
األطفال من ) ٤-٦سنوات(

كسوف الشمس وخسوف القمر

 املواد:

 مصباح يدوي

 كرتان واحدة صغرية وأخرى كبرية

غرفة شبه مظلمة

 التعليامت:

تحدث إىل طفلك وإرشح لطفلك أن الكرة الكبرية متثل األرض والصغرية متثل القمر واملصباح ميثل 

 الشمس.

 إلنشاء كسوف الشمس، دع طفلك يضئ املصباح عىل األرض ) الكرة الكبرية (.

 أطلب من طفلك أن يضع القمر ) الكرة الصغرية ( بني الشمس واألرض.

 الحظ أن القمر يحجب الضوء عن الشمس وهذا ما يسمى بكسوف الشمس.

 إلنشاء خسوف القمر قم بتسليط ضوء املصباح عىل القمر ) الكرة الصغرية (.

 أُطلب من طفلك أن يضع األرض بني الشمس والقمر.

الحظ أن األرض تحجب ضوء الشمس ويظهر القمر مظلامً، هذا هو خسوف القمر.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ) ٦-١٢سنوات(

صنع منوذج للنظام الشميس   

 املواد:

 كرة كبرية جداً من الستايروفوم

 تسع كرات من الستايروفوم بأحجام مختلفة

 تسعة أسياخ خشبية مقطعة بأطوال مختلفة) ٥سم - ٢٠سم (

 تسعة أعواد أسنان

 رشيط الصق

 قلم للتحديد

ألوان وفرش ألوان

 التعليامت: 

لصنع أعالم صغرية قص تسعة قطع من الرشيط الالصق وقم بطيها إىل نصفني، ثم ألصق الرشيط الالصق 

 عىل أعواد األسنان.

أُكتب أسامء الكواكب عىل كل قطعة من الرشيط الالصق وضعها جانباً ) أسامء الكواكب: عطارد، الزهرة، 

 األرض، املريخ، املشرتي، زحل، أورانوس، نبتون وبلوتو.(

 لّون الكرة الكبرية باللون األصفر.) الشمس (

 لّون باقي الكرات كل منها بلون مختلف. )لّون األرض باألخرض واألزرق (

رتّب الكرات من األصغر إىل األكرب وأدخل أسامء الكواكب بالكرات حسب الرتتيب التايل: عطارد، الزهرة 

 ،األرض، املريخ، بلوتو، نبتون، اورانوس، زحل، املشرتي.

 رتب األسياخ من األقرص إىل األطول.

 أدخل أطول سيخ يف الشمس ثم أدخل عطارد من الناحية الثانية.

إستمر يف إدخال األسياخ حول الكرة الكبرية ثم ضع الكواكب يف األسياخ حسب الرتتيب التايل: الزهرة ، 

 األرض، املريخ، املشرتي، زحل، أورانوس، نبتون وبلوتو.

 لقد قمت بإنشاء منوذج لنظامنا الشميس.

مالحظة: إذا مل يكن لديك كرات الستايروفوم، ميكنك صنع كواكبك بإستخدام ورق جرائد مجعدة.

إضغط هنا ملعرفة املزيد عن الكواكب يف النظام الشميس.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

مرحباً أيها األباء واألُمهات:
مهام كان عمرنا، فإن الكون يذهلنا ويلهمنا جمعياً. إن األرض والشمس وبقية النظام الشميس ليست إال 

جزءاً من الكون.

بطبيعة الحال يحب األطفال التعرف عىل النظام الشميس. الشمس والقمر والنجوم والكواكب تسحر 

األطفال الصغار الذين يرون النجوم تلمع يف السامء ليالً. أما األطفال األكرب سناً فيبدأون يف طرح أسئلة 

أكرث شموالً، عىل سبيل املثال: هل هناك كواكب أخرى بها حياة؟ أم أن هناك أنظمة شمسية أخرى مثل 

نظامنا؟ يًودي التساًول إىل مستوى أعىل يف التفكري ويحث األطفال عىل الكشف عن دور العامِل الذي يف 

داخلهم.يف هذه النرشة سنزودك باألنشطة التي تلهم خيال األطفال وتثري فضولهم الطبيعي.

األنشطة:
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨ شهراً(

عرض األضواء

 املواد:

 وعاء بالستييك ملون مع غطاء

مصباح يدوي صغري

 التعليامت:

قم بتشغيل املصباح وضعه يف وعاء بالستييك ملون.

ضع طفلك عىل األرض يف غرفة مظلمة ودعه يستكشف الوعاء بإستخدام املصباح.

أخرج املصباح من الوعاء، ضع طفلك عىل ظهره وحرك الضوء ببطء عىل الحائط أو السقف املظلم.

أوقف الضوء فوق األشياء وتحدث إىل طفلك عام يراه.

 إضغط هنا للمزيد من األنشطه.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من  ) ١٩ شهراً  - ٢.٥سنوات(

النظر إىل النجوم

 املواد:

”Mr. Moon“ أغنية

 التعليامت:

 يف ليلة صافية، إصطحب طفلك إىل الخارج أو إىل النافذة. أنظر إىل السامء مع طفلك.

 إذا كان القمر مرئياً، تحدث عن شكله وحجمه الخ...

 ناقش ما تراه يف سامء الليل ) النجوم والطائرات الخ...(.

قم بغناء أًغنية ."Mr. Moon" مع طفلك. ميكن إستخدام هذه األغنية كجزء من روتينك اللييل.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال  من ) ٢.٥-٥ سنوات(

شاهد ظاللك تتحرك

 املواد:

طباشري كبرية

 التعليامت:

 يف صباح يوم مشمس، أُخرج مع طفلك وتحدث عن أشكال وأحجام الظالل.

 دع طفلك يرسم ظلك عىل الرصيف بإستخدام الطباشري.

 كرر هذا مرتيني أُخريني، ظهراً وبعد الظهر.

ناقش مع طفلك بأن الظالل تبدو مختلفة عىل مدار اليوم. الحظ أن شكل وحجم الظالل تتغري مع تحرك 

موقع الشمس يف السامء. 

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.
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الكون املذهل 

أقرأ الكتب ، وشاهد األفالم الوثائقية عن الكواكب مع طفلك.
تحدث مع طفلك عام ميكن أن يرى خالل النهار ) الشمس والغيوم  ( ويف الليل )  القمر، النجوم، الكواكب 

واملذنبات (.
ناقش مع طفلك أي كوكب هو األقرب إىل األرض، وأي كوكب هو األقرب إىل الشمس الخ...

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

CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

https://inspirationlaboratories.com/planet-activities/
https://solarsystem.nasa.gov/planets/overview/#:~:text=There%20are%20more%20planets%20than,ice%20giants%20Uranus%20and%20Neptune.
https://spaceplace.nasa.gov/menu/space/
https://www.educatall.com/page/944/Light.html
http://www.candokiddo.com/news/2014/11/26/flashlight-games-to-play-with-your-baby
https://www.youtube.com/watch?v=bY3V740jn-w
https://www.youtube.com/watch?v=bY3V740jn-w
https://www.childfun.com/themes/world/day-and-night/
https://www.themeasuredmom.com/space-activities-for-kids-2/
mailto:childcaremain@ncce1.org

