
رياض أألطفال )من ٤ - ٦سنوات(

حديقة خرضاوات صغرية

 أملواد:

 أواين الزهور / أواين بالستيكية

 تربة

 ألبطاطس الحلوة ، قطعة من جذر ألزنجبيل ؛ فص ثوم

رشيط الق و قلم

  ألتعليامت:

 أمأل  ثلثني من كل إناء من أواين الزهور  بالرتبة.

 ضع ألبطاطس وألزنجبيل وألثوم يف أواين الزهور وقم بتسمية كل إناء.

 أضف املزيد من الرتبة إىل األواين.

 أسقي نباتاتك ألنامية كل يوم والحظ رسعة منوها ، وما هي أنواع السيقان واألوراق ، ألخ.

 لقد تعلمت اآلن أنه ميكنك زراعة األشياء ليس فقط من ألبذور ولكن من أجزاء نباتية أخرى أيًضا .

أستمتع بحديقتك الصغرية.

 إضغط هنا للمزيد من أنشطة ألزراعة.

إضغط هنا لقراءة قصة عن أللفت ألكبري.

أطفال عمر املدرسة )من ٦ -٢ ١سنوات(

مذكرات ألحرشات التي تلقح ألنباتات 

 أملواد:

 دفرت

 أقالم رصاص

 مكان للجلوس يف الخارج

كامريا )أختياري(

  ألتعليامت:

 )مذكرات امللقحات( عىل غالف دفرت مالحظاتك. أكتب

 خذ دفرت مالحضاتك وأقالمك وألكامريا وقم بزيارة حديقة زهور )لك ، يف الحديقة(.

 راقب الزهور والحظ جميع ألحرشات املختلفة التي تزور األزهار )ألنحل ، ألذباب ، ألفراشات ، ألنمل ، إلخ(.

 التقط صور أو ارسم رسومات يف دفرتك للحرشات ، مع االنتباه إىل األمناط واأللوان ، ألخ.

 يف املنزل ، ابحث عن أسامء ألحرشات التي رايتها ، واكتب أسامئها وما هو دورها يف الحديقة.

أذهب مرة أخرى إىل حديقة الزهور ، والحظ ودون يف دفرتك عادات وأفعال الحرشات: ما هي الزهور التي 

 يفضلونها ، وأوقات اليوم الذي يزورونها ، والطقس ، ألخ.

أحتفظ مبذكراتك للموسم بأكمله ، والحظ جميع امللقحات املختلفة التي تزور ألنباتات أملزهرة املختلفة.

إضغط هنا للقيام بجوالت افرتاضية عرب ٩ حدائق جميلة.

وصل ألطقس ألدافئ , و الطريقة أالفضل لقضاء ألوقت يف هذا الطقس هو أالستمتاع بالزراعة. توفر ألزراعة 

ألكثري من الفرص أملمتعة واملثرية لألهتامم لألطفال. ميكنهم ألتعرف عىل انواع مختلفة من ألنباتات وما 

تحتاجه تلك النباتات ملساعدتها عىل النمو. كام ميكنهم التعرف عىل أملواسم املختلفة وألطقس وتأثرياتها عىل 

ألنباتات. توفر ألزراعة فرصة للتعرف عىل األشكال واأللوان , وألحيوانات وألحرشات املختلفة التي قد تصادف 

األطفال أثناء ألزراعة. يف هذه النرشة, ستجد طرقًا إلرشاك أطفالك يف ألزراعة.

نشاطات:
أالطفال الرضع )من ٣-١٨ شهراً(

أفكار الزراعة الحسية:

  أصنع فرص لطفلك للتحرك عىل العشب.

 كونك »داخل« الحديقة افضل من "ألنظر" إليها.

أبحث عن أسطح مختلفة ميكن لطفلك أستكشافها )مثل ألعشب وألحجر ورقائق ألخشب وألرتبة ، وما إىل 

 ذلك(.

 إبحث عن أشياء طبيعية مثرية لالهتامم ميكن لطفلك ملسها أو شمها أو رؤيتها.

