
األطفال من )٤-٦ سنوات(
إعادة رسد القصة 

إضغط هنا لقراءة “Pete the Cat and the Perfect Pizza Party” بقلم كيمربيل وجيمس دين.

املواد:
ورق مقوى

أقالم تلوين

غراء

مقص

 التعليامت:
أخرب طفلك أنك ستقرأ القصة مرتني.

بعد اإلنتهاء من املرة األوىل، أطلب من طفلك أن يرسد القصة.

بعد ذلك، ستقرأ القصة مرة أخرى.

عند اإلنتهاء من املرة الثانية، أطلب من طفلك أن يعيد رسد القصة.

إجمع بعض الدمى التي ميكن إستخدامها إلعادة رسد القصة. عىل سبيل املثال: صور مطبوعة أو مرسومة، 

أو مواد أخرى ذات صلة.

ضع الدمى أمام طفلك وأطلب منه إعادة رسد القصة بإستخدام األشياء.

سيطور هذا النشاط مهارات طفلك يف القراءة والكتابة واللغة.

إضغط هنا لتعلم جزء من القصة.

إضغط هنا للمزيد من املعلومات حول املعامل التنموية.

 

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
أنا عىل الخريطة

املواد:
ورقة كبرية

أقالم تلوين أو أقالم تلوين من الشمع

مقص

ورق مقوى

غراء أو رشيط الصق

ورق مالحظات

التعليامت:
ميكنك البدء بإنشاء خريطة لغرفة نومك.

إستخدم ورقة فارغة وأرسم محيط غرفة نومك.

أرسم األشياء املوجودة يف الغرفة عىل الورق املقوى ثم قصها.

ضع األشياء التي تنتمي إىل الغرفة كالرسير، وخزانة املالبس، وصندوق األلعاب، والخزانة، والباب، 
والنوافذ، واملزيد.

عندما تقرر ما تريد وضعه عىل الخريطة، إستخدم الكلامت "بالجوار"،"قريب"،"بعيد"، "بني ذلك" لوصف 
مواقع األشياء.

إضغط هنا ملعرفة كيفية عمل خريطة جغرافية.

إضغط هنا ملعرفة "تاريخ كندا يف عرشة خرائط".

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
كل طفل فريد من نوعه ويتطور وفقاً لرسعته الفردية. الطفولة هي وقت النمو والتعلم. من املثري جداُ 

لألطفال تجربة العامل كطفل رضيع، أو كعامني، أو كأربعة أعوام يستقل حافلة مدرسية ألول مرة. األطفال 
مثل اإلسفنجة، مستعدون إلستيعاب بيئاتهم الجديدة. بعض األطفال يجرون قبل أن ميشوا بينام يأخذ 
آخرون وقتهم يزحفون. تعترب مشاهدة طفلك وهو ينمو ويتطور أحد أكرث األجزاء إثارة لكونك الوالد. 
معرفة ما ميكن توقعه من طفلك سيساعدك بطرق عدة. ستجد يف هذه النرشة، أنشطة تساعد طفلك 

عىل التعلم والنمو أثناء منوه ونجاحه.    

األنشطة:                        
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

لفها
 املواد:

ورق شمع أو جريدة

وشاح

التعليامت:
لف كرة من ورق الشمع أو الجريدة يف وشاح وإربطها.

إمسكها أمام طفلك وشاهد ما إذا كان يريد الوصول إليها، أو اإلمساك بها، أو عرصها، أو تجعيدها.

راقب وجهه ملعرفة ما إذا كان مهتم أو مندهش من األصوات التي تصدرها اللفة.

ميكنك قول الكلامت التي تراها عىل وجهه، عىل سبيل املثال: "إنها تخشخش وتفرقع. ما بداخلها؟".

ألعاب مثل هذه تشجع عىل الوعي الحيس، والوصول، واإلمساك، وتطوير اللغة. 

