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الصيف مرة أخرى! دعونا نخترب
العلوم

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

العلوم تدور حول املراقبة والتساؤل والتحقيق يف العامل من حولنا .أفضل طريقة للقيام بذلك يف الخارج يف
الطبيعة .تعد التجارب العلمية يف يوم صيفي داىفء وسيلة ممتعة لإلسرتخاء والتعلم أثناء اللعب .يف هذه
النرشة ،سنقدم لك مشاريع سهلة ورائعة لفصل الصيف وستزيد من إهتاممات طفلك العلمية.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

املواد:

املواد:

إنقاذ الحيوانات املجمدة

حيوانات صغرية مختلفة
وعاء بالستيك
صينية البسكويت
ماء
مالعق بالستيك ،ملقط املطبخ

تجربة إدخال األقالم يف الكيس

كيس بسحاب متوسط الحجم
أقالم رصاص مربية (حادة)
ماء

التعليامت:

مبساعدة طفلك ضع الحيوانات يف وعاء ،وقم بتغطيتها باملاء وضعها يف الفريزر.
أخرج الحيوانات املجمدة وضعها يف صينية.
شجع طفلك عىل اإلستكشاف.
عندما يذوب الثلجِ ،
أعط طفلك مالعق بالستيك ومالقط.
سمِ معاً الحيوانات التي سينقذها طفلك.

إجمع املواد وإذهب للخارج يف الحديقة الخلفية.
إمأل حوايل  2/3الكيس باملاء.
بعد إخراج الهواء ،تأكد من أن الكيس مغلق بإحكام.
إسأل طفلك عام سيحدث إذا أدخل قلم الرصاص يف الكيس.
دعه يعمل فرضية ومن ثم معرفة ما إذا كانت ستحدث بالفعل ،يف بعض األحيان ميكن أن تكون النتائج
مفاجئة.
شجع طفلك عىل إستخدام الطرف الحاد ألقالم الرصاص وإدخالها يف الكيس.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

التعليامت:

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

نهر من ورق األلومنيوم

املواد:

ورق األلومنيوم
أشياء صغرية (أغطية قناين بالستيكية ،قوارب ورقية ،وغريها)
ماء

التعليامت:

إبحث عىل مكان منحدر يف حديقتك الخلفية.
أفرش ورق األلومنيوم وأطلب من طفلك أن يلف الحوايف.
قم بتثبيت ورق األلومنيوم بجسم ثقيل مثل حىص كبرية.
دع طفلك يضيف املاء ويشاهد نهر األلومنيوم يتدفق.
إلضافة املزيد من املرح ،شجع طفلك عىل وضع األشياء يف النهر.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)
ثعابني فقاعة قوس قزح

املواد:

قنينية ماء فارغة
رشيط الصق
جورب
صابون األطباق
مقص
ربطة مطاطية

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

صاروخ القنينة

املواد:

قنينة بالستيك
ثالث أقالم رصاص
رشيط الصق
فلينة مناسبة للقنينة
بايكنغ صودا
خل

التعليامت:

أحرض جميع املواد إىل الخارج.
إصنع صاروخك أوالً .ألصق أقالم الرصاص عىل القنينة بحيث تالمس نهاية األقالم املسطحة األرض عندما
تكون القنينة مقلوبة.
صب الخل يف القنينة.
أضف البايكنغ صودا وضع الفلينة برسعة .تحتاج إىل القليل من البايكنغ صودا.
أقلب قنينة الصاروخ رأساً عىل عقب ،تراجع وإنتظر حتى ينطلق.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

التعليامت:

إبدأ بقص أسفل قنينة املاء.
دع طفلك يُدخل الجورب فوق أسفل القنينة.
إستخدم رشيط الصق لتأمني الجورب ،ميكنك إستخدام رشيط مطاطي أيضاً.
أطلب من طفلك أن يضع صابون األطباق يف وعاء غري عميق به القليل من املاء ويخلط بلطف.
شجع طفلك عىل غمس جورب الفقاعات يف املحلول والنفخ برفق.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

نصيحة اليوم:
تعلم عن الطبيعة يف البيئة الخارجية ،عىل سبيل املثال ،عىل الشاطىء أو يف الحديقة الخلفية.
إمنح طفلك الوقت واملساحة لإلستكشاف مبفرده.
إستمتع مبناقشة األسئلة التي يطرحها طفلك ،وشجعه عىل مشاركة وجهات نظره ومالحظاته.

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

