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استعمل املواد الطبيعية لتعزيز تعلم
طفلك

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

املواد الطبيعية ،مثل األغصان وأوراق األشجار واألصداف وأكواز الصنوبر والحىص والرمل وما إىل ذلك،
جز ٌء ال يتجزأ من لعب الطفل.املوارد الطبيعية ميكن الوصول إليها بسهولة وميكن أن تشجع األطفال عىل
املراقبة عن كثب بإستخدام كل حواسهم .تضمني املواد الطبيعية يفيد تجارب األطفال ويعزز قدرتهم
عىل التعلم من خالل تحفيز إبداعهم وخيالهم .يف هذه النرشة ،سنقدم العديد من األنشطة لطفلك
إلستكشاف املواد الطبيعية.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )

قنينة املطر

املواد:

قنينة بالستيكية شفافة مع غطاء
عيص وأغصان أقرص من القنينة.
حىص صغرية أو أصداف

التعليامت:

ضع العيص والحىص داخل القنينة وأحكم إغالقها.
أد ُع طفلك إلستكشاف القنينة ومحتوياتها.
راقب طفلك أثناء إستكشافه للقنينة ،وهو ينظر إىل الحىص أو األصداف وهي تتحرك حول العيص ،أو يهز
القنينة لتصدر أصواتاً ،وما إىل ذلك.
علّق عىل ما يفعله طفلك.
شجع طفلك عىل تحريك القنينة رأساً عىل عقب أو دحرجتها عىل األرض.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
تخييط األوراق

املواد:

أوراق الشجر
عيص
خيط

التعليامت:

أخرج مع طفلك وإجمع أوراق الشجر والعيص.
تحدث عن مختلف أحجام األوراق وأشكالها وألوانها وقارن بينها.
إصنع "إبرة" بسيطة بربط خيط عىل أحد طريف عصا صغرية.
شجع طفلك عىل دفع إبرة العصا خالل األوراق وإدخالها بالخيط.
لجعل هذا النشاط أكرث صعوبة ،أطلب من طفلك إبتكار أمناط بإستخدام ألوان أو أشكال أو أحجام
مختلفة من األوراق.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

عند اإلنتهاء من إدخال األوراق بالخيط ،علقها يف النافذة أو بالخارج تحت الشجرة.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

إستمتع مبشاهدة األوراق وهي تجف وتتغري األلوان مبرور الوقت.

شاهد وتعلم

املواد:

أوراق الشجر
أغصان
أكواز صنوبر
زهور
عدسة مكربة
صينية
قليل من األوعية الصغرية

التعليامت:

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

قارب صغري

املواد:

عصا

وعاء بالستيك
بايب كلينري
رشيط الصق
ماء

أخرج مع طفلك وإجمع بعض املواد الطبيعية املذكورة أعاله.
ضع املواد التي تم جمعها عىل صينية وأدعو طفلك إلستكشافها.
صف املواد التي يستكشفها طفلك.
زود طفلك بعدسة مكربة لتوسيع أبحاثه.
أضف األوعية لفرز املواد.

التعليامت:

ضع عصا يف منتصف الوعاء ولف البايب كلينري حول العصا مرة واحدة ،إستخدم الرشيط الالصق لتثبيت
جانبي البايب كلينري عىل حافة الوعاء .تأكد من وضع العصا يف منتصف الوعاء.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

إمأل الوعاء باملاء وضعه يف الفريزر.

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)

الطالء بكوز الصنوبر

املواد:

صندوق كرتون فارغ
طالء
أكواز صنوبر

ورقة شجرة

عندما يتجمد املاء ،أزل البايب كلينري والرشيط الالصق ثم أخرج الثلج من الوعاء.
أدخل ورقة شجرة عىل العصا إلستخدامها كرشاع.
ضع القارب الجليدي يف حوض اإلستحامم أو وعاء كبري مملوء باملاء.
الحظ كيف يطفو القارب الجليدي عىل املاء.
إضغط هنا للمزيد من األفكار.

التعليامت:

ضع ورقة بيضاء داخل الصندوق.
دع طفلك يختار األلوان التي يرغب يف إستخدامها ،دعه يعرص الطالء عىل كوز الصنوبر.
ضع كوز الصنوبر يف الصندوق ،ودع طفلك مييل الصندوق لجعل كوز الصنوبر يتدحرج.
دع طفلك يواصل إمالة الصندوق وشجعه عىل مراقبة الرسمة التي خلفها كوز الصنوبر.
عند اإلنتهاء من الطالء ،قم بإزالة الورقة وأتركها لتجف.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

نصيحة اليوم:
قم بنزهة أو إلعب يف الخارج وراقب األشياء يف الطبيعة.
قم بإنشاء سالل فيها العديد من املواد الطبيعية ليستكشفها طفلك.
ناقش مع طفلك طرق إستخدام املواد الطبيعية أثناء بنائها وفرزها وتصميمها ومعالجتها بطرق
مختلفة.
شجع طفلك عىل إستكشاف املواد الطبيعية بكل حواسه.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

