
مرحباً أيها األباء واألُمهات:

األشكال موجودة يف كل مكان ويتعلم األطفال التمييز بينها يف وقت مبكر. تساعد األشكال  يف تعلم 

األطفال عىل تحديد املعلومات املرئية وتنظيمها ، وتحسني مهاراتهم يف مجاالت كثرية ، مثل القراءة 

والرياضيات والعلوم وحل املشكالت والتفكري املجرد. إن التحدث عن األشكال ومناقشة سامتها يدعم 

تطور اللغة لدى األطفال. توفر لك هذه النرشة أنشطة تجعل طفلك يفكر يف األشكال ويتعرف عليها.

نشاطات:

أالطفال الرضع )من ٣-١٨ شهراً(

سلة األشكال 

 أملواد:
 مجموعة من األلعاب بأشكال مختلفة )كرات ، مكعبات خشبية ، ليغو ، إلخ.(

وعاء من البالستيك

 ألتعليامت:
 امأل الوعاء باأللعاب التي جمعتها.

 دع طفلك يستكشف ويتعرف عىل كل يشء.
 تحدث عن شكل كل لعبة )الكرة مستديرة ، مكعب مربع الشكل ، إلخ.(.

أري طفلك ألعاباً بنفس الشكل.

إضغط هنا للغناء مع طفلك أغنية فيها قافية.

أالطفال الصغار )من ١٩ شهراً  - ٢.٥سنوات(

لعبة مطابقة األشكال 

 أملواد:
 ورق مقوى
 أقالم تلوين

قطع من األشكال من الصوف او األقمشة القطنية

 ألتعليامت:
 أرسم أشكاالً عىل الورق املقوى باستخدام أقالم التلوين.

 قص نفس األشكال بالضبط من القامش.
 شجع طفلك عىل مقارنة األشكال و وضع قطع القامش املطابقة عىل الورق املقوى.

تحدث عن كل شكل و سميه و أعطي أوصافاً بسيطة له.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

أطفال عمر ماقبل املدرسة )من  ٢.٥-٥ سنوات(

لعبة صنع مخلوق من االشكال

 أملواد:
مجموعة اشكال مقصوصة من ورق سميك )ميكنك استخدام علب حبوب فارغة , إلخ.( تأكد من أن لديك 

 العديد من األشكال  من نفس النوع )أي املربعات و الدوائر و املثلثات و النجوم و ما إىل ذالك(
وعاء لحفظ األشكال

 ألتعليامت:
 ضع كل األشكال املختلفة يف الوعاء.

شجع طفلك عىل إنشاء  أشياء أخرى باستخدام األشكال )اقرتاحات: وحوش أو حيوانات أو بنايات أو 
 زهور(.

تحدث عن األشكال التي يستخدمونها لصنع أجزاء مخنلفة للشئ الذي يصنعوه.

إضغط هنا لقراءة Round is a Mooncake  بقلم روزين ثوتغ.

رياض أألطفال )من ٤-٦سنوات(

لعبة البنغو باألشكال

 أملواد:
 اوراق
 أقالم
 وعاء
أزرار

 ألتعليامت:
 اصنع بطاقات البنغو مع طفلك , قسم كل صفحة إىل شبكة  ٥ × ٥ مربعات.

ارسم أشكاألً مخنلفة )دوائر, مربعات, مثلثات, نجوم, أملاس, إلخ( يف كل مربع, بحيث تختلف كل بطاقة 
 بنغو.

 خذ بعض البطاقات و قصها إىل مربعات صغرية و ضغ شكل واحد عىل كل منها.
 ضع املربعات يف الوعاء.

 يحصل كل العب عىل بطاقة بنغو واحدة و مجموعة من االزرار.
االعب الذي يحصل عىل جميع األشكال يف البطاقة أوأل, ينادي ينغو و يفوز.

إضغط هنا للمزيد من النشاطات.

أطفال عمر املدرسة )من ٦-١٢سنوات(

لعبة لوحة الستايروفوم لألشامل 

 أملواد:

 ستايروفم سميك )أو تكديس عدة الستايروفوم معاً(

 مسامري

 رباط مطاطي

مسطرة

 ألتعليامت:

 قم يعمل شبكة عىل قاعدة الستايروفوم لتحديد مكان وضع املسامري.

 استخدم املسطرة لوضع مسافة متساوية بني ثقوب املسامري.

 يجب أن تكون املسامري عىل مسافة ٥ سم تقريباً لدعم الشد يف األربطة املطاطية.

اصنع األمناط, و استكشف التناظر , و اصنع اشكال داخل اشكال.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.
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املرح مع األشكال

تحدث عن أشكال األشياء يف املحادثات اليومية مع طفلك.
اذهب مع طفلك للتنزه وابحث حولك عىل األشكال يف الطبيعة.

انظر إىل السحب ووصف ما تراه.
وضح أوجه التشابه واالختالف بني األشكال املختلفة لطفلك.

https://www.youtube.com/watch?v=MNFdcAFapko
https://www.momjunction.com/articles/creative-shape-activities-for-preschoolers_00104618/
https://cdn.tumblebooks.com/syndication/excite/iPad/videos/RoundisaMooncake_Streaming.mp4
https://sciencing.com/ideas-teaching-shapes-kindergarten-8122513.html
https://littlebinsforlittlehands.com/best-structure-building-activities-kids/
mailto:childcaremain@ncce1.org

