
مرحباً أيها األباء واألُمهات:

استكشاف الحركة مع األطفال رائع. يالحظ الطفل برسعة أنه عندما يرمي الكرة ، فإنها تتحرك بشكل 

مختلف عن الكأس الذي يسقط من الطاولة. يتعلم األطفال استكشاف الحركة من خالل رمي و إسقاط 

ودفع أشياء مختلفة ، ومالحظة كيفية حركتها. مع منوهم  يدمج األطفال تجاربهم مع حركتهم وحركة 

االشياء يف لعبهم. يف هذه النرشة ، سنقدم لك أنشطة ممتعة الستكشاف الحركة.

نشاطات:
أالطفال الرضع )من ٣-١٨ شهراً(

لعبة دعها تدحرج

 أملواد:
 اسطوانة املناديل الورقية

 كرة بينج بونج
مكعب صغري

 ألتعليامت:
 ضع جميع املواد أمام طفلك واسمح له باكتشافها.

شجع طفلك عىل إسقاط الكرة واملكعب داخل األسطوانة وشاهد رد فعله. هل الحظ طفلك الفرق؟

إضغط هنا للمزيد من األفكار لطفلك.

أالطفال الصغار )من ١٩ شهراً  - ٢.٥سنوات(

تحرك واقفز

 أملواد:
قرص موسيقي أو راديو

 ألتعليامت:
 قم بتشغيل املوسيقى وشجع طفلك عىل الرقص و التحرك عىل انغام املوسيقى.

قم بتسمية حركاتهم )أرسع ، أبطأ ، اقفز ، إلخ.(.

إضغط هنا للرقص عىل انغام املوسيقى.

أطفال عمر ماقبل املدرسة )من  ٢.٥-٥ سنوات(

رسم باستخدام البندول

 أملواد:
 كوب ورقي

 مقص
 رشيط الصق

 خيط
ورقة كبرية أو جرائد

 ألتعليامت:
 قم بعمل ثقب يف قاع الكوب الورقي وثقب واحد عىل كل جانب من الكوب تحت الحافة.

 اربط قطعة خيط من خالل الفتحتني عىل جانب الكوب إلنشاء مقبض للكوب.
 انرش األوراق أو الجرائد عىل األرض.

 قبل إضافة الطالء إىل الكوب ، اخترب البندول باملاء.
 تستطيع أيًضا تجربة تأرجح الكوب.

ضع قطعة من الرشيط االصق لتغطية الفتحة السفلية للكوب وامأل الكوب مبزيج من الطالء القابل 
 لإلزالة  مع املاء.

أزل الرشيط االصق وأرجح الكوب. الحظ األمناط التي يصنعها البندول عىل الورق.

إضغط هنا لرتى كيف ميكنك موازنة الكرات عىل الهواء.

رياض أألطفال )من ٤-٦سنوات(

كيفية صنع منجنيق

 أملواد:

 عيص االيسكريم )مثانية منها(

 أربعة أو خمسة رشائط مطاطية قوية

 صمغ

 غطاء قارورة ماء بالستيكية لحمل كرة قطنية

كرة قطنية أو ورق مفتت

 ألتعليامت: 

خذ ستة أعواد و قم بوضعها فوق بعضها البعض وقم بتثبيتها مًعا عن طريق لف األربطة املطاطية حول 

 طريف العيدان.

ضع مجموعة العيدان بني اثنني من االعود واربط رشيط مطاطي يف أحد طرفيه بحيث تشكل العيص 

.V شكل 

 الصق غطاء قارورة املاء عىل العصا يف األعىل وانتظر حتى يجف الصمغ.

 ضع كرة قطنية أو ورق مجعد يف الغطاء ، واضغط برفق عىل العصا واتركها.

 ماذا حدث للكرة؟ هل طارت؟ هل ذهبت اىل فوق أم اىل تحت؟ أين هبطت؟.

ماذا تتوقع أن يحدث عندما تدفع الغطاء إىل أسفل بقوة اكرب؟ هل سيجعل كرة القطن تطري أعىل أو 

أبعد ، أو ستأخذ نفس املسار ولكن رمبا أرسع؟ 

 إضغط هنا للمزيد من األفكار الستكشاف الحركة.

إضغط هنا ملعرفة املزيد عن املنجنيق.

أطفال عمر املدرسة )من ٦-١٢سنوات(

لعبة الربج 

 أملواد:

 مكعبات خشبية أو أي مواد قابلة للتكديس

 أكواب بالستيكية

 بطاقات أو اوراق

 خيط

الة ثقب االوراق

 ألتعليامت: 

قبل القيام بالنشاط ، قم بإعداد بطاقات عن طريق وضع ثقب يف  احد اطراف البطاقة وربط خيط عرب 

 الفتحة. يف الطرف اآلخر من الخيط ، اربط عقدة ، واصنع قبضة.

 ضع املكعبات يف شكل برج ، وضع بطاقة بني كل مكعب.

 ابدء من األعىل ، قم بإزالة البطاقة األوىل بسحب رسيع للخلف مبارشة ، وتجنب السحب بزاوية.

 استمر يف إزالة البطاقات من األعىل إىل األسفل ، والحظ كيف يحافظ عليها القصور الذايت يف مكانه.

حاول بناء برج ثاين باستخدام مجموعة من األشياء ذات الكتلة األقل )مثل األكواب الورقية الصغرية(. 

الحظ ما إذا كان من األسهل أو األصعب منع الجسم من السقوط بعيًدا عند سحبه. 

 إضغط هنا للمزيد من األفكار.

إضغط هنا ملعرفة املزيد عن القفز باملظالت الداخيل.
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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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اصنع الكثري من الفرص لطفلك لتجربة تحركات األشياء من خالل توفري السيارات والكرات واملكعبات 
وما إىل ذلك ، من خاللها ميكن لطفلك استخدامها ملقارنة كيفية تحرك األشياء املختلفة.

تأكد من أن طفلك لديه مواد إلنشاء منحدرات لدحرجة أشياء مختلفة.
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https://raisingchildren.net.au/babies/play-learning/play-baby-development/movement-play-babies
https://www.youtube.com/watch?v=25_u1GzruQM
https://www.pbslearningmedia.org/resource/phy03.sci.phys.matter.zair/defy-gravity-balancing-balls-on-air/#.Xxmle55KjIU
https://dupagechildrens.org/push-and-pull-physics-of-motion-in-action/
https://www.superchargedscience.com/science-catapults.htm
https://frugalfun4boys.com/physics-science-experiments-for-elementary-aged-kids/
https://www.pbslearningmedia.org/resource/21ea986b-4a26-4a0c-b79a-ed8d5ca8c3ee/kidvision-indoor-skydiving/#.Xxm6955KjIU
mailto:childcaremain@ncce1.org

