
 

األطفال من )٤-٦ سنوات(
بصمة عمالقة

املواد:
بالون

محربة

التعليامت:
دع طفلك يضع بالوناً فارغاً من الهواء عىل الطاولة.

أطلب من طفلك الضغط بإصبعه عىل املحربة لعمل بصمة عىل السطح املستوي للبالون.

ميكن تحريك األصبع بلطف لعمل بصمة كاملة.

ساعد طفلك عىل نفخ البالون وربطه.

اآلن، بإمكان طفلك رؤية بصمة إصبعه العمالقة املكربة عىل سطح البالون املنفوخ.

أطلب من أفراد األرسة اآلخرين بعمل بصامت أصابعهم عىل البالونات ومقارنتها. الحظ كيف أن كل 
بصمة مختلفة وفريدة من نوعها. 

إضغط هنا للتعرف عىل بصامت األصابع.

 

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
برج من أكواب ورقية

املواد:
18 كوب بالستييك أو ورقي ) أو أكرث (

قطعتان من الكرتون ) أو أكرث إذا لزم األمر (

التعليامت:
ماذا سيحدث لو وقفت عىل كوب ورقي؟ جربها. هل ينكرس؟

صف تسعة أكواب بالتساوي، 3 أكواب يف كل صف ثم ضع فوقهم لوحة من الكرتون.

ماذا سيحدث إذا وقفت عليهم؟ هل سيحملون وزنك؟ جربها.

بعد ذلك، ضع طبقة ثانية مكونة من تسعة أكواب أخرى، ثم ضع لوحة أخرى من الكرتون فوقهم. هل 
سيحملون وزنك؟

إذا كان لديك املزيد من األكواب وألواح الكرتون، ميكنك متديد برجك ألعىل.

يف وقت الحق، أطلب من والديك الوقوف عىل الربج ومعرفة ما إذا كان سيحمل وزنهم.

عندما تقف عىل كوب واحد، يكون وزنك مركز عليه فينكرس الكوب، عندما تصف األكواب وتضع لوحة 
الكرتون فوقهم ثم تقف عليها، يتوزع وزنك عىل األكواب ونتيجة ذلك مل تنكرس. 

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
العامل ميلء بالعجائب واألطفال بشكل طبيعي فضوليون ومفتونون بكل يشء من حولهم. يتساءلون 
بإستمرار ملاذا األشياء عىل ما هي عليه ويطرحون أسئلة ال حرص لها. مع منوهم، يستمر هذا السحر 
يف النمو معهم. ميكن للوالدين تقديم الدعم لألطفال من خالل خلق بيئة مثرية لإلهتامم إلكتشافها، 

ومشاركة حامسهم والبهجة يف اإلكتشافات اليومية. يف هذه النرشة، سنساعدك عىل تنمية إحساس طفلك 
بالتعجب، ورؤية العامل من خالل عيونهم، وإحتضان فضولهم، وإكتشاف هذا العامل املذهل معاً.

األنشطة:                                                                 
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

لوحة الطبيعة الحسية
املواد:

أشياء طبيعية مثل األغصان الصغرية، أوراق الشجر  أو األزهار

لوحة أو صندوق

صمغ

التعليامت:
إجمع بعضاً من األشياء الطبيعية.

إذا لزم األمر، إغسل هذه األشياء وأتركها تجف يف الهواء.

إستخدم كمية صغرية من الصمغ للصق األشياء الطبيعية عىل اللوحة.

ضع اللوحة الطبيعية الحسية عىل األرض.

ضع طفلك عىل بطنه حيث ميكنه الوصول بسهولة إىل اللوحة الحسية وإستكشافها.

الحظ كيف يستكشف طفلك األشياء املوجودة عىل اللوحة وردود أفعاله.

إنضم إىل طفلك يف إستكشافاته، قلّده، إستعمل كلامت لوصف األلوان وامللمس وغريها.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

        

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
نزهة العجائب

املواد:
كامريا )إختياري(

التعليامت:
إصطحب طفلك يف نزهة إىل أقرب منطقة طبيعية.

عىل طول الطريق، إسأل طفلك أسئلة لجعله يتساءل.

من يختبىء تحت الصخرة؟

ما رائحة أوراق الشجر؟

كيف يختلف ملمس اللحاء من شجرة إىل أخرى؟

هل تسمع حفيف العشب، وغناء الطيور؟

إذا كان معك كامريا، إلتقط صوراً ملا تراه.

الحقاً، أنظر إىل الصور معاً، وتحدث عن إكتشافاتك وخطط للرحلة التالية.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
فرك لحاء الشجرة 

املواد:
ورق

رشيط الصق

اقالم تلوين شمع 

التعليامت:
إخرت شجرة يف الحديقة الخلفية أو العامة.

لف ورقة حول جذع الشجرة، وألصقها بالرشيط الالصق.

شجع طفلك عىل فرك سطح الورقة بأقالم التلوين.

أثناء فرك طفلك للسطح، سيظهر ببطء لحاء الشجرة الجميل.

إبتهج مع طفلك، وجرب أشياء أخرى، مثل أوراق الشجر، أشياء منزلية ذات ملمس، وغريها.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.
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عامل جميل

الحد من التكنولوجيا وإستبدالها بأنشطة عملية ممتعة.
عزز اللحظات اليومية التي تجلب أفراحاً صغرية لعائلتك.

إحصل عىل مجموعات من األشياء املثرية لإلهتامم. مثل الحجارة، واألصداف البحرية، والبذور، 
وأوراق الشجر والريش وغريها.

زود طفلك بأدوات اإلستكشاف: عدسة مكربة، مغناطيس، مجرفة ودلو، صائد الحرشات، ميزان، 
رشيط القياس، وما إىل ذلك.

إقرأ مع طفلك شعر األطفال الجميل لتنمية حب اللغة واملجاز.

https://www.youtube.com/watch?v=iCRy8voU5dE
https://www.vws.ca/waldorf-sense-wonder/
https://www.educatall.com/page/685/Exploring-nature-and-the-outdoors---.html
https://www.todaysparent.com/family/activities/nature-inspired-activities-for-toddlers/#gallery/25-nature-inspired-activities-for-toddlers/slide-1
https://rainorshinemamma.com/why-we-must-protect-and-nurture-our-childrens-sense-of-wonder/

