
األطفال من )٤-٦ سنوات(

ما الذي تغري؟ 

التعليامت:

دع طفلك يقف أمامك، أخربه أنه يجب عليكام مراقبة بعضكام البعض بعناية.

بعد ذلك، إستدر وغري ثالثة أشياء عىل سبيل املثال: أزالة عصابة الرأس، فك ربطة الحذاء وما إىل ذلك.

بعد دقيقة، إستدر وراقبا بعضكام البعض وأذكرا التغيريات التي رأيتموها. 

إضغط هنا للتعرف عىل رسومات املراقبة.

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(

مراقبة الحرشات

املواد:

ورق

قلم رصاص

التعليامت:

كامريا الحرشات هي كامريا تلتقط مقاطع فيديو وأصوات ومعلومات عن الحيوانات.

إضغط هنا ملشاهدة كيفية عمل ورقة مالحظات علمية، ميكنك نسخها عىل قطعة من الورق أو طباعتها.

مبجرد اإلنتهاء من ورقة املالحظات العلمية، إضغط هنا ملشاهدة 2-3 مقاطع لحيوانات مختلفة وأكمل 

ورقة املراقبة.

إضغط هنا لتعلم كيفية عمل دفرت مالحظات. 

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
يقوم طفلك بإستمرار الربط والتعلم من محيطه. فهو يسبق العامل من حوله، ويفهم الحياة بناًء عىل هذه 

املالحظات القيمة. يتطور عقل طفلك وسيستمر يف النمو مع كل تجربة جديدة. خالل هذه النرشة، سيتم 

تزويدك باألنشطة التي من شأنها تطوير مهارات املالحظة عند طفلك، حيث يتوقف، وينظر، ويتعلم. 

األنشطة:                                             

األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

مراقبة الحركة

املواد:

مواد متعددة اإلستعامل. مثل: مكعبات،كرات وما إىل ذلك.

التعليامت:

شجع طفلك عىل مامرسة وضعية البطن، يف هذه الوضعية، ميكنه مامرسة رفع رأسه وتقوية عضالت عنقه 

وذراعيه وكتفيه.

ضع املواد املتعددة اإلستعامل بالقرب من طفلك وشجعه عىل الوصول اليهم.

عندما يصبح طفلك جاهزاً، شجعه عىل امليش عىل طول األثاث يف املنزل.

الحظ ما يالحظه طفلك أين يتحرك، وملاذا املواد املتعددة اإلستعامل تحافظ عىل إنتباهه. 

إضغط هنا لتتعلم كيفية تعليم طفلك التنسيق بني العني واليد.

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(

توقف وشم الورود 

التعليامت:

إصطحب طفلك إىل الحديقة املحلية ودعه يستكشف.

شجع طفلك عىل قضاء وقت كاٍف للنظر إىل الزهور املختلفة وملسها وشمها.

أثناء مراقبة طفلك للزهور، علق عىل رائحة كل زهرة ولونها وملمسها.

.”sit spots“ إضغط هنا لتعلم كيفية بناء مهارات املالحظة عند طفلك مع

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(

مراقب الطقس

التعليامت:

كل يوم عند الظهرية، إجلس مع طفلك بالخارج وراقب الطقس.

إسأل طفلك عام إذا كان يشعر بالحرارة أو الربودة، أو إذا كانت السامء متطر، أو مشمسة، وما إىل ذلك.

راقب الطقس ملدة خمسة أيام. ناقش أمناط الطقس التي الحظتوها. 

.”Be a Weather Watcher“ إضغط هنا ملشاهدة

  

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076

VIRTUAL CHILDCARE 
PARENT SUPPORT 

SERVICES

نصيحة اليوم:

VOLUME #180

توقف، أنظر، وتعلم – قيمة املراقبة

إطرح أسئلة عىل طفلك وناقش تفاصيل يشء أو فعل أو حدث معني الحظه.
مارس األلعاب التي تتطلب مهارات املالحظة والرتكيز، مثل "أنا أرى".

ساعد طفلك عىل إتخاذ القرارات بناًء عىل ما يالحظه، عىل سبيل املثال: "ميكن عبور الشارع 
بأمان عندما ال ترى أي سيارات قادمة! لنسري معاً!"

https://artfulparent.com/observational-drawing-for-kids/
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Science-Observation-Sheet-3949999
https://www.nationalgeographic.org/education/resource-library/?q=crittercam&page=1&per_page=25
https://www.youtube.com/watch?v=w9s_JXLqx3w
https://www.adam-mila.com/milestones/fine-motor-skills/hand-eye-coordination/
https://www.oraeyc.org/single-post/2017/12/11/Build-Childrens-Observation-Skills-with-Sit-Spots
https://www.youtube.com/watch?v=Uo8lbeVVb4M

