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طرق عديدة للقياس

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

يبدأ األطفال يف وقت مبكر بتعلم مفاهيم ألقياس يف ألعديد من أنشطتهم أليومية .يقارنون أحجام األلعاب
أو كميات من الطعام أو قياس طول بعضهم ألبعض .يتعلمون يف وقت مبكر أنه ميكن قياس ألوقت أيضً ا ،
ويطلبون «دقيقة واحدة إضافية من أللعب» قبل تنظيف ألعابهم .عندما تشاركهم يف ألطبخ وإعداد وجبات
ألطعام  ،فإنهم يقيسون أملكونات حسب ألعدد أو ألحجم أو ألكمية .خالل هذه األنشطة  ،يطور األطفال
مفردات ألقياس وأملقارنة بأستخدام مصطلحات مثل أطول  /أقرص  ،أكرب  /أصغر  ،أكرث  /أقل  /،أخف /،أثقل
إلخ .يف هذه ألنرشة نقدم لألطفال ألعديد من ألطرق للقياس.

رياض أألطفال (من ٦ - ٤سنوات)

قياس أاليادي

نشاطات:

أالطفال الرضع (من  ١٨-٣شهراً)

خفيف وثقيل
أملواد:
قوارير بالستيكية ذات أغطية أو صناديق كرتونية صغرية
أشياء خفيفة وثقيلة مختلفة مثل ألصخور وألريش وألورق وألخرز وألرخام وكرات ألقطن وما إىل ذلك
رشيط الصق
ألتعليامت:
أمأل ألزجاجات أو ألصناديق ألكرتونية بأشياء خفيفة وثقيلة (سيكون لكل زجاجة أو صندوق وزن مختلف).
قم بألصاق أالغطية للزجاجات وألصناديق.
دع طفلك يستكشف ألزجاجات أو ألصناديق.
أثناء لعب أالطفال بألزجاجات أو ألصناديق  ،قم بألتحدث عن أالوزان (أستخدم كلامت "ثقيل" " ،خفيف" ،
"أثقل من" إلخ.).
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

أالطفال الصغار (من  ١٩شهراً  ٢.٥ -سنوات)
ألقياس بأالوعية
أملواد:
أوعية فارغة بأحجام وأشكال مختلفة
وعاء بالستييك كبري مملوء بأملاء
ألتعليامت:
رتب أالوعية أمام ألوعاء أململوء بأملاء ودع طفلك يستكشفها.
أثناء قيام طفلك مبلء وإفراغ أالوعية وسكب أملاء من وعاء إىل آخر  ،تحدث عن أي وعاء أكرب  ،أيهام يحتوي
عىل كمية أقل من املاء  ،إلخ.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

أطفال عمر ماقبل املدرسة (من  ٥-٢.٥سنوات)

أملواد:
ورق
أقالم الرصاص
رشيط قياس أو مسطرة
ألتعليامت:
ضع يديك عىل الورقة ودع طفلك يرسمها.
اآلن ميكنك رسم يدي طفلك.
أجعل طفلك يرسم أيدي أفراد األرسة اآلخرين.
أطلب من طفلك أن يصف جميع األيدي التي تم رسمها  ،وترتيبها من األصغر إىل األكرب  ،وألعثور عىل تلك
التي لها نفس ألحجم إلخ.
اآلن ميكن لطفلك قياس أليدين باستخدام مسطرة أو رشيط قياس.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

أطفال عمر املدرسة (من ١ ٢- ٦سنوات)

ألبحث عن أالشياء للقياس
أملواد:
الورق
أقالم الرصاص
رشيط قياس
ميزان (اختياري)

ألتعليامت:
قم بعمل قامئة باألشياء للبحث عنها يف جميع أنحاء أملنزل (عىل سبيل أملثال :أبحث عن يشء يبلغ طوله ثالثة
أمتار ؛ أقل من ثالثة سم ؛ يزن واحد كغم  ،وما إىل ذلك).
عند ألعثور عىل شيئ معني من ألقامئة  ،ضع عالمة صح عليه.
أخرب عائلتك بألنتائج :ماذا كان من ألسهل  /ألصعب ألعثور عليه  ،ومدى سهولة قياس أشياء معينة  ،وما إىل
ذلك.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

نَو ُد أن نسمع منك! من فضلك  ،أرسل لنا مالحظاتك أو
تعليقاتك أو اقرتاحاتك إىل عنوان الربيد االلكرتوين أدناه
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قياس أشياء مختلفة
أملواد:
أشياء مختلفة :كتب  ،سيارات  ،دمى  ،كتل  ،كريس  ،طاولة  ،إلخ.
رشيط قياس أو مسطرة
ألتعليامت:
دع طفلك يختار لعبة وقيسوها م ًعا بأستخدام أملسطرة أو رشيط ألقياس.
أطلب من طفلك ألتجول يف أملنزل وقياس األشياء أملختلفة.
اسأل طفلك عن األشياء التي كانت األطول  /األقرص او نفس أليشء عند قياسها وما إىل ذلك.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

نصيحة اليوم:
شجع طفلك عىل قياس أالشياء بأستخدام أشياء مختلفة غري عادية  ،عىل سبيل املثال  ،أستخدام
كتاب أو سيارة لقياس طول ألطاولة.
دع طفلك يستخدم أملقاييس  ،وأكواب ألقياس ومالعق ألقياس ملساعدتك يف قياس أملكونات عند
ألطبخ.
أستخدم كلامت ألرياضيات خالل أملحادثة أليومية  ،مثل« :أنت أطول من أختك أو أخيك» إلخ.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

