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حل املشكلة املكانية

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

يشمل الوعي املكاين معرفة األشكال واملساحة واملواقف واإلتجاهات والحركة .يسمح الوعي املكاين
والعالقات املكانية لألطفال بتحديد موقع األشياء والتنقل بنجاح يف بيئاتهم .املفتاح لتعزيز الوعي املكاين
لدى األطفال هو السامح لهم بإستكشاف محيطهم .عندما يصبح األطفال أكرث قدرة عىل الحركة ،يصبحون
قادرين عىل الزحف وامليش إىل األشياء والفهم لعدد الخطوات التي تلزمهم للوصول إىل يشء أو موقع
معني .عندما يكون األطفال قادرين عىل تحريك أنفسهم ،سيفهمون أيضاً كيف يتغري موقعهم عىل األشياء
أثناء تحركهم .توفر هذه النرشة أنشطة تعليمية تعتمد عىل األلعاب ملساعدة األطفال عىل التعرف عىل
الوعي املكاين.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )
املظلة

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

لعبة التويسرت

املواد:

إضغط هنا لصنع دوالب للتويسرت
ورقة بيضاء كبرية

املواد:

أقالم تلوين أحمر ،أصفر ،أخرض ،وأزرق

بطانية

التعليامت:

ألعاب طرية وكرات

التعليامت:

إمسك البطانية من الجوانب األربعة.
ضع بعض الدمى أو الكرات عىل البطانية.

حرك البطانية ألعىل وألسفل حتى تسقط األلعاب املوجودة عىل البطانية.
إسأل طفلك "أين ذهبت األلعاب؟" إنتظر حتى يتفاعل طفلك مع سؤالك.
إلتقط األلعاب وأخفيها تحت البطانية ثم إسأل طفلك "أين ذهبت األلعاب؟" إنتظر حتى يتفاعل طفلك
مع سؤالك ثم أعرض عليه األلعاب مرة أخرى.
سيعلّم هذا النشاط طفلك أنه حتى لو مل يتمكن من رؤية األلعاب ،فهذا ال يعني أنها غري موجودة.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

الهويك بويك

ضع الورقة البيضاء الكبرية عىل األرض وأرسم دوائر حمراء وصفراء وخرضاء وزرقاء الواحدة بجانب
األخرى حتى نهاية الورقة.
إخلع حذائك وأبرم الدوالب ،قل بصوت عا ٍل الطرف واللون الذي يشري إليه السهم .عىل سبيل املثال:
"اليد اليمنى – أحمر".
يجب عليك التحرك حسب التعليامت .مبجرد وضع األطراف عىل الدوائر ،ال ميكن تحريكها أو رفعها بدون
تعليامت.
إذا سقطت أو المس كوعك أو ركبتك الورقة البيضاء ،تنتهي اللعبة.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

إستكشاف الخرائط

املواد:

خرائط غوغل
ورق

املواد:

إضغط هنا لإلستامع إىل األغنية
مكان مفتوح

قلم حرب
أقالم رصاص

التعليامت:

التعليامت:

شغل األغنية ،وقم بحركات األغنية معاً.

أترك مسافة بينك وبني طفلك وقم بحركات األغنية مرة أخرى.
إقرتبا من بعضكام البعض وقم بحركات األغنية مرة أخرى.
إن القيام بحركات األغنية بعيدا ً عن بعض ثم اإلقرتاب سيساعد طفلك عىل فهم الوعي املكاين.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

إفتح خرائط غوغل وأنظر إىل خريطة وندسور.

إبحث عن الشارع الذي تعيش فيه وعن منزلك واألماكن املفضلة لديك.
بعد العثور عليها ،أحرض بعض الورق وأقالم الرصاص وأقالم التلوين وأرسم خريطة وندسور.
حدد شارعك ومنزلك وجميع أماكنك املفضلة عىل الخريطة التي ترسمها.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)

فوق ،تحت ،يف الداخل والخارج

املواد:

نصيحة اليوم:

أشياء من املنزل

التعليامت:

إستخدم منزلك لتوضيح املفاهيم املكانية املختلفة لطفلك.
أطلب من طفلك أن يجد ثالثة أشياء موجودة تحت ،عىل أو بداخل يشء.
إستخدم العبارات التي ستساعد طفلك عىل تصور مفهوم ما .ركز عىل امليش داخل وخارج الغرف
واملناطق املختلفة.
أرش إىل األضواء والسقوف املوجودة فوق رأسك والسجاد أو األرضية التي تحت قدميك.
تبادل األدوار مع طفلك للعثور عىل األشياء املوجودة ،عىل ،أسفل وداخل األشياء.
إضغط هنا لقراءة “ ! ”Follow That Mapبقلم سكوت ريتيش.
p

للمساعدة يف تعليم مفهوم الوعي املكاين لطفلك ،إستخدم املفردات املوضعية أثناء لعبة األلغاز
ولعب املكعبات .عىل سبيل املثال :أعىل ،أسفل ،أمام ،بجانب ،عىل الحافة ،يف الزاوية والجانب.
التحدث عن املواقع
عىل سبيل املثال ،أترك لعبة عىل الرسير وتحدث عن مكانها ومكان الرسير ومكان غرفة النوم،
وما إىل ذلك.
إستخدم مصطلحات املقارنة
عىل سبيل املثال ،أذكر األشياء القريبة واألشياء البعيدة عن املوقع الحايل لطفلك.
التحدث عن العالقات
عىل سبيل املثال ،أظهر لطفلك أن كتاباً ما أسفل كريس أو أن دفرت املالحظات موجود عىل الرف.
قياس املسافة
عىل سبيل املثال ،عمل لعبة من عدد الخطوات الالزمة لإلنتقال من النقطة أ إىل النقطة ب.
إعطاء التوجيهات
عىل سبيل املثال ،أطلب من طفلك اإلنعطاف يسارا ً عند شجرة أو فتح الباب عىل اليمني .بالنسبة
لألطفال الصغار ميكنك الطلب منهم رفع ذراعهم اليرسى أو هز قدمهم اليمنى.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

