
مرحباً أيها األباء واألُمهات:
تجربة الفصول مع طفلك ممكن أن تكون مغامرة ويف نفس الوقت تعليمية. ميكن لألطفال تجربة 

كل فصل من خالل، جمع األوراق املتساقطة واللعب بها  يف الخريف، دحرجة  كرات الثلج يف الشتاء، 

الذهاب إىل الشاطئ يف الصيف، أو زراعة البذور يف الربيع. التعرف عىل فصول السنة وإنتقالها يساعد 

األطفال عىل فهم كيفية عمل الوقت بشكل أفضل. توفر لك هذه الرسالة الكثري من األنشطة من شأنها 

أن تلهم طفلك بالتفكري يف دورة  الفصول، ومرور الوقت وكيف يرتبط كل يشء ببعضه البعض.

األنشطة:
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨ شهراً(

السلّة املوسمية  

 املواد:

 سلة

مجموعة من األشياء املوسمية أوراق الشجر والقرع يف الخريف، الثلج أو مكعبات الثلج يف الشتاء، الزهور 

يف الصيف الخ.

 التعليامت:

 قدم املواد لطفلك ودعه يستكشفها.

 الحظ املواد التي تلفت انتباه طفلك

 تحدث عن أشكالها وألوانها وملمسها الخ

إضغط هنا ملزيد من األنشطة.

األطفال من  ) ١٩ شهراً  - ٢.٥سنوات(

نزهة إلكتشاف الشجر

 املواد:

كيس

 التعليامت:

 خذ طفلك يف نزهة عىل األقدام وأُنظر إىل األشجار املختلفة عىل طول الطريق

 أُحرض كيس لجمع العنارص الطبيعية

 تحسس لحاء الشجرة وأُنظر إىل األوراق التي عىل الشجرة والتي عىل األرض

 تحدث عن إختالف ملمس أوراق شجرة القيقب عن إبر شجرة الصنوبر.

 الحظ ألوان األوراق املختلفة يف الخريف.

 إجمع بعض األوراق بألوان وأشكال مختلفة، وعنارص طبيعية أًخرى، ودع طفلك يستكشفها.

إضغط هنا لإلستامع إىل "أول خريف لكليفورد " لنورمن بريدويل.

األطفال  من ) ٢.٥-٥ سنوات(

ماذا أرتدي؟

 املواد:

أنواع مختلفة من املالبس )الصيف، الخريف، الشتاء، والربيع(

 التعليامت:

 ضع املالبس واألحذية والقفازات ومالبس السباحة وما إىل ذلك، عىل األرض

 دع طفلك ينظر خاللها ويديل بتعليقاته.

شجع طفلك عىل فرز األشياء وفقاً ألنواع الطقس واألنشطة املختلفة. املالبس التي من شأنها أن توفر 

 الدفء والظل، واألخرى التي تحمي من العوامل الجوية الخ.

 إطرح األسئلة : ماذا كنت سرتتدي إذا كان الجو حاراً، ماطراً، أو بارداً ؟

 إضغط هنا لقراءة " للسنة أربعة فصول " من قبل آن روكويل.

إضغط هنا ملزيد من األنشطة.

األطفال من ) ٤-٦سنوات(
الشجرة املوسمية

 املواد:
 ورقة كبرية

 ورق مقوى بألوان مختلفة
 أقالم رصاص

 مقص
صمغ

 التعليامت:
  إرسم عىل ورقة كبرية شجرة مع جميع فروعها بدون أي أوراق

 تحدث مع طفلك عن فصول السنة وما هي التغريات التي متر بها األشجار يف كل فصل.
 إرسم أوراق بألوان مختلفة عىل الورق املقوى، ثم قصها. 

 قّسم الشجرة إىل أربعة أجزاء متساوية كل جزء سيمثل فصالً مختلفاً.  ميكنك كتابة: الربيع والصيف 
 والخريف والشتاء فوق كل قسم.

