
األطفال من )٤-٦ سنوات(
أرقام عشوائية

املواد:

طباشري الرصيف

منبه

التعليامت:

أرسم خطاً طويالَ عىل الرصيف.

أكتب األرقام بالرتتيب من 1 إىل 10 عىل الخط بإستخدام خطوات كبرية لقياس املسافات بينها.

أضبط املنبه ملدة دقيقة واحدة وسِم األرقام عشوائياً.

شجع طفلك عىل العثور برسعة عىل كل رقم والوقوف عليه.

إستمر يف عد األرقام الصحيحة التي يجدها طفلك حتى ينتهي الوقت.

تبادل األدوار يف لعب هذه اللعبة.

لجعل هذه اللعبة أكرث صعوبة، أخلط ترتيب األرقام عىل الخط.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.  

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
املسار الريايض املتعرج

املواد:

نرد

طباشري الرصيف 

التعليامت:

أرسم مساراً متعرجاً.

قّسم املسار إىل مساحات.

أطلب من أصدقائك أو أفراد عائلتك التفكري يف معادالت رياضية مختلفة.

إمأل املساحات عىل املسار مبعادلة رياضية واحدة.

سيقوم الالعب برمي الرند والتحرك إىل رقم املساحة املشار إليها، ميكنه القفز او الدوران يف املكان.

حل املعادلة يف املساحة التي تقف عليها.

إذا حصلت عىل اإلجابة الصحيحة، قم برمي الرند مرة أخرى وإستمر يف نفس العملية للميض قدماً.

إذا أخطأت يف اإلجابة، فعليك العودة إىل البداية والبدء من جديد.

.”The Benefits of Taking Math Outside“ إضغط هنا لقراءة

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
توفر البيئات الخارجية فرصة لألطفال لتعلم أشياء جديدة، باإلضافة إىل مامرسة املفاهيم التي تعلموها 

يف املدرسة من الكتب أو املوارد األخرى. توسيع نطاق تعلم الرياضيات إىل الخارج يؤدي إىل إنشاء تجربة 
فريدة من نوعها تعزز وتكمل التعلم الداخيل. تعلم الرياضيات يف الخارج يجعل إستكشافه أكرث نشاطاً 

وطبيعياً بإستخدام مجموعة واسعة من املواد الطبيعية. يف هذه النرشة، سنقدم أنشطة من شأنها أن 
تشجع طفلك عىل مامرسة الرياضيات أثناء اللعب يف الخارج.

األنشطة:                                                              
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

اللعب بالكرات

املواد:

مجموعة متنوعة من الكرات

التعليامت:

عندما تأخذ طفلك للخارج للعب خذ معك بعض الكرات املختلفة.

دحرج الكرات لألمام والخلف مع طفلك أو إرميها وشاهدها وهي ترتد.

أثناء اللعب بالكرات مع طفلك، إستخدم كلامت وصفية مثل: كبرية أو صغرية، قريبة أو بعيدة، مرتفعة أو 
منخفضة، رسيعة أو بطيئة، وما إىل ذلك.

. ”Open Shut Them“ إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية

                            

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
حركات هندسية

املواد:

طباشري الرصيف بألوان مختلفة

التعليامت:

أرسم بعض األشكال الهندسية األساسية بألوان مختلفة عىل الرصيف.

ساعد طفلك عىل تعلم أسامء األشكال.

أقفز مع طفلك من شكل إىل آخر وسِم كل شكل.

بعد ذلك، سِم شكل وشجع طفلك عىل العثور عليه والقفز إليه.

ميكنك أيضاً إختيار حركات أخرى لإلنتقال من شكل آلخر. مثل: القفز، الطريان، الزحف، وما إىل ذلك.

تناوبا يف األدوار بأن تكون "املنادي" و"القافز".

 .”The Shapes Song“ إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
طابق العنارص الطبيعية مع األرقام

 

املواد:

حىص

ماركرز

وعاء

صينية 

التعليامت:

إجمع خمسة حصاة مع طفلك.

أكتب عىل كل حىص رقامً من 1 إىل 5 وضعهم يف وعاء.

أطلب من طفلك أن يأخذ حصاة واحدة من الوعاء، ويقول الرقم املوجود عليها ويبحث عن أشياء 
طبيعية لتتطابق مع الرقم. عىل سبيل املثال، إذا كان عىل الحىص رقم "2" فليجمع ورقتني شجر.

ضع األشياء الطبيعية عىل الصينية مع الحصاة.

تناوبا يف البحث عن األشياء الطبيعية. 

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.
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تعلُم الرياضيات من خالل 
األنشطة الخارجية 

إستخدم املواد الطبيعية مثل الحىص والزهور والعيص وغريها، لتشجيع العد والفرز وعمل 
األشكال.

الحظ األمناط واألشكال يف الطبيعة، ويف املباين، والفتات الشوارع، وما إىل ذلك.
تدرب عىل القياس بإستخدام مقاييس غري تقليدية مثل الخطوات واألذرع والحبل وما إىل ذلك.

إطرح أسئلة تتعلق بالجوانب املختلفة لتعلم الرياضيات أثناء اللعب يف الخارج.

https://earlyimpactlearning.com/outdoor-maths-games-50-ideas-that-really-work/
https://mathgeekmama.com/benefits-of-taking-math-outside/
https://www.google.com/search?q=open+and+shut+them&oq=open+and+shut+them&aqs=chrome..69i57j46j0l3j46j0l3j46.5632j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=zUfqgRtvaYQ
https://www.notimeforflashcards.com/2014/07/outdoor-math-activities.html

