
 

األطفال من )٤-٦ سنوات(
كيف تتواصل الحيوانات؟

املواد:

حيوانات محشوة

التعليامت:

قم بإجراء مناقشة مع طفلك حول كيفية تواصل الحيوانات.

تبادل األفكار معاً عىل الطرق املختلفة التي تتواصل بها الحيوانات مع بعضها البعض.

إطرح أسئلة مثل:

كيف تتواصل الحيوانات مع بعضها البعض؟

هل تتواصل الحيوانات مع الناس؟

أي األجزاء من أجسام الحيوانات تُستخدم للتواصل؟

بعد اإلجابة عىل األسئلة، دع طفلك يستخدام حيواناته املحشوة ويقوم بتقليد تواصل الحيوانات مع 
بعضها البعض.

إضغط هنا لرنى كيف ميكن للحيوانات التواصل.

إضغط هنا لقراءة  “Just Ask” بقلم سونيا سوتومايور.

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
ماذا ستفعل إذا وضعت القواعد يف املنزل؟ 

املواد:

قلم رصاص أو قلم حرب

ورق

التعليامت:

أكتب القواعد التي تريدها أن تكون يف املنزل.

أطلّع والديك عىل القواعد التي كتبتها، وناقش سبب رغبتك يف الحصول عليها.

مبوافقة الجميع، خّصص يوماً ستتّبع فيه القواعد التي وضعتها.

يف نهاية اليوم، ميكنك إجراء مناقشة مع عائلتك ومعرفة أي من هذه القواعد كانت خاطئة، صحيحة، 
خطرية، آمنة، وممتعة وملاذا.

إضغط هنا لقراءة “Rules of the House” بقلم ماك بارنيت. 

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
األسئلة هي أدوات قوية. طرح األسئلة الغنية واملدروسة ممكن أن تثري فضول األطفال الطبيعي وتيضء 

عاملاً جديداً من اإلمكانيات والبصرية. النوع الصحيح من األسئلة التي يتم طرحها بالطريقة الصحيحة 
ميكن أن تحقق الكثري، مبا يف ذلك إثارة فضول األطفال ودفعهم للتفكري بطرق جديدة. ومع ذلك، ما هي 
األسئلة الكبرية وكيف تشجع األطفال عىل التفكري بعمق؟ يف هذه النرشة، جمعنا أنشطة لتناسب مستوى 

منو طفلك الفردي وتوسيع تفكريه.

األنشطة:                                                                    
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

كيف نصنع األصوات؟ 

املواد:

خشخيشات مختلفة

بطانية 

التعليامت:

ضع بطانية عىل األرض ثم ضع طفلك عليها.

صفق بيدي طفلك وقدميه معاً لعمل األصوات.

الحظ طفلك وهو يصفق بيديه وقدميه، وعلّق عىل األصوات التي يصدرها.

قم بإخفاء الخشخيشة خلف ظهرك وهزها لرتى ما إذا كان طفلك يستطيع معرفة مصدر الصوت.

أعِط الخشخيشة لطفلك لرتى ما إذا كان بإمكانه عمل األصوات بها.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

      

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
هل ميكنك التحرك بهذه الطريقة؟

املواد:

صندوق

ورق مقوى بإلوان مختلفة

قلم رصاص أو قلم حرب

صمغ

التعليامت:

ألصق جوانب الصندوق بألوان مختلفة من الورق املقوى.

إستخدم نفس األلوان التي أُستخدمت عىل الصندوق لكتابة حركات مختلفة ليصنعها طفلك. عىل سبيل 
املثال، إمِش يف دائرة.

أعِط الصندوق لطفلك ودعه يرميه، أنظر إىل اللون الذي إستقر عليه. إذا إستقر عىل الجانب األزرق، إقرأ 
البطاقة الزرقاء بصوت عاٍل وشاهد طفلك يتّبع التعليامت.

تحدى طفلك بعمل حركات خاصة به أثناء تحركه.

إضغط هنا لقراءة “Eyes, Nose, Fingers, and Toes” بقلم جودي هنديل.

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
ماذا سيحدث بعد ذلك؟

املواد:

كتاب مل يقرأه طفلك بعد

التعليامت:

إجلس مع طفلك وإبدأ يف قراءة كتاب جديد.

قبل أن تقلب الصفحة، إسأل طفلك: " برأيك ماذا سيحدث بعد ذلك؟"

إقلب الصفحة والحظ ما إذا كانت تخمينات طفلك تتطابق مع القصة.

إستمر يف طرح نفس السؤال قبل اإلنتقال إىل الصفحة التالية.

إضغط هنا لقراءة “Whatever Next!t” بقلم جيل موريف.
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أسئلة كبرية لتوسيع تفكري األطفال

وّسع تفكري طفلك من خالل األسئلة املفتوحة.
تأكد من إتاحة الكثري من الوقت لطفلك إلستيعاب ما تطلبه.

دع طفلك يفكر يف األسئلة واألجوبة بالرسعة التي تناسبه.
إطرح سؤاالً آخر أو أديل بتعليق بعد أن يجيب طفلك.

ساعد طفلك عىل رؤية نفسه كمفكر.

https://www.youtube.com/watch?v=wk6PkrFVNHg
https://www.youtube.com/watch?v=q4sGcaA6bFk
https://www.youtube.com/watch?v=pviymawsa2M
https://handsonaswegrow.com/baby-sensory-play-sound-activity/
https://www.youtube.com/watch?v=OQkUhijF41I
https://www.youtube.com/watch?v=6c5cb0u0rPM

