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ُولدت ألكتشف – كيف يتعلم األطفال
بشكل أفضل

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

عندما يولد األطفال ،يكونون مستعدين للتعلم وإكتشاف عاملهم الجديد .تتطور أدمغتهم من خالل
اإلستخدام واإلستكشاف .يتعلم األطفال بشكل أفضل من خالل مشاركتهم يف التعلم ،واألنشطة املحفزة،
وإقامة الروابط ،واملشاركة بفاعلية مع بيئتهم .يف هذه النرشة ،ستجد أنشطة تشجع طفلك عىل
اإلستكشاف والتعلم.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )

لعبة الوعاء

املواد:

ألعاب صغرية (مكعبات ،كرات أو أوتاد كبرية)
وعاء بفتحة كبرية
وعاء بفتحة ضيقة
ألعاب طويلة ( مكعبات مستطيلة ،أوتاد كبرية ومالعق بالستيكية)

التعليامت:

ضع بعض األلعاب الصغرية يف وعاء بفتحة أكرب قليالً من األلعاب.
شجع طفلك عىل إستكشاف الوعاء ،من املحتمل أن يقلبه مرارا ً وتكرارا ً ،مام يتسبب يف سقوط بعض
األلعاب.
عندما يدرك طفلك أن شيئاً ما يخشخش بالداخل واأللعاب تتساقط ،سيبدأ بالهز والوصول إىل داخل
الوعاء.
عندما يستطيع طفلك إخراج جميع األلعاب من الوعاء ،ميكنك متديد النشاط بإختيار وعاء بفتحة ضيقة
وألعاب أطول.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

صندوق اإلستحامم

املواد:

قوارب بالستيكية
حيوانات صغرية مطاطة
قمع صغري
إسفنجات
منشفة صغرية
أكواب القياس
إبريق بالستييك صغري
صندوق بالستيك كبري

التعليامت:

ضع جميع املواد يف الصندوق.
دع طفلك يستخدم الصندوق يف كل مرة يستحم فيها.
سيخترب طفلك املأل واإلفراغ ،والغطس والعوم وما إىل ذلك.
علّق عىل أفعاله وقلده.
ميكنه أخذ الصندوق واللعب به يف الخارج بإستخدام خرطوم املاء.
إضغط هنا للمزيد من األفكار

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)
إستكشاف األلوان

املواد:

صينية من األلومنيوم
بايكنغ صودا
خل أبيص
صينية مكعبات الثلج أو أوعية صغرية
قطارة أو (ملعقة صغرية)
ألوان مائية سائلة أو ملون طعام

التعليامت:

ِ
أعط طفلك صينية من األلومنيوم.
إمأل الصينية بالبايكنغ صودا.
إمأل مكعبات الثلج أو األوعية الصغرية بالخل .أضف ألواناً مائية إىل كل املكعبات واألوعية.

دع طفلك يستخدم قطارة إو ملعقة صغرية لوضع بضع قطرات من الخل امللون عىل صينية البايكنغ
الصودا .شاهد ماذا سيحدث!
الحظ مع طفلك ردود الفعل التي تحدث ،وتحدث عام تراه.
شجع طفلك عىل التنبؤ مبا سيحدث إذا أضاف ألواناً مختلفة.
إضغط هنا لخمسني نشاط عن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
أرقام يف كل مكان

املواد:

حجر الرند
آلة حاسبة
رشيط قياس
أشياء للعد مثل :أزرار ،أصداف ،عملة وما إىل ذلك
أوعية بالستيكية

التعليامت:

إجمع كل العنارص يف وعاء بالستييك.
يوم األثنني،شجع طفلك عىل إستخدام رشيط القياس لقياس األثاث يف غرفته.
يوم الثالثاء ،شجع طفلك عىل إستخدام الرند واآللة الحاسبة لجمع األرقام التي سيحصل عليها من رمي
الرند.
يوم األربعاء ،شجع طفلك عىل فرز األزرار أو األصداف أو العمالت املعدنية أو غريها من األشياء التي
لديه.
يوم الخميس ،شجع طفلك عىل إنشاء تشكيالت مثرية لإلهتامم من املواد التي لديه.
يوم الجمعة ،إسرتاحة.
إضغط هنا للمزيد من األفكار.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

أثقب وإنتظر

املواد:

كيس بسحاب
ستة أقالم رصاص حادة
ماء

التعليامت:

إمأل الكيس باملاء حتى النصف وأحكم إغالقه.
إمسك قلم الرصاص يف يد وأعىل الكيس يف اليد األخرى.
إدفع بقلم الرصاص عرب جانب واحد من الكيس حتى منتصف الجانب اآلخر دون سكب قطرة ماء.
كرر نفس العملية مع بقية األقالم .
أحرص عىل عدم دفع أقالم الرصاص كلياً خالل الثقوب.
جرب فوق الحوض يف املرة األوىل.
بعد ذلك ،ميكنك تجربة سوائل مختلفة.
إضغط هنا للمزيد من األفكار.

نصيحة اليوم:
قم بتحفيز طفلك بأسئلة مفتوحة.
إعمل بيئة تشجعهم عىل التعلم والفضول.
زود طفلك بالكثري من الخربات العملية.
راقب إهتاممات طفلك الناشئة ،ووفر له فرص التعلم التي توسع آفاقه.
أجب عىل األسئلة بوضوح حسب عمر طفلك.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

