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VIRTUAL SERVICES
 *For registration/eligibility please call us at: (519) 258-4076 
 or email: services@ncce1.org 
 You can also visit us on our website at: www.ncceinc.org 

Funded by:

SWIS/LSP

XARUNTA KHEYRAADKA DHALINTA EE NCCE INC (VIRTUAL YOUTH RESOURCE CENTRE - VYRC) WAXAY 
SIISAA DHALINYARADA (DA’DA 12-17 & 18-24) AALADAHA LAGU TAAGEERAYO LAGUNA KOBCINAYO GUUSHA 
TACLIIMEED IYADA OO LOO MARAYO: 

∙ Taageero tacliineed oo maalinle ah ayaa socota Isniinta ilaa Jimcaha laga bilaabo 3:00-5:00 galabnimo, oo ay ka mid yihiin  
 tarjumaadda meeleynta, dhameystirka shaqada guriga, iyo diyaarinta imtixaanka.   

∙ Caawinta fool-ka-fool ah ee ku saabsan wareejinta barnaamijyada barashada internetka ee dugsiga iyo bogagga internetka (sida  
 Edbsy iyo Google Classroom / Hangouts) si loo helo koorsada tusmada iyo ogeysiiska macallinka, iyo soo dejiso shaqooyinka si  
 loo buuxiyo loona gudbiyo. 

∙ Joogtaynta isku xidhka dhalinyarada ee muhiimka ah adoo u maraya geedi socodka sameynta isgaarsiinta khadka tooska iyo  
 adeegsiga aaladaha teknoolojiyadda ee jira.

YRC waxay u adeegsaneysaa, barnaamijyada wadahadalka fiidiyowga iyo aaladaha warbaahinta bulshada ee barnaamijyada 
internetka. Haddii aad u baahan tahay wax caawimaad ah ku biirista, ama aad iska diiwaangeliso kulan kasta fadlan la xiriir 
Maareeyaha YRC - Jillian Toman at jtoman@ncce1.org  ama 519 258 4076

NCCE INC’S VIRTUAL YOUTH RESOURCE CENTRE
V YRC

Please email: services@ncce1.org for more information 

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.
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