
األطفال من ) ٤-٦سنوات(

إىل أي مدى ميكن أن أطري

 املواد:

 ورق

 أقالم تلوين

طوق هوال هوب ) إختياري (

 التعليامت:

 إجلس مع طفلك وإضغط هنا ملشاهدة كيفية صنع طائرة ورقية.

 ساعد طفلك عىل صنع الطائرة الورقية. ميكنك أيضاً صنع واحدة لنفسك.

 إستعمل أقالم التلوين لتزيني الطائرات الورقية.

 إرِم الطائرات الورقية بالداخل أو يف الخارج وأنظر إىل أي مدى ميكن أن تطري.

 جرب تقنيات مختلفة وتحقق من أي منها يعطي نتائج أفضل.

عندما يتقن طفلك رمي الطائرة الورقية، تحداه أن يرميها من خالل أشياء مثل طوق الهوال هوب.

 إضغط هنا ملعرفة املزيد عن تحليق الطائرات الورقية.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ) ٦-١٢سنة(

مرر القصة

 املواد:

 كرة أو أي يشء آخر ميكن متريره

 ورق

أقالم تلوين

 التعليامت:

 إجمع عائلتك أو أصدقائك يف دائرة.

 يبدأ الشخص الذي يحمل الكرة القصة بقول السطر اإلفتتاحي. عىل سبيل املثال "مرة من ذات األيام..."

 يقوم الالعب األول بتمرير الكرة إىل شخص آخر ليواصل القصة بإضافة سطر آخر أو أكرث.

 ميكن لجميع الالعبني أن يكونوا مبدعني كام يحلو لهم عندما يضيفيون تفاصيل إىل القصة.

 تستمر اللعبة حيث يتناوب الالعبون عىل مترير الكرة وإضافة املزيد إىل القصة.

 ميكنك تعيني شخص ما لكتابة القصة أثناء تطورها.

 لجعل اللعبة أكرث تحدياً، ضع حداً زمنياً لدور كل العب أو حدد عدد املرات لكل العب.

 عند إكتامل القصة، شجع الجميع عىل إعادة رسدها.

بعد إنتهاء اللعبة، قم بدعوة جميع الالعبني إلنشاء رسومات توضيحية للقصة ثم قم بتجميعها معاً يف 

كتاب. أضف صفحة العنوان والنص املكتوب إذا كان شخص ما يسجلها. 

إضغط هنا للمزيد من األنشطة املمتعة.

مرحباً أيها األباء واألُمهات:
نواصل سلسلة النرشات التي تركز عىل كيفية حدوث التعلم يف املنزل من خالل عدسة األسس األربعة. 

اإلندماج هو األساس الثالث لكيفية حدوث التعلم، الذي يشري إىل حالة املشاركة الصادقة واإلهتامم مبا 

تفعل. بالنسبة لألطفال، يحدث هذا أثناء اللعب الذي يتطور من فضولهم الطبيعي. يتيح اللعب النشط 

لألطفال بإستكشاف أجسادهم وعقولهم وحواسهم، ويلهمهم طرح األسئلة وإختبار النظريات وحل 

املشاكل واإلندماج يف التفكري اإلبداعي وإضافة معنى للعامل من حولهم. يف هذه النرشة، سنقدم أنشطة 

من شأنها أن تشجع طفلك عىل اإلستكشاف واللعب النشط.

 

األنشطة:
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨ شهراً(

لفة الفقاعات

 املواد:

لفة الفقاعات

 التعليامت:

 إجلس مع طفلك وأعطه لفة الفقاعات.

 شجع طفلك عىل تحسس ملمس لفة الفقاعات واللعب بها.

عندما تتفرقع الفقاعة، أخرب طفلك مبا يحدث، عىل سبيل املثال، ميكنك القول: "أنظر، لقد فرقعتها!" أو 

 "هل سمعت هذا الصوت؟"

ميكنك أيضاً لصق لفة الفقاعات عىل األرض وتشجيع طفلك عىل إستكشافها عن طريق الزحف أو امليش 

أو القفز عليها. 

إضغط هنا للمزيد من األنشطة الحسية

األطفال من  ) ١٩ شهراً  - ٢.٥سنة(

السري عىل الخط

 املواد:

رشيط الصق

 التعليامت:

قم بإنشاء طريق للتوازن عىل األرض بإستخدام الرشيط الالصق. قم بعمل خط مستقيم طويل، وخط 

 منحني وآخر متعرج.

 أُدُع طفلك للميش عىل هذه الخطوط دون أن يفقد توازنه أو يخرج عن الخط.

 إنضم إىل طفلك يف هذا التحدي.

 حاول امليش لألمام والجانب والخلف أو مع وسائد عىل الرأس إلضافة القليل من التحدي.

قد ينضم األشقاء األكرب سناً أو أفراد األرسة اآلخرون لبعض املرح معاً.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

األطفال من ) ٢.٥-٥ سنوات(

إمأل الدلو

 املواد:

 ماء

 دلوان

كوب

 التعليامت:

 زود طفلك بكوب ودلوان.

 ضع دلواً عىل بعد مسافة قصرية من الدلو اآلخر وإمأل أحدهام باملاء.

 شجع طفلك عىل غرف املاء بالكوب من الدلو وصبه يف الدلو اآلخر دون أن ينسكب املاء.

لجعل اللعبة أصعب، إصنع ثقوباً صغرية يف الكأس أو إجعل طفلك يرقص أثناء إنتقاله من دلو إىل آخر.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.
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زود طفلك مبجموعة متنوعة من األشياء الشيقة واملواد املختلفة إلستكشافها واللعب بها.

شارك مع طفلك كمحقق مشارك، ومتعلم مشارك، ومخطط مشارك بدالً من موجه.

ركز عىل عملية اللعب )بدالً من الهدف( وإسأل أسئلة إستكشافية تساعد يف إطالة لعب طفلك.

إجعل طفلك يعرب عن مشاعره وعواطفه أثناء اللعب.

شجع طفلك عىل إختبار نظرياته وإسرتاتيجياته والبحث عن أفكار جديدة لتوسيع فهمه للعامل.

https://www.youtube.com/watch?v=r9ReNKZiZNc
https://www.thepaperairplaneguy.com/
https://www.jumpstart.com/parents/activities/grade-based-activities/kindergarten-activities
https://parenting.firstcry.com/articles/15-group-games-and-activities-for-kids/
http://www.growingajeweledrose.com/2012/08/56-sensory-play-ideas-for-babies.html
https://handsonaswegrow.com/indoor-activities-toddlers/
https://activeforlife.com/49-fun-physical-activities-to-do-with-kids-aged-2-to-4/

