
األطفال من )٤-٦ سنوات(
حقيبة اإلستفسار الصغرية

املواد:
عدسة مكربة

كامريا

قلم رصاص

ورق

حقيبة أو حقيبة ظهر

التعليامت:
إمأل الحقيبة مبواد اإلستكشاف. عىل سبيل املثال: عدسة مكربة، كامريا، قلم رصاص، ورق.

إذهب يف نزهة يف الحي، أو إىل الحديقة العامة.

عندما يجذب يشء ما إنتباه طفلك، كن جاهزاً للمساعدة يف إجراء املزيد من البحث. عىل سبيل املثال، إذا 
رأى طفلك زهرة أو حرشة، فيمكنك القول:"هذه حرشة مثرية لإلهتامم، لنستخدم العدسة املكربة الخاصة 

للبحث يف ذلك أكرث"

ميكنك جمع بعض األشياء املثرية لإلهتامم مثل الحجارة وأوراق الشجر والعيص وما إىل ذلك.

إستمر يف تشجيع طفلك عىل إبداء املالحظات، والنظر عن كثب يف التفاصيل، والتعرف عىل بيئته.

إضغط هنا للبحث عن ألوان الطبيعة.

 

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
مكعبات الفضول

املواد:
وعاء شفاف كبري

قلم رصاص

ورق

أقالم تلوين

التعليامت:
أكتب املوضوعات التي تحب التعرف عليها والبحث فيها.عىل سبيل املثال: حيوانات، حرشات، كواكب، 

وما إىل ذلك.

حدد موضوعاً واحداً وأكتب األسئلة التي تتعلق فيه. ميكنك تضمني: من وماذا ومتى يف أسئلتك.

إبدأ يف البحث عن موضوعك. أكتب الحقائق العديدة الشيقة التي تجدها.

ميكنك أيضاً رسم أو طباعة الصور املتعلقة مبوضوعك.

مبجرد جمعك كل املعلومات والصور، ضعها داخل الوعاء وسيكون هذا هو مكعب الفضول.

قم بإنشاء عرض مثري لإلهتامم يف الوعاء الشفاف، عىل سبيل املثال، إذا كنت تبحث يف الكون، ميكنك 
تضمني مناذج من الكواكب وما إىل ذلك.

أنظر حول منزلك. هل لديك أي ألعاب أو مواد تتعلق مبوضوعك؟ ميكنك إضافتها إىل مكعب الفضول.

إعمل عنواناً ملكعب الفضول. عىل سبيل املثال، إذا كان موضوعك عن القمر، ميكنك كتابة: "إستكشاف 
القمر".

بعد اإلنتهاء من ملء املكعب، قم بعرضه عىل أفراد عائلتك أو أصدقائك.

إضغط هنا ألنشطة التعلم القامئة عىل اإلستفسار.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
الفضول هو الرغبة يف التعلم واإلكتشاف. األطفال فضوليون بشكل طبيعي، حيث يقومون بالتحقيق 

وإجراء اإلتصاالت داخل بيئاتهم. عندما يكرب طفلك، سيبدأ يف التساؤل واإلستفسار عن جميع جوانب 
الحياة. غالباً ما تحفز إهتاممات طفلك عىل البحث عن الخربات وإستيعاب املعلومات الجديدة. يف هذه 

النرشة، سيتم تزويدك باإلنشطة التي ستغذي فضول طفلك أثناء إستفساراته والتعرف عىل عامله.

األنشطة:                                                            
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

ما هذه اللعبة؟ 

املواد:
مجموعة متنوعة من ألعاب طفلك

بطانية طفلك

التعليامت:
ضع البطانية عىل األرض وضع طفلك عليها.

رتب ألعاب طفلك حوله، بعيداً مبا يكفي من مد يده واإلمساك بها.

شاهد طفلك ينظر إىل كل لعبة بفضول.

يف كل مرة يحمل طفلك لعبة، علّق عليها. عىل سبيل املثال، "أنظر إىل هذا القرد! إذا ضغطت عىل هذا 
الزر يصدر صوتاً!" 

إضغط هنا للحصول عىل األنشطة التي تستكشف حواس طفلك.

    

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
مرآة، مرآة عىل الحائط 

املواد:
عدة مرايا مختلفة األشكال واألحجام

التعليامت:
إجمع مجموعة متنوعة من املرايا ذات أحجام مختلفة.

ضع املرايا عىل األرض أو عىل الطاولة.

دع طفلك يجلس بالقرب من املرايا.

شجع طفلك عىل التحدث عن ما تراه يف املرآة. عىل سبيل املثال: "أنظر إىل نفسك يف املرآة، ها هو أنفك، 
لدي أنف أيضاً."

ميكنك أن تنظر إىل املرايا األخرى وتدون مالحظات حول بيئتك. عىل سبيل املثال: "أرى إنعكاس الطاولة 
يف املرآة."

إستمر يف إستخدام املرايا ملراقبة محيط طفلك.

إضغط هنا للحصول عىل أفكار حول مواد متعددة اإلستعامالت ليلعب بها طفلك.

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
اللعب مبعجون الحالقة املجمد 

املواد:
وعاء

معجون الحالقة  

ألعاب بالستيكية

ملون الطعام )إختياري(

التعليامت:
دع طفلك ميأل الوعاء بكريم الحالقة.

إذا كان لديك ملون طعام ، إسأل طفلك عن اللون الذي يفضله وأضف بضع قطرات إىل كريم الحالقة.

أخلط كريم الحالقة مبلون الطعام.

أطلب من طفلك إختيار بعض األلعاب الصغرية وإضافتها إىل كريم الحالقة.

ضع الوعاء داخل الثالجة حتى يتجمد.

خالل النشاط، شجع طفلك عىل طرح األسئلة والتساؤل. عىل سبيل املثال، "كم من الوقت يحتاج كريم 
الحالقة حتى يتجمد؟" او "مبجرد إخراجه من الثالجة، ما الذي ميكننا فعله لجعله يذوب بشكل أرسع؟".

بعد تجميد كريم الحالقة، أخرجه من الثالجة. راقب مع طفلك تغريات الحالة، حيث يتغري كريم الحالقة 
من صلب إىل سائل ويتم الكشف عن األلعاب.

إضغط هنا للطالء باملكعبات امللونة املجمدة.
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دعونا نكتشف:
 الفضول وطفلك الفضويل 

أجب عىل أسئلة طفلك. قد يكون لدى طفلك العديد من األسئلة حول عامله. أجب عليهم 
ببساطة ووضوح للمساعدة يف تنمية فضوله وتفكريه.

إهتم بالعامل من حولك. تجول يف الخارج وتساءل بصوت عاٍل عن العديد من املواقع التي تراها.
شجع إهتاممات طفلك الطبيعية من خالل التحدث عنها معاً. قد تالحظ املهارات التي يحاول 
إتقانها، ويخلق طرقاً إلستكشاف هذه اإلهتاممات بشكل أكرب. إذهب إىل املكتبة، الكتب هي 

نوافذ عىل جميع أنواع العوامل إلسعاد العقل الفضويل.

https://www.sixthbloom.com/preschool-nature-scavenger-hunt/
https://wabisabilearning.com/blogs/inquiry/inquiry-based-learning-activities
https://redtri.com/ideas-for-sensory-play-with-baby/slide/4
https://aussiechildcarenetwork.com.au/articles/teaching-children/open-ended-play-materials
https://handsonaswegrow.com/art-frozen-paint-cubes/
https://handsonaswegrow.com/art-frozen-paint-cubes/

