
األطفال من )٤-٦ سنوات(
جرب الحركة

 

املواد:

موسيقى مع إيقاع مختلف.

 

التعليامت:

قم بتشغيل املوسيقى وشجع طفلك عىل التحرك إليقاع املوسيقى.

بينام املوسيقى ال تزال تلعب، قل: "اآلن األذرع فقط!" )القدمني، الرأس، األوراك، وما إىل ذلك.(.

قم بتغيري املوسيقى إىل لحن بإيقاع مختلف وإستمر يف الرقص وتجريب الحركة.

ميكنك إضافة الدمى واألوشحة والبالونات والريش وإسأل طفلك: "كيف هذا اليشء يجعلك تتحرك؟"

 

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

 

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
تبديل الرقص

 

املواد:

موسيقى

 

التعليامت:

قم بتشغيل املوسيقى املفضلة لديك وأطلب من أفراد عائلتك الرقص معاً.

ميكنك تسمية أساليب الرقص املختلفة، مثل: الهيب هوب ، أو البالية ، أو الديسكو ، أو قص القاعات.  

كلام تم تسمية رقصة جديدة، يجب عىل الجميع تبديل الحركات لتناسب الرقصة.

تبادل األدوار بتسمية أساليب الرقص.

 

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
يستجيب األطفال للموسيقى من خالل التحرك بشكل عفوي. يتيح هذا التفاعل الطبيعي إطالق الطاقة 

واإلستمتاع والهدوء والتعبري عن أنفسهم بإستخدام أجسامهم. تؤثر املوسيقى عىل مزاجنا وعواطفنا. 
تعمل املوسيقى والحركة معاً عىل تحفيز جميع مجاالت التنمية وتعزيز املهارات مثل القراءة والكتابة 
والرياضيات واللغة والتنسيق والتنمية اإلجتامعية. يف هذه النرشة، ستجد أنشطة من شأنها أن تحفز 

طفلك عىل إستكشاف املوسيقى من خالل الحركة.

األنشطة:                        
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

دعونا نجذف معاً

 

التعليامت:

إجعل طفلك يجلس أمامك ويواجهك.

إمسك يدي طفلك وحركه ذهاباً وإياباً،  وغِن جذف، جذف، جذف قاربك

 

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
رقصة الريشة

 

املواد:

ريش

موسيقى

 

التعليامت:

أحرض الريش وشغل املوسيقى.

بينام املوسيقى تلعب، إرِم الريش ألعىل وإبدأ يف النفخ عليه للحفاظ عىل الريش عامئاً يف الهواء.

عندما تتوقف املوسيقى، توقف عن النفخ، شاهد الريش ينزل ببطء إىل األرض، قلد هذه الحركة، وإنزل 
برفق حتى تجلس أنت وطفلك عىل األرض.

 

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

           

                              

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
دعونا نذهب إىل حديقة الحيوانات

 

املواد:

مكان واسع

  Let’s Go to the Zoo  أغنية

 

التعليامت:

إستمع إىل أغنية "دعونا نذهب إىل حديقة الحيوانات" تحدث مع طفلك حول كيفية تحرك الحيوانات 
املختلفة.

إستخدم كلامت مثل"القفز، الدوس، التأرجح، السباحة، اإلنزالق" لوصف الحركات.

أعد تشغيل املوسيقى مرة أخرى وشجع طفلك عىل الرقص وتقليد حركات الحيوانات.

 

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.
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التحرك والرقص

قم بإحضار اآلالت املوسيقية إىل مكان لعب طفلك حيث ميكنه الوصول إليها بحرية.

قدم لطفلك فرصاً لصنع اآلالت املوسيقية من مواد معاد تدويرها واللعب بها.

شجع طفلك عىل الغناء بشكل متكرر.

إستكشف جميع أنواع الحركات معاً، وتعلم خطوات رقص جديدة.

إشمل املوسيقى واألغاين أثناء الروتني واإلنتقاالت.

https://www.momjunction.com/articles/music-games-activities-for-kids_00387016/
https://www.youtube.com/watch?v=cN1vniebhzM
https://www.youtube.com/watch?v=29rXW0XTHhs
https://www.youtube.com/watch?v=zV1qLYukTH8
https://www.youtube.com/watch?v=U53wcbylLoo
https://childhood101.com/music-party-games/
https://www.youtube.com/watch?v=7otAJa3jui8
https://www.teachearlyyears.com/under-2s/view/singing-to-babies
https://www.educatall.com/page/950/Dance-and-movement.html
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
https://teaching2and3yearolds.com/music-and-movement-activities-for-toddlers-and-preschoolers/