إضغط هنا لرتى "كيف أتعلم"                                   

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
الكنز الغامض

املواد:
أشياء من جميع أنحاء املنزل بجميع األشكال واألحجام، عىل سبيل املثال: جوارب، وعاء، صورة عائلية، 

ألعاب، وما إىل ذلك.

صندوق أو كيس غري شفاف. 

التعليامت:
ضع األدوات املنزلية يف الوعاء أو الكيس.

إجعل طفلك ميد يده داخل الكيس، ويتحسس األشياء ثم يقوم بتسمية اليشء الذي يلمسه.

إجعلها لعبة بهدف تحديد أكرب عدد من األشياء بشكل صحيح، يف أقرص فرتة زمنية ممكنة.

إستخدم األشياء التي يصعب تخمينها. أضف أشياء مختلفة إىل الكيس أو الصندوق وحدد مهلة زمنية 
قصرية.

سيطور هذا النشاط مهارات التفكري والتواصل لدى طفلك. 

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

إضغط هنا ملعرفة املزيد عن مراحل التطور.

          

                                  

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
لعبة تحدي سلة الغسيل

املواد:
سلة الغسيل

خيطان

رشيط الصق

مقص 

التعليامت:
ضع سلة الغسيل عىل الجانب األمين لألعىل عىل الطاولة وأربط أحد طريف الخيط بجزء من سلة الغسيل.

إصنع إبرة بطول 2 سم من الرشيط الالصق، ضع الخيط حول الطرف اآلخر.

أظهر لطفلك كيفية إدخال الخيط وإخراجه من خالل الفتحات املختلفة لسلة الغسيل، والعمل من جانب 
إىل آخر ومن أعىل وأسفل.

شجع طفلك عىل إستخدام كلتا يديه لدفع وسحب الخيط عرب السلة.

مبجرد أن يتم ربط الخيوط بالكامل يف السلة، إجعل طفلك يكتشف كيفية فك الخيط دون تشابكه.

إقلب سلة الغسيل رأساً عىل عقب، ألن العمل من الداخل أكرث صعوبة.

سيطور هذا النشاط املهارات الحركية الدقيقة لطفلك والتنسيق بني العني واليد. 

إضغط هنا لقراءة “Amazing Me It's Busy Being 3!” بقلم جوليا كوك.
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مراحل التطور

مرحلة التطور هي القدرة التي يحققها معظم األطفال يف سن معينة.
يطور األطفال مهاراتهم يف خمسة مجاالت رئيسية:

الحركة اإلجاملية: هذه الحركات تستخدم عضالت الجسم الكبرية وتشمل الجلوس والوقوف 
وامليش والجري والحفاظ عىل التوازن وتغيري األوضاع.

الحركة الدقيقة: تستخدم هذه الحركات العضالت الصغرية يف اليدين واألصابع. كإستخدام اليدين 
لألكل والرسم واللبس واللعب والكتابة. وهي تتطور مبرور الوقت وتنطوي أيضاً عىل التنسيق 

بني العني واليد.
اللغة: التكلم، إستخدام لغة الجسد واإلمياءات، وفهم ما يقوله اآلخرون.

إجتامعياً: التواصل وإقامة عالقات مع اآلخرين والتعاون واإلستجابة ملشاعر اآلخرين.
اإلدراك: هذه هي مهارات التفكري- التعلم والفهم وحل املشكالت واإلستدالل والتذكر.

 
إضغط هنا للمزيد من النصائح املفيدة.

https://www.youtube.com/watch?v=yrVrFBGi43w
https://www.youtube.com/watch?v=-_nePjWXecQ
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/preschool/Pages/Developmental-Milestones-4-to-5-Year-Olds.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=DSnVCV4uGGQ
https://www.canadiangeographic.ca/article/10-maps-made-canada
https://www.youtube.com/watch?v=BmXl_2lVmi8
https://www.zerotothree.org/resources/167-play-activities-for-12-to-24-months
https://www.youtube.com/watch?v=bQpaMoq-x88
https://www.youtube.com/watch?v=MQyPY5Wj_Tk
https://childmind.org/guide/developmental-milestones/

