
 

األطفال من )٤-٦ سنوات(
ضوء وظل

املواد:

مصباح يدوي

مالءة بيضاء

رشيط الصق

التعليامت:

تحدث مع طفلك عن الضوء والظل.

يف غرفة مظلمة، قم بإضاءة مصباح يدوي ساطع عىل الحائط ودع طفلك يقوم بحركات بني الضوء 
والحائط.

علق مالءة بيضاء فوق إطار الباب.

ضع املصباح عىل جانب واحد من الباب وشجع طفلك عىل عمل ظالل عىل الجانب اآلخر.

دع طفلك يبدع بإستخدام ألعابه ويديه وأجزاء أخرى من جسمه.

.”Guess the Hand Shadow Animal“ إضغط هنا  ملعرفة لعب

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
طري األوريغامي

املواد:

ورقة مربعة 

التعليامت:

خذ ورقة مربعة، ثم إطِو الورقة من املنتصف بحيث تحصل عىل مثلث مقلوب.

قم بطي الجزء العلوي ألسفل بحيث تكون الحافة يف املنتصف تقريباً، ثم أقلب الورقة إىل الجانب اآلخر.

خذ الزاوية السفلية وقم بطيها بطريقة لتحصل عىل شكل مايس.

بعد ذلك، قم بطي الشكل إىل النصف عن طريق طي الجانب األيرس إىل اليمني، ثم أطِو مرة أخرى إىل 
اليسار لعمل أحد األجنحة.

إطِو الجناح اآلخر إىل الجانب األيرس أيضاً.

إدفع منتصف الرأس وقم بتسويته ليبدو وكأنه رأس طري.

إضغط هنا لرتى كيف تصنع طائر من الورق.

.”Origami Finger Puppet Cat“ إضغط هنا لتعلم كيفية صنع

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
تشري املئة لغة لألطفال إىل التواصل وتؤكد عىل أهمية تزويد األطفال مبئة طريقة ملشاركة تفكريهم حول 

العامل من حولهم. متثل اللغات املئة أيضاً املقدار الالمتناهي من اإلمكانيات التي يتمتع بها كل طفل 
بشكل طبيعي ووجهات نظره الفريدة. يتعلم األطفال بعدة طرق، كام أن توفري اللعب الحر لألطفال 

يشجع عىل إستكشاف إهتامماتهم ويخلق بيئة آمنة. يف هذه النرشة، ستجد أنشطة تساعد طفلك عىل 
مشاركة أفكاره ووجهات نظره.  

األنشطة:                                                                
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

املرح مع الحيوانات

املواد:

حيوانات محشوة

موسيقى

التعليامت:

ضع جميع الحيوانات أمام طفلك ودعه يستكشف.

إجلس مع طفلك، وغِن "ماكدونالد العجوز" معاً وإستخدم الحيوانات كدمى.

غرّي إيقاع األغنية وغِن لجذب إنتباه طفلك. 

.”Old MacDonald“ إضغط هنا لإلستامع إىل

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

    

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
امليش يف الحديقة

التعليامت:

إصطحب طفلك إىل الحديقة املحلية.

دعه يستكشف املكان.

شجع طفلك عىل النظر ومراقبة الطبيعة من حوله.

شجع فضول طفلك ودعه يلمس ويحس األشياء املختلفة يف الحديقة.

تحدث الحقاً مع طفلك عن تجاربه يف الحديقة.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
من أنا 

املواد:

مالبس تنكرية، عىل سبيل املثال: قبعات، أقنعة، أوشحة، مالبس وما إىل ذلك.

التعليامت:

إسأل طفلك ماذا يريد أن يرتدي، وأصنع له زياً بسيطاً.

عىل سبيل املثال: إذا كان طفلك يريد أن يرتدي زي البطل الخارق، ميكنك وضع وشاح عىل ظهره 
والتظاهر بأنه رداء، إذا كان طفلك يريد أن يرتدي زي رجل إطفاء، ميكنك وضع رشيط الصق عىل رسواله 

أو سرتته وأطلب منه التظاهر بأنها بدلة رجل إطفاء.

قدم الدعم لطفلك أثناء لعب األدوار وشجعه  عىل اإلبداع.

دعه يعرض مالبسه لعائلته وأصدقائه، وتخمني ما يرتدي.

إضغط هنا للمزيد من املعلومات عن اللعب التخييل.
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مئة لغة لتواصل األطفال

دع طفلك يأخذ زمام املبادرة أثناء اللعب واإلستكشاف، ميكنك دعمه من خالل الحوار 
واملحادثات البسيطة.

شجع الفضول والتساؤل عند طفلك من خالل طرح األسئلة عليه بدالً من إعطائه إجابات مبارشة.
قدم الدعم لطفلك بأشكال متعددة للتعبري عن الذات، عىل سبيل املثال: من خالل املوسيقى، 

والفن، والرقص، وما إىل ذلك.
إستمع، وراقب وفكر دامئاً أثناء روتينك اليومي مع طفلك.

https://www.youtube.com/watch?v=J-3fHDUmnf0
https://www.origamiway.com/easy-origami-bird.shtml
https://www.thesprucecrafts.com/origami-finger-puppet-tutorial-2540979
https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo
https://www.zerotothree.org/resources/3529-5-ways-to-play-with-empty-plastic-containers
https://handsonaswegrow.com/nature-painting/
https://therapyfocus.org.au/on-the-blog/the-benefits-of-imaginative-play/

