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عامل املجتمع

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

عامل املجتمع هم أشخاص يعيشون ويعملون يف مجتامعتنا .يوفرون السلع والخدمات لجعل الحياة
أفضل للناس ويساعدون املجتمعات املحلية عىل العمل بشكل فعال .هم جزء من حياة األطفال اليومية.
يحب األطفال التظاهر بإنهم رجال إطفاء ،ضباط رشطة ،معلمون ،أطباء ،الخ .خالل هذه األنشطة ،يزيد
األطفال من مفرداتهم اللغوية ،ويتواصلون مع اآلخرين ويكتسبون فهامً أفضل ملا يفعلونه .ستجد يف هذه
النرشة طرقاً مختلفة إلرشاك طفلك يف األنشطة املتعلقة بعامل املجتمع.

األنشطة:

األطفال من (  ٣أشهر ١٨-شهراً)

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

سوق عربة اإلطفاء

صندوق الربيد

التعليامت:
غن األغنية لطفلك وأظهر له الحركات املختلفة .
مثّل األغنية وأنت تغني.
قم بالحركات مع طفلك.
ميكنك إستخدام صندوق من الكرتون كعربة إطفاء أثناء غناء األغنية.

املواد:
علبة مناديل
ورق أبيض
رشيط الصق
أقالم تلوين
أقالم رصاص
ظرف (ميكنك صنعه بنفسك)
ملصقات

إضغط هنا لإلستامع إىل األغنية.
إضغط هنا للمزيد من األغاين.

األطفال من (  ١٩شهراً ٢.٥ -سنة)
الباص الهارب!
املواد:
كرايس
التعليامت:
صف الكرايس يف صفني لتشبه الباص.
دع طفلك يجلس عىل كريس.
غنوا معاً أغنية " "The wheels on the busعىل سبيل املثال ،ميكنك غناء
""The people on the bus go up and down
ميكنك القول فجأة "Runaway Bus ":عندها ،يقوم األطفال من مقاعدهم وميشون حول الكرايس.
ثم ميكنك القول "Emergency Brake " :عندها ،يجلس األطفال مكانهم.
إضغط هنا لإلستامع إىل األغنية.
إضغط هنا لقراءة " "When I Grow Upبقلم مارياس جوي مايفولد.

األطفال من (  ٥-٢.٥سنوات)
تشييد املباين
املواد:
مكعبات الليغو
التعليامت:
دع طفلك يستخدم مكعبات الليغو لبناء مباين.
أثناء قيام طفلك بالبناء ،تحدث عن األبنية ،املنازل ،األبراج التي رأيتها يف مجتمعك ،وعامل البناء الذين
بنوها.
عندما ينتهي طفلك من البناء ،ناقش وقارن األبنية التي أنشأها .عىل سبيل املثال ،ميكنك القول " أي
املباين أكرب أو أصغر"؟ أو " ما هي املواد التي ميكن أن يستخدمها عامل البناء لصنع هذه املباين؟"
إضعط هنا للمزيد من األنشطة.
إضعط هنا لقراءة " "Helping Out is Coolبقلم ألني فينامن موس

التعليامت:
زين علبة املناديل "صندوق الربيد" بأقالم التلوين.
أكتب رسائل إىل األصدقاء أو أفراد األرسة اآلخرين.
ضع الرسالة يف الظرف وبعد ذلك ضعها يف "صندوق الربيد".
إستمتع بتسليم الربيد إىل األصدقاء أو أفراد األرسة اآلخرين.
إضغط هنا للمزيد من اإلنشطة.
إضغط هنا لقراءة " "Let’s Meet a Construction Workerبقلم بريدجيت هووس.

األطفال من ( ١٢-٦سنوات)
شكراً لكم عامل املجتمع
املواد:
ورق
أقالم تحديد
أقالم تلوين
إقالم حرب جاف
التعليامت:
إضغط هنا لقراءة "? "Whose Hands Are Theseبقلم مرياندا بول.
بعد قراءة الكتاب ،فكر يف األشخاص الذين يجعلون مجتمعنا مكاناً أفضل .قد تشمل القامئة ضباط
لرشطة الذين يحافظون عىل سالمتنا ،األطباء واملمرضات الذين يساعدوننا عىل البقاء بصحة جيدة،
واملعلمون الذين يساعدوننا يف التعلم ،عامل الربيد الذين يقومون بتسليم الربيد.
أكتب بطاقة شكر إىل العامل الذي تختاره.
عىل سبيل املثال ،ميكنك عمل بطاقة شكر لعامل جمع النفايات تقول فيها "شكرا ً لكم عىل القيام بعمل
رائع".
ِ
أعط العامل البطاقات التي صنعتها .عىل سبيل املثال :إلصقها عىل حاويات النفايات حتى يستلمها عامل
النظافة.
ميكنك أيضاً عمل ملصق "شكرا ً لكم" وعلقه عىل الباب األمامي أو الرشفة.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

نصيحة اليوم:
عندما تكون خارج املنزل مع طفلك ،إبحث عن عامل مختلفني يف املجتمع وتحدث عام يفعلونه.
تحدث مع طفلك حول كيف يقوم العامل املختلفني باملساعدة يف حياتنا.
تأكد من أن طفلك يحفظ رقم هاتف الطوارئ .وماذا يفعل يف حالة الطوارئ.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

