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حاسة التذوق والشم

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

تساعدنا الحواس الخمس (اللمس،الذوق،الشم ،السمع ،والبرص) عىل إستكشاف البيئة من حولنا .تلعب
حواس التذوق والشم دورا ً رئيسياً يف تحديد ما نحب ونكره من اإلطعمة واملرشوبات وأشياء أُخرى كثرية.
تتيح تجربة الروائح والنكهات املألوفة وغري املألوفة لألطفال بإكتشاف األمور التي يفضلونها و مقارنة
أوجه التشابه واإلختالف .يطور األطفال حاسة الذوق بنا ًء عىل ما يأكلونه يف السنوات األوىل من حياتهم
 ،مام يساعدهم عىل تجربة أطعمة جديدة .يف هذه النرشة  ،نقدم لكم أنشطة ممتعة إلختبار األذواق
والروائح املختلفة.

نشاطات:

األطفال من (  ٣أشهر ١٨-شهراً)

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

املواد:
فواكه مختلفة :برتقال  ،ليمون  ،أفوكادو  ،إلخ.
طبق أو صينية

املواد:
أطعمة مختلفة مثل :الجنب  ،الزبادي  ،التفاح  ،البسكويت  ،املوز  ،إلخ.
أطباق لوضع الطعام عليها.
وشاح لتغطية العينني.

صينية الفواكه

التعليامت:
ضع رشائح الفواكه املختلفة عىل طبق أو صينية.
دع طفلك يستكشف عن طريق اللمس،الشم والذوق.
راقب تعابري وجه طفلك وهو يتذوق الفاكهة.
تحدث عن الطعم والرائحة  ،عىل سبيل املثال :هذا حامض  ,هذا حلو  ،إلخ.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من (  ١٩شهراً ٢.٥ -سنوات)

ليمون وسكر

املواد:
أطباق
رشيحة ليمون(حامض)
سكر
التعليامت:
ضع رشيحة من الليمون عىل طبق.
دع طفلك يجرب الليمون.
راقب تعابري وجه طفلك وهو يتذوق الليمون.
تحدث عن الطعم.
رش بعض السكر عىل الليمون.
دع طفلك يجرب الليمون مرة أخرى مع السكر.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من (  ٥-٢.٥سنوات)
لعبة خدش وشم الرسم

املواد:
قرفة أو أي بهارات أُخرى
ورق
الوان
غراء
التعليامت:
أُطلب من طفلك أن يلون عىل قطعة من الورق ثم يرتكها لتجف.
أضف قطرة من الغراء عىل الجزء العلوي من الورقة امللونة.
أُطلب من طفلك أن يرش القرفة عىل الغراء.
عندما تجف  ،دع طفلك يخدش بلطف ويشم.
إسأل طفلك :ما رائحتها؟ ماذا تشم؟
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

لعبة التذوق وأنت معصوب العينني

التعليامت:
ضع أطعمة مختلفة عىل األطباق.
غطي عيني طفلك بوشاح.
أُطلب من طفلك شم األطعمة أوالً  ،ثم أخذ قضمة من األطعمة املقدمة.
دع طفلك يخمن إسم األطعمة.
إطرح أسئلة :ما هي رائحتها؟ ما هو طعمها؟
إسأل طفلك عن أي من االطعمة يفضلون؟ وأيها ال يفضلون؟
إضغط هنا ألنشطة إضافية.

األطفال من ( ١٢-٦سنوات)
مخطط الغذاء اليومي

املواد:
ورق
قلم أو قلم تحديد
التعليامت:
أُرسم جدول عىل ورقة مقسومة إىل أقسام مثل :حلو  ،حامض  ،مالح  ،حار  ،إلخ.
ناقش مذاق الطعام الذي تناولته طوال اليوم (اإلفطار ،الغداء  ،الوجبة الخفيفة  ،العشاء).
تعرف عىل مذاق الطعام.
إمأل الجدول حسب الذوق :مثل الجنب تحت املالح  ،واللنب الزبادي تحت الحلو  ،إلخ.
لجعل األمر أكرث صعوبة  ،قم بإجراء محادثة حول األطعمة التي لها طعم مامثل .أيها تفضل وأيها ال
تفضل  ....إلخ.
يف نهاية اليوم  ،قم بتجميع كل األطعمة التي تناولتها وفقاً لدليل الطعام الكندي.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.
إضغط هنا لإلطالع عىل دليل الغذاء الكندي.

نَو ُد أن نسمع منك! من فضلك  ،أرسل لنا مالحظاتك أو
تعليقاتك أو اقرتاحاتك إىل عنوان الربيد االلكرتوين أدناه

CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

نصيحة اليوم:
أرشك طفلك أثناء الطهي.
أُطلب من طفلك أن يشم رائحة التوابل.
شجع طفلك عىل تذوق إطعمة جديدة.
دع طفلك يخمن الطعم عند تناول الطعام  ،عىل سبيل املثال :حلو  ،حامض  ،مر  ،إلخ.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

