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عامل من األلوان

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

تعليم أطفالك األلوان هو لبِنة أساسية سيستخدمونها للتعلم يف جميع مجاالت حياتهم .يع ّد التعرف عىل
األلوان وتحديد أسامئها مهارة مهمة يجب تعلمها .معظم األطفال غري قادرين عىل التفريق بني األلوان
حتى عمر مثانية عرش شهرا ً تقريباً ،ومع ذلك ،قد يستغرق األمر حتى سن الثالثة لفهم الفرق بينهم
بشكل كامل.
التعرف املبكرعىل األلوان يساعد األطفال عىل إنشاء رابط بني القرائن املرئية والكلامت .كام أنه يعلمهم
التعرف عىل األشياء ،ويساعدهم عىل تطوير مهارات لغوية وصفية تضمن التواصل الواضح .يف هذه
النرشة ،سنوفر لك مجموعة متنوعة من األنشطة الستكشاف األلوان.

األنشطة:

األطفال (  ٣أشهر ١٨-شهراً)
أوشحة ملونة

املواد:
أوشحة ملونة مختلفة
التعليامت:
إخرت أوشحة ملونة من التي لديك يف املنزل.
ضع األوشحة بالقرب من طفلك وإجلس بجانبه.
عندما يلمس طفلك الوشاح ،علّق عىل لونه وكرره .عىل سبيل املثال" ،أزرق  ..لديك وشاح أزرق".
تأكد من اإلرشاف عىل طفلك أثناء اللعب باألوشحة.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من (  ١٩شهراً ٢.٥ -سنوات)
بقعة من األلوان

املواد:
وعاء كبري مملوء باملاء
ألعاب أوأشياء ملونة مختلفة موجودة يف املنزل
أوعية ،أكواب مختلفة ومالعق
التعليامت:
إمأل وعاء كبري باملاء.
أُحرض مجموعة متنوعة من األلعاب أواألشياء امللونة املختلفة التي ميكن العثور عليها يف جميع أنحاء
املنزل.
ضع األشياء امللونة التي جمعتها ،األواين ،األكواب واملالعق يف الوعاء
إختياري :قم بتغيري لون املاء بإضافة بضع قطرات من ُملّوِن الطعام.
إجلس بجانب طفلك وشاهده يستكشف.
ناقش مع طفلك األلوان املختلفة التي ميكن مالحظتها يف الوعاء .عىل سبيل املثال :أرى أنك تحمل كوباً
أزرق.
إضغط هنا ملزيد من األنشطة.

األطفال من (  ٥-٢.٥سنوات)

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

خلط األلوان األساسية
املواد:
 ٣أكياس بسحاب (من األفضل إستخدام أكياس الفريزر املتينة)
األلوان األساسية (أزرق  ،أحمر  ،أصفر)
رشيط الصق
صينية

التعليامت:
ضع لونني مختلفني يف كل زاوية من زوايا األكياس.
الكيس األول :لون أزرق وأصفر.
الكيس الثاين :لون أحمر وأزرق.
الكيس الثالث :لون أحمر وأصفر.
أغلق األكياس.
ضع األكياس الثالثة عىل الصينية.
إطرح عىل طفلك أسئلة ،عىل سبيل املثال" :ما هذه األلوان؟" و "ماذا سيحدث إذا مزجنا األلوان معاً؟
شجع طفلك عىل مزج األلوان معاً بالضغط عليهم ودفعهم برفق بإتجاه منتصف الكيس.
عندما متتزج األلوان معاً ،تحدث عام يحدث خالل العملية.
ناقش األلوان الجديدة التي يراها طفلك.
إطرح أسئلة عىل سبيل املثال" :أي اللونني كونا اللون األخرض؟" و "هل ميكنك العثور عىل يشء أخرض يف
املنزل؟
إضغط هنا لإلستامع إىل قصة "أرجواين وأخرض وأصفر" لروبرت مونش.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ١٢-٦سنوات)

فسيفساء الورق
املواد:
ورق مقوى أسود
ورق مقوى بألوان مختلفة
قلم
صمغ
مقص
التعليامت:
إرسم صورة بسيطة بقلم رصاص عىل ورق مقوى أسود .عىل سبيل املثال ،ميكنك رسم منزل ،زهرة،
شمس أو سيارة ،إلخ.
حدد لون الورق املقوى الذي ترغب يف إستخدامه ،قم بقص الورق إىل قطع مربعة صغرية.
ضع الصمغ عىل القطع الصغرية من الورق امللون .ألصق هذه القطع عىل الرسم.
إجعل رسمتك ملونة.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

البحث عن األلوان

املواد:
أكياس ورق أو Ziploc
أقالم تلوين
التعليامت:
إخرت بعض األلوان التي ميكن العثور عليها بسهولة يف جميع أنحاء املنزل.
إستخدم أقالم التحديد أو أقالم الرصاص امللونة لكتابة كل لون تختاره عىل الكيس.
إعط طفلك األكياس .شجعه عىل ملء األكياس باألشياء املوجودة يف املنزل والتي تتوافق مع األلوان
املكتوبة عىل األكياس.
إعط طفلك قدرا ً محددا ً من الوقت للبحث عن األشياء .عىل سبيل املثال ،إسمح بخمس دقائق مللء كل كيس.
بعد ذلك ،ناقش األشياء امللونة التي وجدها طفلك خالل عملية البحث.
إضغط هنا لإلستامع إىل قصة " "Red is Bestبقلم كايث ستينسون.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

نود أن نسمع منك! من فضلك  ،أرسل لنا مالحظاتك أو
تعليقاتك أو اقرتاحاتك إىل
CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

نصيحة اليوم:
علّم طفلك األلوان يف سن مبكرة .مع تقدم األطفال يف السن ،سيبدأون يف التعرف عىل املزيد من األلوان.
حرض وجبة ملونة! أضف الخضار امللونة  ،مثل الفلفل األحمر واألصفر ،الخيار ،الخبز األسمر والرز األبيض.
بينام يأكل طفلك ،تحدث عن األلوان املختلفة املوجودة عىل طبقه.
قم بغناء األغاين وقراءة الكتب لطفلك عن األلوان .فهذا سيساعده عىل التذكر والتعرف عليها بشكل فعال.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

