
مرحباً أيها األباء واألُمهات:

لدى األطفال رغبة طبيعية لفهم العامل من حولهم ؛  إنهم يطابقون ويقارنون ويصنفون االشياء من 

أجل تنظيم ما يعرفونه. الفرز هو القدرة عىل تحديد أوجه التشابه واالختالف بني األشياء ، وتجميعها 

وتسميتها وفًقا لذلك. تُستخدم هذه العملية يف الرياضيات والعلوم واملوسيقى ، ولكنها مفيدة أيًضا يف 

الحياة اليومية. تساعد أنشطة التصنيف والفرز األطفال عىل تطوير مجموعة من مهارات التفكري باإلضافة 

إىل بناء األساس لحل املشكالت واتخاذ القرارات والتعامل مع املواقف الصعبة. يف هذه النرشة ، ستجد 

أنشطة لطفلك ملامرسة التصنيف والفرز.

نشاطات:
أالطفال الرضع )من ٣-١٨ شهراً(

لعبة مطابقة الكرات

  أملواد:

 صندوق

 كرات ذات أحجام مختلفة

مقص

 ألتعليامت:

 قص ثقوب مختلفة الحجم يف الصندوق لتناسب الكرات.

 دع طفلك يحاول وضع الكرات يف الثقوب وامنحه الكثري من الوقت للتجريبة.

تحدث معه عن جهوده وأفعاله: استخدم مثل هذه الجمل "ال ، ال تصلح للكرة أن تدخل من هنا" ، "دعنا 

نرى أين يناسب هذا؟".

إضغط هنا لنشاط آخر.

أالطفال الصغار )من ١٩ شهراً  - ٢.٥سنوات(

فرز أدوات املائدة

 أملواد:

شوك ،  مالعق ، إلخ

  ألتعليامت:

بعد تفريغ غسالة الصحون )أو عندما تكون األطباق ناشفة( ، دع طفلك يساعدك عىل فرز أدوات املائدة 

 ووضعها يف اماكنها.

 قارن أحجام وأنواع أدوات املائدة ، وأظهر لطفلك كيف تضع االدوات املتشابها مع بعضها.

 استمتع بوقتك واخرتع بعض أغاين أدوات املائدة اثناء العمل.

كرر هذا النشاط يف كل مرة تضع األطباق يف اماكنها.

إضغط هنا للمزيد من أنشطة الفرز.

أطفال عمر ماقبل املدرسة )من  ٢.٥-٥ سنوات(

لعبة كرات القطن امللونة 

 أملواد:

 أكواب بالستيكية

 قصبات

 كرات قطن بالوان مختلفة

اوعية لوضع كرات القطن

  ألتعليامت:

 ضع كرات القطن يف وعاء.

 ضع األكواب عىل جانب الطاولة التي تواجه طفلك.

 ضع كرة قطن بلون مختلف داخل كل كوب.

 ضع كرة قطن واحد عىل الطاولة اطلب من طفلك استخدام القصبة ونفخها اىل داخل الكوب.

كررها حتى يتم فرز جميع الكرات.

إضغط هنا للمزيد من النشاطات للفرز.

رياض أألطفال )من ٤-٦سنوات(

فرز املواد القابلة إلعادة التدوير 

 أملواد:

 حاوية إعادة التدوير أو صناديق كرتون

 ورقة وقلم

مواد قابلة إلعادة تدوير

 ألتعليامت:

 إضغط هنا لقراءة "كتاب األرض" بقلم تود بار.

 بعد قراءة الكتاب ، أخرج سالل اعادة التدوير املكتوب عليها: ورق بالستيك ومعدن.

 شجع طفلك عىل فرز املواد املعاد تدويرها ووضعها يف السلة الصحيحة.

إذا كان طفلك يواجه صعوبة يف تحديد السلة التي يستخدمها ، اطرح أسئلة: "هل ميكنك متزيقها مثل 

 الورق أو الكرتون؟" ، "هل هي المعة مثل املعدن؟".

إرشاك جميع أفراد األرسة يف هذا النشاط املمتع.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

أطفال عمر املدرسة )من ٦-١٢سنوات(

صنع قامئة الطعام 

 أملواد:

ورقة وقلم

 ألتعليامت: 

 سيقوم كل العب بعمل قوائم من خمسة عنارص تحت كل من الفئات التالية:

 الطعام الذي يبدأ بـحرف "ب"

 الوجبات الرسيعة

 طعام أبيض

 الطعام الذي ينمو تحت سطح األرض

 الطعام الذي ينمو عىل األشجار

األطعمة الخمسة املفضلة لديك

  عندما ينتهي جميع الالعبني من إنشاء "قوامئهم" ، اقرأها بصوت عاٍل وقارنها.

ارسم رسم بياين يوضح األطعمة الخمسة املفضلة لالعبني.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.
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مامرسة الفرز والتصنيف 

وفر فرص واقعية للفرز )فصل الغسيل الداكن واألبيض ، وضع األطباق يف مكانها ، وما إىل ذلك(.
حّول ترتيب االلعاب إىل لعبة )اطلب من طفلك فرز ألعابه حسب اللون، أو من األكرب إىل 

األصغر ، أو السامت األخرى(.
كن قدوة وتحدث عام تفعله: "أنا أضع ليغو خرضاء" ، "ها هي كرة. ضعها يف الصندوق مع 

الكرات".
وفر مواد للفرز واعطي طفلك وقت كايف للتمرن.
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