VIRTUAL CHILDCARE
PARENT SUPPORT
SERVICES

VOLUM E #178

تفتح أزهار الربيع

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

الربيع ميلء بالفرص لتعلم حقائق مثرية لإلهتامم حول الطبيعة ،من املراحل املثرية لنمو النبات والحيوان،
إىل األلوان الجديدة التي تظهر مع تغري املوسم ،وأشياء كثرية ممتعة ميكن إكتشافها .إستكشاف العامل
الطبيعي يلهم طفلك الدهشة والفضول من خالل مشاهدة العشب ينبت من األرض ،أو تفتح براعم
الزهور امللونة ،أو فراشة تحلق يف رحلة .يف هذه النرشة ،ستجد أنشطة عملية تساعد طفلك التعرف عىل
التغيريات املوسمية من حوله.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )

كيس حيس ربيعي

املواد:

كيس بسحاب
رشيط الصق
أشياء براقة صغرية خرضاء أو صفراء
ملصقات فوم :طيور ،فراشات ،خنافس ،نبات أو أعشاب ،وما إىل ذلك.
زهور وأوراق الشجر (طبيعية او زائفة)

التعليامت:

ضع جميع األشياء يف كيس بسحاب ثم أضف املاء.
إستخدم الرشيط الالصق إلغالق الكيس.
ضع الكيس أمام طفلك ودعه يستكشف.
صف األشياء التي يلمسها طفلك بأصابعه .عىل سبيل املثال" :أنظر ،هذه فراشة...ورقة خرضاء" وما إىل
ذلك.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

إستكشاف الريح

املواد:

وشاح خفيف الوزن

التعليامت:

إصطحب طفلك للخارج ودعه ميسك وشاحاً يف يده.
إسأل طفلك كيف بإمكانه جعل الوشاح يتحرك.
دع طفلك يجرب الركض بالوشاح ،التلويح به ،إسقاطه عىل األرض وما إىل ذلك.
شجع طفلك عىل الوقوف دون حراك واإلمساك بالوشاح.
إرشح لطفلك أنه يوجد يف الربيع أياماً عاصفة أحياناً وال نشعر بها.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)
صائد الشمس امللون

املواد:

ورق شمع
ورق شفاف ملون
صمغ أو رشيط الصق
فرشاة
 4عيص البوظة
خيط
مقص

التعليامت:

لصنع اإلطار ساعد طفلك عىل لصق عيص البوظة معاً.
أطلب من طفلك أن يقص مربعاً من ورق الشمع بنفس حجم اإلطار.
دع طفلك يلصق قطعاً مختلفة من األوراق امللونة عىل ورقة الشمع.
ساعد طفلك عىل لصق ورقة الشمع عىل اإلطار.
دع طفلك يستخدم قطعة من الخيط لتعليق صائد الشمس.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
نغامت ريح الربيع

املواد:

أكواب ورق
طالء
فرشاة
خرز (أحجام وأشكال وألوان مختلفة)
قشات رشب ملونة
خيط
مقص
قلم رصاص
أداة لعمل الثقوب
أجراس صغرية أو أزرار

التعليامت:

إضغط هنا للحصول عىل أفكار حول كيفية صنع نغامت الريح.
قم بطالء الكوب كام تحب وأتركه يجف.
قص  5قطع من الخيوط بأطوال مختلفة.
إقطع قشات الرشب بأحجام مختلفة.
أدخل الخرز وقطع من قشات الرشب يف الخيط .ميكنك أيضاً إضافة األجراس.
كرر هذه العملية حتى تنتهي من كل الخيوط الخمسة.
إصنع أربعة ثقوب حول الكوب وإصنع ثقباً واحدا ً يف أعىل الكوب بقلم رصاص.
قم أوالً بتوصيل أطول خيط ولفه حول الفتحة التي صنعتها يف الجزء العلوي من الكوب.
أربط الخيوط األربعة األخرى حول الكأس.
بعد اإلنتهاء علق نغامت الريح بالخارج وإستمتع.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

قصة ربيعية

املواد:

ورق
قلم حرب أو قلم رصاص
أقالم تلوين شمع أو ماركرز
هاتف خليوي أو كامريا (إختياري)

التعليامت:

إذهب يف نزهة يف الحي وخذ معك دفرتا ً أو قطعة من الورق.
أنظر حولك وفتش عن عالمات الربيع وقم بتدوين املالحظات .ركز عىل األلوان ،واألصوات ،والروائح،
واملشاهد ،وامللمس ،عىل سبيل املثال:
الطقس :نسامت دافئة ،أيام أطول ،مزيد من أشعة الشمس ،مطرا ً عوضاً عن الثلج ،وما إىل ذلك.
املناظر الطبيعية :تتفتح الزهور ،تظهر الرباعم عىل األشجار والنباتات ،تنبت البذور ،يتحول العشب إىل
اللون األخرض ،وما إىل ذلك.
الحيوانات :زقزقة العصافري ،الفراشات ،وما إىل ذلك.
املالبس :جاكيت خفيفة ،يت-شريت ،رساويل قصرية ،وما إىل ذلك.
عند العودة ،أكتب أو أرسم قصة ربيعية.
إقرأ قصتك وشاركها مع أصدقائك وعائلتك.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

نصيحة اليوم:
إقرأ مع طفلك كتباً مسلية تحتوي عىل معلومات عن الربيع.
قم بنزهة يف الطبيعة مع طفلك ملشاهدة عالمات الربيع بشكل مبارش.
زود طفلك مبواد مختلفة لعمل لوحة ربيعية.
أرشك طفلك يف أنشطة ودعه يستكشف الربيع من خالل التظاهر بأنه حيوان أو نبات أو عنرص
من عنارص الطقس.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

