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يوم خريفي

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

أهالً بالخريف! غالباً ما يتسم فصل الخريف بطقس بارد وهواء منعش ،والعديد من فرص املرح العائيل
والتعلم .اليقطني ،وقطف التفاح ،واألوراق امللونة ليست سوى أجزاء قليلة من الخريف لتعتز بها
عائلتك .هذه النرشة تتضمن أنشطة للخريف لتستمتع بها أنت وعائلتك أثناء صنع الذكريات طوال
املوسم!

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )

كيس من أوراق الشجر

املواد:

عنارص الخريف الطبيعية (أوراق شجر ،بلوط وغريها)
كيس بسحاب
رشيط الصق

التعليامت:

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
القفز يف أوراق الشجر

املواد:

مجرفة الحديقة

التعليامت:

إذهب إىل الخارج وشجع طفلك عىل جمع وصنع كومة من أوراق الشجر.
ميكنه إستخدام مجرفة الحديقة أو يديه لجمع األوراق.

إجمع أوراق الشجر امللونة والبلوط والعنارص الطبيعية األخرى من الخارج.
ضع العنارص الطبيعية داخل كيس بسحاب.
أغلق الكيس ،ثم ضع رشيطاً الصقاً عىل الفتحة إلحكام إغالقها.
ِ
أعط طفلك الكيس ،وراقبه وهو يستكشف عنارص الخريف الطبيعية املختلفة التي بداخله.
إضغط هنا لإلستامع إىل “ ”It’s Fall Againبواسطة املحطة التعليمية.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

إكليل فصل الخريف

املواد:

أطباق ورقية
أوراق شجر
مقص
أقالم تلوين أو ماركرز
رشيط الصق أو صمغ

التعليامت:

إجمع مع طفلك أوراق الشجر امللونة من الخارج.
لعمل اإلكليل ،قص وسط الطبق الورقي لعمل حلقة.
دع طفلك يلصق أوراق الشجر امللونة حول اإلكليل.
إذا مل تتمكن من جمع أوراق الشجر من الخارج ،شجع طفلك عىل تزيني اإلكليل وتلوينه.
عند اإلنتهاء ،علق اإلكليل يف املنزل.
إضغط هنا لقراءة “! ”Hello, Fallبقلم ديربا دايسن.
l

عندما تصبح األوراق جاهزة ،دع طفلك يستمتع بالقفز والدحرجة والجري عرب كومة األوراق.
إضغط هنا لتعلم كيفية صنع “.”Leaf Maze

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

نحت اليقطينة

املواد:
يقطينة

سكني
ملعقة
قلم رصاص
ماركرز

التعليامت:

إقطع دائرة يف الجزء العلوي من اليقطينة ،إستخرج جميع البذور املوجودة داخل اليقطينة .إحفظ البذور
لتحميصها يف الفرن.
أرسم وجهاً أو صورة عىل اليقطينة.
عند اإلنتهاء من الرسم ،إبدأ يف نحت الوجه أو الصورة التي رسمتها.
ضع اليقطينة يف مكان ليستمتع بها الجميع.
لتحميص بذور اليقطني ،إغسل البذور جيدا ً ووزعهم عىل صينية الخبز ،وأخبزهم عىل درجة حرارة 350
ملدة  30دقيقة أو حتى تتحمص.

إضغط هنا لتعلم كيفية صنع “.”Pumpkin House

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)
بصامت شجرة الخريف

املواد:

ورق
قلم رصاص
طالء أو ماركرز (بني ،أحمر ،برتقايل ،أصفر ،أخرض)
فرشاة طالء

التعليامت:

ساعد طفلك عىل رسم يده وذراعه عىل الورقة مرتني ،قم بطالء أو تلوين اليدين باللون البني لعمل
األشجار.
أطلب من طفلك بعمل نقاط خرضاء عىل الشجرة األوىل ،بإستخدام فرشاة الرسم أو األصابع.
دع طفلك يستخدام األلوان األخرى (األحمر ،الربتقايل ،واألصفر) لعمل نقاط عىل الشجرة الثانية.
بعد اإلنتهاء ،وضح لطفلك كيف متثل النقاط الخرضاء عىل الشجرة األوىل األوراق الخرضاء ،والنقاط
الحمراء والصفراء والربتقالية متثل األوراق امللونة يف الخريف.
إضغط هنا لتعلم كيفية صنع “.”Bubble Wrap Fall Tree

أنشطة خريفية للقيام بها مع األرسة
قم بزيارة بساتني التفاح القريبة منك وإذهب لقطف التفاح! إضغط هنا ملشاهدة بساتني التفاح
بالقرب من وينزور.
أحرض يقطينة من محل البقالة ،وبدالً من نحتها ،قم بتزيينها! إضغط هنا ألفكار عن اليقطني
الغري منحوتة.
إذهب يف نزهة يف الطبيعة ،وإستمتع بالنظر إىل أوراق األشجار ذات األلوان املختلفة.
قد يكون الجو باردا ً قليالً يف الخارج ،إصنع بعض الشوكوالتة الساخنة ومتتع بالدفء أثناء
مشاهدة فيلم مع العائلة!
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

