
األطفال من )٤-٦ سنوات(
فككها

املواد:
لوحة مفاتيح الكمبيوتر القدمية )أو أي جهاز آخر غري مستخدم ميكن تفكيكه، مثل محمصة الخبز، أو 

هاتف ثابت، وما إىل ذلك.(

مفك براغي

ورق

قلم رصاص 

التعليامت:
إفتح الجهاز القديم مع طفلك بإستخدام مفك الرباغي.

دع طفلك يستكشف داخل الجهاز وأجزائه.

يف هذه املرحلة، ميكن لطفلك عمل رسم تخطيطي ملا يرى يف الداخل.

شجع طفلك عىل إزالة وفصل األجزاء الداخلية للجهاز وفحص القطع.

أطلب من طفلك مرة أخرى أن يرسم كل قطعة كام يراها.

تناقش مع طفلك حول الجهاز وكيفية عمل كل جزء.

عند اإلنتهاء، ميكن لطفلك محاولة إعادة تركيب الجهاز. قد يستخدم رسوماته كإرشادات.

إسأل طفلك عام تعلمه من هذه التجربة. 

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

  

األطفال من )٦-١٢ سنة(
التدريس العكيس

املواد:
دفرت مالحظات                                

قلم حرب

دمى ومواد إضافية )ستختلف حسب املوضوع(

التعليامت:
يف هذا النشاط، ستعمل كمدرس وستعلم أفراد عائلتك أو أصدقائك عن يشء تهتم به.

إخرت موضوعك، قد تكون هوايتك، أو يشء قرأ ت عنه كثرياً، أو نشاطاً شاركت فيه، أو شيئاً جديداً ترغب 
يف التعرف عليه.

قم بعمل قامئة بالنقاط الرئيسية حول موضوعك إلنشاء مخطط تفصييل.

وّسع كل نقطة بإضافة التفاصيل.

إذا أمكن، إبحث عن صور أو مقاطع فيديو أو أشياء ميكن أن تضيفه إىل العرض أو توضيحه.

أدُع أفراد عائلتك أو أصدقائك إىل "الصف".

قدم املوضوع وإبدأ املحارضة.

تأكد من إرشاك جمهورك، مثلام يفعل معلمك يف املدرسة، ميكنك القيام بذلك عن طريق طرح األسئلة، او 
عمل تنبؤات، أو قراءة نصوص قصرية تتعلق مبوضوعك، وما إىل ذلك.

خذ فرتات راحة منتظمة وأطلب من "طالبك" تلخيص املعلومات التي قدمتها.

يف نهاية محارضتك، ميكن لجمهورك طرح أسئلة إضافية ملعرفة املزيد منك حول هذا املوضوع. 

إضغط هنا ألفكار عن الهوايات.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
األطفال بشكل طبيعي يهتمون بالعامل من حولهم. هذا الفضول الفطري يدفعهم إىل التعلم واإلستكشاف 
ومعرفة األشياء. تعد رعاية فضول طفلك من أهم الطرق التي ميكنك من خاللها مساعدته عىل أن يصبح 
متعلامً مدى الحياة، حيث ميكنك تعزيز إهتامماته من خالل تزويده بالفرص والتجارب الجديدة والوقت 

لإلستكشاف. يف هذه النرشة نقدم أنشطة تحفز فضول طفلك عىل تعلم أشياء جديدة.

األنشطة:                                             
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

متعة اللصق 
املواد:

ألعاب صغرية، كرات، وما إىل ذلك.

أوراق الصقة

رشيط الصق

التعليامت:
إستخدم رشيط الصق للصق ورقة من الورق الالصق باألرض، بحيث يكون الجانب الالصق ألعىل، ميكنك 

إستبدال الورق الالصق برشيط الصق عريض.

أدُع طفلك إلستكشاف هذه املادة الجديدة.

قدم بعض األلعاب الصغرية والحظ ردة فعل طفلك عندما يكتشف أن األلعاب تلتصق بالورق الالصق.

شجع طفلك عىل اإلستكشاف من خالل إبداء التعليقات والتساؤل معاً. 

إضغط هنا للمزيد من األفكار.     

       

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
تحدي مشابك الغسيل

املواد:
مشابك

صندوق

التعليامت:
قدم لطفلك مجموعة من مشابك الغسيل يف صندوق.

أدُع طفلك إلستكشاف املشابك.

ميكنك ان تُري طفلك كيفية عمل املشابك وتشجيعه عىل وضعها حول حافة الصندوق.

ُعد مشابك الغسيل معاً وأرش إىل كل واحد أثناء العد.

شجع طفلك عىل فرزها حسب األلوان. 

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

  

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
كتايب

املواد:
ورق

آلة لعمل الثقوب

مقص

قلم رصاص، قلم حرب، ماركرز

خيط الغزل، أو كباسة الورق 

التعليامت:
أدُع طفلك لتأليف كتاب عن نفسه.

أعِط طفلك خمس إىل ست ورقات وأطلب منه عمل ثقوب يف كل ورقة بالقرب من الحافة.

أدخل الخيط يف الثقوب وأربطه حتى تبقى الصفحات معاً. أو ميكنك تدبيس الصفحات معاً.

عىل الغالف الخارجي للكتاب، ساعد طفلك عىل كتابة إسمه.

إسأل طفلك عام سريسمه يف كل صفحة وأكتب عىل الصفحة ما يقوله، إليك بعض األمثلة:

الناس يف عائلتي

لعبتي املفضلة

كُتبي املفضلة

أصدقايئ

حيواين األليف

الحي

بيتي

عند اإلنتهاء من الكتاب، شجع طفلك عىل قراءته ألفراد األرسة أو لألصدقاء.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.
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كيفية دعم إهتامم األطفال بالتعلم  

شارك طفلك حامسك للتعلم.
مارس إهتاممك بالعامل من حولك.

تعرف وإحتفل بإنجازات طفلك.
إطرح األسئلة املفتوحة التي تسمح لطفلك للتعبري عن أفكاره ومشاعره.

أظهر روح الحامسة تجاه إهتاممات طفلك وشجعه عىل إستكشاف مواضيع تثري إعجابه.
شجع طفلك عىل التعبري عن إبداء اإلعجاب أو عدم اإلعجاب أو القلق.

https://www.scholastic.com/parents/school-success/10-ways-to-motivate-your-child-to-learn.html
https://www.lifesavvy.com/35651/15-fun-hobbies-you-and-your-kids-can-do-together-at-home/
https://pathways.org/sensory-activities-0-18-months/#:~:text=Encourage%20baby%20to%20hold%20or,baby%20to%20make%20them%20giggle.&text=Play%20or%20sing%20songs%20with,your%20hand%20and%20anticipating%20touch.
https://busytoddler.com/40-super-easy-toddler-activities/
https://biglifejournal.com/blogs/blog/instill-love-learning-children#:~:text=%207%20Ways%20to%20Instill%20A%20Love%20of,child%20by%20enthusiastically%20exploring%20your%20own...%20More%20

