
األطفال من )٤-٦ سنوات(
زبدة يف الجرة

املواد:

كرمية كثيفة

جرة مع غطاء

التعليامت:

إمأل نصف الجرة تقريباً بكرمية الخفق الكثيفة، ضع الغطاء وأحكم إغالقه.

هز الجرة ملدة 15 دقيقة عىل األقل.

سرتى كيفية بدأ الفصل بني املادة الصلبة والسائلة.

أفتح الجرة وشاهد ماذا يحدث.

ستالحظ كتلة عمالقة محاطة مبادة حليبية هي حليب الزبدة.

قم بتصفية املادة الصلبة )الزبدة( من السائل ثم ضعها يف وعاء جديد.

.”How to Make Butter the Victorian Way“ إضغط هنا لرتى

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
قصة أبولو 11 وأول رجل عىل سطح القمر

التعليامت:

شاهد قصة أبولو 11 مع األصدقاء والعائلة.

الحقاً، ميكنك إختبار أصدقائك أو أفراد عائلتك وأضافة املزيد من األسئلة.

ما هو تاريخ الهبوط عىل سطح القمر؟

من هم رواد الفضاء الثالثة؟

أي من رواد الفضاء الثالثة مل يتمكن من امليش عىل سطح القمر؟

من الذي قال قولته املشهورة عن خطوته األوىل، وماذا قال؟

ما هام الشيئان اللذان تم وضعهام عىل سطح القمر؟

ماذا تقول اللوحة؟

من هو الرئيس الذي إتصل لتهنئة رواد الفضاء؟

إضغط هنا

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
هل فكرت يوماً فيام كنت تفعله يف طفولتك عندما مل تكن هناك هواتف ذكية أو أجهزة لوحية أو 

كمبيوتر؟ ماذا فعلت خالل الصيف بتقنية محدودة؟ كنت تلعب! قبل سنوات، مل يكن لدى األطفال 
تكنولوجيا هذه األيام، كان عليهم إبتكار ألعاب أو صنع ألعابهم. أحياناً، ننظر إىل الطريقة التي عاش بها 

الناس ونقدر املايض، حيث أن التكنولوجيا تهيمن عىل حياتنا اليوم.كيف ستكون الحياة بدون سيارات 
أو مصابيح كهربائية؟ يف هذه النرشة، ستجد بعض األنشطة املمتعة واملفضلة التي ستعيد لك ذكريات 

الطفولة ملشاركتها مع طفلك.

األنشطة:                                                           
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

طفل الطائرة

التعليامت:

ضع طفلك عىل ذراعك، بطنه إلسفل ويدك عىل صدره.

إستخدم يدك األخرى لدعم رأسه ورقبته.

أرجح طفلك برفق ذهاباً وإياباً.

إمِش بطفلك يف أرجاء الغرفة وأعمل أصوات الطائرة.

إضغط هنا ملعرفة أهمية اللعب.

إضغط هنا للمزيد من املعلومات.

 

 األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
عندما كنت صغرياً

املواد:

صور من طفولتك

التعليامت:

أنظر إىل صور من طفولتك، وعندما تأيت عىل صورة مثرية إسأل طفلك ماذا يرى يف الصورة.

ماذا يفعل الناس يف تلك الصورة؟ كيف وصلوا إىل هناك؟ كيف يشعرون؟ معاً، توصلوا إىل قصة تتناسب 
مع ما يحدث يف تلك الصورة.

أطلب من طفلك تسمية األشخاص أو األشياء املوجودة يف الصورة ملساعدته عىل التفكري عام يحدث.

.”Long Ago and Now“ إضغط هنا ملشاهدة

  

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
حركة الديناصور 

املواد:

ورق مقوى

أقالم تلوين

مسطرة

مقص

دبابيس 

التعليامت:

قص الورقة إىل دائرة كبرية.

إستخدم املسطرة وقلم التلوين لعمل مثانية أقسام يف الدائرة )مثل البيتزا(.

يف كل قسم، أكتب حركة وإسم للديناصور. عىل سبيل املثال، الغوص مثل البرتانودون، الرقص مثل تريكس، 
التلوي والدوران مثل السبينوصور، القفز مثل ترايسرياتوبس، هز الذيل مثل أباتوصور، الرضب برجليك 

مثل ستيجوسورس، الهز مثل سترياكوصور، والركض مثل فيلوسريابتور.

ضع القلم عىل الدائرة وأبرمه.

قم بتمثيل حركة الديناصور التي يشري إليها رأس القلم.

إضغط هنا ملعرفة املزيد عن الديناصورات.

 

 

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076

VIRTUAL CHILDCARE 
PARENT SUPPORT 

SERVICES

نصيحة اليوم:

VOLUME #105

ومضة من املايض

إلعب ألعاب الطفولة املفضلة لديك مع طفلك.
دع طفلك يرى صوراً لك عندما كنت طفالً.

علم طفلك أنشطة مرحة عىل الطراز القديم خالية من الشاشات وساعده عىل إقفال األجهزة 
اللوحية والهواتف املحمولة.

أخربهم قصصاً عن طفولتك، كيف وأين نشأت وما إىل ذلك.
شارك طفلك يف األنشطة اليومية لتكوين ذكريات جميلة معاً.

https://www.youtube.com/watch?v=DV7hop4m0YQ
https://www.youtube.com/watch?v=raN5VLEro1w
https://www.youtube.com/watch?v=raN5VLEro1w
https://kids.nationalgeographic.com/history/article/moon-landing
https://www.youtube.com/watch?v=Q0EV9QrfBwo
https://babybrezza.com/blogs/news/swaying-and-swinging-to-a-calmer-baby
https://www.youtube.com/watch?v=U-r-xHln6nE
https://www.youtube.com/watch?v=G3gXWDYpLAE

