
األطفال من ) ٤-٦سنوات(

تنطيط الطابة حول الزجاجات البالستيكبة   

 املواد:

 طابة

 زجاجات بالستيكية

مكان مفتوح

 التعليامت:

 إمأل الزجاجات البالستيكية باملاء وأغلق األغطية.

 ضع الزجاجات البالستيكية عىل مسافة قدم واحدة من الثانية يف خط مستقيم أو دائرة.

إمسك الكرة وإبدأ يف تنطيطها بني الزجاجات البالستيكية.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة

األطفال من ) ٦-١٢سنة(

سباق كرة البينغ بونغ وامللعقة

 املواد:

 كرات بينغ بونغ

 مالعق

مكان مفتوح

العبان أو أكرث

 التعليامت:

 قرروا أين ستكون نقطة البداية والنهاية.

 إنقسموا إىل فريقني.

 إصطفوا عند نقطة البداية.

 يحصل الشخص املوجود يف مقدمة الصف عىل ملعقة وكرة.

 يجب عىل الشخص األول حمل الكرة عىل املعلقة حتى خط النهاية دون إسقاطها.

بعد ذلك، سيستدير هذا الشخص ويعود إىل نقطة البداية، وميرر امللعقة والكرة إىل الشخص التايل يف 

 فريقه.

 إذا أسقط الشخص الكرة، عليه الذهاب إىل نقطة البداية وبدء السباق مرة أخرى.

يفوز الفريق الذي يكمل املهمة أوالً.

إضغط هنا لتعلم كيفية صنع متاهة الكرة.

مرحباً أيها األباء واألُمهات:
التنسيق بني اليد والعني هو القدرة عىل أداء الحركات مع توجيه اليدين بالعينني. تعمل يدا الطفل وبرصه 

معاً ألداء املهام. يعد التنسيق بني اليد والعني مهارة مهمة للعمل يف الحياة اليومية. مهمة بسيطة مثل 

إمساك يشء ما أو كتابة جملة تتطلب التنسيق بني اليد والعني. التنسيق بني اليد والعني ليس فقط ألداء 

املهام اليومية، بل أيضاً لتعلم القراءة والكتابة. تتضمن القراءة والكتابة مهارات التتبع البرصي. يحتاج 

عقلك إىل تتبع موضع القلم والتحكم يف حركات اليد واألصابع. ستجد يف هذه النرشة أنشطة من شأنها 

تعزيز التنسيق بني يدي الطفل وعينيه.   

 

األنشطة:
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨ شهراً(

Cheerio لعبة ال

 املواد:

 تشرييوز

 كريس عاٍل لألطفال

 طبق صغري

ملعقة صغرية

 التعليامت:

 ضع طفلك يف الكريس العايل، ضع بعض التشرييوز عىل الصينية.

 ضع الوعاء الصغري وامللعقة عىل الصينية ودع طفلك يستكشف.

 بنّي لطفلك بإمكانه وضع التشرييوز يف الوعاء الصغري.

شجع طفلك عىل إستعامل امللعقة إللتقاط التشرييوز ووضعها يف الوعاء.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من  ) ١٩ شهراً  - ٢.٥سنة(

تقشري الكليمنتني

 املواد:

كليمنتني

 التعليامت:

 أعِط طفلك واحدة من الكليمنتني، ميكنك أخذ واحدة أيضاً.

 إستخدم يدي طفلك يف تقشري الفاكهة .

شجع طفلك عىل تقشري الفاكهة وأعرض مساعدتك عندما يحتاج إليها.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ) ٢.٥-٥ سنوات(

زخرفة خرزية

 املواد:

 حبات خرز كبرية

 خيط

طبق صغري

 التعليامت:

 ضع الخرز يف الطبق الصغري.

 أعِط الخيط لطفلك ودعه يدخل الخرز يف الخيط.

إربط عقدة يف نهاية الخيط ودع طفلك يصنع سواراً أو عقداً.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.
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التنسيق بني اليد والعني

اللعب هو جزء أسايس من تطوير التنسيق بني اليد والعني. اللعب يسمح لطفلك تعلم كيفية الوصول إىل 

األشياء واإلمساك بها وكذلك فهم التأثري والسبب.

ميكنك تشجيع طفلك من خالل السامح له بفرتات طويلة من الوقت للعب بحرية وإرشاكه يف ألعاب 

وأنشطة محددة من شأنها تطوير التنسيق بني اليد والعني.

https://www.ot-mom-learning-activities.com/hand-eye-coordination.html#HandEyeYoungerKids
https://frugalfun4boys.com/make-ball-maze-hand-eye-coordination-game/
https://littlelearningclub.com/indoor-toddler-activities-for-12-18-months/
http://www.playideas.com/25-easy-hand-and-eye-coordination-ideas-for-toddlers-and-babies/
https://homeschoolpreschool.net/hand-eye-coordination-activities/

