
أطفال عمر ماقبل املدرسة )من  ٢.٥-٥ سنوات(

مصباح يدوي )فالش اليت( وأمناط مختلفة

 املواد:
 مصباح يدوي )فالش اليت(

 مصفاة مطبخية
 ورق

قلم جاف أو قلم رصاص

 ألتعليامت:
أطفئ ضوء الغرفة وقم بتشغيل املصباح وضعه داخل املصفاة. دع طفلك يشاهد جميع أمناط 

 اإلضاءة املختلفة عىل الحائط أو السقف نتيجة ثقوب املصفاة.
أعطي طفلك قلاًم واسمح له بوخز قطعة من الورق إلنشاء ثقوب مختلفة الحجم وتكرار النشاط 

أعاله ولكن هذه املرة بأستخدام الورق.

للمزيد من أنشطة ألضوء لطفلك إضغط هنا

رياض أألطفال )من ٤-٦سنوات(

رسم الظل مع مكعبات ليكو

 املواد:
 مكعبات ليكو أو مكعبات بالستيكية

 ورقة وقلم
مصباح يدوي )فالش اليت(

  ألتعليامت:
 أُطلب من طفلك بناء أبراج من مكعبات ليكو أو مكعبات أخرى عىل قطعة ورق بيضاء.

 بعد االنتهاء من البناء ، قم بتشغيل املصباح وتوجيهه إىل أالبراج أو أملباين ألتي بناها طفلك.
 سيبدأ طفلك يف رؤية ظل املبنى عىل الورق.

إطلب من طفلك رسم ظل املبنى عىل الورق أثناء تشغيل املصباح. إنه تحدي ممتع ويف الوقت 
نفسه طريقة رائعة للتعرف عىل أالضالل.

 للمزيد من أنشطة ألضوء لطفلك إضغط هنا

أطفال عمر املدرسة )من ٦-١٢ سنوات(

نشاط قوس قزح مع قرص ليزري مضغوط

 املواد:
 قرص مضغوط قديم

 مصباح يدوي )فالش اليت(
 مقص

 قلم
 رشيط الصق

ورق

 ألتعليامت:
يف البداية ، قم بتوجيه الفالش اليت عىل القرص املضغوط القديم ووجهه إىل الحائط. سرتى 

 انعكاس قوس قزح ملون عىل الحائط.
لِجعل التجربة أكرث إثارة لالهتامم ، أُرسم شكل القرص املضغوط عىل قطعة من الورق األبيض 

 باستخدام أقالم الرصاص.
 قص الشكل املرسوم للقرص املضغوط لعمل قلوب أو أي أشكال أخرى.

ثبت الشكل املرسوم عىل القرص املضغوط بأستخدام ألرشيط ألالصق وقم بتسليط ضوء الفالش 
 عليه ، وشاهد قوس قزًح ممزوجاً بالشكل الذي قمت بإنشائه عىل الحائط.

هذا النشاط هو طريقة ممتعة إلستكشاف ألوان قوس قزح بأستخدام األقراص املدمجة القدمية.

للمزيد من أنشطة ألضوء لطفلك إضغط هنا

تحتوي نرشة اليوم عىل جميع أنواع األنشطة ألطفالك لألستمتاع وإستكشاف الضوء. ميكن القيام 

بهذه األنشطة بأستخدام أشياء بسيطة ميكنك العثور عليها يف املنزل. شجع طفلك عىل تجربة 

الضوء والتعرف عىل األضالل واأللوان.

نشاطات:

أالطفال الرضع )من ٣-١٨ شهراً(

أملصباح اليدوي )فالش اليت(

 املواد:

 مصباح يدوي

مالبس بألوان مختلفة

 ألتعليامت:

 مع طفلك ، ضع املصباح اليدوي بينام تكون أضواء الغرفة مطفأة أو خافتة ودع طفلك يستكشف الضوء.

 ضع املصباح داخل قطع مالبس مختلفة اللون وشاهد كيف يتغري لون الضوء بحسب املالبس.

دع طفلك يستمتع باألضالل واأللوان وألضوء.

للمزيد من أنشطة ألضوء لطفلك إضغط هنا

أالطفال الصغار )من ١٩ شهراً  - ٢.٥ سنوات(

نشاط الظل

 املواد:

 مصباح يدوي )فالش اليت(

ألعاب مختلفة

 ألتعليامت:

 أطفئ أضواء الغرفة.

 أحرض أي من ألعاب طفلك وإمسكها بيدك عىل ألحائط.

 قم بتشغيل املصباح لطفلك ودعه يستكشف ظل ألعابه عىل الحائط.

 ميكنك أيًضا أن تُظهر لطفلك ظله الخاص.

اسأل طفلك عام يعتقده, إن هذا النشاط ممتع ويعلم طفلك عن أالضالل.

 للمزيد من أنشطة ألضوء وأالضالل لطفلك إضغط هنا

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076

VIRTUAL CHILDCARE 
PARENT SUPPORT 

SERVICES
VOLUME #6

مرحباً أيها األباء واألمهات:

نَوُد أن نسمع منك! من فضلك ، أرسل لنا مالحظاتك أو 
تعليقاتك أو اقرتاحاتك إىل عنوان الربيد االلكرتوين أدناه

CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

نصيحة اليوم:

هل تعلم؟ 

هل تعلم أن فيتامني )د( يأيت من الشمس؟ عندما تتعرض برشتك ألشعة الشمس ، فإنها 

تنتج فيتامني )د( من الكوليسرتول يف جسمك. ترضُب أشعة الشمس ألفوق البنفسجية 

الكوليسرتول يف خاليا الجلد ، مام يوفر الطاقة الالزمة لتكوين فيتامني )د(. 

تتضمن األطعمة التي توفر فيتامني )د( ما ييل:

  األسامك الدهنية: التونة واملاكريل والسلمون

 منتجات األلبان وعصري الربتقال وحليب الصويا والحبوب

 لحم كبد البقر

 جبنة

 صفار البيض

الخرضوات: الربوكيل ، األفوكادو ، الفلفل األخرض ، الجزر ، والكوسا

إستكشاف ألضوء

https://childhood101.com/24-day-night-light-themed-learning-activities/
https://www.kindergarten-lessons.com/science-for-kids/
https://www.kindercare.com/content-hub/articles/2016/october/lights-out-6-totally-fun-flashlight-games-to-play-after-dark
http://www.candokiddo.com/news/2014/11/26/flashlight-games-to-play-with-your-baby
https://buggyandbuddy.com/flashlight-games-and-activities/
mailto:childcaremain@ncce1.org