أستمتع باللحظة ، وال تستعجل ، وأستكشف مع طفلك.

 إضغط هنا لتتعلم كيف تزرع مع طفلك.

أالطفال الصغار )من ١٩ شهراً  - ٢.٥ سنوات(

ألبحث عن ألديدان

  أملواد:

 رمل / تربة

 وعاء أو صينية كبرية

 قطع خيط سميك

 مالقط

مجرفة صغرية

 ألتعليامت:

 خبى قطع ألخيط )الديدان( يف الرمل / الرتبة.

 دع طفلك يستكشف بأستخدام يديه ومالقط ومجراف للحفر وإخراج "الديدان" من الرتبة.

قم بالعد بصوت عايل عند التقاط كل دودة.

 إضغط هنا لنشاط حفر آخر.

 

أطفال عمر ماقبل املدرسة )من  ٢.٥-٥ سنوات(

شتالت يف كرتون ألبيض

  أملواد:

 صندوق البيض

 تربة

 بذور

 رشاشة أملاء

 مقص

مجرفة ألحديقة

 ألتعليامت:

 قص علبة البيض إىل نصفني.

 ساعد طفلك عىل إضافة ألرتبة يف أماكن البيض الخالية يف الكارتون.

 أطلب من طفلك ان يصنع حفرة يف وسط الرتبة و وضع بذرة واحدة يف كل حفرة.مثا غطيها بالرتبة.

 رش ألرتبة باملاء. ضعها يف مكان دافئ مملوء بالضوء يف ألداخل حتى تبدأ يف ألنمو.

 ذكّر طفلك بسقي البذور كل يوم. يجب أن تبقى ألرتبة رطبة للغاية.

 ميكن لطفلك مراقبة الشتالت التي تنمو كل يوم ومالحظة ألتغيريات التي تحصل.

ميكنك التقاط صورة للشتالت يف نفس اليوم من كل أسبوع ، حتى يتمكن طفلك من رؤيت ألتغيريات التي 

تحصل يف ألنمو. 

 إضغط هنا لنشاط زراعة آخر.

إضغط هنا لقراءة "البذرة الصغرية" للمؤلف إريك كارل.

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

فيام ييل بعض ألحقائق أملمتعة عن ألنباتات:

 أطول شجرة منًوا يف العامل هي ساحل ريدوود )سيكويا سيمبريفريينس( , وميكن لهذه األشجار 
ألوصول بسهولة إىل إرتفاع    ) ٠٠٣قدم( ٩١ مرتًا.

ألخيزران هو ألنبات الخشبي األرسع منواً يف العامل ؛ ميكن أن ينمو )٣٥ انج( ٩١ سم يف أليوم 
ألواحد.

هي اصغر زهرة يف العامل, و هي أيضاً تنتج أصغر فاكهة يف العامل.

تعترب ألوردة أجمل زهرة يف العامل ، ولهذا يطلق عليها "ملكة ألحديقة".

تم زرع أول بطاطس قبل ٧٠٠٠ عام.

يوجد يف   الفراولة الواحدة ٢٠٠ بذرة. إنها الفاكهة الوحيدة التي تحمل بذورها من الخارج.

VOLUME #22

ألزراعة
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https://kidsgardening.org/garden-activities/
https://www.slideshare.net/marlcliffeprimary/the-enormous-turnip-story-book-5645523
https://thespaces.com/take-a-virtual-tour-of-beautiful-botanical-gardens/
https://www.gardeningknowhow.com/special/children/babies-in-the-garden.htm
https://sunshinewhispers.com/digging-for-treasure-activities-for-toddlers/
https://teachingmama.org/germination-activity-grow-seeds-in-a-jar/#:~:text=Set%20several%20wet%20paper%20towels,multiple%20seeds%2C%20label%20the%20jars.
https://www.schooltube.com/media/the-tiny-seed/1_7dbhljlt
mailto:childcaremain@ncce1.org

