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التواصل مع عنارص الطبيعة
سلسلة  - 3 #النار

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

للنار فوائد جمة للبرشية .عندما تعلم أسالفنا كيفية صنع النار والتحكم فيها ،متكنوا من التطور والتكيف
مع املناخات الباردة .تُستخدم النار لطهي الطعام والتدفئة وتصنيع األدوات والتحكم يف الرتبة .تنظر
العديد من الثقافات إىل النار كرمز للحكمة واملعرفة والتغيري .حتى يومنا هذا ،يستمتع الناس بالتجمع
حول النار ،يتناقلون القصص والرقصات والذكريات من املايض .يف هذه النرشة ،نقدم أنشطة ميكن أن
تساعد طفلك عىل فهم النار والتعجب منها وإحرتامها.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )
أرسع ،أرسع بقيادة سيارة اإلطفاء

املواد:

سيارة إطفاء
قبعة رجل اإلطفاء (إختياري)

التعليامت:

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

نار وهواء

املواد:

شمعة

جرة زجاجية
قداحة

التعليامت:

نحن بحاجة إىل تنفس الهواء من أجل البقاء عىل قيد الحياة .إسأل طفلك عام سيحدث إذا مل يكن هناك
هواء.

إجلس مع طفلك وتظاهرا بأنكام رجال إطفاء تقودان عربة األطفاء.
قم بغناء أغنية “ ”Hurry, Hurry Drive the Firetruckببطء أثناء متثيلها.
إعمل تعابري وجه وأفعال مختلفة لتتناسب مع كلامت األغاين.
شجع طفلك عىل تقليدك أثناء الغناء.

أشعل شمعة وأطلب من طفلك وضع جرة زجاجية فوق الشمعة املضاءة.

إضغط هنا لإلستامع إىل “.”Here Comes the Fire Truck

راقب ماذا سيحدث لشعلة الشمعة .يستغرق األمر بضع ثوانٍ ثم تنطفىء.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

ألعاب نارية يف جرة

املواد:

جرة زجاجية فارغة
وعاء
شوكة
زيت الطهي
ماء
ملون الطعام

التعليامت:

إمأل ¾ جرة فارغة باملاء.
ضع يف الوعاء  3مالعق كبرية من الزيت.
دع طفلك يختار ملون طعام ويضيف بعض القطرات إىل الزيت ،ميكنه إستخدام العديد من األلوان لعمل
مشهد ملون.
أطلب من طفلك تحريك الزيت بالشوكة لتحويل ملون الطعام إىل كرات صغرية.
صب الزيت بعناية يف جرة املاء وشاهد قطرات األلوان ترسل لهباً يف املاء.
إضغط هنا لإلستامع إىل “.”Firecrackers Finger Family

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)
نار يف كيس

املواد:

أخرب طفلك أن النار متشابهة إىل حد كبري :تحتاج النار أيضاً إىل الهواء "للبقاء عىل قيد الحياة".

إرشح لطفلك أن الجرة مليئة بالهواء رغم أننا ال نستطيع رؤيته فاللهب "يتنفس" الهواء ،وعندما يستهلك
كل الهواء داخل الجرة ينطفىء.
إضغط هنا للتعرف عىل علوم حرائق الغابات.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

طفاية حريق صناعة بيتية

املواد:

زجاجة صودا فارغة
 5مالعق طعام خل
نصف ملعقة طعام بايكنغ صودا
شمعة

التعليامت:
أشعل الشمعة

صب الخل يف الزجاجة وأضف البايكنغ الصودا .سيفور املزيج.
أمسك الزجاجة جانباً بالقرب من الشعلة لخروج الغاز ،تأكد من عدم ترسب أي سائل.
ماذا سيحدث للشعلة.
يتفاعل البايكنغ الصودا والخل لتكوين ثاين أكسيد الكربون ،وهو غاز أثقل من األوكسجني .عندما
"يخرج" من الزجاجة ،فأنه يدفع األوكسجني بعيدا ً عن الشمعة .وال تستطيع النار أن تحرتق لعدم وجود
األوكسجني.
إضغط هنا ملشاهدة طعام وألعاب نار املخيم.

كيس كبري بسحاب
قشة الرشب
ورق شفاف برتقايل أحمر وأصفر مقطع إىل قطع صغرية
قلم تحديد دائم أحمر وأسود

التعليامت:

أطلب من طفلك أن يرسم نارا ً عىل الجزء الخارجي من الكيس بإستخدام أقالم التحديد.
ضع بعضاً من الورق امللون يف الكيس عىل أن تكون لهباً.
أدخل قشة الرشب يف الكيس ،مع إبقاء نصفها يف الخارج.
أقفل الكيس عىل جانبي قشة الرشب.
شجع طفلك عىل النفخ يف "ألسنة اللهب" من خالل قشة الرشب والحظ كيف ترتفع األوراق امللونة من
أسفل الكيس.
أخرج الهواء املتجمع يف الكيس وكرر النفخ ملحاولة تحريك األوراق.
إضغط هنا لإلستامع إىل “ ”Pete the Cat: Firefighter Peteبقلم جاميس دين.

حقائق مثرية عن النار
النار هي العنرص الطبيعي الوحيد الذي يستطيع البرش إنتاجه بأنفسهم.
البرش هم الوحيدون الذين يعرفون كيفية إستخدام النار والتحكم فيها.
األرض هي الكوكب الوحيد الذي ميكن أن تشتعل فيه النار ،عىل الكواكب األخرى املعروفة ال
يوجد أوكسجني ٍ
كاف إلشعال النار.
يف ثقافات السكان األصليني ،تعمل النار عىل تجديد األرض وتحسني نظم البيئة.
نتذكر حب الناس وتضحياتهم بحرق الشعلة األبدية.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

