
أطفال عمر ماقبل املدرسة )من  ٢.٥-٥ سنوات(

مطابقة السيارات املرقمة مع موقف السيارات

 املواد:
 سيارات لعب

 ورق وقلم
رشيط الصق

 ألتعليامت:
 عىل الورق ، إرسم أماكن وقوف السيارات وقم بتسميتها مثل ١و٢و٣ إلخ..

أحرض ورقة أُخرى وقم بقصها إىل قطع مستطيلة صغرية واكتب عىل كل قطعة رقامً مثل ١و٢و٣ 
 إلخ... إلصق القطع عىل كل سيارة بالرشيط الالصق.

 إطلب من طفلك مطابقة السيارات املرقمة مع مواقف السيارات املرقمة عىل الورق.
للمزيد من أنشطة الرياضيات لطفلك إضغط هنا

رياض أألطفال )من ٤-٦سنوات(

تعريف أالشكال

 املواد:
 قلم وورق
أقالم ملونة

 ألتعليامت
 ارسم عىل ورقة أشكال معينية مختلفة ودع طفلك يلونها.

بعد االنتهاء من التلوين ، راجع األشكال مع طفلك ، وأعط مزيًدا من املعلومات عىل سبيل املثال 
 »هذا مثلث لديه ثالث زوايا«

لعبة رياضيات مجانية اذا اردت اللعب إضغط عىل الرابط ادناه

Rock the boat

للمزيد من انشطة الرياضيات لطفلك إضغط هنا

أطفال عمر املدرسة )من ٦-١٢ سنوات(

العد, الجمع, والطرح

دع طفلك يقوم مبهام رياضية بسيطة يومية

 املواد:
ورق وأقالم رصاص

 ألتعليامت:
 اكتب عىل ورقة مسائل رياضية مثل جمع أو طرح أو جدول الرضب.

 اجعل طفلك يقوم بحل أملسائل ، هذه مامرسة يومية جيدة.
ميكنك القيام بتعليم طفلك الجمع يوم واحد وتعليمه ألطرح أو جدول الرضب اليوم التايل.

لعبة الرياضيات مجانية عىل االنرتنت,اذا اردت اللعب إضغط عىل الرابط ادناه:

Baseball Game

للمزيد من انشطة الرياضيات لطفلك إضغط هنا

الرياضيات جزء من حياتنا اليومية. إنه مهارة مهمة تساعد األطفال عىل تطوير التفكري ، وحل 

املشكالت ، وتلعب دورًا مهاًم يف تعليم املدرسة والحياة الحقاً. الرياضيات ليس فقط عد األشكال 

املعينية او تسميتها بل الرياضيات يعلم االطفال القياس ومالحظة األمناط وإجراء املقارنات ووصف 

البيئة أيضاً. يف هذه النرشة ، سوف نقدم لك أنشطة رياضية بسيطة ميكنك القيام بها مع طفلك يف 

املنزل لتشجيع التعلم بطريقة سهلة وممتعة.

نشاطات:

أالطفال الرضع )من ٣-١٨ شهراً(

العالقات املكانية

 املواد:

 الكرات واأللعاب اللينة وجوارب األطفال إلخ...

بابلز- فقاعات

 ألتعليامت:

 إرمي الكرات أو الدمى الناعمة ودع الطفل ميسكها ويرميها لَك مرًة أُخرى. 

 قم بنفخ الفقاعات عىل طفلك ثم قم ِبأحصاء الفقاعات بينام ينظُر إليها الطفل.

للمزيد من نشاطات الرياضيات لطفلك أضغط هنا

أالطفال الصغار )من من ١٩ شهراً  - ٢.٥ سنوات(

نشاط الفرز

  املواد:

 قوالب تجميد الثلج

 أزرار أو زهر أو أحجار صغرية أو حروف االنكليزية ان كانت متوفرة وقم بتصنيفهم يف أوعية صغرية

ماء

 ألتعليامت:

 إجمع املواد من نفس اللون أو نفس الشكل يف أوعية منفصلة.

 أُطلب من طفلك أن يستكشف املواد وشاهد عن قرب ما يفعله طفلك.

 عد العنارص أو املواد مع طفلك.

 سمي األلوان او أالشكال مع طفلك.

لجعل النشاط أكرث متعة ، بعد الفرز ، امأل قالب الثلج باملاء أثناء وجود األشياء يف داخله وقم 

 بتجميدها لطفلك يك يلعب مبكعبات الثلج يف وقت الحق.

للمزيد من نشاطات الرياضيات لطفلك أضغط هنا
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مرحباً أيها األباء واألُمهات,

نَوُد أن نسمع منك! من فضلك ، أرسل لنا مالحظاتك أو تعليقاتك أو اقرتاحاتك إىل عنوان الربيد االلكرتوين أدناه
CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

نصيحة اليوم,

علم أطفالك الرياضيات من خالل هذه الطرق البسيطة يف حياتنا اليومية:

دع اطفالك يقيسون املواد عندما تقوم بالطبخ )مثالً, كوبني من املاء, واحد كوب رز الخ....(

اطلب منهم معرفة طول خرطوم املياه الذي تريد أن توصله من املنزل اىل الحديقة.

إسمح لهم بتحديد عدد الكيلومرتات التي ستقودها يف رحلتك القادمة باستخدام املعلومات املوجودة عىل خريطة املوبايل او السيارة.

دع اطفالك مع إرشافك أن يقوموا  بفرز الفضيات حسب ألسكاكني والشوك واملالعق.

دع أطفالك يطوَن الغسيل معك وقم بتصنيفه حسب القمصان والجوارب واملالبس الداخلية وما إىل ذلك.

ألرياضيات

https://funlearningforkids.com/preschool-math-activities/
https://www.funbrain.com/games/rock-the-boat
https://www.funbrain.com/games/rock-the-boat
https://www.jumpstart.com/parents/activities/grade-based-activities/kindergarten-activities
https://www.funbrain.com/games/math-baseball
https://www.funbrain.com/games/math-baseball
http://www.math.com/parents/articles/funmath.html
https://www.raisesmartkid.com/pre-natal-to-1-year-old/2-articles/54-games-for-babies-that-build-math-skills
https://www.themeasuredmom.com/baby-toddler-math-activities/
mailto:childcaremain@ncce1.org

