
األطفال من )٤-٦ سنوات(
خلط األلوان!

املواد:

كريم الحالقة

األلوان األساسية. عىل سبيل املثال: األزرق، األصفر واألحمر

3 أوعية

التعليامت:

إمأل كل وعاء بكريم الحالقة.

ضع لوناً مختلفاً من الطالء يف كل وعاء.

بعد ذلك، أضف لون طالء آخر إىل الوعاء، عىل سبيل املثال، األزرق واألصفر.

دع طفلك يخلط األلوان، معاً، الحظ اللون الجديد الذي تم صنعه. عىل سبيل املثال، أخرض!

أكمل هذه العملية يف األوعية األخرى، سوف يتذكر طفلك األلوان األساسية ويتعلم األلوان الثانوية.

”.Colour Changing Rose Experiment“ إضغط هنا لتجربة

  

األطفال من )٦-١٢ سنة(
دروس يف الحياة

املواد:

ورق أو دفرت مالحظات

قلم رصاص

أقالم تلوين

التعليامت:

يف دفرت املالحظات، فكر يف كل يوم، عىل سبيل املثال:

ما هي األشياء التي أنت ممنت لها اليوم؟

ما هو الخطأ الذي إرتكبته اليوم وماذا تعلمت منه؟

ما هو الهدف أو التحدي الذي لديك هذا األسبوع؟ كيف ستحقق هذا؟

ميكنك رسم صور ملشاعرك التي مررت بها طوال اليوم.

إستمر يف هذه العملية عىل مدار الشهر أو السنوات. بشكل دوري، فكر مرة إخرى يف ما كتبته.

فكر يف كيف كربت وماذا تعلمت.

إضغط هنا لتعلم كيفية

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
يالحظ األطفال بيئتهم بإستمرار ويتعلمون ويطبقون معرفتهم يف املواقف املستقبلية. مع منو طفلك، 

ستالحظ إكتسابه للمهارات، التي ستدعم تعلمه حتى يكتسب مهارات أحدث. سوف يزحف طفلك، ويف 
النهاية سيستخدم هذه املهارات الحركية للوقوف وامليش والركض! ستزودك هذه النرشة باألنشطة التي 

ستشجع طفلك عىل تطبيق معرفته يف املواقف الجديدة وفرص التعلم.

األنشطة:                                                     
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

دعونا نسري معاً!

املواد:

مشاية أطفال، صندوق، أو كريس صغري

التعليامت:

من الطبيعي أن يحرك طفلك رجليه مبجرد حمله يف وضع مستقيم.

إحمل طفلك ودع قدميه تالمس األرض. إبدأ بامليش والحظ طفلك يحرك رجليه للميش.

بعد ذلك، أعِط طفلك مشاية أطفال أو صندوقاً أو كرسياً يتىكء عليه ومييش معه.

عندما يتقن طفلك هذه املهارات، سيستخدم معرفته السابقة إلتخاذ الخطوة التالية يف امليش بشكل 
مستقل. شجعه عىل الوقوف وامليش نحوك.

تذكر أن طفلك قد يسقط عدة مرات، ولكن بعد التمرين، سيميش يف النهاية.

إضغط هنا لتعلم طرق لتشجيع طفلك عىل بدء امليش.

    

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
تسلق القضبان

التعليامت:

دع طفلك يشارك يف اللعب املحفوف باملخاطر، من خالل إصطحابه إىل الحديقة وتسلق القضبان.

دع طفلك يراك وأنت تتسلق القضبان من خالل الوصول، واإلمساك، والسحب ألعىل.

راقب طفلك يتقن التوازن واملهارات الحركية.

سوف يتعلم طفلك من خالل التجربة والخطأ، ويكتسب الثقة.

إضغط هنا لتعلم كيفية صنع مسار عقبات لطفلك.

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
أشكال ممتعة!

املواد:

ورق، مقطع إىل 20 مربع

ماركرز

مقص 

التعليامت:

عىل مربعات الورق، أرسم أزواجاً من نفس الشكل )مربعان، دائرتان، مستطيالن وما إىل ذلك.(

أمزج ترتيب البطاقات، وضعها عىل الطاولة، رأساً عىل عقب.

إبدأ لعبة املطابقة. أطلب من طفلك قلب مربعني للعثور عىل مجموعة متطابقة من األشكال. تناوبا يف 
األدوار، وإستمر يف ذلك حتى تتطابق جميع األشكال.

إضغط هنا لتعلم كيفية صنع لعبة مطابقة الصور.
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تطبيق املعرفة السابقة عىل املواقف 
الجديدة

دع طفلك يستكشف اللعب املحفوف باملخاطر، والتعلم أثناء التحقيق يف املواقف الجديدة.
شجع طفلك عىل مامرسة األلعاب التي تتحدى عقولهم وذاكرتهم، عىل سبيل املثال: أحجية 

الصور املقطوعة، لعبة الجينغا، الشطرنج، وما إىل ذلك.
دع طفلك يقرأ كتاباً ، ولعمل استنتاجات وتنبؤات حول ماذا سيحدث بعد ذلك يف الرواية.

http://homegrownfriends.com/home/color-changing-rose-experiment-little-blue-little-yellow-activity/
https://happyhooligans.ca/diy-jigsaw-puzzles/
https://www.teachinglittles.com/7-activities-to-teach-your-baby-or-toddler-to-walk/
https://www.howtorunahomedaycare.com/articles/indoor-obstacle-course-for-all-ages/
https://www.lauraradniecki.com/how-to-make-a-diy-photo-memory-match-game/

