
 

األطفال من )٤-٦ سنوات(
رقصة أجزاء الجسم 

املواد:
موسيقى

التعليامت:
قم بتشغيل املوسيقى وإبدأ بالرقص. سِم جزءاً من الجسم. عىل سبيل املثال، "فم" واصل الرقص بتجعيد 

الشفاه، أو تحريك األلسنة، وما إىل ذلك.

إنتظر بعض الوقت وإستمر يف تسمية أجزاء مختلفة من الجسم.

شجع طفلك عىل عمل حركات رقص مع الجزء الذي تم تسميته.

ميكن التناوب عىل تسمية أجزاء الجسم وعمل حركات الرقص.

أدُع أصدقائك أو أفراد عائلتك اآلخرين لإلنضامم إىل الرقص.

إضغط هنا للمزيد من املعلومات واألنشطة.

  

األطفال من )٦-١٢ سنة(
أغنية الكوب

املواد:
كوب بالستيك

التعليامت:
تعلم األنشودة التالية:

Clap, clap, tap-the-cup, clap, up, down

Clap, grab, hand, down, switch, hand, down.i

إبدأ ببطء، أضف بعض اإلفعال إىل األنشودة.

إضغط هنا ملشاهدة اللعبة.

تدرب عىل تسلسل الكأس ببطء يف البداية، ثم أرسع قليالً.

مبجرد أن تتقن الحركات، أضف أغنية إليها.

لجعل األمر أكرث صعوبة، إلعب أغنية الكأس هذه مع أصدقائك أو عائلتك وهم ميررون الكأس حول 
الطاولة.

أي شخص يرتكب خطأً يخرج من الدائرة بينام يستمر الالعبون املتبقون باللعب حتى يتبقى فائز واحد 
فقط.

إضغط هنا ملشاهدة لعبة اإليقاع باألكواب.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
تقدم املوسيقى البهجة والتجارب السارة لنا جميعاً.  كام أنها أداة تعليمية قوية لألطفال. تعزز األنشطة 

التي تتضمن املوسيقى والغناء مهارات اإلستامع والتمييز الصويت، وتوسع املفردات واللغة، وتحسن 
الذاكرة، وتدعم األطفال يف تصنيف وفهم عواطفهم، وتعزز مهارات الرياضيات، وتشجع النهج اإلبداعي 
لحل املشاكل، وتفيد الصحة العامة لألطفال. يف هذه النرشة، سنقدم أنشطة من شأنها إرشاك طفلك يف 

إستكشاف وإكتشاف عامل املوسيقى الغني.

األنشطة:                                                    
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

أصوات اآلالت
املواد:

اآلت موسيقية مختلفة 

التعليامت:
إجمع بعض اآلالت البسيطة مثل الطبلة، أو الخشخيشة، أو الجرس.

شجع طفلك عىل إستكشافهم واإلستامع إىل األصوات املختلفة التي تصدرها.

قم بتسمية اآلالت واألصوات التي تصدرها.

إلعب مع طفلك وإستكشف معاً مستويات األصوات املختلفة لكل آلة.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
الرسم عىل اإليقاع

املواد:
طالء

عيدان البوظة

لوحة طالء قامشية

صحف

موسيقى 

التعليامت:
قم بتغطية الطاولة أو مساحة أرضية كبرية بالصحف.

أعرص بعض الطالء عىل لوحة القامش وشغل املوسيقى. إخرت قطعة موسيقية بإيقاع واضح وثابت.

شجع طفلك إلستخدام عيص البوظة للتلوين عىل لوحة القامش عىل إيقاع املوسيقى.

ميكنك تغيري املوسيقى لرتى كيف سيستجيب طفلك لإليقاع الجديد.

إنتظر حتى يجف الطالء وعلق اللوحة عىل الحائط. 

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
رقصة الرجل اآليل 

املواد:
عيص البوظة

ماركر

وعاء

موسيقى 

التعليامت:
تبادل األفكار مع طفلك حول الطرق العديدة التي ميكن أن تتحرك بها الروبوتات.

ساعد طفلك عىل كتابة ورسم كل حركة رقص عىل عصا.

ضع العيص يف وعاء.

شغل املوسيقى وأطلب من طفلك أن يأخذ من الوعاء عصا، لتكون أول حركة لرقصة الروبوت.

أرقص مع طفلك وهو يؤدي حركة الرقص األوىل.

خذ عصا أخرى من الوعاء وأضف الحركة الجديدة إىل رقصك.

إستمر يف إضافة حركات جديدة إىل رقصة الروبوت.

ميكن التناوب عىل إعطاء أوامر حركة رقص.

أدُع أفراد األرسة اآلخرين لإلنضامم إىل الرقص.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.
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التعلم من خالل عزف 
املوسيقى                    

إكتشف األنواع املختلفة من املوسيقى، عىل سبيل املثال: موسيقى البوب، والكالسيكية، 
والشعبية، وما إىل ذلك.

قم بتأليف أغاٍن مرحة وسخيفة ميكنك أنت وطفلك غنائها معاً أثناء تنظيف األسنان أو التنظيف 
أو اإلستعداد للمدرسة.

إصنع اآلت موسيقية بإستخدام مواد معاد تدويرها.
أرشك طفلك يف ألعاب القافية، حيث ميكن لألطفال الصغار العثور عىل كلامت مقفاة واألطفال 

األكرب سناً عىل تأليف قصائدهم.

https://empoweredparents.co/music-games-for-kids/
https://www.youtube.com/watch?v=cFBVpYv2ViE
https://www.youtube.com/watch?v=e43WMJ7q4wY
https://icebreakerideas.com/music-games-for-kids/#Music_Games_for_Middle_School
https://www.scholastic.com/parents/school-success/learning-toolkit-blog/play-little-tune-me.html
https://www.mother.ly/child/10-music-activities-for-toddlers-preschoolers/
https://teaching2and3yearolds.com/music-and-movement-activities-for-toddlers-and-preschoolers/

