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التعلم من خالل مواد متعددة
اإلستعامل

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

املواد املتعددة اإلستعامل هي أشياء ميكن إستخدامها بعدة طرق مختلفة بدون إتجاهات محددة .ميكن
حملِها وص ِفها وإعادة تصميمها وتفكيكها وتجميعها بطرق متعددة .بعض األمثلة عىل هذه املواد هي
الرمل واملاء واملكعبات وعجينة اللعب والطالء واألشياء املوجودة يف الطبيعة .تشجع هذه املواد عىل
اإلستكشاف واإلبداع والتفكري املستقل .يف هذه النرشة ،سنقدم أنشطة من شأنها أن تحفز طفلك عىل
تجربة وإستكشاف وحل املشكالت بإستعامل مواد مختلفة متعددة اإلستعامل.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )

املواد:

املواد:

قلم رصاص

املتعة مع قالب املافن

مكعبات بأشكال وأحجام وألوان مختلفة .تأكد من أنها ليست صغرية لتجنب خطر اإلختناق ،لكنها كبرية
مبا يكفي للتعامل معها
قالب املافن

التعليامت:

جهز املواد وأجلس مع طفلك عىل األرض.
قم بدعوة طفلك إلستكشاف املكعبات وقالب املافن.
راقب طفلك وهو يستكشف املكعبات .عىل سبيل املثال ،وضعهم يف قالب املافن ثم إخراجهم ،نقلهم من
قسم إىل آخر ،إصدار األصوات عن طريق إيقاعهم أو محاولة تكديسهم.
أضف بعض األشياء اآلمنة بأشكال وملمس مثري لإلهتامم إىل لعب طفلك.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

إستكشاف األوعية

املواد:

عبوات مختلفة بأغطية

التعليامت:

زود طفلك بعبوات وأغطية مختلفة .أضف عبوة أو عبوتني مع وضع الغطاء بشكل غري محكم.
أد ُع طفلك للعب بالعبوات واألغطية.
ِ
أعط طفلك وقتاً كافياً إلستكشاف املواد .قد يحاول إزالة األغطية ووضعها مرة أخرى ،أو تجربة الغطاء
الذي يناسب كل وعاء ،أو تكديسهم ليشكل برجاً ،أو التظاهر بتناول الطعام أو الرشاب منها ،أو مألها
بأشياء من جميع أنحاء املنزل.
دع طفلك يستخدم نفس األوعية أثناء اإلستحامم إلضافة بُعد آخر إلستكشافه.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)
عامل من الجليد

املواد:

أوعية بأحجام وأشكال مختلفة .عىل سبيل املثال :أوعية اللنب (الزبادي) أكواب بالستيكية ،صينية مكعبات
الثلج وما إىل ذلك.
حيوانات بحر بالستيكية أو أي حيوانات أخرى.
حوض كبري
ماء
كوب مقياس كبري
ملون الطعام أزرق (إختياري)

التعليامت:

دع طفلك يساعدك عىل ملء األوعية باملاء ووضعها يف الثالجة طوال الليل.
يف اليوم التايل قم بإزالة الثلج من األوعية وضعها يف حوض كبري.
أضف حيوانات البحر البالستيكية إىل الحوض .ميكنك أيضاً تجميد بعض الحيوانات.
دع طفلك يستكشف الحيوانات والثلج.
دع طفلك يسكب املاء عىل الثلج ومراقبة ماذا يحدث .ميكنك إضافة بضع قطرات من ملون الطعام
األزرق إىل الثلج.
إنضم إىل طفلك يف لعبه وأرشكه يف محادثات حول ما يحدث.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة الحسية.

أشكال يف الطبيعة

ورق

مجموعة من املواد الطبيعية املختلفة .عىل سبيل املثال :أحجار ،عيص ،أوراق ،ريش ،وما إىل ذلك.

التعليامت:

ناقش مع طفلك أنواع األشياء التي ميكن العثور عليها يف الطبيعة.

إذهب مع طفلك لجمع األشياء.
أد ُع طفلك إلستكشاف األشياء التي تم العثور عليها وأطلب منه وصف خصائصها مثل امللمس والشكل
واللون ،وما إىل ذلك.
إخرت شيئاً واحدا ً يف كل مرة ،شجع طفلك عىل عمل رسم تخطيطي ملالحظاته .عىل سبيل املثال :خطوط
عىل األوراق أو ألوان وأشكال الحجارة ،ملمس لحاء الشجر ،شكل العصا ،الدوائر عىل قوقعة الحلزون،
وما إىل ذلك.
شجع طفلك عىل إستخدام األشياء إلنشاء تصميامت أو أشكال.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة بأشياء طبيعية.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)
قصة عىل الحجارة

املواد:

أحجار ملساء
أقالم تلوين
دهان
فرشاة تلوين
كامريا (إختياري)

التعليامت:

إذهب إىل الخارج وإجمع الحجارة.
إستخدم قلم تلوين لرسم صور عىل الحجارة .عىل سبيل املثال :حيوانات ،مركبات ،أشخاص.

إذا أحببت ،إستخدم الطالء إلضافة ألوان لرسوماتك.
إخرت حجرا ً لبدء القصة .
إستمر يف إضافة الحجارة بينام تبني قصتك.
مبجرد إكتامل التسلسل ،ميكنك تصويره بالكامريا.
شارك قصتك مع العائلة أو األصدقاء.
إستخدم نفس الحجارة لعمل قصص مختلفة وإستمر يف أخذ الصور لكل تسلسل لتتذكر قصصك.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

نصيحة اليوم:
خصص مكان يف منزلك للحصول عىل أشياء فنية يسهل الوصول إليها.
وفر مجموعة متنوعة من املواد بحيث ميكن الوصول إليها بسهولة يف املنزل.
إستخدم أوعية ميكن الرؤية من خاللها لرتتيب املواد لتسهيل عملية التنظيف عىل طفلك.
قدم األشياء القابلة إلعادة التدوير مثل الصناديق وأنابيب املناشف الورقية وأدوات الطبخ.
زود طفلك باملالبس القدمية والقبعات واألوشحة واألحذية للعب الدرامي.
إتبع طفلك يف اللعب وتقبل أفكاره.
إطرح أسئلة تحفز التفكري وتشجع عىل إجابات ألكرث من كلمة واحدة.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

