
األطفال من )٤-٦ سنوات(
الكل مرحب به

املواد:

ورق

أقالم تلوين أو ماركرز 

التعليامت:

إضغط هنا لإلستامع إىل “All Are Welcome” من أطفال برنامج تقوية األطفال يف سن الدراسة.

 أثناء قراءة القصة، تحدث مع طفلك عن املجتمع.

بعد قراءة القصة، أطلب من طفلك أن يرسم مجتمعه )األماكن التي يحب زيارتها، مدرسته، الحدائق، وما 
إىل ذلك(. 

 .”Flags of the World Memory Game“ إضغط هنا لتعلم كيفية لعب

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
قاموس

املواد:

ورق

قلم حرب

كباسة الورق

التعليامت:

إبحث عن كيفية قول "شكراً" و "مرحباً" بلغات مختلفة.

أكتب كلمة "شكراً" و "مرحباً" عىل قطعتني منفصلتني من الورق.

تحت كلمة "شكراً" أكتب الكلمة بلغات مختلفة. مثل "غراسيس" باإلسبانية.

تحت كلمة "مرحباً" أكتب الكلمة بلغات مختلفة. مثل "ين هاو" بالصينية.

إسأل أفراد عائلتك أو أصدقائك عام إذا كانوا يعرفون قول "شكراً" و "مرحباً" بلغات مختلفة، ثم أكتبهم.

قم بتدبيس األوراق معاً إلنشاء قاموس خاص بك.

إضغط هنا لتعلم كيفية قول "شكراً" يف لغات مختلفة.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
كتب التنوع تدور حول التعرف عىل ما يجعلك مميزاً، ومعرفة من أنت، وتّفرد كل من حولك )العائلة، 

األصدقاء، وأولئك الذين يف املجتمع األكرب(. تعليم األطفال كيفية التعرف عىل التنوع وتقبله أمر 
رضوري لنموهم الصحي، ويساعد األطفال عىل أن يكونوا أكرث تقبالً لآلخرين وألنفسهم، ولنقاط قوتهم 
وتحدياتهم. يف هذه النرشة، ستجد كتباً وأنشطة تعلم طفلك أشياء جديدة عن املجتمعات وثقافاتهم. 

األنشطة:                                                                     
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

املوسيقى يف كل مكان 

املواد:

موسيقى 

التعليامت:

إجلس مع طفلك وإستمع معاً إىل موسيقى من دول مختلفة وبلغات مختلفة.

شجع طفلك عىل الرقص عىل املوسيقى وإنضم إليه وقم بالحركات معاً.

عندما يستمع طفلك إىل املوسيقى بلغات وثقافات مختلفة، سيفهم بشكل أسايس أن كل يشء وكل 
شخص مختلف وفريد. 

.”The More We Get Together“ إضغط هنا لإلستامع

 

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
الكتاب العائيل

التعليامت:

إضغط هنا لإلستامع إىل معلامت رعاية األطفال يقرأن "الكتاب العائيل".

إجلس مع طفلك وإقرأ الكتاب معاً.

أثناء قراءة القصة، تحدث حول اإلختالفات والتشابه بني عائلتك والعائالت األخرى.

بعد اإلنتهاء من القصة، غنوا أغنية "عائلة األصابع" معاً. 

إضغط هنا لقراءة “We Are Different, We Are The Same” بقلم بويب جني  كايتس.    

  

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
ما الذي يجعلنا مميزين؟ 

املواد:

صور من مجالت وصحف

التعليامت:

إضغط هنا لقراءة "ما الذي يجعلنا مميزين"  بقلم دكتور جيليان روبرتز.

إجلس مع طفلك وأقرأ الكتاب معاً.

أنظر إىل الصور املوجودة يف الكتاب وتحدث عن األشخاص املختلفني الذين تراهم.

بعد اإلنتهاء من القراءة، أنظر معاً إىل صور املجالت أو الصحف وتحدث مع طفلك عن الخصائص 
املختلفة والفريدة لكل شخص، مثل الشعر والبرشة وألوان العني والطول وما إىل ذلك.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076
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الكتب التي تساعد األطفال عىل فهم 
التنوع واإلختالف 

تحدث مع طفلك حول التنوع ومناهضة العنرصية.
إقرأ مع طفلك الكتب والقصص التي تقدم التنوع العرقي والثقافات املتنوعة.

إجب عىل أسئلة طفلك بهدوء وإستعمل عبارات لغوية مناسبة.
إحرتام اآلخرين. علم طفلك أن كل مجموعة عرقية تضم أشخاصاً يؤمنون بأمور مختلفة 

ويترصفون بطرق مختلفة.  

https://www.youtube.com/watch?v=ax6eXqj7Hdc
https://www.planesandballoons.com/2020/05/05/flags-of-the-world-memory-game-for-kids/
https://www.youtube.com/watch?v=w3RnrfVaYAs
https://www.naturespath.com/en-ca/blog/14-activities-kids-learn-different-cultures/
https://www.youtube.com/watch?v=RPnx_sahIcc
https://www.youtube.com/watch?v=YRtUTn8_9XU
https://www.youtube.com/watch?v=G6k7dChBaJ8
https://www.youtube.com/watch?v=oY6MNqyjj3M
https://www.youtube.com/watch?v=0OgYf8hDlcQ
https://keeptoddlersbusy.com/diversity-activities-for-kids/

