
األطفال من ) ٤-٦سنوات(
إبِن سداً مثل القندس

القنادس هي حيوانات موطنها األصيل يف أونتاريو. يرتاحون كثرياً يف املاء. يقومون ببناء السدود إلنشاء 
الربك بحيث يكون هناك ما يكفي من املياه العميقة حول منازلهم . يف الشتاء  ميكنهم التحرك بحرية 

تحت الجليد السميك. يستخدمون أسنانهم لقطع األشجار وجذوعها. 

 املواد:
 وعاء كبري غري عميق

 عيص، أغصان وأوراق الشجر، قش
 عجينة اللعب

ماء

 التعليامت:
 إضغط هنا ملشاهدة فيديو عن القنادس وهم يبنون سداً.

 إجمع املواد الخاصة بك.
 إبِن سداً عربالوعاء بإستخدام بعضاً من املواد.

 إخترب السد بصب املاء عىل جانب واحد. هل ترسب املاء؟
اآلن ، قم بتعديل السد الخاص بك عن طريق إضافة املواد املختلفة حتى يبقى كل املاء عىل جانب واحد 

من الوعاء.

إضغط هنا ملعرفة املزيد عن حيوانات أونتاريو.

األطفال من ) ٦-١٢سنوات(
تحدي نفسك بإختبار قصريعن أونتاريو

 املواد:
 ورق

أقالم رصاص

 التعليامت:

إقرأ األسئلة أدناه وأُعرثعىل اإلجابات.

الحًقا ، ميكنك إختبار أصدقائك أو أفراد عائلتك بإضافة املزيد من األسئلة.

ما إسم البحرية القريبة من تورنتو؟

ما هي عاصمة أونتاريو؟

ما هام املقاطعتان اللتان مع حدود أونتاريو؟

ما هو أصل اسم أونتاريو؟

ما إسم الحديقة الوطنية بالقرب من وندسور؟

ما هي زهرة أونتاريو الرسمية؟

ما هو طائر أونتاريو الرسمي؟

أُذكر ثالثة مشاهري ولدوا يف أونتاريو.

أذكر ثالث قبائل موطنها األصيل أونتاريو

 

إضغط هنا وهنا وهنا للعثورعىل اإلجابات ومعرفة املزيد عن أونتاريو.

مرحباً أيها األباء واألُمهات:
األطفال لديهم فضول طبيعي ملعرفة العامل من حولهم. يتعرفون أوالً عىل بيئتهم املبارشة )املنزل ، 

الحديقة الخلفية ، الحي( ومع تقدمهم يف السن ،  يوسعون فضولهم ومعرفتهم تدريجياً للتعرف عىل 
مدينتهم ومقاطعتهم. مقاطعتنا أونتاريو هي منطقة مركبة من مئات الجنسيات وعرشات اللغات وتقاليد 

ال حرص لها. تشتهر بغاباتها الشاسعة ومتنزهاتها اإلقليمية الجميلة وأربعة من البحريات الخمس الكربى 
وشالالت نياغرا املشهورة عاملياً. يف هذه النرشة ، ستجد األنشطة التي ستساعد طفلك للتعرف عىل 

أونتاريو.

األنشطة:
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨ شهراً(

أصوات من البحرية

طيوراللوون هم رمز من رموز أونتاريو. هم طيور مائية كبرية غواصة بعيون حمراء، ومنقار مدبب حاد ، 
وأجسام سوداء وبيضاء. وهي معروفة بأصواتها الغامضة والجميلة.

 املواد:
 بط وضفادع مطاطية

 وعاء ماء غري عميق
أصوات البحرية )أدناه(

 التعليامت:
 إضغط هنا للحصول عىل أصوات طيور اللوون والحيوانات املائية األخرى.
 حّض املواد واملاء )ميكنك أيضاً القيام بهذا النشاط أثناء إستحامم طفلك(.

