
مرحباً أيها األباء واألُمهات:
تعترب وسائل النقل  جزء من حياتنا اليومية. نعتمد عىل وسائل مختلفة للتنقل:امليش ، ركوب الدراجة 

، قيادة السيارة ، ركوب الحافلة ، القطار ، أو الطائرة . يف بعض البلدان ، يستخدم الناس القوارب أو 

الحيوانات للوصول إىل األماكن . يتم نقل البضائع التي نشرتيها عن طريق القطارات ، الشاحنات ، 

الطائرات أو القوارب . عندما نذهب إىل املدرسة أو املتجر أو لزيارة العائلة واألصدقاء ،  نستخدم وسائل 

نقل مختلفة . يف هذه النرشة ، ستجد أنشطة متعلقة بطرق النقل املختلفة .

نشاطات:
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨ شهراً(

أغنية: هز طفلك إىل األعىل واألسفل

 املواد:

."Bumping Up and Down" إضغط هنا ألغنية

 التعليامت:

 ضع طفلك يف حضنك وإبدأ يف الغناء بينام تحرك طفلك بلطف إىل األعىل واألسفل .

ميكنك أيضاً غناء هذه األغنية أثناء إصطحاب طفلك يف نزهة يف عربة األطفال .

إضغط هنا للمزيد من األغاين .

األطفال من  ) ١٩ شهراً  - ٢.٥سنوات(

لعبة غسل السيارات

 املواد:

 دلو

 خرطوم مياه )اختياري(

 ماء وصابون

 مناشف

 إسفنج

مركبات مختلفة )سيارات أو ألعاب ركوب بالستيكية(

 التعليامت:

 قم بوضع جميع املواد بالخارج .

 شجع طفلك عىل إستخدام اإلسفنج واملاء والصابون لغسل السيارات .

غسيل السيارات طريقة رائعة إلرشاك األطفال يف لعبة خيالية باإلضافة إىل مجموعة كاملة من التجارب 

الحسية . 

إضغط هنا للمزيد من األنشطة .

األطفال  من ) ٢.٥-٥ سنوات(

لعبة حركة النقل 

 التعليامت:

سمي أنواع املواصالت وتظاهرها ، دع طفلك يتظاهر بطريقته الخاصة .

تظاهر مع طفلك عىل أنكم مركبات مختلفة: شاحنة كبرية  تزمر وتهدر ، طائرة تحلق عالياً ، قارب يتاميل 

صعوداً وهبوطاً عىل املاء ، أو قطار يصفر.

تناوب عىل تخمني وسائل النقل التي تعرضونها .

."Subway Ride" إضغط هنا لقراءة كتاب 

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ) ٤-٦سنوات(

صنع صاروخ من الورق املقوى

 املواد:

 أنبوب من الكرتون )لفافات ورق املناشف(

 مقص

 ورق

 أقالم تلوين

صمغ أو رشيط الصق

 التعليامت:

إقطع رشيطاً من الورق بنفس إرتفاع أنبوب الكرتون ، قم بتغطية الورق بالصمغ ولفه حول األنبوب . 

 سيشكل هذا جسم الصاروخ الفضايئ .

قص نصف دائرة كبرية من الورق ، قم بطيها عىل شكل مخروط و ثبتها بالصمغ يف مكانها ، ثم ألصق 

 املخروط بأعىل جسم الصاروخ .

قص ثالثة أشكال ألرجل الصاروخ من قطعة أخرى من الورق وألصقها بأسفل الصاروخ . يجب أن يقف 

 اآلن مبفرده .

أُرسم نوافذ وباب عىل الصاروخ . 

 إضغط هنا لتعليامت صنع الصواريخ الطائرة .

."Zoom Zoom Zoom ، We’re going to the Moon" إضغط هنا لالستامع إىل أغنية

األطفال من ) ٦-١٢سنوات(

وسائل النقل املعلقة

 املواد:

 خيوط

 حاملة معاطف

 ورق سميك

 أقالم تلوين

 مقص

آلة ثقب الورق )اختياري(

 التعليامت: 

 أُرسم رسومات ملختلف وسائل النقل عىل ورق سميك .

 زين الصور بأقالم التلوين .

 قص الصور .

 قم بعمل ثقوب يف الصور وقم بتعليقها يف حاملة املعاطف بإستخدام الخيوط .

إجعل طفلك يكتب حقائق عىل ظهر كل وسيلة من وسائل النقل مثل الشاحنات  تنقل الصحف ، الناس 

يسافرون عىل منت الطائرات وما إىل ذلك . 

 إضغط هنا لقراءة كتاب "Let’s Go" الذي سيُظهر لك تاريخ النقل .

إضغط هنا لرحلة افرتاضية ملتحف النقل الوطني يف سانت لويس .

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076
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وسائل النقل

تحدث مع طفلك حول كيفية وصول الناس إىل وجهاتهم )حافلة مدرسية ، قارب ، سيارة ، إلخ(.

اُنظر إىل مجالت السفر وتساءل كيف يصل الناس إىل هنالك .

ناقش كيفية إنتقال الربيد من مكان إرساله إىل وجهته .

https://www.youtube.com/watch?v=gaYzijBqcUE
https://www.youtube.com/watch?v=5L2Aizv2cME
https://karacarrero.com/toddler-learning-activities-transportation/
https://cdn.tumblebooks.com/syndication/excite/iPad/videos/SubwayRide_full.m4v
https://handsonaswegrow.com/toddler-fine-motor-activity-egg-carton-train/
https://supersimple.com/article/flying-rocket-ship-craft/
https://www.youtube.com/watch?v=wzGqS9bG1VA
https://cdn.tumblebooks.com/syndication/excite/iPad/videos/LetsGo_Streaming.mp4
https://tnmot.org/
mailto:childcaremain@ncce1.org

