
األطفال من )٤-٦ سنوات(
مترين الكتاب

املواد:

كتب

التعليامت:

إخرت كتاباً يحتوي عىل تكرار للكلامت، عىل سبيل املثال، "القطة يف القبعة".

إقرأ الكتاب بصوت عاٍل  ويف كل مرة تُقال فيها الكلمة املكررة أطلب من طفلك القيام بحركة أو فعل، 

عىل سبيل املثال، إذا كانت الكلمة املكررة هي "قبعة" فعىل طفلك القفز كل مرة تُقال هذه الكلمة.

إستمر يف قراءة الكتاب حتى النهاية وإسأل طفلك مباذا يحس بعد هذا النشاط.

إضغط هنا لقراءة “The Cat in the Hat” بقلم دكتور سوس.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة. 

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
إصابة الحروف عىل الحائط

املواد:

ورق املالحظات

قلم حرب

كرة طرية أو زوجاً من الجوارب امللفوفة

التعليامت:

إلصق 26 ورقة مالحظات عىل الجزء الخلفي من الباب.

أكتب حرفاً مختلفاً عىل كل ورقة.

إعمل خطاً عىل بعد بضعة أقدام من الباب.

إخرت الكلامت التي ترغب يف تهجئتها وحاول أن تصيب جميع أحرف الكلمة التي إخرتتها.

لجعل األمر أكرث صعوبة، إذا فاتتك أحد األحرف إبدأ من جديد.

عندما تقوم بإسرتداد الكرة أو الجوارب، قم بالركض واإلنحناء إللتقاطها مراراً وتكراراً، وهذا جزء من 

التمرين.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
مامرسة الرياضة مهمة لنمو الطفل وتطوره، فهي تساعد عىل تقوية عضالته، وزيادة اإلنتباه والحفاظ عىل 

صحته. يحتاج األطفال إىل مامرسة النشاط اليومي للحفاظ عىل صحة جيدة بشكل عام. ومع ذلك، من 

املهم تشجيع وتحفيز املزيد من النشاط البدين عند األطفال للحفاظ عىل لياقتهم، وتعزيز أسلوب حياة 

نشطة مع تقدمهم يف السن . يف هذه النرشة، سنزودك باألنشطة التي ستشجع طفلك عىل اإلستكشاف 

واللعب.  

األنشطة:                                                                
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

التقاط الفقاعات

املواد:

محلول الفقاعات

ماء

صابون األطباق 

التعليامت:

إصنع محلول الفقاعات و أسكبه يف وعاء.

أنفخ الفقاعات بإتجاه طفلك، سيستمتع طفلك مبشاهدة الفقاعات وهي تطفو وتفرقع.

قد يحاول بعض األطفال الوصول إىل الفقاعات )حسب عمر الطفل(.

ميكن لألطفال األكرب سناً محاولة نفخ الفقاعات أو اإلمساك بها. 

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

   

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
تنطيط كرات البينغ بونغ عىل البطانية 

املواد:

بطانية أو منشفة كبرية

التعليامت:

دع طفلك ميسك بزوايا بطانية أو منشفة.

ضع كرات البينغ بونغ عىل البطانية أو املنشفة وشجع طفلك عىل تنطيط الكرات ألعىل وألسفل.

من املمكن التحرك وتنطيط الكرات يف نفس الوقت. 

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

  

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
متايل البطريق

املواد:

كرة شاطىء أو كرة كبرية

التعليامت:

أطلب من طفلك أن يضع الكرة بني ركبتيه.

شجع طفلك عىل امليش يف أرجاء الغرفة دون إسقاط الكرة.

إجعل هذا األمر أكرث صعوبة من خالل جعله يتخطى بعض الحواجز.

إذا أسقط الكرة، فعليه العودة وبدء اللعبة من جديد.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.
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تحفيز األطفال عىل أن يكونوا نشيطني             

إمنح طفلك الفرصة لتجربة أنشطة مختلفة ودعه يختار ما يحب القيام به وكيفام يريد.
أطلب من طفلك إختيار وتنظيم األنشطة. من املفيد واملحفز أن تكون جزءاً من العملية وتسهل 

تطوير كل من املهارات الحياتية وسلوكيات منط الحياة اإليجابية.
أدُع الجميع للمشاركة يف األنشطة، فهذه إحدى أنجح الطرق لتغيري عادات مامرسة الرياضة 

لطفلك.

https://www.youtube.com/watch?v=wyuMVj2bIJc
https://www.bgca.org/news-stories/2020/April/Staying-Physically-Healthy-and-Active-During-COVID-19?&c_src=idm_cm_googleads&gclid=EAIaIQobChMI4rzEgdyv7gIVxp6zCh1gbQG1EAAYAiAAEgJc3_D_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=TUp2_VAHIrI
https://caringforkids.cps.ca/handouts/pregnancy-and-babies/playtime_with_your_baby
https://handsonaswegrow.com/indoor-activities-toddlers/
https://activeforlife.com/49-fun-physical-activities-to-do-with-kids-aged-2-to-4/?gclid=EAIaIQobChMI8qXbnKOw7gIVj8WGCh0-0wHUEAAYASAAEgK1lPD_BwE

