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سبليش سبالش اللعب باملاء

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

بينام تسطع الشمس يف الصيف ،أفضل طريقة لتربيد أنفسنا هي اللعب باملاء .ليس األمر ممتعاَ فحسب،
بل اللعب باملاء تعليمي وله مجموعة من الفوائد لنمو طفلك العاطفي واإلجتامعي .ميكن أن يحسن
مهارات طفلك الجسدية واملعرفية والحركية الدقيقة .إضافة مواد مختلفة إلىى املاء يشجع األطفال عىل
اللعب بها وبناء قدراتهم العلمية وقدرتهم عىل حل املشاكل .ستوفر لك هذه النرشة أنشطة مائية ممتعة
وتفاعلية لتستمتع بها أنت وعائلتك طوال فصل الصيف.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )
يف أعامق البحر األزرق

املواد:

ألعاب السمك
وعاء بالستيك أو صينية
منشفة
مرآة

التعليامت:

إضغط هنا لإلستامع إىل “.”Down in the Deep Blue Sea
ضع منشفة عىل األرض ثم ضع وعا ًء مملوءا ً باملاء فوق املنشفة.
ضع ألعاب السمك حول الوعاء ودع طفلك يجلس بجانبهام.
إبدأ بغناء أغنية "يف أعامق البحر األزرق" وأضف سمكة واحدة إىل املاء.
إستمر يف الغناء وإضافة السمك إىل املاء ،شجع طفلك عىل رش املاء والقبض عىل األسامك.
إضغط هنا لتعلم كيفية صنع “.”Baby Waterbeds

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

اللعب باملاء

املواد:

قطارة كبرية
أواين السكب ( مالعق ،مغارف ،أكواب ،وغريها)
وعاء
منشفة

التعليامت:

ضع املنشفة عىل األرض وضع الوعاء فوقها .أضف املاء إىل الوعاء.
ضع أواين السكب بجانب الوعاء ،وشجع طفلك عىل إستكشاف املاء بإستخدام يديه وأواين السكب.
خذ القطارة وأره كيفية الضغط عليها إلمتصاص املاء ثم إفراغه .بعد ذلك ،شجع طفلك عىل فعل اليشء
نفسه.
إضغط هنا لتعلم كيفية لعب “.”Pom-Pom Squeeze Water Play

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
جدار املاء

املواد:

رشيط الصق
مواد للجدار املايئ (أنابيب بالستيك ،قمع ،قناين أو أوعية بالستيكية)

التعليامت:

قم بتصميم املواد التي ستستعمل يف جدار املاء .تأكد من وجود فتحات يف املواد لتدفق املياه .إضغط هنا
لصورة مرجعية.
إستخدم رشيط الصق للصق املواد عىل الحائط.
دع طفلك يصب املاء يف املادة العلوية يف الجدار املايئ ،راقب كيف يتحرك املاء عرب املواد املختلفة
املوجودة عىل الحائط.
إضغط هنا لتعلم كيفية صنع “.”Elephant Toothpaste

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

دوالب ماء من الليغو

املواد:

قطع ليغو
صينية كبرية

رشيط الصق
ماء

التعليامت:

ألصق بضع قطع من ألواح قاعدة الليغو معاً عىل صينية كبرية بإستخدام رشيط الصق .إضغط هنا لصورة
مرجعية.
إستخدم خيالك وقم ببناء مروحة عجلة املياه مع بناء أشياء أخرى بإستخدام الليغو .عىل سبيل املثال:
جرس ،برج ،وما إىل ذلك.

صب املاء مبارشة فوق مروحة عجلة املياه لرؤيتها أثناء العمل.
إضغط هنا لتعلم كيفية صنع “.”PVC Pipe Water Toy

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)

كرات إسفنجية

املواد:

 2-3إسفنجات
أربطة مطاطية
مقص
وعاء كبري
ماء

التعليامت:

قص اإلسفنج إىل رشائط.
إجمع بعض رشائط اإلسفنج معاً وضع ربطة مطاطية حول املنتصف.
إمأل وعا ًء كبريا ً باملاء ،ضع كل حزم رشائط اإلسفنج فيه ،وضع الوعاء يف مكان خارجي .عىل سبيل املثال
الحديقة الخلفية أو الرشفة وغريها.
شجع طفلك عىل اللعب واإلبداع مع الحزم املنقوعة من رشائط اإلسفنج.
إضغط هنا لتعلم كيفية لعب “.”Water Freeze Tag

نصيحة اليوم:
عزز املهارات الحركية لطفلك من خالل تشجيعه عىل حمل وصب ورش املاء.
أضف مواد مثل الرمل والثلج واملواد اللزجة لتشجيع طفلك عىل اإلستكشاف بإستخدام حواسهم.
شجع طفلك عىل التحدث عام يفعله وهو يلعب باملاء ملساعدته يف بناء مهاراته اإلجتامعية
والتواصلية.
اللعب باملاء يخرج الطاقة! شجع طفلك عىل رش املاء والقفز يف الربك والركض عرب رشاشة املاء.
إضغط هنا للحصول عىل دليل وينزور -أسكس ألماكن اللعب باملاء.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

