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الفضول والتفكري النقدي

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

يساعد فضول الطفل الطبيعي يف إرساء األساس للتفكري النقدي .يتطلب التفكري النقدي منا فهم
املعلومات وتحليلها وإصدار األحكام بشأنها .هذا النوع من املشاركة النشطة يتطلب الخيال واإلستفسار.
يجب أن يفكر األطفال يف كيفية ربط املعلومات الجديدة مبا يعرفونه بالفعل .نستخدم مهارات التفكري
النقدي كل يوم .فهي تساعدنا عىل إتخاذ قرارات جيدة ،وفهم عواقب أفعالنا وحل املشكالت .إنها عملية
إستخدام الرتكيز وضبط النفس لتحديد ومتابعة األهداف .يستخدم املفكرون النقديون مهارات حياتية
مهمة أخرى ،مثل إقامة الروابط وتبادل األدوار والتواصل .يف هذه النرشة ،سنوفر لك أنشطة قامئة عىل
اللعب تعتمد عىل فضول طفلك الطبيعي وتعزز مهارات التفكري النقدي لديه.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )

الوصول إليه

املواد:

ألعاب مختلفة .عىل سبيل املثال :كرات ،حيوانات محشوة ،سيارات ،مكعبات ،وما إىل ذلك.

التعليامت:

ضع طفلك عىل بطانية ناعمة وضع األلعاب بعيدا ً عنه حتى يتمكن من مد أصابعه واإلمساك باأللعاب.
حرك األلعاب قليالً وراقب ماذا يفعل طفلك.
عندما يصل طفلك إليك للحصول عىل اللعبة الطرية ،فهو يتعلم .لقد إكتشف للتو أنه ميكنه مد ذراعيه
للمس اللعبة.

إضغط هنا ملعرفة املزيد عن مهارات التفكري.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

مطابقة األشياء حسب وظيفتها

املواد:

أشياء مختلفة .عىل سبيل املثال:دمية ،سيارات ،أشخاص صغرية ،زجاجة لألطفال ،وما إىل ذلك.

التعليامت:

إجمع عدة أشياء وضعها عىل األرض.
شجع طفلك عىل تحديد إستخدام كل واحدة منها.
عىل سبيل املثال ،ميكن أن يكون لديك دمية مع زجاجة طفل ،شخص صغري وسيارة صغرية ،وعاء صغري
وملعقة بالستيكية ،وما إىل ذلك.
بينام يستكشف طفلك األشياء ويربط بينهم ،ميكنك أن تقول "إنك تستخدم زجاجة الطفل إلطعام
الدمية".
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)
العد بطرق ذات معنى

املواد:

ورق مقوى
ورقة بيضاء كبرية
أقالم تلوين
صمغ
مقص
مكعبات ليغو

التعليامت:

اطلب من طفلك فرز الليغو حسب اللون وشجعه عىل عد الليغو من كل كومة ملونة .عىل سبيل املثال،
يوجد تسعة من الليغو الزرقاء.
مبجرد أن ينتهي طفلك ،أطلب منه تكديس كل كومة ملونة من الليغو واحدة فوق األخرى ،عىل سبيل
املثال ،ضع الكومة الحمراء فوق بعضها البعض.
إضغط هنا لطباعة مخطط ألوان أو ميكنك رسم املخطط عىل ورقة بيضاء.
ساعد طفلك عىل قص مربعات صغرية من الورق املقوى .
أطلب من طفلك إختيار كومة ملونة من الليغو ،وشجعه عىل سحب ليغو واحدة تلو األخرى.
بعد أن يسحب طفلك قطعة الليغو ،دعه يلصق مربعاً صغريا ً عىل مخطط ألوان الرسوم البيانية الخاصة
بهم عىل سبيل املثال ،إذا سحب طفلك ليغو من الكومة الزرقاء ،أطلب من طفلك لصق مربع عىل
العامود األزرق يف الرسم البياين ،قرب رقم واحد.
إذا مل يكن لديك ورق مقوى ،أطلب من طفلك إستخدام أقالم التلوين لتلوين كل مربع يف مخطط ألوان
الرسوم البيانية.
أثناء لعب اللعبة ،إطرح عىل طفلك أسئلة عىل سبيل املثال" ،أي كومة ملونة تحتوي عىل ليغو أكرث" و
"أي لون يحتوي عىل أقل".
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

لعبة مقارنة التفكري النقدي

املواد:

ورق
قلم حرب

التعليامت:

أكتب بعض األسئلة مثل األسئلة أدناه:
كيف تتشابه هذه األشياء؟
املنزل مثل العش ألن....
مكعبات الثلج مثل الثلج ألن....
الكلل مثل كرات البيسبول ألن....
الصمغ مثل العسل ألن....
كيف تختلف هذه األشياء؟
الكتاب ليس كالفيلم ألن....
املنازل ليست كالخيمة ألن....
الليغو ليست كاملكعبات ألن.....
دع طفلك يفكر ويتحدث عن هذه املالحظات .هذا نشاط رائع لتنمية مهارات اللغة والتفكري النقدي
لدى األطفال الصغار!

إضغط هنا لقراءة  Curious Georgeبقلم ح  .أ .راي

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

ليلة مناقشة األرسة

املواد:

أقالم حرب
ورق

التعليامت:

أخرب عائلتك أنك ترغب يف إستضافة ليلة مناقشة مرة واحدة يف األسبوع عىل سبيل املثال ،كل ليلة جمعة.
عىل قطعة من الورق ،أطلب من كل فرد من أفراد األرسة كتابة موضوع يودون مناقشته.
خالل ليلة املناقشة مع عائلتك ،إخرت املوضوع الذي ترغب يف مناقشته.
قسم أفراد عائلتك إىل فريقني" :مع" و"ضد".
ّ
سيكتب فريق "مع" األفكار حول سبب تأييدهم للموضوع.
سيكتب فريق "ضد" األفكار حول سبب معارضتهم للموضوع.
يقدم كل فريق أفكاره ،عندما يحني وقت املناقشة.
مبجرد اإلنتهاء ،قرر أي فريق "مع" أو "ضد" ميثل الحالة األقوى.

إضغط هنا ملعرفة املزيد عن دروس املناظرة.

نصيحة اليوم:
وفر لطفلك فرصاً كبرية للعب.
توقف وإنتظر ،دع طفلك يقييم الوضع.
ال تتدخل عىل الفور.
شجع طفلك عىل طرح األسئلة.
أطلب من طفلك التفكري يف تفسريات وحلول بديلة.
عندما يفكر طفلك يف حلول متعددة ،قد يصبح مفكرا ً أكرث مرونة.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