 إلصق األوراق عىل الفروع حسب لونها يف كل فصل.
 إضغط هنا لقراءة شجريت وأنا لجو ويتك

إضغط هنا ملزيد من األنشطة.

األطفال من ) ٦-١٢سنوات(
رشوق الشمس، غروب الشمس

 املواد:
 دفرت مالحظات

قلم

 التعليامت: 
 إخرت من داخل منزلك نقطة مشاهدة واحدة بإتجاه الرشق وأخرى بإتجاه الغرب. إخرت معلامً ثابتاً من 

كل إتجاه. شجرة، مبنى، عامود مصباح، إلخ ستستخدمه كنقطة مرجعية.

إستيقظ باكراً ذات صباح وراقب رشوق الشمس. تأكد من عدم النظر مبارشة إىل الشمس ألنها قد ترض 
عينيك. الحظ أين ترُشق الشمس بالنسبة للمعلم الذي إخرتته.

 قم بتدوين املالحظة يف دفرت املالحظات مع التاريخ والوقت. ميكنك أيضاً عمل رسم بسيط للمنظر 
وموقع الشمس يف األفق )عىل سبيل املثال، أكتب "رشقت الشمس إىل ميني الشجرة."

كرر األمر نفسه عند غروب الشمس من مكان املشاهدة الثاين حيث ميكنك رْوية غروب الشمس مرة 
أُخرى، الحظ مكان غروب الشمس بالنسبة للمعلّم الذي إخرتته يف األفق . قم بتدوين املالحظة يف الدفرت 

مع التاريخ والوقت. أرسم رسامً ملا الحظته.

كرر مالحظاتك مرة واحدة يف األسبوع ملدة ٣ إىل ٤ أسابيع أو أكرث.

الحظ أي إختالفات يف موضع الشمس يف األفق. هل تحركت الشمس؟

مالحظة: ترشق الشمس دامئا من الرشق وتغرب يف الغرب. إنها األرض التي تحركت بالفعل. عندما تدور 
األرض حول الشمس، فإنها تتغري مبقدار ميلها نحو الشمس. والنتيجة أن الشمس ترشق وتغرب يف أماكن 

مختلفة يف األفق.

 

إضغط هنا للتعرف عىل الشمس والفصول

إضغط هنا لقراءة " فصولنا "  غريس لني ورانيدا. ت ماكنييل
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فصول السنة  

قم بإنشاء دفرت قصاصات موسمي أو يوميات مع طفلك من خالل قص الصور من كتيبات العطالت، 
البطاقات القدمية أو الصور وأفرزها حسب الفصول املختلفة.

إذهب إىل السوق املحيل وأخرت فقط الفواكه والخرضوات التي تنمو محلياً ويف موسمها.
إخرت الكتب والقصص التي تتعلق بالفصول املختلفة.

إذا نشأت يف منطقة تختلف فيها الفصول عن تلك التي تعيش فيها اآلن، تحدث مع طفلك عنها وقارنها 
بتجاربك.

نود أن نسمع منك! من فضلك ، أرسل لنا مالحظاتك أو 
تعليقاتك أو اقرتاحاتك إىل

CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

https://www.zerotothree.org/resources/1090-a-year-of-play
https://www.youtube.com/watch?v=w6BCQ3nkRvg
https://www.youtube.com/watch?v=nN8W2nhBj1k
https://www.pre-kpages.com/activities-for-exploring-the-four-seasons/
https://www.youtube.com/watch?v=kE4AJP68IPI
https://lifestyle.howstuffworks.com/crafts/science-projects/science-projects-for-kids-weather-and-seasons.htm
https://nasaeclips.arc.nasa.gov/video/ourworld/our-world-suns-position
https://cdn.tumblebooks.com/syndication/excite/iPad/videos/OurSeasons_Streaming.mp4
mailto:childcaremain@ncce1.org

