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املالبس املناسبة لفصل الشتاء

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

يلعب التعلم و اللعب يف الهواء الطلق دورا ً مهامً يف منو الطفل ،حيث يوفر لهم فرصاً للتجربة
واإلستكشاف ،طرح اإلسئلة وإبداء املالحظات ،حل املشاكل وبناء النظريات .من املهم أن يكون األطفال
مستعدين كل يوم ألن الطقس يكون باردا ً يف الصباح ودافئاً بعد الظهر .ميكنك دعم اإلنتقال إىل الجو
الخارجي من خالل تشجيع األطفال عىل أن يصبحوا مستقلني يف إرتداء وخلع مالبسهم .يجب أن يكون
الشتاء تجربة إيجابية لألطفال ألنهم يبنون أجسادا ً وعقوالً أقوى إىل جانب تعزيز تقديرهم لفصل الشتاء.
ِ
إرتد القبعة والقفازات والحذاء الشتوي وإنضم إىل طفلك أثناء اللعب يف الخارج يف فصل الشتاء! ستجد
يف هذه النرشة أنشطة وإرشادات حول نوع املالبس التي يجب إرتداؤها خالل فصل الشتاء.

األنشطة:

األطفال (  ٣أشهر ١٨-شهراً)
املالبس الشتوية

يبدأ األطفال الصغار بالتعرف عىل املالبس من خالل خلع األشياء السهلة مثل الجوارب ،األحذية أو
القبعات .يف بعض األحيان يحاولون وضعها مرة أُخرى .ميكنك البناء عىل هذا اإلدراك املبكر من خالل
تسمية املالبس التي خلعها طفلك وأجزاء الجسم التي توضع عليها.
املواد:
مالبس الشتاء.
التعليامت:
ضع قطعة مالبس عىل طفلك .عىل سبيل املثال ،ضع قبعة عىل رأسه.
قل لطفلك " يوجد قبعة عىل رأسك! أنك ترتدي قبعة!"
إذا خلع طفلك القبعة عن رأسه ،ميكنك القول "لقد خلعت قبعتك!"
إستخدم الدعم املريئ مثل اإلميات أو اإلقتداء طوال هذا النشاط.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من (  ١٩شهراً ٢.٥ -سنة)
إسحب لألعىل ،إسحب لألسفل

املواد:
معاطف بسحابات.
حقائب ومحافظ بسحابات الخ.
التعليامت:
شجع طفلك عىل وضع لعبته املفضلة يف الحقيبة وأغلقها بالسحاب.
دع طفلك يكتشف كيفية إستخدام السحاب.
أثناء إرتداء املالبس ،ضم جانبي السحاب معاً.
أطلب من طفلك سحب السحاب لألعىل بينام متسك بالجزء السفيل.
إستخدم حلقة مفاتيح وعلقها بالسحاب لسهولة استعامله.
إضغط هنا ملعرفة مفردات املالبس الشتوية.

األطفال من (  ٥-٢.٥سنوات)

هكذا نفعلها!

هل يرتدي أطفالك القفازات ثم يتساءلون ملاذا ال يستطعيون سحب سحاب سرتتهم ،أو يرتدون أحذيتهم
أوالً ثم تعلق أقدامهم داخل بنطلون الثلج؟
املواد:
قبعات ،معاطف ،أحذية ،قفازات ،أوشحة الخ.
التعليامت:
إجمع مالبس شتوية وضعها عىل األرض (قفازات ،أحذية ،معاطف ،قبعات ،أوشحة الخ).
تحدث مع طفلك حول كيفية إرتداء املالبس وتقسيم كل مهمة إىل خطوات صغرية.
قم بالتشجيع والتعزيز لطفلك خالل هذه الخطوات.
ما هو أول يشء يجب أن ترتديه؟ إذا مل يتذكروا ،ميكنك مساعدتهم عىل البدء من خالل تذكريهم.
تعلُّم إرتداء املالبس مهارة مهمة لألطفال!
إضغط هنا لقراءة " "Froggy Gets Dressedبقلم جوناثان لندن.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
لعبة األلغاز! الحفاظ عىل الدفء
املواد:
مالبس شتوية
التعليامت:
إقرأ األلغاز أدناه وعندما يعرف طفلك اإلجابة الصحيحة دعه يجد األشياء.
يف عاصفة شتوية أُبقي رقبتك دافئة .ماذا أكون؟ (وشاح)
أبدأ بحرف ج ،وأُبقيك دافئاً يف يوم بارد .ماذا أكون؟ (جاكيت)
أنا أحمي يديك من الثلج والجليد .األصابع تعتقد بأنني لطيف .ماذا أكون؟ (قفازات)
أبدأ بحرف ب ،وقدماك تدخل بداخيل .ماذا أكون؟ (بوط)
ال أستطيع تدفئة أنفك لكن ،أجيد تدفئة أصابع قدميك .ماذا أكون؟ (جوارب)
لو تجمد رأسك ،ضعني عىل رأسك من فضلك.ماذا أكون؟ (قبعة)
إحصل عىل بعض املرح لفرتة من خالل القيام بيشء مسلٍ وتعليمي يف نفس الوقت.
إضغط هنا لقراءة " "Pete the Cat – Snow Dazeبقلم جاميس دين.

األطفال من ( ١٢-٦سنوات)
مالبس القطب الشاميل الكندي
املواد:
إضغط هنا للتعرف عىل مالبس اإلنويت التقليدية.
التعليامت:
بعد التعرف عىل املنطقة القطبية الشاملية دون بعض األسئلة.
من هم الناس الذين يعيشون يف منطقة القطب الشاميل؟
ما هي أسامء مالبسهم التقليدية؟
كيف يصنع الناس مالبسهم؟
أذكر واحدا ً أو إثنني من الحيوانات الشائعة التي يصطادونها إلستخدام جلودها؟
ما هي أسامء املالبس األخرى؟
كم عدد الطبقات التي يضعونها عىل أقدامهم لتبقى دافئة يف الشتاء؟
ما هو جلد الحيوان املناسب لألحذية الطويلة ،والقفازات ،واملعاطف الخفيفة وملاذا؟
إد ُع عائلتك لقضاء ليلة ممتعة.
إضغط هنا ملعرفة املزيد عن شعب اإلنويت.

نصيحة اليوم:
ضع عىل طفلك عدة طبقات من املالبس التي ميكن إرتداؤها وخلعها بسهولة.
ِ
إرتد قبعة ألن الكثري من حرارة الجسم تضيع من خالل الرأس.
أبقِ األُذنني مغطاة يف جميع األوقات ملنع الصقيع.
ِ
إرتد قفازات اليد بدالً من القفازات العادية حتى تبقى األصابع دافئة بجانب بعضها البعض.
ضع حذا ًء دافئاُ ،مقاوم للامء وواسع مبا يكفي لزوج إضايف من الجوارب وتحريك أصابع القدمني.
بالنسبة لألطفال الصغار ،قم بإزالة األربطة من املالبس حتى ال تعلق يف معدات التسلق أو اللعب .إستعمل
الفيلكرو بدالً من ذلك .إستخدم وشاحاً صغريا ً للرقبة بدالً من الوشاح الكبري ،ومشابك القفازات بدالً من
الخيط ملنع اإلختناق.
قم بإزالة املالبس واألحذية املبللة فورا ً.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

