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الوقت تيك توك عىل مدار الساعة

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

يعد تعليم األطفال قيمة الوقت جزءأ أساسياً من روتينهم اليومي وجدولهم الزمني .يف سن مبكرة ،سيبدأ
األطفال يف فهم مرور الوقت ،حيث تحدث األحداث برسعة أو ببطء .يف آخر األمر ،سيدرك األطفال
مفهوم الثواين والساعات واأليام وحتى السنوات! إن تعزيز فهم الوقت يف سن مبكرة سيزيد من مهارات
التنظيم الذايت لألطفال .يف هذه النرشة ،سيتم تزويدك مبجموعة متنوعة من األنشطة التي ستشجع عىل
فهم فكرة الوقت .كام يقول املثل ،الوقت مير برسعة بينام نستمتع.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

سلسلة العد التنازيل لعيد امليالد

املواد:

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )

قطع متنوعة من الورق املقوى
غراء
مقص
أقالم تلوين

ضع طفلك يف مواجتهك ،وإبدأ يف غناء أغنية مألوفة لديه بوترية طبيعية.

قبل  30يوم من عيد ميالد طفلك ،يبدأ العد التنازيل لعيد ميالده.
قص  30رشيطاً من الورق املقوى بنفس الحجم.
إستخدم أقالم التلوين لتزيني رشائط الورق.
قم برتقيم الرشائط من  1إىل .30
قم بتوصيل رشائط الورق بأخذ الرشيط رقم  1ولصق األطراف معاً لعمل حلقة.
خذ الرشيط رقم  2وأدخله من خالل الحلقة رقم  ،1وألصق األطراف معاً.
كرر هذه العملية لكل من الرشائط لعمل سلسلة ورقية.
كل يوم قم بإزالة آخر حلقة من السلسلة.
أخرب طفلك بإزالة الحلقة  ،29وقل له هناك  28يوماً حتى عيد ميالدك.
عند إزالة الحلقة األخرية يكون قد حل عيد ميالد طفلك .عيد ميالد سعيد!

الغناء ببطء وبرسعة

التعليامت:

بعد دقيقة ،قم بغناء نفس األغنية بوترية أبطأ.
بعد ذلك ،قم بغناء األغنية بوترية أرسع.
ميكنك تنفيذ هذا النشاط بأغانٍ مختلفة خالل اليوم.
إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية عن الوقت.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

األرانب النامئة

التعليامت:

إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية "األرانب النامئة"

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

دع طفلك يستمع إىل أغنية األرانب النامئة.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

إتبع الحركات يف األغنية .عىل سبيل املثال ،سيستلقي طفلك عىل األرض "نامئاً حتى منتصف الظهرية
تقريباً".

املواد:

التعليامت:

بعد ذلك ،حان الوقت "إليقاظ األرانب الصغرية والقفز" سينهض الطفل ويبدأ يف القفز.
بدّل الحيوانات أو الشخصيات يف األغنية .عىل سبيل املثال ،بدالً من األرانب ،ميكنك الغناء عن الجراء،
والقطط ،واألسامك وما إىل ذلك.
ناقش مع طفلك روتينه ،مثل وقت النوم واإلستيقاظ.
إضغط هنا لقراءة “ ”The Old Clock’s New Handsبقلم بينك فونغ ستوري تايم لألطفال.

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)

دقيقة للفوز بها!

أكواب بالستيكية أو ورقية.
ورق
وعاءان صغريان
صندوق محارم ورق فارغ
كرات بينغ بونغ
جوارب نسائية
قشة

التعليامت:

دع طفلك يستخدم أذرعه وأرجله لتقليد الساعة .عىل سبيل املثال ،عند الساعة الثالثة ،سيشري ذراع
الطفل األيرس إىل أعىل وسيشري ذراع الطفل األمين إىل الجانب .عند الساعة السادسة سيشري ذراع الطفل
ألعىل وستشري رجله إىل األسفل.

قم بإعداد أنشطة مختلفة ،يجب أكامل كل مهمة يف دقيقة واحدة فقط.
بعض األنشطة ميكن أن تكون:
سباق تكديس األكواب :لعمل هرم من األكواب .إبدأ بقاعدة مكونة من مثانية أكواب .إستمر يف إضافة
األكواب إىل الهرم .لرنى عدد األهرامات التي ميكنك صنعها يف دقيقة واحدة.
إمتصاص الورق بواسطة القشة :ضع عدة قطع صغرية من الورق معاً يف وعاء صغري .ضع أحد طريف القشة
يف فمك والطرف اآلخر عىل قطعة من الورق .إستنشق من خالل القشة ،مام يتسبب يف إلتصاق الورق
بنهاية القشة .أنقل الورق إىل وعاء صغري آخر .واصل هذه العملية ،وشاهد عدد األوراق التي ميكن نقلها
إىل الوعاء بإستخدام القشة يف دقيقة واحدة.
هز صندوق محارم الورق :قم بلصق صندوق املحارم الفارغ اىل الجراب النسايئ .إمأل الصندوق بكرات
البينغ بونغ ،أربط الجراب حول خرصك .هز حتى تسقط كل الكرات من الصندوق.
بعد اإلنتهاء من هذه األنشطة ،ناقش األنشطة التي كانت من الصعب أو من السهل إكاملها يف دقيقة
واحدة.
كرر هذه األنشطة عدة مرات للحصول عىل املزيد من املتعة.

إستمر يف تغيري األوقات ،دع طفلك يقوم بالعديد من األوقات املختلفة بإستخدام جسده.

إضغط هنا للمزيد من ألعاب دقيقة للفوز بها.

متدّ د كالساعة

املواد:

ساعة حائط أو ساعة يد

التعليامت:

إضبط الساعة عىل وقت معني عىل سبيل املثال ،الساعة التاسعة.
شجع طفلك أن يستلقي عىل األرض عىل ظهره.

إضغط هنا ملشاهدة التمدد كالساعة.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

نصيحة اليوم:
قم بعمل رزنامة يف منزلك .ضع عالمة عىل التواريخ الخاصة يف الرزنامة مع طفلك .عىل سبيل
املثال :أيام العطل ،اليوم األول يف املدرسة وما إىل ذلك.
إستخدم الكلامت الخاصة بالوقت عندما تجري مناقشات مع طفلك ،عىل سبيل املثال" :باألمس
إستمتعت كثريا ً يف املدرسة" أو "خالل ساعة سنذهب إىل الحديقة!"
أنشأ جدول زمني يومي .ناقش ما أكمله طفلك بالفعل لذلك اليوم ،وما الذي سيأيت بعد .عىل
سبيل املثال" :إستيقظت ،وقمت بتنظيف أسنانك...واآلن ستذهب إىل املدرسة!"
ع ّرض طفلك للعديد من أنواع الساعات املختلفة التي تخرب عن الوقت .عىل سبيل املثال:
الساعات الرقمية ،ساعات الحائط ،ساعات اليد ،وما إىل ذلك.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

