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فكر بطريقة غري تقليدية

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

التفكري بطريقة غري تقليدية هو القدرة عىل رؤية املوقف مبنظور جديد .من أجل إرشاك هذه املهارات،
يحتاج األطفال إىل وقت إلستخدام أيديهم وأبصارهم وأجسادهم وعقولهم بشكل يومي .أثناء اللعب
يطور العديد من األطفال أهم مهارات التفكري .يتساءل األطفال عن النظريات ويضعون إسرتاتيجياتها
ويختربونها عندما يلعبون بألعابهم املفضلة .يف هذه النرشة ،ستجد أنشطة تساعد طفلك عىل التفكري
بطريقة غري تقليدية.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )

الطالء بلفة بالستيكية

املواد:

طالء
لوحة قامشية أو ورق مقوي سميك
ورق
رشيط الصق

التعليامت:

ضع الطالء عىل لوحة القامش او الورق املقوى (ميكنك إختيار لونني أو ثالثة).
قم بتغطية الطالء بغطاء بالستييك وألصقه عىل لوحة القامش.
ضع لوحة القامش أمام طفلك وإدعوه إلستكشافها.
راقب طفلك وهو يستكشف .عىل سبيل املثال :الضغط عىل الطالء بأطراف أصابعه أو بيده.
علق عىل ما يفعله طفلك.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

متاهة من الورق املقوى

املواد:

أنابيب مختلفة من الكرتون أو الورق

التعليامت:

قص أنابيب الكرتون إىل نصفني حتى ال تتدحرج عند وضعها عىل األرض .إذا مل يكن لديك أنابيب من
الكرتون ،ميكنك صنع األنابيب من الورق.
إصنع مجموعة من األنابيب بأطوال مختلفة.
نظم األنابيب يف متاهة بسيطة ببداية ونهاية واضحة.
ألًف قصة قصرية عن سيارة سباق بإطار مثقوب.
إسأل طفلك عام إذا كان يريد إنقاذ سيارة السباق بشاحنة القطر.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
الفضاء ،الحدود النهائية

املواد:

ورق
قلم حرب أو قلم رصاص

التعليامت:

تخيل أن ناسا قد إختارتك للتو لقيادة أول رحلة إستكشافية إىل املريخ!
أنت تعلم أن هذه مهمة صعبة ،ومليئة باملخاطر .لكنك مستعد للتحدي .قبل أن تغادر ،عليك القيام
ببعض التخطيط.
كقائد ،يجب عليك إختيار الطاقم.
أذكر بعض املهارات التي سيحتاجها الطاقم .إرشح أهمية كل مهارة وسبب إختيارك لكل شخص.

إضعط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

مليون إستخدام وواحد

املواد:

ورق
قلم حرب
مقص
سلة صغرية

التعليامت:

يشجعك هذا النشاط إلقاء نظرة جديدة عىل بعض األشياء املألوفة.
أكتب أسامء أشياء عىل قصاصات من الورق وضعها يف سلة .عىل سبيل املثال :قطعة من الورق ،رششف،
وسادة ،كتاب ،كريس ،كوب ،قطعة من الخيط ،صندوق وما إىل ذلك.
يختار الالعبون قصاصة واحدة من السلة .ثم يتبادلون األفكار حول إستخدامات جديدة لذلك اليشء .عىل
سبيل املثال ،إذا إخرتت "قطعة من الورق" القامئة ستبدو عىل النحو التايل :طيها عىل شكل مروحة ،طيها
عىل شكل كوب للرشب ،تجعيدها عىل شكل كرة للعب بها ،أو إستخدامها كمؤرشة توضع بني صفحات
الكتاب.
بعد اإلنتهاء ،شارك قوامئك مع الالعبني اآلخرين.
أضغط هنا للمزيد من األنشطة.

هذا ليس ما تعتقده

املواد:

ورق
قلم حرب وأقالم رصاص

التعليامت:

أرسم عىل الورقة نقطة أو خطاً قصريا ً أو قوساً ،وما إىل ذلك.
إرشح لطفلك أن النقطة ميكن أن تكون أي يشء يريد تحويلها إليه .عىل سبيل املثال :عني ،أنف وما إىل
ذلك.
دع طفلك يفكر بطريقة غري عادية ويكمل الصورة.
عندما يكمل طفلك الصورة ،إسأله عنها .عىل سبيل املثال :هذه ليست نقطة ،ما هي صورتك؟
دع طفلك يرس صورا ً مختلفة ويستمتع بهذا النشاط.
إضغط هنا لقراءة " ”Not a Stickبقلم أنطوانيت بورتس.

نصيحة اليوم:
اللعب املفتوح يرشك خيال الطفل ،ويتحداه لرؤية األشياء بطرق جديدة وتجربة الحلول الخاصة
به.
وفر فرص كثرية لوقت اللعب اإلبداعي.
إطرح أسئلة مفتوحة بدون تحديد اإلجابة.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

