
األطفال من )٤-٦ سنوات(
أرسم ما تسمعه

املواد:
قلم حرب ناشف أو قلم رصاص

ورق

صور أشياء عشوائية

التعليامت:
إجلس مع طفلك وظهرك عىل ظهره.

يحصل الالعب عىل صورة أو كلمة دون تحديد اليشء املوجود يف الصورة.

يجب عىل الالعب وصف الصورة دون إستخدام الكلامت التي تكشف بوضوح عن الصورة. عىل سبيل 
املثال، إذا كان الصورة عبارة عن زهرة فيمكن للشخص أن يصفها عىل إنها قلوب لبتالت الزهرة، وخيط 

للجذع وما إىل ذلك.

سيبدأ الالعبون برسم األشياء بناًء عىل الوصف.

النتيجة ممتعة لرؤية وإظهار ما إذا كان بإمكانك التواصل والتخيل واإلبتكار بشكل فعال مع بعضكام 
البعض.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
كم تعرفني

املواد:
وعاء

ورق

قلم حرب ناشف

مقص

 التعليامت:
أطلب من الالعبني كتابة األشياء املفضلة لديهم عىل قطعة من الورق. عىل سبيل املثال، اللون املفضل، 

الفيلم املفضل، الكتاب املفضل، الزهرة املفضلة وما إىل ذلك.

ال تُظهر ما كتبته ألي شخص.

قص إجاباتك إىل أجزاء صغرية وضعها يف وعاء.

إبدأ اللعب وإجعل اآلخرين يأخذون قطعة من الورق من الوعاء ويخمنون ملن تخص.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة. 

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
يؤدي األطفال بشكل أفضل يف املدرسة إذا كان والديهم مشاركني يف تعلمهم. من خالل التعرف عىل 

برنامج املدرسة، ميكن للوالدين تقدير قيمة التعلم القائم عىل اللعب والتعرف عىل املواقف، واملهارات،  
واإلسرتاتيجيات التي يطورها أطفالهم. يحدث تعلم األطفال وتطورهم يف سياق العالقات اإلجتامعية. 
يفهم األطفال الصغار العامل من حولهم من خالل التفاعالت. الوالدان هم أول وأقوى تأثري عىل تعلم 
أطفالهم ومنوهم وصحتهم. يجلب الوالدان منظورات إجتامعية وثقافية ولغوية متنوعة وهم مناذج 
ألطفالهم فيام يتعلق بالتعلم عن القيم والسلوك املناسب واملعتقدات والتقاليد الشخصية. يف هذه 

النرشة، نحن نقدم فرص التعلم من خالل اللعب لكل من األطفال والوالدان للعمل معاً وتنمية عالقات 
قوية.

األنشطة:                            
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

وقت اإلستحامم

املواد:
إسفنجة الحامم

قمع أو كوب

رششف طاولة من الفينيل

التعليامت:
أثناء وقت إستحامم طفلك، إستخدم إسفنجة اإلستحامم والقمع لرش املاء عىل أجزاء مختلفة من جسمه.

إذا كان بإمكان طفلك الجلوس مبفرده، ضع الرششف عىل األرض ودعه يجلس عليه.

إستعمل القمع أو الكوب لرش بعضكام البعض باملاء.  

إضغط هنا عن عادات حول كيفية تقوية عالقتك بطفلك

 

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
إمسك الكرة

املواد:
أكواب

كرات بينغ بونغ

التعليامت:
إجلس مع طفلك عىل األرض.

ضع األكواب رأساً عىل عقب عىل األرض.

دع طفلك يدحرج كرات البينغ بونغ نحوك.

حاول إلتقاط الكرات بإستخدام الكؤوس.

بّدل األماكن ودع طفلك ميسك الكرات باألكواب أثناء دحرجتهم بإتجاهه.

 إضغط هنا  لقراءة “Don't Push the Button” بقلم بيل كوتر

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
إتبع رقصتي

املواد:
موسيقى )راديو، قرص مطغوط، أو يوتيوب(

مكان مفتوح

التعليامت:
شغل املوسيقى وإبدأ بالرقص.

إتبع خطى طفلك وقلد حركات رقصه. بدل األدوار وأطلب منه تقليد حركاتك أيضاً.

إعملوا معاً عىل القيام بحركات مختلفة.

إغتنم هذه الفرصة لإلستمتاع بالوقت معاً وبناء عالقة أقوى مع طفلك.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.
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 اآلباء واألطفال رشكاء يف التعلم

إقرأ قصة معاً.عىل سبيل املثال، إسأل طفلك عام سيحدث بعد ذلك.
غنوا األغاين معاً. إجلس يف غرفة مع طفلك وغنوا معاً. وميكنك جعل األمر ممتعاً بالرقص مع 

املوسيقى واألغاين.
إلعب مع طفلك ألعاب الطاولة أو ألعاب الورق.

دع طفلك يساعد يف املطبخ. قد يبدأ ذلك كعمل روتيني بالنسبة لهم، ولكن عندما يبدأون يف 
التعلم، سيساعدون  دون أن يطلب منهم ذلك. ميكن أن تكون هذه فرصة رائعة لتقوية عالقتك 

معهم.

https://www.todaysparent.com/family/activities/fun-things-to-do-at-home/
https://thestay-at-home-momsurvivalguide.com/activities-for-kids-parent-child-relationship/
https://www.psychologytoday.com/ca/blog/peaceful-parents-happy-kids/201706/10-habits-strengthen-parent-child-relationship
https://www.youtube.com/watch?v=DJGvxK-pNrs
https://thestay-at-home-momsurvivalguide.com/activities-for-kids-parent-child-relationship/
https://thestay-at-home-momsurvivalguide.com/activities-for-kids-parent-child-relationship/

