
مرحباً أيها األباء واألُمهات:
كمعلمون وأولياء أمور ، نشجع أطفالنا دوما عىل القراءة ؛ من الطفولة نقرأ لهم إىل سن املدرسة، عندما 
نشجع األطفال عىل قراءة كتب اصعب فأن القراءة تزيد من التطور اللغوي والتفكري النقدي واملفردات 

اللغوية. تعد إضافة أنشطة مشوقة بعد قراءة الكتاب فرصة جيدة لتوسيع تجربة القراءة لطفلك. 
االنشطة املشوقة هي أنشطة مفتوحة تحفز و تطور أفكار ومبادرات وخيال األطفال. يف هذه النرشة ، 

قدمنا   قصصاً لألطفال تليها انشطة مشوقة ستسمح لألطفال بتطوير مهارات اإلبداع واالبتكار واملرونة يف 
التفكري والتخطيط.

نشاطات:
األطفال )من ٣-١٨ شهراً(

مزرعة ماكدونالد العجوز 

 أملواد:
 سلة

 أغنية / كتاب ملاكدونالد العجوز )الروابط موجودة يف االسفل(
األلعاب )حيوانات محشوة موجودة يف املنزل(

 ألتعليامت:
"Old McDonald" إضغط هنا لقراءة كتاب 

"Old McDonald" إضغط هنا لالستامع إىل أغنية 
 ضع الحيوانات أو األلعاب املحشوة يف سلة. 

 بعد قراءة الكتاب أو غناء األغنية لطفلك ، أحرض سلة مليئة باأللعاب وقل: "ماذا ؟".
Old McDonald’s يوجد أيضاً يف مزرعة 

 أخرج العاب الحيوانات واحداً تلو اآلخر و قلد صوتها ؛ استمر يف تأليف مقاطع جديدة لألغنية.
اعطي األلعاب لطفلك وأنت تغني. 

للمزيد من األنشطة إضغط هنا.

األطفال )من ١٩ شهراً  - ٢.٥سنوات(
الخنازير الثالثة الصغرية 

 أملواد:
 عيص

 ورق ممزق
 مكعبات / خشب / ليغو

 كتاب "The Three Little Pigs" )موجود الرابط يف االسفل(
 سلة

العاب خنازير صغرية )اختياري(

 ألتعليامت:
 إضغط هنا لقراءة قصة "The Three Little Pigs" )اذهب إىل الصفحة ٤(.

 مزق بعض الورق.
 ضع العيص ، والورق املمزق ، واملكعبات / الخشب / الليغو ولعب الخنازير يف سلة.

بعد أن تقرأ  أنت وطفلك قصة "الخنازير الثالثة الصغرية" معاً ، أخرجوا السلة وتساءلوا ، "هل ميكنك 
 صنع منزلك الخاص؟".

اعطي طفلك املواد ، وشاهده يستكشف.

للمزيد من سالل االنشطة املشوقة إضغط هنا.

األطفال )من  ٢.٥-٥ سنوات(
القطة بيت وأزراره األربعة 

 أملواد:
 كتاب Pete the Cat )موجود الرابط يف االسفل(

أزرار ملونة مختلفة

أربعة أكواب ملونة مختلفة

وعاء / طبق

ورق وأقالم رصاص

ألتعليامت:

."Pete the Cat and His Four Groovy Buttons" إضغط هنا لالستامع وقراءة كتاب

أحرض أزراراً ملونة مختلفة وضعها يف وعاء أو طبق.

احرض  ثالثة أو أربعة أكواب أو أوعية ملونة مختلفة )لتتناسب مع األزرار املتوفرة(.

شاهد طفلك يستكشف املجموعات املختلفة واألزرار امللونة.

اطلب من طفلك فرز األزرار يف االوعية او االطباق املتوفرة أو إنشاء تصميامت وأمناط مختلفة.

Pete the Cat أثناء قيام طفلك باالستكشاف ، ابدأ يف غناء األغنية من كتاب

.)"My Buttons, Buttons, The Four Adorable Buttons"(

غيري كلامت األغاين مع تقدمك لتتناسب مع عدد وألوان األزرار التي يختارها طفلك.

