
رياض أألطفال )من ٤ - ٦سنوات(

ماسك ألرياح ألطبيعي

  أملواد:

 أشياء من ألطبيعة )العيص واألوراق والجوز والصخور وما إىل ذلك(

 خيوط

مقص

  ألتعليامت:

 أجمع ألعنارص ألطبيعية عند أمليش يف ألخارج.

 قص أطوال مختلفة من الخيوط.

 إربط أثنني من ألعيص مًعا لتشكيل شكل

 أربط األشياء ألطبيعية بألخيوط ثم اربطها بألعيص التي عىل شكل إيكس.

علقها عىل شجرة أو تحت ألسقف والحظ األشياء أثناء تحركها نتيجة ألرياح.

 إضغط هنا ملعرفة أملزيد عن ألرياح.

أطفال عمر املدرسة )من ٦ -٢ ١سنوات(

كتاب ألطقس 

 املواد:

 ورق مقوى

 ورقة عادية

 مقص ، كابسة ورق أو الصق

أقالم تلوين أو أقالم رصاص

  ألتعليامت:

 قم بطي قطعة كبرية من ورق أملقوى إىل نصفني لعمل غالف للكتاب.

 قم بكبس مجموعة من ألصفحات ألفارغة يف أملنتصف لتشكيل كتاب.

 أرسم ألغيوم وألشمس وألثلج وقطرات أملطر وما إىل ذلك ، وقصها وألصقها عىل ألغالف.

 أكتب عنوان »كتاب الطقس« عىل الغالف.

 خذ بضع دقائق كل يوم للتحقق من ألطقس يف ألخارج وسجله يف كتابك بألكتابة أو ألرسم.

ميكن لألطفال األكرب سًنا إنشاء الرسوم البيانية الخاصة بالطقس )أو طباعة أوراق عمل الرسم البياين للطقس 

من اإلنرتنت( ، ورسم ألطقس أو درجة ألحرارة. هذه طريقة رائعة إلرشاك طفلك يف تعلم ألرياضيات.

 إضغط هنا ملعرفة املزيد عن ألطقس وأملناخ.

يؤثر ألطقس وأملناخ عىل حياة األطفال كل يوم سواء كان الطقس صافياً ومشمساً أو ممطرًا وعاصًفا يف 
ألخارج. يعد تدوين أملالحظات حول ألطقس ومناقشة أملناخ من الطرق ألرائعة لتعليم األطفال حول ألطبيعة 

وألعلوم مبا إن ألطقس هو يشء ميكن لألطفال فهمه بسهولة. إن هذا يؤدي إىل إهتامم أالطفال بألطبيعة 
مدى ألحياة. يف هذه ألنرشة ، نقدم لك بعض األنشطة أملثرية لألهتامم ملساعدة طفلك عىل ألتعرف عىل 

ألطقس وأملناخ بطريقة تعليمية.

نشاطات:
أالطفال الرضع )من ٣-١٨ شهراً(

هزازة أملطر وألغيوم

  أملواد:
 قارورة ماء فارغة

 كرات القطن
خرز أو أي يشء ميكن أن يصدر أصواتا 

 ألتعليامت:
 أمأل ألقارورة بكرات قطنية )غيوم(.

 أضف الخرز )أملطر( إىل ألقارورة وضع الغطاء.
أنظر وأستمع إىل »أملطر« الذي يتدفق عرب »الغيوم« وأنت تدير القارورة ببطء إىل أالعىل وأالسفل. تحدث 

 مع طفلك عن األصوات التي تصدرها ألقارورة.
أثناء تغيري ألحفاضات أو يف أوقات أخرى ، دع طفلك يتالعب بها وشجعه عىل أالستامع إىل األصوات التي 

تشبه أملطر. 

إضغط هنا للمزيد من أملعلومات حول إستكشاف ألطقس مع األطفال.

أالطفال الصغار )من ١٩ شهراً  - ٢.٥ سنوات(

إخرتاع أملطر

 أملواد:
 بخاخ أو قارورات أملياه بفتحات يف األسفل

 مظالت أو شمسية
ماء

 ألتعليامت:
 امأل ألبخاخ أو قارورة أملاء باملاء.

رش أملاء من قارورة ألرش أو أعرص قارورة أملاء بقوة حتى ترى قطرات املطر.

قم برش بعضكم بألخارج وأنت تحمل مظلة تحمي نفسك من أملطر.

إضغط هنا لألستامع إىل أغنية

أطفال عمر ماقبل املدرسة )من  ٢.٥-٥ سنوات(

إنعكاس قوس قزح

  أملواد:
 قارورة مياه شفافة

 ورقة بيضاء
ضوء الشمس

  ألتعليامت:
 امأل ألقارورة بالكامل إىل األعىل باملاء.

 ضع ألورقة ألبيضاء يف ضوء ألشمس أملبارش وأمسك قارورة أملاء فوقها مع التأكد من سطوع الشمس عرب أملاء.
 راقب أنعكاس قوس قزح عىل ألورق.

أطرح أسئلة عىل طفلك )ماذا تالحظ؟ كيف تعتقد أن هذا يحدث؟(. تحدث عن مقارنة ألوان ضوء الشمس 
وألقوس قزح. عندما مير ألضوء عرب أملاء ، يتم تقسيمه إىل جميع األلوان التي تظهر يف قوس قزح.

 إضغط هنا للمزيد من أنشطة ألطقس ألعملية.

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

VIRTUAL CHILDCARE 
PARENT SUPPORT 

SERVICES
VOLUME #17

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:

إستمع او إقرأ توقعات ألطقس أملحلية.

أبحث عن مقتطفات ممتعة متعلقة بألطقس يف الصحف أملحلية أو أملجالت.

قم بأمليش يومياً والحظ ألطقس وقم بتسميته لطفلك )مشمس ، عاصف ، ممطر ، إلخ.(.

ناقش مع طفلك مالحظاتهم حول ألطقس.

أحتفظ بصحيفة ألطقس طوال الشهر أو السنة.

إستكشاف ألطقس 

Rain Rain Go Away

X

https://www.youtube.com/watch?v=lJwFK9gZplg
https://climatekids.nasa.gov/menu/weather/
https://suburbannaturemom.com/2012/02/27/exploring-nature-with-babies/
https://www.youtube.com/watch?v=c3v0rJqyCTM
https://www.weareteachers.com/best-weather-activities/
mailto:childcaremain@ncce1.org