 دع طفلك يستكشف املاء واأللعاب املطاطية بينام يستمع إىل أصوات البحرية يف الخلفية.
الحظ األصوات التي تثري إهتامم طفلك وتحدث عنها.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من  ) ١٩ شهراً  - ٢.٥سنوات(
صيد السمك

أونتاريو هي موطن لـ ٢٥٠,٠٠٠ بحرية ، تحتوي جميعها عىل حوايل٢٠% من إمدادات املياه العذبة يف 
العامل. صيد األسامك هو أحد وسائل التسلية املفضلة لدى سكان أونتاريو.

 املواد:
 مجموعة من أوراق الشجر )ستكون أسامك زائفة(

 أسامك مطاطية أو أسامك مقصوصة ) من الفوم ، أو أغطية بالستيكية وما إىل ذلك(
 كوب املعايري

وعاء كبري

 التعليامت:
 امأل الوعاء الكبري باملاء.

 ضع أوراق الشجر واالسامك املطاطية أو األسامك املقصوصة من الفوم يف املاء.
 شجع طفلك عىل إصطياد السمك بكوب املعايري.

إحسب مع طفلك عدد األسامك التي اصطادها  ، وتحدث عن ألوانها ، و ما إىل ذالك.

إضغط هنا لقراءة "Rainbow Fish" بقلم ماركوس فيسرت و ج أليسون جيمس.

األطفال  من ) ٢.٥-٥ سنوات(
صائد األحالم  

صائد األحالم عبارة عن طوق من الصفصاف مصنوع يدوياً منسوج بشبكة ومزين بالخرز والريش. يتم 
وضعه  فوق أرسة األطفال لحاميتهم من األحالم املخيفة. ُصنع أول صائدي األحالم من قبل شعوب 

أوجيبواي الذين ما زالوا يعيشون يف بعض مناطق أونتاريو.

 املواد:
 طبق ورقي

 مقص
 خيط صوف

 خرز
 ريش أو اللباد

إداة لعمل الثقوب

 التعليامت:
قص دائرة يف منتصف الطبق الورقي مع ترك حوايل ٣ سم من الحافة.

  قم بعمل ثقوب حول حافة الطبق الورقي.
 قم بقص قطع طويلة من الخيوط وأدخلها بالثقوب لصنع شبكة متقاطعة.

 أُترك بعضاً من الخيوط الطويلة  يف األسفل وأدخل الخرز من خاللها.
 إنسج الريش يف شبكة صائد األحالم.

ميكنك تعليقه بالقرب من رسيرك.

إضغط هنا لقراءة "Blackflies" لروبرت مونش وفنان ألجونكوين األصيل جاي أودجيك.
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ماذا تعرف عن أونتاريو

إذهب مع طفلك يف جولة يف منطقتك والحظ األماكن املمتعة التي ميكنك زيارتها.
إبحث عن أنشطة ممتعة ومسلية لجميع أفراد األرسة يف املنطقة التي تعيش فيها أو يف مناطق أبعد من 

ذلك يف أونتاريو.
إصنع ذكريات جميلة لطفلك يف األماكن التي تزورها عن طريق القيام بيشء خاص )نزهة، التقاط الصور، 

القيام ببعض األلعاب ، إلخ(
إضغط هنا للتعرف عىل أونتاريو.

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

CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

https://www.youtube.com/watch?v=VuMRDZbrdXc
https://www.kidzone.ws/geography/ontario/tour4.htm
https://wanderwisdom.com/travel-destinations/Interesting-Facts-about-Ontario
http://www.themagazine.ca/14-fun-ontario-facts-about-this-canadian-province/
https://www.mercedes-benz-burlington.ca/discover-interesting-facts-about-ontario/
https://www.youtube.com/watch?v=oIyd6Sw1DVw
https://www.growingajeweledrose.com/2012/08/56-sensory-play-ideas-for-babies.html
https://www.youtube.com/watch?v=QFORvXhub28
https://www.youtube.com/watch?v=bLMUWqqslm8
https://www.tvokids.com/school-age/videos/ontario
mailto:childcaremain@ncce1.org

