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كل شيئ عن ألحيوانات
ُ

مرحباً أيها األباء واألمهات:
االحيوانات  ،الكبرية والصغرية  ،جزء مهم من حياتنا ويحب األطفال أستكشاف جميع أنواع
الكائنات الحية .يجدونها مثرية ألنهم يرون كيف تتحرك الحيوانات  ،تأكل  ،تلعب  ,وتتواصل.
حتى لعبهم املفضلة عادة ما تكون حيوانات! التفاعل مع الكائنات الحية يساعد األطفال عىل
تنمية التعاطف واالهتامم باآلخرين وفهم عواطفهم .يحب األطفال ألتظاهر بأنهم حيوانات ألنهم
يستطيعون القيام بأشياء مذهلة مثل الطريان أو ألزئري أو التحرك بطرق غري عادية .نرشة أليوم
سوف تكون عن الحيوانات.

أطفال عمر ماقبل املدرسة (من  ٥-٢.٥سنوات)

ألبيئة ألحيوانية
أُطلب من طفلك جمع بعض حيواناته البالستيكية.
أُخرجوا معاً ودع طفلك يقوم بجمع العيص والصخور.
أًطلب من طفلك إنشاء بيوت مناسبة لحيواناته.
تحدث عن كيفية بناء الحيوانات املختلفة ملنازلها وكيف تحافظ عىل سالمة عائالتها.
إضغط هنا ملشاهدة لعبة

“”Guess the Animal

نشاطات:
أالطفال الرضع (من  ١٨-٣شهراً)
أغاين عن الحيوانات
غني لِطفلك أغاين تحتوي عىل أصوات ألحيوانات وشجع طفلك عىل تكرار هذه األصوات .إستخدم
ألعاب طفلك من ألحيوانات لتمثل الحيوانات ألتي يف أالغاين.
أحد أالغاين املشهورة ألتي يحبها أالطفال هي:
“”Old MacDonald Had a Farm” or “Baby Shark

غني مع طفلك أغنية «أصوات الحيوانات» أثناء امليش أو أثناء األستحامم.أضغط هنا أذا أردت
مشاهدة أالغنية.

قراءة كتاب
تحدى طفلك لألستامع إىل أدلة وتخمني ما هذه الحيوانات السوداء والبيضاء يف الكتاب ,إضغط هنا
لقراءة ألكتاب.

رياض أألطفال (من ٦-٤سنوات)

متثيلية ألحيوانات ألتحزيرية

املواد:
بطاقات تحتوي عىل صور لحيوانات مختلفة (ميكنك أنت أو طفلك رسمها).
ألتعليامت:
أول شخص يسحب بطاقة ثم ينظ ُر إىل الصورة ولكنه ال يظهرها لآلخرين.
الشخص الذي سحب البطاقة سوف يقوم بتمثيل حركات الحيوان الذي عىل البطاقة دون استخدام
أي كلامت.
عىل باقي ألألعبني أن يخمنوا ما هو هذا الحيوان.
يتبادل أالطفال أدورا ألسحب بعد أنتهاء ألشخص أالول.

أالطفال الصغار (من  ١٩شهراً  ٢.٥ -سنوات)

بعد املباراة  ،إستمتع مبشاهدة أألغنية ألتالية ,إضغط عىل ألرابط أدناه.

حركة ألحيوانات

قراءة كتاب
إضغط هنا للقرأءة وأالستامع إىل كتاب «من هو هذا ألحيوان» وتخمني أي حيوان يختبئ يف داخل
صفحات ألكتاب.

تظاهر مع طفلك بألتحرك مثل حيوانات مختلفة :تهادى مثل البطريق أو لوح بذراعيك مثل القرد.
إنها فرصة رائعة ألطفالك لتعلم كلامت جديدة والتعرف عىل أعضاء أجسامهم.
أضغط هنا ملشاهدة فيديو رسوم متحركة يعرض العديد من الحيوانات الربية.
قراءة كتاب
إضغط هنا لقراءة كتاب متكرر ألقوايف مضحك عن كلب مشعر.

Animals in Action

أطفال عمر املدرسة (من  ١٢-٦سنوات)

إستعراض ألحيوانات أملفضلة
أُطلب من ِطفلك البحث والتعرف عىل حيوانه املفضل يف العامل وتقديم عرض لجميع أفراد العائلة.
قد يتضمن العرض التقدميي رشائح عىل الكمبيوتر أو رسومات طفلك الخاصة أو الخرائط أو
وحيواناته من أاللعاب وما إىل ذلك.

اصطحب عائلتك يف رحلة افرتاضية إىل حديقة سان دييغو
للمزيد من األنشطة لجميع أفراد األرسة:
استمع إىل أصوات الطيور يف هذا ألفيديو وحدد فيام بعد هذه ألطيور يف الحي الذي تعيش فيه.

نصيحة اليوم:
تدرب مع طفلك أصوات ألحيوانات  ,إنها طريقة ممتعة ملساعدتهم عىل تعلم أصوات
الحيوانات يف لغتك ويف اللغة اإلنجليزية .ساعدهم عىل مالحظة الفرق .إنها طريقة جيدة
لألطفال لتعلم األصوات األساسية للغة.
ُ
أُنظر خارج النافذة أو إذهب إىل حديقتك الخلفية وأعرث عىل أكرب عدد ممكن من
الحيوانات .إبحث عن السناجب والطيور والحرشات والقواقع .تحدث مع طفلك عن
حجمهم  ،ولونهم  ،وكيف يتحركون  ،وما هي املنازل التي يصنعونها  ،وما إىل ذلك.
يف ٍ
وقت الحق ميكن لطفلك رسم هذه الحيوانات.

يحتوي هذا أملوقع عىل ألعاب وأنشطة لجميع أفراد األرس

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

CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

ميكن لألطفال األكرب س ًنا إجراء بحث عىل اإلنرتنت والعثور عىل معلومات حول
ألحيوانات يف منطقتنا.

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

