
األطفال من )٤-٦ سنوات(
تخمني أصوات اآلالت املوسيقية 

املواد:

ورق

قلم رصاص

 التعليامت:

.”Guess the Sound“ :إضغط هنا وأدعو طفلك للعب إختبار املوسيقى

أوقف الفيديو وسِم اآلالت املوجودة يف الصورة.

شغل الفيديو وساعد طفلك عىل التعرف عىل اآلالت التي يسمعها.

شجع طفلك عىل كتابة إسم كل آلة ورسمها بجانب إسمها.

إستمع إىل أنواع املوسيقى املختلفة وشجع طفلك عىل التعرف عىل اآلالت التي يسمعها.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
إصنع غيتار خاص بك

املواد:

صندوق مناديل أو صندوق أحذية بدون غطاء.

أربطة مطاطية )سامكات مختلفة(

التعليامت:

إستخدم صندوق املناديل أو صندوق األحذية لعمل الغيتار.

قم بلف أربعة إىل ستة أربطة مطاطية عىل الجانب الطويل من الصندوق وأترك مسافة بني كل ربطة.

أعزف عىل اآللة عن طريق سحب األربطة.

هل األربطة املطاطية السميكة تصدر أصواتاً مختلفة عن األربطة الرفيعة؟

إجمع 2-3 أربطة مطاطية معاً. هل لها نفس الصوت كاألربطة املفردة؟

جرب طرق أخرى لعمل أصوات باألربطة املطاطية وأنىشء لحناً خاصاً بك.

أدعو أفراد العائلة إىل حفلتك املوسيقية.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
تظهر األبحاث أن التعرض للموسيقى منذ الطفولة املبكرة يساعد األطفال عىل تطوير لغتهم، وتوسيع 

مفرداتهم، وتقوية مهاراتهم اإلجتامعية والعاطفية، وتدعم جميع مجاالت النمو األخرى. ميكن أن تساعد 
البيئة املوسيقية الغنية يف الرتفيه عن األطفال وأيضاً تدعمهم يف إكتساب القدرات املوسيقية األساسية. يف 

هذه النرشة، ستجد أنشطة من شأنها أن تشجع طفلك عىل إتقان مهاراته املوسيقية وتجربة املوسيقى. 

األنشطة:                                             
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

أغنية سخيفة

التعليامت

."Twinkle, Twinkle Little Star" إخرت لحناً مألوفاً لطفلك، مثل

إستخدم نفس اللحن لتغني عام يحدث من حولك. عىل سبيل املثال: ما تراه خارج النافذة، لعبة طفلك 
املفضلة، أفراد األرسة وما إىل ذلك.

إستخدم الفكاهة عند أضافة مقاطع جديدة.

إضغط هنا للمزيد من املوسيقى لطفلك.

    

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
اللعب باألوشحة

املواد:

وشاحان

التعليامت:

.”Wave Your Scarves Together“ إضغط هنا لإلستامع إىل

إمسك األوشحة، إستمع إىل كلامت األغنية، وقم بعمل الحركات.

إسأل طفلك عن إقرتاحاته أيضاً.

ميكنك إستخدام األوشحة ألغاٍن أخرى.

إضغط هنا للمزيد من األغاين.

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
ألوان املوسيقى

املواد:

ورق

ماركرز أو أقالم تلوين

مصدر للموسيقى

التعليامت:

أخرب طفلك أنه سريسم ألوان املوسيقى.

إضغط هنا لإلستامع إىل املوسيقى.

أطلب من طفلك أن يغلق عينيه ويستمع إىل املوسيقى ويفكر يف األلوان التي يسمعها.

شجع طفلك عىل رسم صورة بإستخدام األلوان التي يسمعها أثناء اإلستامع إىل املوسيقى.

ألفت إنتباهه إىل اإليقاع والنغمة.

إستخدم مقطوعات موسيقية أخرى ملزيد من الرسومات.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.
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طرق لخلق بيئة موسيقية لألطفال 

إستمع إىل املوسيقى أو إصطحب طفلك لحضور حفالت موسيقية حيّة.
شارك شغفك باملوسيقى مع طفلك.

إصنع موسيقى مع طفلك.
إلعب ألعاب موسيقية.

إصنع آالت موسيقية من مواد معاد تدويرها.

https://www.youtube.com/watch?v=tb0gHAzpQPE
https://empoweredparents.co/music-games-for-kids/
https://www.andnextcomesl.com/2015/02/50-music-activities-for-kids.html
https://www.youtube.com/watch?v=wk4KHNJjpjQ
https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/infants-toddlersactivities-musical-activities/
https://www.youtube.com/watch?v=HvnQP2z7Z9M
https://www.youtube.com/watch?v=t-GDn2xvFQQ&list=PLxy3FiYN121SrYgYDV-Rid32jq1QLLON7
https://www.youtube.com/watch?v=2KIcg8OCM70
https://www.atlasmission.com/blog/10-music-movement-activities-energize-preschooler/

