
رياض أألطفال )من ٤-٦سنوات(

بناء أشكال ثنائية وثالثية األبعاد

  أملواد:

 عجني اللعب

 أقالم ملونة أو أعواد مصاصة

أوراق

 ألتعليامت:

أرسم أشكاالً مختلفة عىل قطعة من الورق وأجعل طفلك يعيد تكوينها من خالل عمل مناذج ثنائية 

 وثالثية األبعاد.

 استخدام عصا املصاصة أو أقالم الرصاص امللونة وربطها مًعا لعمل أشكال ثنائية األبعاد.

أستخدم عجينة اللعب للتأكد من بقاء العيص متصلة ببعضها البعض وبناء منوذج ثاليث األبعاد للشكل 

املرسوم عىل الورقة.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة لألشكال ثنائية وثالثية األبعاد.

أطفال عمر املدرسة )من ٦-١٢سنوات(

بناء حصن

  أملواد:

 ورق الجرائد

 رشيط الصق

كابسة )أختياري(

  ألتعليامت:

خذ ورقتني من الجرائد وضعهام بشكل مسطح وابدأ يف لفهام من زاوية واحدة. ضع رشيط الصق بعد 

 األنتهاء من لف.

 كلام كان اللفة أكرث إحكاما ، كلام كان لديك املزيد من الدعم.

 لف أكرب عدد ممكن من الجرائد.

 بعد ذلك ، قم بعمل مثلثات من لفات الجرائد التي صنعتها. الصق أو ثبت األطراف مًعا لتشكيل مثلث.

أصنع أكرب عدد ممكن من املثلثات من لفات الجرائد . ميكنك بناء هيكل أكرب مبزيد من املثلثات. فقط 

 تأكد من أن لديك ما يكفي للسقف الذي سيوفر اإلستقرار النهايئ لقلعتك.

قم بربط املثلثات وقم بتثبيت “املفاصل” ببعض الدبابيس أو الرشيط الالصق للتأكد من أنها ال تتحرك 

كثرياً. 

للمزيد من التحديات الهندسية إضغط هنا.

إضغط هنا  لقراءة “ بيبو األحمق” من تأليف ترييس فران ، كتاب عن بناء كاتدرائية شهرية.

مرحباً أيها األباء واألُمهات:
يعد ألبناء وألرتتيب أفضل طريقة لألطفال الصغار لتعلم مهارات ألرياضيات وألهندسة يف سن مبكر، 

وأكتشاف قوانني الفيزياء ، واألنخراط يف حل املشكالت ، وتعزيز إبداعهم. اللعب مبجموعة متنوعة من 

مواد البناء يساعد األطفال عىل تطوير الثقة بالنفس وتشجيع تفكريهم املستقل. إن اللعب مبكعبات 

البناء يعزز التنسيق بني يدين وعينني األطفال ويعزز عملية أتخاذ القرارات. يف هذه ألنرشة ، ستجد 

أنشطة مختلفة من شأنها أن تشجع طفلك عىل البناء اإلبداعي والتعلم.

نشاطات:
أالطفال الرضع )من ٣-١٨ شهراً(

وضع أسطوانات أملناديل ألفارغة فوق بعضها

  أملواد:

 حاملة أملناديل

  أسطوانات املناديل مقطوعة إىل حلقات صغرية ، أو حلقات ستارة الحامم  

  ألتعليامت:

 ضع أسطوانات املناديل يف وعاء صغري.

 وضح لطفلك كيفية وضعها عىل حاملة املناديل وشجعه عىل القيام بنفس اليشء.

إذا كان طفلك ال يزال يضع كل يشء يف فمه ، أستخدمي حلقات ستارة الحامم بدالً من ذلك.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة لطفلك.

أالطفال الصغار )من ١٩ شهراً  - ٢.٥سنوات(

بناء األبراج

  أملواد:

 حافظة الطعام البالستيكية

 كؤوس

 قدور ومقايل

 كتب

أشياء أو العاب أخرى متاحة

  لتعليامت:

 قم بتزويد طفلك باملواد املذكورة يف األعىل ، أو ما لديك يف املنزل.

 شجع طفلك عىل البناء باستخدام املواد املذكورة.

 أتبع قيادتهم باللعب و البناء، أو أستخدام املواد الخاصة بك عىل جانب.

أطرح أسئلة ، عىل سبيل املثال: “إىل أي حد ميكنك بناءه؟” “ماذا سيحدث إذا أضفت واحًدا آخر؟”.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة لطفلك.

أطفال عمر ماقبل املدرسة )من  ٢.٥-٥ سنوات(

ألبناء بأستخدام األكواب

  أملواد:

 أكواب بالستيكية

 العاب أو مواد أخرى متاحة

مجموعة بطاقات )أختياري(

  ألتعليامت:

 قدم األكواب لطفلك وأسمح له باستكشافهم وبناء هياكل مختلفة باستخدامهم.

 قدم لطفلك العاب أو مواد أخرى متاحة.

 أطرح أسئلة ، مثل: “ماذا سيحدث إذا أضفت هذا؟” ، “إىل أي حد ميكنك بناؤه؟”.

لتحدي طفلك ، قم بتقديم مجموعة من البطاقات وأنظر ماذا سيفعل بها. ميكنك أيًضا تقديم منوذج لهم 

عن كيفية إنشاء إبداعات باستخدام هذه أملواد.

 إضغط هنا للمزيد من أفكار البناء.

إضغط هنا لقراءة “ملن هذه األدوات؟” لتوين بوزو.
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نصيحة اليوم:

عندما يقوم طفلك بالبناء أو التكديس ، إطرح األسئلة ذات النهايات املفتوحة )التي لديها العديد 
من اإلجابات املمكنة( التي تدعم تطور طفلك اللغوي والتفكري النقدي.

شجع طفلك عىل إخبارك عن نفسه والتحدث عن املواد التي يستخدمها يف اللعب و أفكاره.
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ألبناء و ألتكديس

https://childhood101.com/hands-on-activities-for-learning-about-2d-3d-shapes/
https://frugalfun4boys.com/engineering-challenges-clothespins-binder-clips-craft-sticks/
https://cdn.tumblebooks.com/syndication/excite/iPad/videos/pippothefool_Streaming.mp4
https://www.adam-mila.com/milestone/fine-motor/stacking/
https://wivesunscripted.wordpress.com/2012/02/01/toddler-fine-motor-skills-activity/
https://www.pre-kpages.com/activities-construction-theme/
https://www.youtube.com/watch?v=VfjPZszsMX0
mailto:childcaremain@ncce1.org

