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إستكشاف ألجليد

مرحباً أيها األباء واألُمهات:
ألجليد مادة لعب حسية مدهشة :إنه بسيط ولكنه مثري لألهتامم ومتاح دامئًا ومتعدد األستخدامات ويوفر
فرص تعلم غري محدودة .عندما يلعب األطفال بألجليد فأنهم يتعلمون عن درجة ألحرارة وأمللمس واألشكال
ٌرصا
وأاللوان .إن نشاط بسيط مثل ذوبان ألجليد هو تجربة علمية رائعة لألطفال .يوفر أللعب الحيس ف ً
للمناقشات وأالكتشافات والتعلم.

نشاطات:

أالطفال الرضع (من  ١٨-٣شهراً)

مكعبات ألعصري ألثلجية
أملواد:
أي نوع من العصائر
صينية مكعبات الثلج
ألتعليامت:
أمأل صينية مكعبات ألثلج بألعصري.
ضع صينية ثلج يف ألفريزر.
ضع مكعبات الثلج عىل الطاولة أمام طفلك ودعه يستكشفها.
إضغط هنا لنشاط آخر مع مكعبات ألثلج.

أالطفال الصغار (من  ١٩شهراً  ٢.٥ -سنوات)
إستكشاف ألجليد
أملواد:
أحجام مختلفة من أالوعية
ألحيوانات ألبالستيكية الصغرية
وعاء كبري لوضع الجليد فيه
ماء
ألتعليامت:
امأل األوعية باملاء وضعها يف الفريزر.
أخرج الثلج من أالوعية وضعه يف وعا ًء كبري.
أضف املاء وألحيوانات.
أبدأ أللعب وأالستكشاف.
إضغط هنا لنشاط ممتع آخر مع الجليد.

أطفال عمر ماقبل املدرسة (من  ٥-٢.٥سنوات)
ألقوارب ألجليدية ألعامئة
أملواد:
أوعية بالستيكية
رشيط الصق
عيص أو أغصان ألشجر
أوراق شجر صغرية
ألتعليامت:
قم بلصق غصني أو عصا يف منتصف كل وعاء.
امأل األوعية باملاء ثم ضعها يف ألفريزر لتتجمد.
عندما يكون طفلك جاه ًزا لإلبحار (يف مسبح أو مغسلة أو حوض أالستحامم) قم بوخز ورقة ألشجر فوق
العصا يف كل وعاء لتكون رشاعاً.
قم بإخراج ألثلج من صينية أملكعبات وقم بإبحار القوارب.
للمزيد من أالفكار وأاللعاب إضغط هنا.

رياض أألطفال (من ٦ - ٤سنوات)

أكتشف ما ميكن أن يفعله ألجليد
أملواد:
مكعب ثلج
خيط
كوب
ألتعليامت:
ابدأ مبلء كوب باملاء البارد.
أجعل طفلك يضع مكعب ثلج يف املاء واطرح عليه أسئلة (عىل سبيل املثال :ماذا تعتقد أنه سيحدث؟ ماذا
سيحدث ملكعب الثلج؟ هل يغرق أو يطفو؟).
أطلب من طفلك محاولة ألتقاط ألجليد بأستخدام ألخيط.
اآلن ضع الخيط مبارشة عىل مكعب الثلج وصب بعض امللح فوقه.
أنتظر دقيقة ثم ألتقط ألخيط مرة أخرى.
ج ّرب كمية امللح املراد إضافتها .ال يلتصق ألخيط عند إضافة القليل أو الكثري من أمللح.
ميكنك مشاهدة هذه التجربة هنا.
إضغط هنا للمزيد من أنشطة أللعب مع الجليد.

أطفال عمر املدرسة (من ١ ٢- ٦سنوات)

تجربة علمية :ما الذي يجعل ألجليد يذوب أرسع؟
أملواد:
ماء
سكر
ملح
وعائني (يفضل أن يكونا متطابقني)
مالعق
جهاز توقيت
ورق وقلم
مكعبات ثلج
ألتعليامت:
صب نفس الكمية من املاء يف كل وعاء.
أضف ملعقتني كبريتني من امللح يف وعاء واحد و ملعقتني كبريتني من ألسكر يف ألوعاء أالخر.
قبل إضافة مكعبات الثلج إىل كل وعاء  ،توقع أي أملحاليل ستذوب ألثلج بشكل أرسع وما أملدة التي
سيستغرقها .سجل توقعاتك.
ضع مكعب ثلج يف كل وعاء.
اضبط املوقت واضغط عىل إبدأ.
حرك أملحاليل يف أالوعية ملدة دقيقة كاملة.
أي مكعب ثلج ذاب أوالً؟ كم من الوقت أستغرق؟ سجل ألنتائج وقارنها مع توقعاتك.
إضغط هنا لتجربة جليد أخرى.

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

CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

نصيحة اليوم:
حقائق عن الجليد
ألجليد هو الشكل الصلب للامء.
يصبح املاء جليديًا عندما تكون درجة حرارته صفر درجة مئوية أو إثنان وثالثون درجة فهرنهايت.
أمللح يخفض درجة حرارة ألتجمد.
معظم ألبحريات وأملحيطات ال تتجمد حتى ألقاع.
خالل العرص الجليدي األخري قبل  ١١ألف سنة  ،تم تغطية مساحات كبرية جدًا من األرض بألجليد
وألثلج.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

