
 

األطفال من )٤-٦ سنوات(
سباق بالونات املاء وامللعقة

املواد:

بالونات

ماء

ملعقة

طبشور

التعليامت:

إمأل البالونات باملاء

أرسم خطني عىل الرصيف )خط البداية وخط النهاية(.

دع طفلك ميسك بامللعقة يف يده، ويضع بالون املاء عليها.

شجع طفلك عىل التسابق إىل خط النهاية.

الالعب الذي سيصل إىل خط النهاية ببالون سليم هو الفائز.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
طريقة سهلة لعمل اآليس كريم 

املواد:

10 أونصات رشائح الفراولة املجمدة

1/2 كوب سكر

2/3 كوب كريم كثيف

خالط

التعليامت:

ضع الفراولة املجمدة مع السكر يف الخالط.

أمزج املكونات حتى تتحول الفاكهة إىل قطع صغرية.

صب الكرميا الثقيلة ببطء يف الخالط، حتى متتزج املكونات متاماً.

بعد اإلنتهاء من ذلك، إستمتع باآليس كريم مع عائلتك وأصدقائك.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
كل يشء مختلف عندما تكون طفالً: األشجار أطول، األلوان أكرث إرشاقاً، وكل يوم جديد يكون أكرث إثارة 

من الذي قبله. يعيش الصيف يف مخيالتنا عىل مدار العام ألنه يغذي أرواحنا بالدفء واملرح واللذة 
املطلقة وغالباً رفاهية الوقت الذي ال تحده املدرسة. يف هذه النرشة، ستجد أنشطة تساعد عائلتك عىل 

جعل هذا الصيف أفضل ما لديهم عىل اإلطالق.

األنشطة:                                             
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

متعة البوظة

املواد:
عصري )تفاح، برتقال، وما إىل ذلك.(

قوالب بوظة 

التعليامت:
صب العصري يف قوالب البوظة وقم بتجميدها ملدة ساعتني إىل ثالث ساعات.

بعد ذلك، أخرج البوظة وضعها أمام طفلك.

راقب ماذا سيفعل طفلك.

دع طفلك يستكشف ملمس وطعم البوظة.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
املحيط يف زجاجة

املواد:
زيت أو زيت األطفال

ماء

قنينة بالستيكية مع غطاء

ملون طعام أزرق

رشيط الصق

أشياء متنوعة 

التعليامت:
ساعد طفلك عىل ملء الزجاجة باملاء حتى النصف، ثم أضف ملون الطعام األزرق إليها.

دع طفلك يغلق الغطاء ويهز الزجاجة لتختلط املواد جيداً.

دع طفلك يضيف الزيت إىل الزجاجة حتى متتىلء إىل الحافة.

دع طفلك يضيف األشياء الطبيعية التي إختارها داخل الزجاجة.

أغلق الغطاء بإحكام وألصقه بالرشيط الالصق.

دع طفلك يقلب الزجاجة من جانب إىل آخر لعمل أمواج كاملحيط.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
الرسم بالصنادل

املواد:
صنادل أو شبشب

طالء قابل للغسيل

فرشاة الدهان

ورق

التعليامت:
دع طفلك يختار ألوان الطالء ويعرصها عىل جانب الورقة.

دع طفلك يغمس الصندل أو الشبشب يف الطالء أو )يستخدم فرشاة الطالء(.

شجعه عىل عمل تصاميم مختلفة.

يتميز نعل الصنادل بأمناط ومالمس مثرية لإلهتامم، مام يجعله طابعاً رائعاً.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.
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الصيف – ذكريات تنتظر الحدوث

جدولة املرح. إعمل قامئة لألنشطة الصيفية التي يرغب طفلك القيام بها. عىل سبيل املثال: إجازة 
عىل الشاطيء، تخييم يف الحديقة الخلفية، وما إىل ذلك.

أكتب األنشطة عىل الرزنامة حتى يعرف طفلك بالضبط متى ستحدث. فهذا سيمنحه شيئاً 
يتطلع إليه.

أنشأ نظاماً وضع حدوداً. يحتاج األطفال إىل التحرر من النظام املحكم أثناء العام الدرايس، لكنهم 
بحاجة أيضاً إىل معرفة أن بعض األشياء ستبقى كام هي. حافظ عىل نفس وقت النوم وعىل 

جدول األعامل الروتينية، وما إىل ذلك.

https://www.parents.com/fun/activities/outdoor/ways-to-make-family-summer-memories/
https://www.brighthubeducation.com/teaching-summer-school/117671-six-themes-for-summer-education/
https://mommysbundle.com/best-summer-activities-for-babies/
https://myboredtoddler.com/summer-activities-toddlers/
https://www.rookiemoms.com/25-fun-summer-activities-for-preschoolers-toddlers/

