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أنشطة ليوم ممطر

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

يجلب فصل الربيع نهارا ً طويالً وطقساً دافئاً ،وهو معروف أيضاً بأيامه الغامئة واملمطرة .يوم ممطر ميكن
أن يجعل أي شخص يشعر بالضجر ،فام بالك باألطفال الصغار الذين لديهم الكثري من الطاقة .عندما
تهطل األمطار بغزارة يف الخارج ،ميكنك اإلستمتاع باللعب يف الداخل .إرشح لطفلك أن البقاء يف الداخل
ليس بالرضورة أمرا ً سيئاً ،فقد يكون فرصة لتجربة يشء جديد! يف هذه النرشة ،سيتم تزويدك باألنشطة
التي تساعدك أنت وعائلتك عىل بناء ذكريات دامئة حتى عندما يكون الجو رمادياً وغامئاً بالخارج.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )

ربع ملعقة صغرية بيكنغ بودر
نصف ملعقة طعام زيت
قطعتان من بسكويت األوريو

صندوق أحذية
خيطان الغزل
ألعاب

ضع رقائق الشوكوالتة البيضاء والحليب يف كوب كبري آمن لإلستخدام يف امليكروويف.
ضع املكونات يف امليكروويف ملدة  40ثانية ثم أخلطها حتى تذوب الشوكوالتة متاماً.
أضف الدقيق والبيكنغ بودر والزيت وأخفق حتى يصبح الخليط متجانساً.
دع طفلك يستخدم الشوكة لسحق بسكويت األوريو حتى تصبح صغرية.
ضع الخليط يف امليكروويف مرة أخرى ملدة دقيقة واحدة.
دع الكيك يربد لبضع دقائق قبل األكل.
من األفضل تناول الكيك وهو ال يزال دافئاً.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.
إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية “.”Singing in the Rain

متاهة العنكبوت

املواد:

التعليامت:

خذ صندوق أحذية وضع فيه ألعاباً مختلفة.
إصنع ثقوباً عىل جانبي الصندوق.
أدخل الخيوط داخل وخارج الفتحات املوجودة يف الصندوق ،ليصبح كأنه شبكة عنكبوت.
شجع طفلك عىل إيجاد طريقة من خالل الشبكة إلخراج ألعابه.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

التخييم يف الداخل

املواد:

كرايس
رششف أو بطانية
وسادات
ألعاب

التعليامت:

ضع مالءة أو بطانية فوق الجزء العلوي من الكرايس لعمل قلعة.
ضع وسادة داخل القلعة ليجلس عليها طفلك.
مبجرد إنشاء القلعة ،شجع طفلك عىل الدخول واإلستمتاع.
دع طفلك يأخذ بعض األلعاب داخل القلعة.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)

صناعة الظالل

املواد:

مصابيح يدوية

التعليامت:

أطفىء األنوار وأغلق الستائر يف الغرفة.
دع طفلك يستخدم املصباح اليدوي ليصنع ظالالً عىل الجدران بإيديه.
شجع طفلك عىل التجربة واإلستمتاع باللعب بالظالل.
دع طفلك يصنع ظالالً عىل أسطح مختلفة مثل الحائط ،الطاولة أو عىل األرض.
إسأل طفلك عام يحدث عندما يسلط الضوء عىل األشياء من زوايا مختلفة.
دع طفلك يخترب الفرق بني األشياء الشفافة ونصف الشفافة واملعتمة.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.
إضغط هنا لقراءة “ ”the Rainy Dayبقلم آنا ملبورن وسارة جيل.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
بسكويت الشوكوالتة يف الكوب

املواد:

ربع كوب من رقائق الشوكوالتة البيضاء
ثالث مالعق طعام حليب
أربع مالعق طعام طحني

التعليامت:

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

ماذا يوجد فوق وماذا يوجد تحت؟

املواد:

ورق أو ورق مقوى
قلم حرب
مقص

التعليامت:

قص مربعات متوسطة الحجم من الورق لصنع بطاقاتك الخاصة.
أكتب سؤاالً عىل كل بطاقة ،عىل سبيل املثال:
أي قارة هي القطب الجنويب؟
أي قارة هي القطب الشاميل؟
من يعيش يف القطب الشاميل اليوم؟
ما هو أبرد مكان عىل وجه األرض؟
ما هي الطيور الكبرية التي تعيش بالقرب من القارة القطبية الجنوبية؟
يف أي قطب ميكنك أن تجد الذئاب والثعالب والدببة القطبية؟
ما أنواع النباتات التي تنمو يف القطب الجنويب؟
يف أي بقعة من األرض توجد غرين الند؟
يف أي بقعة تتوقع أن تجد درجة الحرارة  120فهرنهايت تحت الصفر؟
ماذا يجرب العلامء يف القارة القطبية الجنوبية؟
ما هي خامس أكرب قارة؟
بعد اإلنتهاء من صنع البطاقات إجمعها يف كومة ووجهها لألسفل.
تبادل األدوار يف إختيار البطاقات وأطرح األسئلة عىل رشيكك .إذا كانت إجابته صحيحة ،إخرت بطاقة
أخرى وأطرح سؤاالً آخر.
إذا أجاب بشكل غري صحيح ،فإنه يختار بطاقة ويطرح عليك سؤاالً.
يفوز الالعب الذي يجيب عىل معظم األسئلة بشكل صحيح.
ميكنك لعب هذه اللعبة مع أفراد عائلتك.
إضغط هنا للتعرف عىل القارة القطبية الجنوبية – تاريخ متجمد.

نصيحة اليوم:
يوفر اللعب يف يوم ممطر العديد من فرص التعلم لألطفال .اليوم املمطر يصل إلينا بطرق
مختلفة :الهواء املنعش ،الرتاب يتحول إىل طني ،تتجمع قطرات املاء عىل األوراق ،نسمع هطول
األمطار عىل الرصيف .إخرت بعضاً من األنشطة التالية لإلستمتاع بها مع أطفالك:
إستمتعوا بالربك الصغرية ،ميكنكم القفز بداخلها وفوقها ومن حولها ،وقد يحب األطفال مشاهدة
األشكال يف املاء أثناء قفزهم يف الربك.
شاهدوا وأتبعوا سيل املياه وهي تجري يف الشارع.
إصنعوا قوارب ورقية ميكنها اإلبحار يف الربكة.
قم بجولة مع العائلة يف الحي .رمبا يحب أطفالك إستخدام املظالت ،فهذه فرصة مثالية لهم
لفتحها واإلستمتاع بها.
شغلوا املوسيقى ،وإستمعوا إىل إيقاع قطرات املطر ،وأرقصوا عليها.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

