
رياض أألطفال )من ٤-٦سنوات(

توقعات ألطوف وألغرق 

 أملواد:

 أوراق

 قلم

 أشياء مختلفة من املنزل

ماء يف وعاء كبري

  ألتعليامت:

 إجمع أشياء مختلفة من حول املنزل.

 أكتب “غرق” و “طفو” عىل ورقتني.

 اكتب ما يتوقعه ابنك )يغرق , يطفو( عن الشيئ الذي سرتيه والصق ما كتبته عىل الشيئ .

 ضع األشياء يف املاء واحداً تلو اآلخر والحظ ما يحدث.

 سجل النتائج عن طريق وضع أسامء األشياء عىل ورقة “ألطوف” أو “ألغرق”.

 بعد األنتهاء من اختبار األشياء ، ناقش النتائج باستخدام األسئلة التالية:

 "كم من توقعاتك كانت صحيحة؟".

 "انظر إىل األشياء التي غرقت. صفهم. هل لديهم أي يشء مشرتك مع بعضهم البعض؟".

"انظر إىل األشياء التي طفت. صفهم. هل لديهم أي يشء مشرتك مع بعضهم البعض؟".

إضغط هنا لقراءة كتاب “من أغرق ألقارب؟” باميال ألني.

أطفال عمر املدرسة )من ٦-١٢سنوات(

علب املرشوبات الغازية الطافية و الغارقة

 أملواد:

 وعاء كبري و عميق ) دلو, سطل(

 ماء

علب مرشوبات غازية مختلفة األنواع غري مفتوحة )ببيس, سفن اب, الخ(

  ألتعليامت:

 امأل الدلو باملاء بحيث يكون املاء كافياُ للسامح األلعلب بان تطفو او تغرق.

 ابدأ بوضع العلب عىل مهل وبنفس الوقت , الحظ اي واحدة تطفو و اي واحدة تغرق.

حاول ان تجد السبب ملاذا غرق البعض و ملاذا طفى االخر.

 إضغط هنا للتحقق من طريقة طوف بعض علب   وغرق البعض اآلخر.

لتجارب اضافية عن  الطوف و الغرق إضغط هنا.

مرحباً أيها األباء واألُمهات:
طوف االشياء وغرقها هام مفهومان علميان ممتعان يحب األطفال استكشافهام اثناء اللعب. إعداد وعاء 

تعلم ألطوف وألغرق يشجع األطفال عىل أللعب وألتجربة وإكتشاف كيف وملاذا تطفو األجسام أملختلفة 

أو تغرق عند وضعها يف املاء. يف هذه ألنرشة ، ستتعرف عىل مجموعة متنوعة من تجارب ألغرق وألطوف.

نشاطات:
أالطفال الرضع )من ٣-١٨ شهراً(

لعبة رش ، غرق  وطوف 

 أملواد:

 قالب مكعبات الثلج

 ماء

وعاء بالستيك

  ألتعليامت:

 ضع أملاء يف قالب مكعبات ألثلج وقم بتجميده.

 مبجرد تجميده ، صب مكعبات الثلج يف وعاء ، وشجع طفلك عىل أستكشافها.

أضف املاء إىل ألوعاء وأطلب من طفلك إستكشاف مكعبات الثلج الطائف.

 للمزيد من األنشطة مع طفلك إضغط هنا.

أالطفال الصغار )من ١٩ شهراً  - ٢.٥سنوات(

لعبة تغرق أو تطفو 

 أملواد:

 وعاءان بالستكيان

 العاب بالستيكية )سيارات صغرية ، كرات ، مكعبات ألليغو(

 إسفنج

أواين املطبخ )ملعقة خشبية ، ملعفة كوب ، اشياء اخرى(

  لتعليامت:

 إبحث عن مكان إلجراء التجربة حيث ميكن لطفلك الوصول بسهولة إىل الوعاء.

 اجمع العنارص التي يهتم بها طفلك وضعها يف صندوق بالستييك واحد.

 امأل ألوعاء البالستييك األخر باملاء.

 أرشك طفلك يف هذه اللعبة و إسمح له برمي العنارص يف سلة بالستيكية مملوءة باملاء.

أطلب من طفلك إسرتداد العنارص من املاء وإعادتها إىل الوعاء االخر. سيكون لديهم متعة للقيام بذلك 

مراراً وتكراراً.

 للمزيد من األنشطة إضغط هنا.

أطفال عمر ماقبل املدرسة )من  ٢.٥-٥ سنوات(

قارب يعمل بقوة ألصابون 

 أملواد:

 وعاء عميق

 ماء

 صابون يستخدم لغسل األطباق

 صحن ورقي

 مقص

عود أسنان

  ألتعليامت:

 اصنع قارباً من الصحن الورقي.

 قص قطعة صغرية يف الجزء الخلفي من القارب يف منتصف الحافة الخلفية.

 ضع القارب بالقرب من حافة الوعاء املليئة باملاء.

أستخدم عود األسنان إلسقاط كمية صغرية من صابون األطباق يف الفتحة يف نهاية القارب ثم ضع القارب 

يف املاء. يجب أن يتحرك القارب إىل األمام. 

للمزيد من األنشطة أملمتعة إضغط هنا.
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نصيحة اليوم:

أستخدم العنارص أملوجودا لديك يف املنزل للتجربة واإلستكشاف.

أعطي اهمية ألسئلة طفلك.

أبحث وأعرثعىل اإلجابات معاً.

إعطي طفلك الوقت واملساحة لإلستكشاف.

شجع طفلك عىل تسجيل مالحظاتهم.
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ألطوف وألغرق 

https://www.youtube.com/watch?v=kZXzwXH32bU
http://www.scifun.org/homeexpts/cans.htm
https://tinkerlab.com/science-experiment-the-floating-egg/
https://busytoddler.com/2016/03/easy-baby-activities/
https://busytoddler.com/2020/01/sink-or-float-toddler-science/
https://happyhooligans.ca/sink-or-float-experiment-preschoolers/
mailto:childcaremain@ncce1.org

