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إكتشف العلوم يف الطبيعة

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

إستكشاف العامل الطبيعي من خالل العلوم العملية طريقة مهمة وممتعة لتعلم األطفال .ميكنهم مراقبة
األشياء من بيئتهم الطبيعية والتعامل معها وتجربتها ،وتوقع ما سيحدث ،وإختبار تنبؤاتهم .تحفز هذه
األنشطة املوجهة ذاتياً فضول األطفال ،وتربطهم بالطبيعة وتساعدهم عىل تطوير شعور إحرتام البيئة
والتعاطف مع جميع الكائنات الحية .يف هذه النرشة ،سنقدم أنشطة ممتعة من شأنها أن تدعم طفلك يف
إكتشاف العلوم يف الطبيعة.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )

حيوانات الحي

التعليامت:

إصطحب طفلك يف نزهة بالخارج .أرش إىل األصوات واملشاهد من حولك ،مثل زقزقة العصافري ،الحرشات
التي تزحف ،الكالب الذين يركضون ويستنشقون ،السناجب التي تتسلق األشجار ،وما إىل ذلك.
شجع طفلك عىل تقليد أصوات الحيوانات وحركاتها.
زود طفلك مبفردات لوصف ما يراه.
عندما تعود للمنزل ،إبحث عن الكتب التي ترمز إىل الحيوانات التي رأيتها يف النزهة.
إضغط هنا للمزيد من األفكار.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

إكتشاف الطبيعة

املواد:

زجاجة شفافة مع غطاء
عدسة مكربة

التعليامت:

عندما تذهب أنت وطفلك يف نزهة يف الطبيعة ،أحرض معك زجاجة فارغة.

شجع طفلك عىل جمع أشياء طبيعية مختلفة ووضعها يف الزجاجة .مثل :أوراق الشجر والزهور والحىص
وما إىل ذلك.
عند اإلنتهاء من جمع األشياء ،ضع الغطاء عىل الزجاجة.
دع طفلك يراقب األشياء املوجودة يف الزجاجة ،وأطرح أسئلة لتشجعه عىل التحدث عنها.
ِ
أعط طفلك عدسة مكربة إلكتشاف التفاصيل.
إضغط هنا للمزيد من األفكار.

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)
محطة طقس مخاريط الصنوبر

املواد:

مخاريط صنوبر

ورق
ماركرز
كامريا

التعليامت:

إصطحب طفلك يف نزهة وإجمع بعض مخاريط الصنوبر.
ضع مخاريط الصنوبر يف الخارج حيث بإمكان طفلك رؤيتها يومياً.

الحظ ماذا يحدث ملخاريط الصنوبر عندما يكون الطقس جافاً (يفتحون) وعندما متطر (يغلقون).
دع طفلك يسجل ماذا يحدث مع مخاريط الصنوبر كل يوم عن طريق رسم الصور.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
املاء امليش

املواد:

 3أكواب فارغة
ملون الطعام (أحمر وأصفر ،أزرق واصفر ،أو أحمر وأزرق)
منشفة ورقية

التعليامت:

إخرت اللونني اللذين تريد مزجهام.
إمأل كوبني باملاء وأضف لون واحد لكل كوب.
ضع الكوب الفارغ بني الكوبني اململؤين باملاء امللون.
إقطع املنشفة الورقية إىل نصفني ثم أط ِو كل قطعة إىل أرباع بالطول.
أدخل أحد طريف املنشفة الورقية يف املاء امللون والطرف اآلخر يف الكوب الفارغ ،إفعل اليشء نفسه مع
الكوب الثاين.
راقب ماذا يحدث :تنتقل املياه بواسطة املنشفة الورقية إىل الكوب الفارغ حتى تتساوى مستويات املاء
يف األكواب الثالثة.
ناقش مع طفلك سبب إنتقال املاء وكيف تم إنشاء اللون الجديد.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

سامد زجاجة الصودا

املواد:

علبة صودا كبرية فارغة
تراب
أوراق شجر ،عشب ،صحيفة ،فضالت الخضار ،وما إىل ذلك .ال تضع اللحوم واأللبان واألجبان والزيت يف
ا العلبة.
كامريا
ورق
ماركرز
دفرت املالحظات

التعليامت:

إقطع الجزء العلوي من العلبة وأزل امللصق وإغسلها جيدا ً.
إبدأ بطبقة من الرتاب يف األسفل ثم املواد القابلة للتسميد وثم تراب ثم املواد القابلة للتسميد.
عندما متتىلء العلبة أضف بعض املاء.
ضع العلبة يف ضوء الشمس لعدة أسابيع.
راقب املواد املوجودة يف العلبة والحظ التغيريات التي تحدث مع مرور الوقت.
إحتفظ بسجل للتغيريات من خالل إلتقاط صور ملا يحدث.
يعد هذا املرشوع العلمي طريقة عملية رائعة للتعرف عىل السامد.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة العلمية يف الخارج.

شجع طفلك عىل التنبؤ مبا سيكون عليه الطقس ،من خالل مالحظة التغيريات يف مخاريط الصنوبر.
إضغط هنا ملعرفة املزيد عن مخاريط الصنوبر.

نصيحة اليوم:
راقب وتأمل النباتات والحيوانات يف بيئاتها الطبيعية.
راقب وسجل التغيريات يف الطبيعية ،عىل سبيل املثال :تغري أشكال السحب ،تغري ألوان أوراق
الشجر ،تصبح األرض رطبة بعد هطول األمطار ،وما إىل ذلك.
شجع طفلك عىل طرح األسئلة والبحث عن اإلجابة.
أضف عنارص طبيعية إىل مجموعة ألعاب طفلك مثل العيص والحىص مخاريط الصنوبر وما إىل ذلك.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

