زضا ثبٔظ٘ /بٔذ أٔذ فٛد ثشٕ٠زظ /ربسعذ ثشاوز١ظ /اٌؼغٕ١خ /ث١ه ٚاسَ ثبٔظٔ /بِجش آٞ
عجبٚٚ /ٞرش ثٕ١زٕ١ظ /عٍٛةٚٚ /ػ داِ ٞبصض
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انذردشت رؾذصِ ٟغ طفٍه ٚاعزّغ ٌٗ ،فىٍّب رؾذصذ أوضش ،صاد ػذد اٌىٍّبد اٌز٠ ٟزؼٍّٙب اٌطفً ثّب
ع١غبػذٖ ػٍ ٝاٌزؼٍُّ٠ٚ .ىٓ ٌألطفبي اٌزؼشف ػٍ ٝصٛره ؽز ٝلجً ٚالدر.ُٙ
انغناء اثذئ ٟاٌغٕبء ثّغشد أْ ٌٛ٠ذ طفٍه .فغٛف ٠غبػذٖ رٌه ػٍ ٝاالعزّبع .وزٌهّ٠ ،ىٓ أْ ٠غبػذٖ
ػٍ ٝرؼٍُ اٌىٍّبد ٚعّبع إٌغّبد .فغّبع اٌغغغ ٠غبػذ اٌطفً ػٍ ٝاٌمشاءح الؽمًب.
انقزاءة ال ٛ٠عذ ٚلذ ِجىش ٌٍغب٠خ ػٍ ٝاٌمشاءح ٌطفٍه .فبٌمشاءح رغبػذ ِخ اٌطفً ػٍ ٝإٌّ ٛفضالً ػٓ
رط٠ٛش اٌزاوشح .وّب عزؼًّ لشاءره ٌٍطفً وً  َٛ٠ػٍ ٝرغ ً١ٙاٌزؼٍُ ٚاٌمشاءح الؽمًب.
انحزكت رأوذٌ ِٓ ٞؼت طفٍه وض١شًا ثبٌخبسط .فغٛف ٠غبػذ ٘زا اٌطفً ػٍ ٝص٠بدح لٛرٗ ٚلذسرٗ ػٍٝ
اٌزغٍك ٚاٌزٛاصْ أصٕبء اٌزأسعؼ ٚئطبٌخ اٌؼضالد ٚرّٕ١زٙب ٌٍىزبثخ ثؼذ رٌه.
انهعب ٠زؼٍُ األطفبي أصٕبء اٌٍؼتٌ .زا ،فؼٕذ اعزٍمبئه ػٍ ٝاألسض ٚاٌٍؼت ِغ طفٍه ،عززؼشف ػٍُٙ١
ٚػٍ ٝاٌطش٠مخ اٌز٠ ٟشغج ْٛف ٟاٌزؼٍُ ثٙب.

خذيت يىاطنً كًبزٌا

cumbria.gov.uk

انسنىاث انًبكزة | انىقج ي ًعا فً انًنزل

(Cumbria County Council) يجهس يقاطعت كًبزٌا

ساعذي طفهك عهى انتعهى كم ٌىو
انهعب

انحزكت

انقزاءة
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انذردشت

أٌن ًٌكن انحصىل عهى يزٌذ ين انًعهىياث
يىاقع إنكتزونٍت يفٍذة
www.wordsforlife.org.uk
www.ican.org.uk
www.literacytrust.org.uk
www.playtalkread.scot
www.foundationyears.org.uk
www.bbc.co.uk/cbeebies
www.bbc.co.uk/schoolradio/mathematics/countingsongs
www.early-education.org.uk
www.bestbeginnings.org.uk
localoffer.cumbria.gov.uk
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