
مرحباً أيها األباء واألُمهات:
األرسة مهمة جًدا يف حياة ألطفل. منذ أللحظات األوىل من حياتهم ، يعتمد األطفال عىل ألوالدين واألرسة 

لحاميتهم وتوفري أحتياجاتهم. األرسة هي رابطة و عالقة طويلة املدى تجمع أفرادها بخيط الحب. يف 

هذه ألنرشة ، ستجد أنشطة ميكن لطفلك أملشاركة فيها بعيًدا عن ألشاشة.

نشاطات:
 أالطفال الرضع )من ٣-١٨ شهراً(

عائلتي

 أملواد:

 قلم

 “My Family” كلامت أغنية

 Come and look and see: this is my mama

 Come and look and see: this is my papa

 Come and look and see: my brother tall

Sister, baby - we love them all

 تعلم االغنية هنا.

  ألتعليامت:

أرسم وجوه سعيدة عىل إصابعك وابدأ يف ألغناء مع إظهار األصابع واحدة تلو األخرى - كل إصبع هو فرد 

واحد من أفراد األرسة.

إضغط هنا للمزيد من األفكار لطفلك.

أالطفال الصغار )من ١٩ شهراً  - ٢.٥سنوات(
لعبة تذكر ألصورة 

 أملواد:

اربعة او خمسة صور ألفراد عائلتك

  ألتعليامت:

 أري طفلك الصور وتحدث عن من فيها.

 ضع ألصور بشكل مقلوب.

 تناوبوا بألبحث عن أحد أفراد األرسة )عىل سبيل املثال: أين ماما؟(.

ميكن أستخدام ألصور لبدء محادثة مع طفلك حول أفراد األرسة. 

إضغط هنا لقراءة كتاب عن صورة عائلية.

أطفال عمر ماقبل املدرسة )من  ٢.٥-٥ سنوات(
وجوه ألعائلة

  أملواد:

 أطباق ورقية

 غزل ألصوف بألوان مختلفة )للشعر أو اللحية(

 أزرار )للعيون(

صمغ )أختياري(

  ألتعليامت:

 أطلب من طفلك أستخدام أملواد لصنع وجوه أفراد األرسة بأكملها.

أطرح أسئلة ، مثل: "ما هو لون عيون أمي؟ هل لدى أيب لحية؟".

  للمزيد من األنشطة إضغط هنا.

إضغط هنا لقراءة "أكرب وظيفة".

رياض أألطفال )من ٤-٦سنوات(

تقييم ألعائلة

 أملواد:

ورقة وقلم

  ألتعليامت:

أطلب من طفلك طرح أسئلة عىل أفراد العائلة مثل: كم عمرك؟ أين ولدت؟ كم من األخوة و األخوت 

 لديك؟ ما هو لونك أملفضل؟

 سجل اإلجابات عىل ألورقة.

عند األنتهاء من ألتقييم ، تحدث مع طفلك عام أكتشفه حول أفراد األرسة )من لديه ألكثري من األشقاء؟ 

من هو األكرب واألصغر إلخ(.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

إضغط هنا لقراءة

أطفال عمر املدرسة )من ٦-١٢سنوات(

شجرة ألعائلة

  أملواد:

 ورقة كبرية

 أقالم تلوين و ورق

 صمغ

 مقص

صور ألفراد األرسة )أختياري(

  ألتعليامت:

 أرسم شجرة عىل ورقة كبرية. تأكد من إعطاء الشجرة ألكثري من ألفروع.

 من ورقة أخرى ، قص ألكثري من األشكال أملربعة )واحد لكل فرد من أفراد األرسة(.

أكتب أسامء أقدم أفراد العائلة الذين تعرفهم وقم بلصقهم عىل الجذع )ميكنك إضافة صورهم أو رسم 

 وجوههم ببساطة(.

 إستمر يف إضافة األجيال القادمة فوق األجيال األكرب سناً حتى متتلئ شجرتك بأشخاص من عائلتك.

إسأل والديك وأجدادك وخاالتك وأعاممك عن قصص من طفولتهم.

 للمزيد من األنشطة العائلية إضغط هنا.

إضغط هنا لقراءة مع عائلتك كتاب "ألنزول إىل ألبحر مع السيد ماجي".
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نصيحة اليوم:

أقيض وقت يوميا يف ألقيام باألشياء معاً.

أخرب طفلك عن أحداث مهمة حدثت يف يومك.

خصص  وقت للوجبات ألعائلية ألخالية من ألشاشة والهواتف كل يوم.

أخرب أطفالك بقصص من طفولتك.

تكلم مع أطفالك عن تاريخ عائلتك.

VOLUME #23

عائلتي

.“Bink and Gollie: Two for One”

https://www.youtube.com/watch?v=6CvtLjzcLz8
https://www.educatall.com/page/812/I-love-my-family.html
https://www.storyberries.com/bedtime-stories-babys-first-family-photo-baby-books/
https://teachingmama.org/preschool-family-theme-activities/
https://cdn.tumblebooks.com/syndication/excite/iPad/videos/BiggestJobofAllThe_Streaming.mp4
https://www.education.com/activity/article/make-a-family-gratitude-jar/
https://cdn.tumblebooks.com/syndication/excite/ipad/videos/BinkAndGollieTwoForOne_YoureSpecialArentYou_Streaming.m4v
https://raisingchildren.net.au/school-age/development/creative-development/school-age-creative-activities
https://cdn.tumblebooks.com/syndication/excite/ipad/videos/DownToTheSeaWithMrMagee.mp4
mailto:childcaremain@ncce1.org

