أي من البطاقات ال تنتمي إلى المجموعة؟
األعمار  4أعوام وما فوق
من  1إلى  4العبين
المواد:
ابدأ بـ:

من  5إلى  10دقائق

ألعاب الحقة:

بطاقات النرد األصفر من  0إلى 5

إضافة بطاقات النقاط المتناثرة البرتقالية

بطاقات وردية من عشر خانات من  0إلى 5

إضافة البطاقات الزرقاء الدائرية من  0إلى 5

بطاقات النقاط الحمراء المثلثة من  0إلى 5

إضافة من  6إلى  10بطاقات

هدف اللعبة  :تقديم تفسير واضح لسبب عدم انتماء بطاقة معينة إلى مجموعة من البطاقات.
مالحظة :هذا شكل آخر للعبة هل تستطيع العثور عليها؟ .ولكن ً
بدال من أن تطلب من األطفال العثور
على بطاقة تحمل أرقامًا محددة ،ستسألهم عن البطاقة التي ال تنتمي إلى المجموعة .أي تفسير منطقي
يمكن لألطفال تقديمه سيكون رائعًا !تحقق مما إذا كان بإمكانهم التوصل إلى أكثر من سبب يفسر عدم
انتماء البطاقة إلى المجموعة.

اإلعداد:
 .1ضع ثالث بطاقات على الطاولة.

طريقة اللعب:
اسأل" ،أي بطاقة ال تنتمي إلى المجموعة؟ ولماذا؟"
تقبل كل اإلجابات التي يمكن لألطفال تقديمها .قد ال تنتمي البطاقة التي تحتوي على ثالث نقاط إلى
المجموعة ألن البطاقات األخرى تحتوي على نقطتين.

أو قد ال تنتمي البطاقة التي تحتوي على نقطتين في خط قطري ألن النقاط تكون في خط مستقيم
على البطاقات األخرى.

بمجرد أن يعطي الطفل تفسيرً ا لسبب عدم انتماء بطاقة واحدة ،فلتقل" ،أمستعد لمجموعة جديدة؟"
ضع ثالث بطاقات جديدة .اسأل" ،أي منها ال ينتمي إلى المجموعة؟ ولماذا؟"
استمر في اللعب بالبطاقات المختلفة .بعد أن يحصل األطفال على بطاقات من  0إلى  ،3أضف
بطاقتين من  4إلى  .5عندما يألف األطفال البطاقات من  0إلى  ،5أضف بطاقات
من  6إلى ما فوق.

ما يتعلمه األطفال:






هذه اللعبة تشجع األطفال على ممارسة مهارة اإلدراك البصري الفوري لألعداد .اشرح كيف يمكن لتقسيم
النقاط إلى مجموعات أن يجعل اإلدراك البصري الفوري لألعداد أسهل بالنسبة لهم .على سبيل المثال،
رؤية نقطتين ونقطتين أخريين تعني أنها  4نقاط ،أو أن نقطتين و 3نقاط تعني  5نقاط .وسيساعد ذلك
األطفال على تعلم الجمع والطرح فيما بعد.
ال بأس إذا قام بعض األطفال بحساب النقاط واحدة بواحدة.
كما تساعد هذه اللعبة األطفال على ممارسة مهارة عدد العناصر في المجموعات .إنهم يقارنون "النقاط
كلها" على ثالث بطاقات نقاط ،ويحددون أي البطاقات متطابقة وأيها مختلفة.
ال تقلق إذا قمت عن طريق الخطأ بوضع ثالث بطاقات ليس بينها عوامل مشتركة .اجعل األطفال يفسرون
كيف أن البطاقات الثالث مختلفة!

