
رياض أألطفال )من ٤-٦سنوات(

) Slime ( سحر  اللعب بالساليم

 أملواد:

) Body Wash ( سائل غسيل الجسم 

 نشا الذرة

 وعاء كبري

 ملعقة أو شوكة كبرية

ماء

 ألتعليامت: 

 اجمع كل املواد مع طفلك وضعها عىل الطاولة.

 دع طفلك يسكب كمية صغرية من سائل غسل الجسم يف وعاء كبري.

 أضف نفس كمية سائل غسيل الجسم من نشا الذرة يف الوعاء الكبري.

 اخلط املكونات مًعا باستخدام ملعقة.

 عندما متتزج املكونات ، أخرج الخليط )هذا ما يسمى ساليم( وعجنه بيديك.

 اختياري: أضف املاء لجعل الساليم أكرث مرونة.

قم بتخزين الساليم يف وعاء محكم لالستخدام الحًقا.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة العلمية.

أطفال عمر املدرسة )من ٦-١٢سنوات(

زراعة بلورات امللح

 أملواد:

 ورق مقوى

 ماء

 ملح

 وعاء وملعقة

 صينية

 مقص و  قلم رصاص

 الة ثقب الورق وسلسلة )اختياري(

عدسة مكربة )اختياري(

 ألتعليامت:

 ابدأ بعمل العديد من قصاصات الورق املقوى )جرب أشكااًل مختلفة: دوائر ، مربعات ، مثلثات ، قلوب ، إلخ(.

 اثقب الجزء العلوي من كل شكل إذا كنت تخطط الستخدامها كزينة.

 ضع األشكال يف الصينية.

 قم بغيل كوبني من املاء مبساعدة شخص بالغ.

بحذر ، أضف امللح إىل املاء ، ملعقة واحدة يف كل مرة ، مع التقليب جيداً حتى يذوب امللح متاًما. عندما 

ال تتمكن من إذابة املزيد من امللح ، تكون قد أنشأت محلواًل مشبعاً )خليط ال ميكنه االحتفاظ بأي 

 جزيئات أخرى(.

 انقل الصينية إىل موقع حيث ميكن أن يبقى دون إزعاج.

 أسكب خليط امللح فوق األشكال و غطيها بطبقة رقيقة من املحلول واتركها ملدة ٢-٣ أيام.

 تحقق من األشكال كل يوم.

 مبجرد تبخر املاء ، تصبح جاهزة.

 أضف سلسلة أو خيط إذا كنت ترغب يف استخدامها كزينة.

أفحص البلورات باستخدام العدسة املكربة.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة العلمية.

مرحباً أيها األباء واألُمهات:
األطفال علامء طبيعيون يراقبون ويتفاعلون مع العامل من حولهم ، ويطرحون أسئلة ، ويتنبأون ، 

ويختربون ، ويشكلون نظريات ، ويحلون املشاكل ويصلون إىل استنتاج. بينام يستكشفون ما يهمهم 
، يتعلمون كيفية الحفاظ عىل الرتكيز والتنظيم وتعزيز مهاراتهم اللغوية والتواصلية. من السهل دمج 

مفاهيم العلوم البسيطة يف التجارب املمتعة والفنون واألنشطة الحسية التي ميكنك القيام بها مع طفلك. 
يف هذه النرشة سوف تتعلم عن أنشطة العلوم العملية التي تشجع تعلم العلوم بطريقة ممتعة.

نشاطات:
أالطفال الرضع )من ٣-١٨ شهراً(

لعبة رؤية النجوم 

 أملواد:
 الة ثقب الورق

 قطعة ورق أصغر من الظرف يف الحجم
 ظرف أبيض

مصباح يدوي

  ألتعليامت:
 أثقب عدة ثقوب يف الورقة.

 ضع الورقة يف الظرف.
 أمسك الظرف أمامك مع وجود مصباح يدوي خلف الظرف.

 مع طفلك ، راقب “النجوم” التي صنعتها بالة الثقب.
اسمح لطفلك بحمل املصباح والتجربة.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

أالطفال الصغار )من ١٩ شهراً  - ٢.٥سنوات(

الرسم باملاء

 أملواد:
 دلو فيه املاء

فرشاة رسم سميكة

  ألتعليامت:
 جهز املواد يف الخارج عىل الرصيف أو بالقرب من سياج خشبي.

 شجع طفلك عىل غمس الفرشاة يف املاء وبدء بالرسم.
 اكتشف مع طفلك كيف يتبخر ويختفي املاء.

كرر ما فعلت واستمتع.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة العلمية.

أطفال عمر ماقبل املدرسة )من  ٢.٥-٥ سنوات(

لعبة انفجار خليط األلوان 

 أملواد:
 اوعية بالستيكية

 )Baking soda(صودا الخبز 
 خل

 صابون أطباق
 طالء ألوان مائية أو تلوين الطعام

جرائد

  ألتعليامت:
 انرش الجرائد عىل األرض أو املكان  الذي ستقوم بالتجربة.

 أضف األلوان املائيه أو تلوين الطعام إىل الخل.
 اخلط )Baking soda( صودا الخبز مع صابون األطباق 

 .)Baking soda( صب الخل امللون يف صودا الخبز 
 اسأل طفلك ماذا يتوقع قبل البدء بالتجربة.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة العلمية.
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نصيحة اليوم:

شجع طفلك عىل اكتشاف البيئة التي يعيش فيها، و شجعه عىل طرح االسئلة ومناقشتها.

ناقش املوضوعات العلمية يوميًا واجعلها ممتعة مثل الطبخ مًعا.

استثمر يف عدد قليل من املعدات مثل املغناطيس ومجموعات علم الفلك وتجارب علوم الكيميائية 
إذا كان طفلك مهتاًم مبعرفة املزيد.
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https://curiodyssey.org/activities/science-experiments-for-kids/?campaignid=290189299&adgroupid=61778963691&adid=274656931168&gclid=EAIaIQobChMIw5fhq4_36
https://www.businessinsider.com/8-awesomely-simple-science-experiments-you-can-do-at-home-2016-7#rainbow-in-a-glass-2
https://www.growingajeweledrose.com/2012/08/56-sensory-play-ideas-for-babies.html
https://handsonaswegrow.com/science-activities-toddlers/
https://www.fizzicseducation.com.au/articles/science-experiments-for-preschoolers-with-water/
mailto:childcaremain@ncce1.org

