
ألطفال من )٤-٦ سنوات(
جمع الحىص 

املواد:
كيس

ماء

وعاء

ورق

قلم حرب

التعليامت:
إذهب يف نزهة مع طفلك بالقرب من بحرية أو حديقة وإجمع بعض الحىص بأشكال وألوان مثرية.

بعد العودة إىل املنزل إغسلها وجففها.

دع طفلك يستكشف الحىص ويالحظ األمناط والخطوط واأللوان املوجودة عليها.

حرض وعاًء مملوًء باملاء.

إغمس الحىص باملاء والحظ كيف تشتد ألوانها وأمناطها.

شجع طفلك عىل فرز الحىص حسب األلوان واألحجام أو أي خصائص أخرى يختارها.

إضغط هنا لعمل لعبة الذاكرة الطبيعية.

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
إختبار الطوب العشبي                                                                                                                                          

املواد:
طوب

وعاء

ماء

وعاء الفطرية

بذور العشب

دفرت مالحظات

قلم حرب

التعليامت:
إنقع الطوب يف وعاء من املاء طوال الليل.

يف اليوم التايل، ضع الطوب يف وعاء الفطرية يف مكان مشمس.

صب املاء عىل الطوب حتى ينغمر يف حوايل نصف بوصة من املاء.

رش بذور العشب فوق الطوب.

راقب كيف تتغري بذور العشب عىل مدار األيام. تأكد من أن الطوب دامئاً مغموراً يف نصف بوصة من 
املاء.

أكتب مالحظاتك يف الدفرت، تاريخ زرع البذور، كم مرة أضفت املاء إىل وعاء الفطرية، الوقت الذي بدأت 
فيه بذور العشب يف اإلنبات، وما إىل ذلك.

إبحث ملاذا ميكن لبذور العشب أن تنمو يف بيئة أقل مثالية، مثل الطوب.

شارك نتائجك مع أصدقائك وعائلتك.

إضغط هنا للتعلم بالخارج وأنشطة طبيعية.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
الرتبة هي العنرص الرابع للطبيعة الذي سرنكز عليه يف هذه السلسلة. الرتبة هي الطبقة الخارجية 

لكوكب األرض وتتكون من الصخور املتكرسة واملواد العضوية واملاء والهواء. متاماً مثل الهواء واملاء والنار، 
فإن الرتبة تحيط بنا يف كل مكان من حياتنا اليومية. يوفر اللعب بالرتبة لألطفال إمكانيات ال حرص لها 
للتجربة والتعلم واملرح. كلام تعرفوا أكرث عىل العامل الطبيعي، كلام زادت رغبتهم يف إحرتامه وحاميته. 
تقدم هذه النرشة أنشطة من شأنها أن تساعد طفلك عىل بناء روابط قوية بالرتبة وإستكشافها بيديه 

العاريتني وعقله الفضويل.

األنشطة:                                             
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

إستكشاف الطبيعة
املواد:
بطانية

التعليامت:
ضع بطانية عىل العشب بالخارج.

شجع طفلك عىل إستكشاف محيطه.

إنتبه ملا يثري إهتاممه ودعه يلمس العيص والعشب وما إىل ذلك.

إذا أظهر طفلك إهتامماً، دعه يستكشف الرتاب أو الرمل، صف له خصائصه )امللمس، الرائحة، اللون، وما 
إىل ذلك(.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

                  

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
صنع فطرية من الوحل

املواد:
ماء

تراب

عيص

أشياء طبيعية، مثل حىص صغرية، أصداف، ورق شجر، عشب أو ورود

قالب مافن قديم

التعليامت:
إذهب مع طفلك لجمع الزهور والحىص والعيص واألصداف.

ضع املاء والرتاب والعيص واألشياء الطبيعية يف األوعية عىل األرض.

شجع طفلك عىل مأل قالب املافن ببعض الرتاب واملاء.

ساعد طفلك عىل مزج الرتاب واملاء جيداً بإستخدام يديه أو العصا، حتى تحصل عىل قوام الطني.

أطلب من طفلك تزيني فطرية الطني بالعنارص الطبيعية التي قمتم بجمعها.

إضغط هنا لقراءة “The Earth Book” بقلم تود بار.

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
الطالء بالطني

املواد:
أكواب بالستيكية

تراب

ماء

عصا البوظة

ورق

صينية الخبز

رشيط الصق

فرشاة قدمية

التعليامت:
إذهب يف نزهة مع طفلك وأحرض معك أكواب بالستيكية.

قم بزيارة أماكن مختلفة وأجمع عينات من الرتاب من كل مكان.

أطلب من طفلك أن يصنع الطني بوضع املاء والرتاب يف كل كوب مع التحريك حتى يصبح سائالً مثل 
الطالء.

ألصق ورقة عىل صينية الخبز.

شجع طفلك عىل عمل لوحة فنية بإستخدام طالء الطني الذي صنعه.

ميكن لطفلك أيضاً الطالء بأصابعه أو بأدوات أخرى، مثل إسفنجة أو عصا أو مشط قديم أو شوكة، وما 
إىل ذلك.

عند اإلنتهاء، أعد الطني مرة أخرى إىل األرض.

إضغط هنا لإلستامع إىل “Stuck in the Mud” بقلم جني كالرك.

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076
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التواصل مع عنارص الطبيعة       
سلسلة #4 - الرتبة

يبلغ عمق القرشة األرضية 40 كم وتحتوي عىل كل أشكال الحياة املعروفة يف الكون.
قرشة األرض مليئة بالصخور واملعادن التي تغني الرتبة لتنمو النباتات وتدعم الحياة.

الرتبة حيّة فهي مليئة بالبكترييا والفطريات والطحالب والكائنات الدقيقة األخرى، وبدون هذه 
الكائنات لن تكون الرتبة خصبة.

هناك مئات املاليني من امليكروبات يف غرام واحد من الرتبة.

https://rhythmsofplay.com/diy-nature-memory-game/
https://rhythmsofplay.com/forest-school-outdoor-learning-and-nature-activities-for-kids/
https://hikeitbaby.com/blog/simple-outdoor-activities-for-infants/
https://www.youtube.com/watch?v=lpEc5nHqO2c
https://www.youtube.com/watch?v=R-7mlq2JVBY

