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مغامرات لجميع أفراد األرسة يف
الحديقة الخلفية

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

قضاء األوقات مع العائلة يقوي الروابط األرسية .العائالت التي تستمتع باألنشطة الجامعية يكون لديها
عالقات قوية وتتعامل مع املواقف العصيبة بسهولة .األطفال الذين يقضون أوقاتاً مع أحبائهم يصبح
لديهم ثقة بأنفسهم ويطورون سلوكيات إيجابية .عندما يكون لدى األطفال عالقة قوية بالعائلة ،فإنهم
يشعرون باآلمان يف حياتهم اليومية .يف هذه النرشة ،سوف تجد أنشطة من شأنها أن تعزز عالقتك
بطفلك.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )
إستكشاف الطبيعة يف الحديقة الخلفية

املواد:

عدد قليل من األطباق أو الصواين
ماء
أكواب املقاييس ،مالعق و مجارف
خرطوم ماء

التعليامت:

عندما يكون الجو دافئاً بالخارج ،أجلس طفلك عىل العشب يف الحديقة الخارجية.
أجلس بجانب طفلك وتحدث معه .علق عىل ما يرى ويلمس.
إنضم إليه إلستكشاف الطبيعة .شجع طفلك عىل اإلمساك بالعشب ،وإلتقاط أوراق الشجر ،وملس الزهور
وما إىل ذلك.
قدم لطفلك أوعية أو صواين مملوءة ببضع بوصات من املاء.
إتبع تعليامت طفلك برش املاء ،أو تفريغ أو إعادة ملء األوعية باملاء أو العشب وما إىل ذلك.
أضف أكواب املقاييس واملالعق واملجارف للمزيد من املرح.
بالنسبة للرضع األكرب سناً ،ميكنك إستعامل خرطوم املاء.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
مدينة يف الحديقة الخلفية

املواد:

أشياء طبيعية من الحديقة (عيص ،أوراق شجر ،وحجارة)
أشياء منزلية معاد تدويرها
طبشور
طالء
أقالم تلوين

التعليامت:

إخرت مع طفلك مكان فارغ كبري يف الحديقة حيث باإلمكان بناء مدينة صغرية.
شجع طفلك عىل جمع أشياء طبيعية من الحديقة أو األشياء املنزلية القابلة إلعادة التدوير.

أرسم خريطة لحدود املدينة بالحجارة الصغرية أو القطع الخشبية.
شجع طفلك عىل إستخدام أغصان األشجار إلنشاء مدينة مثل :مدرسة ،منتزه ،مركز األطفاء ،مركز التسوق،
مرسح ،مكتبة وما إىل ذلك.
إجعل طفلك يستخدم الطباشري أو الطالء أو أقالم التلوين لتزيني القطع الخشبية الكبرية أو الصناديق
الكرتونية ،وإنشاء مبانٍ أو أماكن مختلفة.

إضغط هنا للمزيد من األفكار عن النشاط الخارجي.

ميكنك تزيني املدينة بزراعة الزهور.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

أحفر وأجمع

املواد:

دلو
رفش أو مجرفة

التعليامت:

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

لعبة طوق الهليوم

املواد:

هووال هوب (ميكن أيضاً إستخدام عصا خفيفة الوزن)

أحرض الرفش والدلو مع طفلك إىل الحديقة الخلفية.
شجع طفلك عىل الحفر واإلشارة إىل أشياء مثل :الديدان ،الحرشات ،الحجارة ،وما إىل ذلك.
تحدث عام تراه وإطرح أسئلة بسيطة.
شجع طفلك عىل جمع بعض الحجارة والعيص والحرشات وما إىل ذلك ،وإبحث عن مكان يف الحديقة
لإلحتفاظ بهم.

إرشح قواعد اللعبة لجميع الالعبني.

إضغط هنا لإلستامع “ ”Up, Down and Aroundبقلم كاثرين ايريس.

أطلب من جميع الالعبني وضع أصابع السبابة تحت حافة الطوق (أو عصا خفيفة الوزن).

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)

لعبة املطاردة باملاء مع العائلة

املواد:

دلو مملوء باملاء
إسفنج

التعليامت:

إضغط هنا لرؤية كيفية لعب لعبة طوق الهليوم.

أد ُع أفراد عائلتك للعب لعبة الطوق هذه يف الحديقة.

ضع الطوق عىل مستوى الخرص تقريباً.
يجب عىل جميع الالعبني محاولة خفض الطوق إىل األرض مع إبقاء إصبعيهم مالمسني للجانب السفيل
للطوق يف جميع األوقات.
توفر هذه اللعبة فرصة لجميع أفراد األرسة لإلستمتاع معاً.
إضغط هنا لعرشة أنشطة لِلعب يف الطبيعة لجميع أفراد األرسة.

التعليامت:

يف يوم داىفء جدا ً ،ساعد طفلك عىل ملء الدلو باملاء وأد ُع بقية أفراد العائلة لإلنضامم.
قرروا معاً من سيكون الالعب "هو".أي من كان "هو" سريمي اإلسفنج أوالً.
الشخص الذي سيكون "هو" ينقع اإلسفنجة يف املاء ويرمي اإلسفنجة املبللة عىل الالعبني اآلخرين لجعلهم
"هو".
أكمل هذه اللعبة حتى يحصل كل الالعبني عىل دور.
إضغط هنا للمزيد من األفكار.

نصيحة اليوم:
شجع طفلك عىل إستعامل األشياء الطبيعية يف اللعب.
قم بزرع حديقة أو أزهارا ً مع طفلك.
إستكشف الطبيعة مع طفلك.
قم بتناول الطعام معاً يف الحديقة الخلفية.
إلعب لعبة البحث عن األشياء الطبيعية يف الحديقة الخلفية حيث ميكن لطفلك جمعها.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

