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أساليب التعلم املختلفة وطفلك
سلسلة  - 4#املتعلمون الحس ّيون

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

التعلم الحيس هو التعلم باملامرسة ،حيث يتم جمع املعلومات وفهمها من خالل اللمس والحركة.
املتعلمون الحس ّيون يرشكون أجسادهم بالكامل لفهم املعلومات الجديدة ،ويفضلون أن يكونوا مشاركني
نشيطني بدالً من مراقبني سلبيني .أفضل طريقة لتحفيز إهتاممهم هي من خالل التجارب الشخصية
واملامرسة العملية واألمثلة امللموسة .يف هذه النرشة ،نقدم األنشطة التي تدعم املتعلمون الحسيّون عىل
تنمية قوتهم وإهتامماتهم.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨ -شهراً )

املواد:

املواد:

التعليامت:

دحرجة الكرة

تحسس بجسدك

كرة

مجموعة من األقمشة ذات ملمس مختلف .عىل سبيل املثال ،منشفة ،قطعة من اللباد ،وشاح حريري،
وما إىل ذلك.

دع طفلك يجلس عىل األرض وساقاه مفتوحتان.

التعليامت:

ضع األقمشة عىل األرض.
إحمل طفلك يف وضع مستقيم (مع وضع يديك تحت ذراعيه) ودع أقدامه تالمس قطعة واحدة من
القامش يف كل مرة.
أجلس طفلك عىل األرض وشجعه عىل إستكشاف األقمشة بيديه.
إذا كان طفلك يف مرحلة الزحف ،دعه يزحف فوق األقمشة.
علّق عىل ما يفعله طفلك وعىل شعوره باألقمشة عىل برشته.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

رمي األشكال

املواد:

رشيط الصق
ورق مقوى بألوان مختلفة
مقص
كرة طرية

التعليامت:

قص الورق املقوى بأشكال مختلفة ،مثل دوائر ،مربعات ،مثلثات ،وغريها.
ألصق هذه األشكال عىل الحائط.
أذكر شكالً وشجع طفلك عىل البحث عنه عىل الحائط ثم رمي الكرة عليه.
تناوبا عىل ذكر األشكال ورمي الكرة.
لجعل هذه اللعبة أكرث صعوبة ،ميكنك لصق األشكال عالياً عىل الحائط أو الوقوف بعيدا ً أثناء رمي الكرة.
ميكنك أيضاً تغيري هذه اللعبة إىل رمي األلوان بدالً من األشكال.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

دحرج الكرة لطفلك أثناء طرح مسألة حسابية ،عىل سبيل املثال =2+2؟ =3-1؟ وما إىل ذلك.
شجع طفلك عىل اإلمساك بالكرة واإلجابة أثناء إعادتها إليك.
لتوسيع نطاق إهتامم طفلك ،مترن عىل مسائل حسابية أخرى.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)
تجربة الحرب الغري مريئ

املواد:

عصري الحامض
وعاء صغري
قطعة من القطن ملفوفة عىل عود
ورق مقوى أبيض
مجفف الشعر

التعليامت:

صب عصري الحامض يف وعاء صغري.
إغمس قطعة القطن يف العصري وإستخدمها "كحرب" للكتابة أو الرسم عىل الورق املقوى األبيض.
أترك العصري يجف متاماً يف الهواء.
سوف يبهت "الحرب" ألنه ترسب إىل الورقة وأصبح غري مريئ.
سخن الورقة بإستخدام مجفف الشعر عىل رسعة منخفضة.
الحظ ماذا سيحدث ،ستظهر كتابتك أو رسمتك وستتمكن من رؤيتها مرة أخرى.
ميكنك اآلن إجراء بعض األبحاث ملعرفة سبب رؤيتك "للحرب" بعد تسخني الورق.
شارك نتائج بحثك مع العائلة واألصدقاء.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)
تحدي الرقص

املواد:

مقطوعات موسيقية بإيقاعات مختلفة
مناديل ورقية

التعليامت:

ضع املناديل عىل أكتاف طفلك وكتفيك.
شغل املوسيقى وأبدأ بالرقص.
التحدي هو الحفاظ عىل املناديل عىل أكتافكم أثناء الرقص.
شغل املوسيقى بإيقاعات مختلفة بني البطيئة والرسيعة.
أطلب من طفلك وضع املناديل عىل أجزاء مختلفة من جسمه لجعل األمر أكرث صعوبة.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

نصيحة اليوم:
زود طفلك بأدوات التعلم العملية ،مثل العداد ،عجينة الطني ،واملكعبات ،وما إىل ذلك.
أدمج األغاين مع األفعال واأللعاب والحركة يف روتني طفلك اليومي.
أرشك طفلك يف األعامل املنزلية وأنشطة الطهي.
قم بدمج فرتات راحة نشطة متكررة أثناء دراسة طفلك لزيادة تركيزه.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

