
األطفال من )٤-٦ سنوات(
ما إرتفاعه؟

املواد:

مساطر أو رشيط املقياس

إسفنج

أوعية

التعليامت:

قبل بدء اللعبة، دع طفلك يستخدم أدوات القياس لريى كم طول املرت أو نصف املرت، حتى يكون لديه 
فكرة عن الطول الذي سيتحدث عنه.

دع طفلك يرمي اإلسفنجة املبللة عىل الحائط أو السياج بحيث ترتك عالمة.

أطلب منه تخمني إرتفاع العالمة املبللة عن األرض.

سجل تقديره، وأطلب من طفلك إستخدام أدوات القياس لتحديد اإلرتفاع الفعيل.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
بنياتا بالون املاء

املواد:

بالونات

خرطوم ماء

حبل

خيط

عصا

التعليامت:

إبحث عن مكان ميكنك فيه تعليق حبل مشدود. عىل سبيل املثال، قم بربط الحبل بني فرعني من 
الشجرة، أو فرع شجرة وسياج.

إمأل البالونات باملاء ثم أربط نهاية كل بالون.

إربط خيوطاً بأطوال متفاوتة لكل من بالونات املاء، ثم أربطها عىل الحبل املشدود.

سيكون الالعب األول معصوب العينني وسيحاول رضب البالونات بالعصا.

دع الالعبني يتناوبون واحداً تلو اآلخر. إجعل الالعبني يبتعدون عن الشخص املعصوب العينني حتى ال 
يتأذون.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
اللعب متعة، لكنه مهم أيضاً، فاللعب هو طريقة لتعلم الطفل وفهم التجارب الجديدة. عندما يشعر 
األطفال بالكفاءة يف لعبهم، تزداد ثقتهم بأنفسهم. األطفال الذين يشعرون بالثقة أكرث عرضة لتجربة 

أشياء جديدة والعمل مع اآلخرين والقيام مبهام صعبة. حتى أثناء التباعد اإلجتامعي أو العزلة الذاتية، 
ميكن إلطفالكم اإلستمرار يف التعلم من خالل اللعب بإستخدام األلعاب النشطة للحفاظ عىل حركتهم 

والتعلم يف املنزل. يف هذه النرشة، سنقدم لكم بعض األفكار لأللعاب الرتفيهية والتعليمية إلبقاء أطفالكم 
مشغولني سواء كانوا يف الداخل أو الخارج.

األنشطة:                                             
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

لوحة الذكريات

املواد:
كوب طحني

كوب ملح

ثالثة أرباع كوب ماء

التعليامت:
أخلط امللح والدقيق، أضف املاء تدريجياً حتى يتكون لديك عجينة.

إعجن جيداً لبضع دقائق حتى تتامسك.

رق العجينة بالشوبك حتى يصل سمكها حوايل 1 إىل 2 سم.

إعِط العجينة شكل اللوحة.

إضغط برفق عىل قدم الطفل يف العجينة من جانب واحد، مع التأكد من الضغط بقوة عىل أصابع القدم 
حتى ترتك طبعة عميقة.

كرر مع اليد عىل الجانب اآلخر من اللوحة.

إذا كنت تنوي تعليقها عىل الحائط إصنع فتحتني عىل جانبي اللوحة. قم بربط قطعة من الرشيط عرب 
الفتحات لتعقليها.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة املمتعة.

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
مالقط لصيد الكنز

املواد:
مالقط املطبخ أو ملقط الحواجب

أشياء صغرية

التعليامت:
تحدث مع طفلك وإرشح له اللعبة.

إجمع بعض مالقط املطبخ وبعض األشياء الصغرية ورتبها عىل األرض.

أعِط طفلك امللقط وأطلب منه أن يلتقط كل قطعة بعناية.

ميكن لألطفال األكرب سناً إستخدام ملقط الحواجب.

يعد إستخدام املالقط طريقة جيدة لتطوير العضالت الصغرية يف األيدي.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
أصوات من رحلة السفاري

املواد:
تلفون

التعليامت:
إرشح لطفلك كيفية إستخدام املسجل عىل هاتفك.

أطلب منه أن يتجول يف املنزل أو الحديقة الخلفية مسجالً عرشة أصوات مختلفة.

قد يسجل طفلك أصواتاً مثل: املياه الجارية، والطيور، وتجيعد الورق، وخطوات األقدام وما إىل ذلك.

تأكد أنه يجب أن يأخذ وقته ملفاجأتك.

أطلب منه العودة إىل حجرة الصوت )األريكة( ومحاولة معرفة األصوات.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.
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يوم ممتع آخر                   

إستمتع باألنشطة املمتعة التي ميكنك القيام بها مع طفلك أو التي ميكنه القيام بها مبفرده.
إسمح لعقل طفلك اإلبداعي باإلرتقاء من خالل األنشطة املنزلية املختلفة.

دع طفلك يستمتع بالخارج ويستكشف ويتعلم عن بيئته الطبيعية.
إتبع خطوات طفلك. دعه يختار نشاطاً يريد القيام به معك، حتى ولو مل تكن فكرتك.

https://whatmomslove.com/kids/best-outdoor-water-activities-to-keep-kids-cool-summer/
https://www.radkids.org/kids/kids-games-activities-info/?gclid=EAIaIQobChMIitnp-qfd7wIVkuDICh3uYAfmEAAYBCAAEgI3M_D_BwE
https://www.growingajeweledrose.com/2012/08/56-sensory-play-ideas-for-babies.html
https://busytoddler.com/2016/03/easy-baby-activities/
https://www.care.com/c/101-fun-things-to-do-with-preschoolers

