
رياض أألطفال )من ٤-٦سنوات(

يف املركز التجاري 

 أملواد:

 صناديق الحبوب )سرييل(

 علب

 قارورات ماء بالستيكية

 ألعاب األطفال

 مواد أخرى متاحة

 اوراق واقالم ومقص

كيس أو سلة

  ألتعليامت: 

 إصنع سوبر ماركت يف املنزل مع العنارص التي قمت بجمعها.

 استخدم األوراق واألقالم واملقص لصنع نقود )عملة ورقية( للعب.

تناوب يف اخذ دور البائع واملتسوق. 

إضغط هنا للعثور عىل املزيد من النشاطات.

أطفال عمر املدرسة )من ٦-١٢سنوات(

لعبة من غري كالم

  أملواد:

 قص قطع الورق الفارغة مسبًقا لصنع بطاقات للعبة من غري كالم

دفرت وقلم رصاص لحفظ الدرجات

 ألتعليامت:

 قسم الالعبني إىل فريقني.

 عىل الورقة ، يكتب كل فريق أسامء األفالم أو الكتب أو الربامج التلفزيونية.

 قم بطي األوراق بحيث ال تكون الكلامت مرئية وضعها يف وعاء.

يأخذ كل عضو من أعضاء الفريق دوًرا يف اختيار ورقة ومتثيل الدور  املكتوب عىل الورقة )دون التحدث(، بينام 

يخمن الفريق اآلخر ما هو الشئ املكتوب عىل الورقة.

إضغط هنا للمزيد من االلعاب التمثيلية لألطفال.

مرحباً أيها األباء واألُمهات:
يشجع اللعب التضاهري األطفال عىل دخول عامل من اللعب الخيايل. يساعد هذا النوع من اللعب عىل 

دعم إبداع األطفال وخيالهم. يتعلم األطفال املهارات االجتامعية والتعاطف واللغة والتواصل مع االخرين. 

كام يسمح اللعب الخيايل لألطفال مبعرفة أفضل للفصل بني التظاهر والحياة الواقعية. يف هذه النرشة، 

ستجد أنشطة تدعم كيفية املشاركة يف اللعب الخيايل مع طفالك.

نشاطات:
أالطفال الرضع )من ٣-١٨ شهراً(

إكتشف املرح

  أملواد:
 ورق تغليف )أو جرائد(

ألعاب طفلك املفضلة

  ألتعليامت:
 غلف األلعاب بورق التغليف.

 قم بإعداد منطقة لفتح األلعاب امللفوفة.
 شجع طفلك عىل معرفة ما يف الداخل. إطرح األسئلة: “أتساءل ما الذي بداخلها؟” ، “كيف ميكننا فتحها؟”.

راقب كم من الوقت يستغرق طفلك ملعرفة كيفية الوصول إىل اليشء الذي يف الداخل والتقنيات التي يستخدمها. 

إضغط هنا للحصول عىل أفكار للعب الخيايل لطفلك.

أالطفال الصغار )من ١٩ شهراً  - ٢.٥سنوات(

لعبة لنذهب يف نزهة

  أملواد:
 بطانيات

 وسائد
 حافظات طعام مع وجبات خفيفة

 ماء
 أطباق وأكواب ورقية

اسطوانة املناديل الورقية

 لتعليامت:
 أخرت مكانًا للنزهة مع طفلك )يف الداخل أو يف الهواء الطلق(.

 أسمح لطفلك ليساعدك يف ترتيب البطانية واألطباق واألكواب وتقديم الطعام.
باستخدام اسطوانة املناديل الورقية ، انظر حولك وتظاهر بأنك ترى أشياء مختلفة )الحيوانات الربية ، الناس ، 

 املركبات ، إلخ(.
اتبع قيادة طفلك يف اللعب واستمتع بالنزهة.

إضغط هنا للعثور عىل املزيد من النشاطات.

أطفال عمر ماقبل املدرسة )من  ٢.٥-٥ سنوات(

لعبة عيادة الطبيب

 أملواد:
 بلوزة بيضاء / قميص

 دفرت
 قلم

 بطانية
أدوات لعبة الطبيب اذا  كانت موجودة

 ألتعليامت:
 حدد من سيكون املريض ومن سيكون الطبيب.

 مثل األدوار بناًء عىل ما يعرفه طفلك من زياراته لعيادة الطبيب.
تناوب باخذ دور الطبيب و املريض. 

 إضغط هنا لقراءة “بيت يذهب إىل الطبيب” من تأليف كيمربيل وجيمس دين.
إضغط هنا للعثور عىل املزيد من النشاطات.
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نَوُد أن نسمع منك! من فضلك ، أرسل لنا مالحظاتك أو 
تعليقاتك أو اقرتاحاتك إىل عنوان الربيد االلكرتوين أدناه
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نصيحة اليوم:

خالل وقت االستحامم ، اعطي طفلك القوارب البالستيكية واألكواب والدمى املطاطية وتظاهرو مًعا.

إقراء القصص مع طفلك وارشكه يف متثيل أجزاء مختلفة.

إجمع بعض املالبس القدمية التي ميكن لطفلك استخدامها وأ رتدائها ليتضاهر انه شخص اخر.

إطرح أسئلة لتشجيع طفلك عىل الخروج بأفكار جديدة أو توسيع لعبته.
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