للمزيد من أغاين وكتب القط بيت إضغط هنا.

األطفال )من ٤-٦سنوات(
العش االفضل

 أملواد:
 كتاب "The Best Nest"  )موجود رابط يف االسفل(

 عيص
 عشب
 وعاء

 اوراق اشجار
 مواد طبيعية موجودة بالخارج

بيض بالستييك أو حىص مستدير

ألتعليامت:

 "The Best Nest" إضغط هنا لالستامع وقراءةكتاب 
اخرج مع طفلك. اسألهم: "ما هي املواد التي نحتاجها لبناء أفضل عش للطيور؟" أعطهم تلميح ، مثل 

 العشب األوراق العيص وما إىل ذلك.
 جهز املواد الالزمة لبناء العش يف وعاء.

 بالنسبة لبيض الطيور ، استخدم البيض البالستييك أو الحىص.
 بعد قراءة الكتاب ، اطلب من طفلك بناء أفضل عش للطائر.

اعطي طفلك املواد واجعله يستكشف من خالل بناء عش. 

للمزيد من أنشطة الطيور إضغط هنا.

األطفال )من ٦-١٢سنة(
السلحفاة يرتل

 أملواد:
 قصة "Yertle the Turtle" )موجود الرابط يف االسفل( 

 كرتونة بيض فارغة
 الوان اخرض واصفر

 مقص
 عالمة سوداء

نرد )زهر(

 ألتعليامت: 
 لقراءة واالستامع إىل أالغنية إضغط هنا "Yertle the Turtle" لدكتور سوس.

 قص كرتونة البيض إىل أقسام تشبه السالحف.
 ضع قطع كرتونة البيض عىل صينية أو جريدة وقم بطالئها.

 دع القطع  تجف.
 إذا أردت ، ميكنك رسم الرؤوس واألرجل عليها أيضاً.

اآلن ، أنت جاهز للعب لعبتك اخرت سلحفاة واحدة لتكون ماك )السلحفاة السفلية (. يتناوب الالعبون يف 
رمي الزهر وتكديس السالحف بناًء عىل عدد النقاط عىل الزهر. انظر إىل أي مدى ميكن ان تصل الكومة 

بدون سقوطها.

 بعد قراءة الكتاب ميكنك أن تسأل نفسك األسئلة التالية:
  ماذا يعني االنصاف؟

 لو كنت سلحفاة ، هل كنت اطعت أوامر يرتل؟
هل تستحق السالحف أن تكون حرة؟ 

إضغط هنا للمزيد من األنشطة املتعلقة بالسالحف.
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مني قراءتك

كيف تصنع نشاطات مثاليه مشوقة يف املنزل:

استخدم كالً من املواد الفريدة والعنارص اليومية لجذب إبداع طفلك.

تأكد من أن املواد التي اخرتتها ميكن استخدامها بطرق مختلفة ، وأنها ستثري تفكري طفلك وخياله.

قم بإعداد املواد والنشاط بطريقة تثري اهتامم طفلك وتشجعه للحضور واللعب.

https://www.storyplayr.com/en/histoire/old-macdonald-had-a-farm
https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo
https://theimaginationtree.com/nursery-rhyme-singing-basket-baby-toddler-play/
http://www.gillbooks.ie/AcuCustom/Sitename/DAM/101/WWSI_OM_0902.pdf
https://www.tts-group.co.uk/blog/2018/05/22/the-appeal-of-treasure-baskets.html
https://www.youtube.com/watch?v=dkQ4d_fff3E
https://www.petethecatbooks.com/songs/?videoId=563
https://www.youtube.com/watch?v=D40oPf8hlAA
https://www.fantasticfunandlearning.com/bird-theme-preschool-activities.html
https://www.youtube.com/watch?v=gqjEsttx-IU
https://www.hidethechocolate.com/yertle-the-turtle-nature-book-club/
mailto:childcaremain@ncce1.org

