
األطفال من )٤-٦ سنوات(
أرسم عىل ظهري

التعليامت:

تناوب مع طفلك عىل الرسم عىل ظهر بعضكام البعض باألصابع.

حاول تخمني ما يرسمه الشخص اآلخر.

إبدأ باألشكال، ثم أحرف األسامء واألرقام وأحرف األبجدية وما إىل ذلك.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
فسيفساء من مواد معاد تدويرها 

املواد:

مجموعة من املواد املعاد تدويرها والطبيعية، عىل سبيل املثال: أغطية الزجاجات، الورق املموج، أوعية 
صغرية، عيص، حىص، وما إىل ذلك.

صمغ

ورق سميك

قلم رصاص

التعليامت:

إبدأ بفرز املواد، ضع يف إعتبارك ملمسهم، ألوانهم وأشكالهم.

أرسم ت صميامً للفسيفساء، عىل سبيل املثال: رجل آيل، منظر طبيعي، وما إىل ذلك.

ألصق املواد بدءاً من الخطوط الخارجية للتصميم ثم إمأل الشكل من الداخل.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
التعلم عن طريق اللمس هو أسلوب تعليمي ميتص فيه الطفل املعلومات من خالل اللمس. املتعلمون 

عن طريق اللمس هم فاعلون ومبتكرون يفضلون البناء، والرسم، وتحريك وتفكيك األشياء وإعادة 
تجميعها معاً. اللعب باألشياء أثناء التعلم تساعدهم عىل الرتكيز، ويحتاجون أيضاً إىل فرتات راحة متكررة 

أثناء القراءة أو الدراسة. يف هذه النرشة، نقدم أنشطة من شأنها أن تفيد املتعلمني عن طريق اللمس 
وتساعدهم عىل النجاح.

األنشطة:                                                           
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

اللوحة الحسية

املواد:

كرتون سميك

مواد حسية. عىل سبيل املثال: مفاتيح اإلضاءة، أجراس، سحابات، أزرار، مرآة، وما إىل ذلك

صمغ قوي

التعليامت:

إستخدم غراء قوي للصق املواد الحسية بالكرتون.

شجع طفلك عىل إستكشاف العنارص.

علّق عىل ما يفعله طفلك، وقم بتسمية املواد واألحساسيس التي قد تنتابه عندما يلمسها.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

                        

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
إكتشاف األيدي

املواد:

بطانية صغرية

ألعاب صغرية

التعليامت:

أدُع طفلك إلستكشاف األلعاب بإستخدام يديه.

ضع لعبة واحدة تحت البطانية.

أطلب من طفلك وضع يديه تحت البطانية، وتفحص اللعبة وتخمني ما هي.

إذا مل يستطع طفلك تخمني اللعبة، ضع يديك تحت البطانية وتفحصا اللعبة معاً، مشرياً إىل بعض 
الخصائص التي ميكن أن تحساها بأيديكام.

إسمح لطفلك الوقت للتفكري. 

إضغط هنا للمزيد من األفكار. 

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
أكياس ملونة للضغط عليها

املواد:

صينية كبرية

طالء أحمر، أزرق، وأصفر

3 أكياس سحاب شفافة

رشيط الصق

التعليامت:

ضع لونني مختلفني يف زوايا كل كيس.

أغلق األكياس بإحكام، ثم ألصق األكياس بالصينية.

دع طفلك يضغط ويدفع الدهان بلطف إىل منتصف الكيس، حتى يختلط الدهان.

شجع طفلك عىل مالحظة دمج األلوان معاً وتسمية األلوان الجديدة التي تم صنعها.

ميكن أيضاً إعادة إستخدام الطالء لكتابة الحروف واألرقام أو رسم الصور واألشكال بإستخدام أصابعه.

إضغط هنا لقراءة “Little Blue and Little Red” بقلم ليو ليوين.
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أساليب التعلم املختلفة وطفلك                      
سلسة #2 - التعلم عن طريق اللمس

أرشك طفلك يف األنشطة التي تتضمن اللمس والبناء والتحريك، او الرسم.
القيام بالكثري من األنشطة العملية مثل إنهاء مرشوع فني، أو إجراء تجارب علمية أو متثيل 

القصص.
أخذ فرتات راحة متكررة أثناء فرتات القراءة أو الدراسة.

دمج حاسة اللمس يف التعلم. عىل سبيل املثال، إمنح طفلك كرة الضغط للضغط عليها يف 
املدرسة.

الحد من املشتتات البرصية والسمعية يف بيئة تعلم طفلك.

https://sensory-processing.middletownautism.com/sensory-strategies/strategies-according-to-sense/tactile/tactile-activities-all-ages/
https://keeptoddlersbusy.com/paper-mache-projects-for-kids/
https://theimaginationtree.com/sensory-play-activities-babies/
https://handsonaswegrow.com/indoor-activities-toddlers/
https://www.youtube.com/watch?v=91ZmDCXlxAA

