
أرش إىل جميع تدابري السالمة التي يجب إتباعها أثناء العمل يف املطبخ، عىل سبيل املثال، الحفاظ عىل 
األرض جافة ملنع اإلنزالق.

عندما ينتهي طفلك من غسل الخضار، دعه يستخدم سكيناً آمناً لتقطيعها.

إستمتع بإعداد وتناول الخضار معاً.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة الفوضوية. 

 

األطفال من )٤-٦ سنوات(
صينية ابحاث القرع 

املواد:
قرع

صينية

ملقط املطبخ أو سكني بالستيك

أوعية صغرية

التعليامت:
إسأل طفلك ماذا ميكن أن يكون داخل القرع.

قم بإزالة الجزء العلوي من القرع وأدعو طفلك إلستكشاف الجزء الداخيل بإستخدام كل حواسه.

شجع طفلك عىل إزالة الخيوط الليفية والبذور بإستخدام يديه ووضعها يف الصينية.

قدم بعض املفردات الجديدة املتعلقة بالقرع، مثل: البذور، واللب، والخيوط الليفية وما إىل ذلك، شجع 
طفلك عىل فحص ووصف شكل وملمس هذه األشياء.

دع طفلك يفصل بني أجزاء القرع بإستخدام ملقط املطبخ أو يديه، وفرزها يف أوعية مختلفة.

أثناء إستكشافه، إطرح أسئلة وشجع فضوله. 

إضغط هنا لإلستامع “It’s Pumpkin Time” بقلم زوي هول.

  

األطفال من )٦-١٢ سنة(
حاملة األقالم 

املواد:
كوب بالستيك

وعاء

رشائط من الصحف

¾ كوب من الغراء األبيض

¼ كوب ماء

طالء

فرشاة التلوين

التعليامت:
حرّّض عجينة الغراء عن طريق خلط الغراء األبيض واملاء يف وعاء ) بنسبة 3 أجزاء من الغراء إىل جزء واحد 

من املاء(.

قم بتغطية كوباً بالستيكياً بطبقتني إىل أربع طبقات من رشائط الصحف املغموسة بالغراء وأتركها تجف 
متاماً.

كرر تغطية الكوب بطبقتني إىل أربع طبقات من رشائط الصحف وأتركها تجف متاماً حتى تحصل عىل 
السامكة املرغوبة لحاملة األقالم.

مبجرد أن تجف متاماً ميكنك طالءها. عندما يجف الطالء، تصبح حاملة األقالم جاهزة لإلستخدام.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
بعض من أسعد ذكريات اللعب التي نحتفظ بها تتضمن غالباً أنشطة فوضوية، مثل اللعب يف الوحل أو 

القفز يف برك املطر، اللعب الفوضوي قد يبدو فوضوياً ولكن له فوائد عديدة لألطفال، وهو جزء أسايس يف 
منوهم. يسمح اللعب الفوضوي لألطفال فرصة إستكشاف العامل من حولهم من خالل حواسهم ومينحهم 
الحرية ليكونوا مبدعني بالكامل. كام أنه يحفز فضولهم الطبيعي ويفتح إمكانات غري محدودة وحامس 

للتعلم. يف هذه النرشة، سوف تجد أفكاراً ألنشطة فوضوية ستساعد طفلك عىل التطور واإلستكشاف 
والتعلم. 

األنشطة:                                             
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

رغوة  يف حوض اإلستحامم

املواد:
صندوق بالستيك

رغوة صابون ال تسيل الدموع

مجموعة من األلعاب املطاطية، واإلسفنج، وأكواب القياس وغريها. 

التعليامت:
ضع األلعاب يف الصندوق وإستخدمها يف أي وقت يستحم فيه طفلك.

حرّض الحامم وأضف بعضاً من الصابون الذي ال يسيل الدموع أو فقاعات اإلستحامم لعمل الكثري من 
الرغوة.

شجع طفلك عىل إستكشاف الرغوة واملواد عن طريق الرش والغرف والعرص وما إىل ذلك، علّق عىل ما 
يفعله.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.       

 

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
محطة غسيل الحيوانات 

املواد:
وعاءان

تراب

ماء

ألعاب حيوانات صغرية

فرشاة طالء سميكة أو قطعة قامش 

التعليامت:
إمأل وعاءاً بالرتاب املبلل واآلخر باملاء.

قم بإخفاء الحيوانات يف الرتاب ودع طفلك يحفر ويستخرجها.

إسأل طفلك بعض األسئلة. مثل: "ما هو شعورك عندما تلمس الرتاب؟" أو "هل تعرف هذا الحيوان؟" 
وغريها.

بعد أن يجد طفلك الحيوانات، شجعه عىل تنظيف الحيوانات يف الوعاء الثاين بإستخدام الفرشاة أو قطعة 
القامش.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

  

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
متعة غسيل الخضار 

املواد:
خضار

دلو ماء

منشفة قدمية

فرشاة خضار صغرية

سكني آمن لألطفال 

التعليامت:
ساعد طفلك عىل ملء الدلو باملاء.

ضع الدلو عىل منشفة عىل أرضية املطبخ.

علم طفلك كيفية إستخدام الفرشاة لتنظيف الخضار. راقب ما يفعله طفلك وتقبل الفوىض.

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076
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فوىض ذات معنى لألطفال الفضوليني             

دع طفلك يتخذ القرارات عند إختيار األنشطة.
خصص مكاناً يف منزلك أو يف الخارج ميكن أن يكون فيه طفلك فوضوياً.

زود طفلك مبواد متنوعة، مثل املاء والطالء والرمل وغريها، لزيادة تجاربه الفوضوية.
دع طفلك ينهي النشاط بالرسعة التي تناسبه.

قم بدمج التنظيف يف اللعب الفوضوي لطفلك.

https://empoweredparents.co/messy-play/#:~:text=%2010%20Messy%20Play%20Activities%20and%20Ideas%20for,add%20dollops%20of%20pudding.%20With%20their...%20More%20
https://www.youtube.com/watch?v=vV_YMKGb0EU
https://dltk-kids.com/type/papermache.htm
https://www.kindercare.com/content-hub/articles/2015/november/4-wet-and-messy-activities-for-babies-from-award-winning-teacher-megan-martina
https://www.youtube.com/watch?v=nQax5CNn0zI

