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تشجيع اللعب بأشياء
مختلفة

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

األشياء املختلفة هي املواد التي ميكن لألطفال حملها ودمجها وفرزها وتصفيتها وجمعها وتركيبها
فرصا
وتفكيكها بطرق عديدة ومختلفة .ال توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للعب بهذه املواد .أنها توفر ً
مفتوحة لألطفال ليكونوا مبدعني وليطرحوا األسئلة ويحلوا املشكالت التي تواجههم وليختربوا األفكار
رصا من املغامرة واإلثارة إىل لعب
ألجديدة .يوفر اللعب باألشياء املختلفة فرصاً ال حدود لها وتضيف عن ً
األطفال .يف هذه النرشة  ،نشجع األطفال عىل أستكشاف األشياء املختلفة .

رياض أألطفال (من ٦-٤سنوات)
مرآة األكتشاف

أالطفال الرضع (من  ١٨-٣شهراً)

أملواد:
مرآة يف إطار
غطاء األقالم
أحجار زجاجية
صواميل ومسامري

ألتعليامت:
دع طفلك يستكشف األغطية باستخدام كل حواسه.
الحظ كيف يستكشف و تحدث معه عن الذي يفعله .

ألتعليامت:
أجمع مع طفلك األشياء املختلفة من جميع أنحاء أملنزل.
أستخدم املرآة كخلفية.
دع طفلك يصنع و يرتب و يصمم املواد عىل املرآة.
ميكن لطفلك الفرز  ،واملطابقة  ،وصنع األمناط  ،ومراقبة األنعكاسات  ،و عد املواد  ،و صنع أشكال مختلفة.
شجع طفلك عىل صنع وسائط النقل مختلفة  ،الحرشات واملواصالت وألطبيعة و ألخ.

نشاطات:

أستكشاف األغطية
أملواد:
أغطية علب بأحجام وألوان مختلفة

إضغط هنا للمزيد من األفكار عن أشياء مختلفة لطفلك.

أالطفال الصغار (من  ١٩شهراً ٢.٥ -سنوات)
فرز
أملواد:
أكواب أو صناديق بالستيكية
مخاريط صنوبر  ،قامش  ،مكعبات ألليغو  ،حلقات بالستيكية (من ستائر ألحامم)
أكواب قياس
قوالب مكعبات الثلج
ألتعليامت:
ضع املواد عىل األرض أو الطاولة و دع طفلك يكتشفها.
األفكار املحتملة التي سيستخدمها طفلك( فرز  ،والتعبئة  ،وإفراغ  ،و ملء )...األحتامالت غري محدودة.
أترك املواد يف متناول يد طفلك حتى يتمكن من أستخدامها بطرق مختلفة خالل اليوم.
إضغط هنا للعثور عىل املزيد من األفكار.

أطفال عمر ماقبل املدرسة (من  ٥-٢.٥سنوات)
أصنع وج ًها
أملواد:
مجموعة من األزرار
مالعق
دبابيس املالبس
قطع أقمشة
حجارة وحىص
عيص
كامريا (أختياري)
ألتعليامت:
أطلب من طفلك أستخدام املواد لتشكيل وجوه.
تحدث عن مشاعر مختلفة (سعيد  ،حزين  ،غاضب)  ،أطلب من طفلك أن يظهر لك وج ًها سعيدًا ،
حزي ًنا أو غاض ًبا وألتقط صورة له بالكامريا.
أنظر إىل الصور مع طفلك وأطلب منه عمل نفس التعبريات مع األجزاء السائبة .ميكنك أن ترسل لنا
الصورة.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة حول أملشاعر.
إضغط هنا للمزيد من األفكار حول أستخدام االشياء املختلفة .

إضغط هنا للمزيد من االنشطة يف ألرياضيات باستخدام األشياء املختلفة.

أطفال عمر املدرسة (من ١٢-٦سنوات)
صنع ألروبوت من األشياء املعاد تصنيعها
أملواد:
علب وعبوات بأحجام مختلفة
أغطية  ،أسطوانة مناديل ورقية ،قصبة
أزرار
رشيط الصق أو خيط أو صمغ
سلك مجعد وملون (أختياري) ()Pipe cleaners
ورق ألومنيوم (اختياري) أو أقالم
ألتعليامت:
أبحث عن صندوق كبري يصلح ليكون جسم للروبوت  ،وصندوق أصغر للرأس.
أستخدم أسطوانة مناديل ورقية لألذرع والساقني.
أستخدم األزرار للعيون وألفم.
أستخدم الرشيط الالصق او الصمغ لربط أجزاء جسم الروبوت م ًعا.
ضع العينني والفم وما إىل ذلك باستخدام رشيط الالصق أو الصمغ وأتركها تجف.
أستخدم السلك املجعد أو األسالك لصنع أجزاء الروبوت األخرى.
قم بتزيني الروبوت بالرسم عليه أو تغطيته بورق ألومنيوم إلعطائه نظرة خيالية علمية.
إضغط هنا للمزيد من أفكار املشاريع بأستخدام األجزاء ألسائبة.

نَو ُد أن نسمع منك! من فضلك  ،أرسل لنا مالحظاتك أو
تعليقاتك أو اقرتاحاتك إىل عنوان الربيد االلكرتوين أدناه
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نصيحة اليوم:
ميكنك أستخدام :أغطية زجاجات وأغطية علب  ،أزرار كبرية  ،مكعبات  ،أحجار صغرية  ،دعابل
،عيص  ،أصداف ،مغناطيس  ،قصاصات األقمشة ،إلخ.
قم باعطاء طفلك أوعية ،دالء  ،و سالت  ،و حقائب  ،ألخ .لتخزين وحمل األشياء املختلفة فيها.
دع طفلك يستكشف األشياء املختلفة وراقب إىل ماذا يحولها.
عند أستخدام األطفال األشياء املختلفة  ،قم بصب تركيزك عىل عملية اإلنشاء  ،وليس عىل املنتج
ألنهايئ.
تذكر أن تختار األشياء املختلفة املناسبة لفئة طفلك ألعمرية.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

