
أخرب طفلك أنكم ستسافرون. أطلب منه أن يحزم حقائبه باألشياء التي قد يحتاجها للرحلة، عىل سبيل 
املثال: املالبس، فرشاة األسنان، فرشاة الشعر، وغريها.

أعِط طفلك بطاقة صعود الطائرة، وأطلب منه أن يُحرض حقيبته، والذهاب إىل الطائرة. شجعه عىل العثور 
عىل مقعده.

تظاهرا بالطريان إىل وجهتكام التي تم إعدادها مسبقاً، عند الوصول، تحدث مع طفلك حول املناظر 
املختلفة التي رأيتموها.

إضغط هنا لتعلم كيفية صنع حقيبة سفر.

 

األطفال من )٤-٦ سنوات(
تعال وحلّق معي

املواد:
صندوق كرتون

قطع من الكرتون

رشيط الصق أو مسدس الغراء

مقص

ماركرز

مواد للزينة )أشياء براقة، ملصقات، وما إىل ذلك(

التعليامت:
أخرب طفلك أنكام ستصنعان طائرة. ميكن إستخدام صندوق كرتون كبري لصنع جسم الطائرة.

إستخدم قطعاً إضافية من الكرتون لصنع األجزاء األخرى من الطائرة، مثل األجنحة واملراوح. ساعد طفلك 
عىل تثبيت هذه األجزاء من الطائرة بالجسم بإستخدام رشيط الصق أو مسدس الغراء الساخن.

اآلن أنت جاهز للسفر، إصعد عىل منت الطائرة، وتظاهر بالطريان بعيداً.

.”Clothes Peg Airplane“ إضغط هنا لتعلم كيفية صنع

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
رحلة سعيدة! 

املواد:
ورق

قلم رصاص

ماركرز

التعليامت:
إخرت الدولة التي ترغب يف السفر اليها وإعمل بحثاً عنها، عىل سبيل املثال: القارة، العاصمة، واملعامل 

الشهرية يف الدولة، وما إىل ذلك.

فتش عن مقاطع فيديو مختلفة وجوالت إفرتاضية لهذه الدولة.

إستخدم املواد املذكورة أعاله وقم بعمل جواز سفر وخط سري لألنشطة التي ترغب يف القيام بها هناك، 
واملواقع التي ترغب يف رؤيتها، وما إىل ذلك.

مبجرد اإلنتهاء، أعرض وجهة سفرك لعائلتك. 

إضغط هنا لتعلم كيفية صنع دفرت يوميات السفر.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
كمواطنني عامليني، ميكنك أنت وطفلك املشاركة يف متعة إستكشاف العامل. منذ بداية جائحة كوفيد19-، 

رمبا تكون قد إخرتت الحد من السفر الشخيص. ومع ذلك، ال يزال بإمكانك تجربة العديد من وجهات 
السفر العاملية عن بُعد وتعريض طفلك لثقافات متنوعة ومناطق الجذب السياحي الرائعة، لذلك، إحصل 
عىل جوازات السفر، وأحزم األمتعة، وإستعد للمشاركة يف لحظات مذهلة مع طفلك، وأنت تسافر حول 

العامل مع طفلك وأنت يف املنزل!

األنشطة:                                             
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

ألبوم ذكريات السفر
املواد:

صور عائلية تم إلتقاطها أثناء السفر

ألبوم صور

التعليامت:
إجمع صور ألفراد األرسة التي تم إلتقاطها أثناء السفر.

رتب هذه الصور العائلية يف ألبوم صور.

إجلس مع طفلك وأنظر إىل األلبوم معاً.

عندما يشري طفلك إىل أحد أفراد األرسة، قل أسمه وأين ذهب. عىل سبيل املثال: "هذا العم جان عندما 
كان يف إجازة يف فرنسا". 

.”Where Are You From?I“ إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية

      

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
عجائب الدنيا يف كيس حيس 

املواد:
صور من املعامل الشهرية

كيس بسحاب كبري

رشيط الصق شفاف

كريم الحالقة 

التعليامت:

إضغط هنا ملشاهدة صور "عجائب الدنيا السبع". إذا كان لديك آلة الطباعة، إطبع كل صورة عىل ورقة 
منفصلة. إذا مل يكن لديك آلة الطباعة، أرسم الصور.

لصنع الكيس الحيس:

إمأل نصف الكيس بكريم حالقة وأحكم إغالقه.

قم بتغطية الصورة برشيط الصق شفاف. ضع الصورة يف الكيس.

ألصق الكيس عىل األرض بحيث يكون جانب الصورة مواجهاً ألعىل. شجع طفلك عىل إستكشافها.

أثناء قيام طفلك بتحريك كريم الحالقة يف الكيس، أخربه عن الصورة التي يراها، عىل سبيل املثال: "هذا 
تاج محل. وهو يقع يف الهند". 

إضغط هنا لقراءة “Round is a Mooncake” بقلم روزان ثونغ.

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
مسافر عاملي 

املواد:
حقيبة ظهر

ورق

ماركرز

مقص

رشيط الصق

التعليامت:
أعرض عىل طفلك صور بلدان مختلفة ومعامل شهرية، وأطلب منه إختيار إحدى هذه الوجهات.

قم بإعداد غرفة لتبدو وكأنها مكان وجهتكم املختارة، عىل سبيل املثال، إذا كنتم مسافرون إىل فرنسا، من 
املمكن وضع صورة لربج إيفل، وإنشاء مقهى فيه الكريب والشوكوالتة الساخنة، وغريها.

أخرب طفلك أنه من أجل ركوب الطائرة، عليه عمل بطاقة صعود إىل الطائرة:

إستخدم املقص وقص الورق إىل نصفني.

أكتب أسمه والوجهة وأرقام املقاعد.

عىل قطعة أخرى من الورق، قص 4 مربعات وأكتب أرقام مقاعد مختلفة، إثنان ملقعدك ومقعد طفلك.

رتب أربعة كرايس يف الغرفة، كرسيان بجانب بعضهام البعض، ضع أرقام املقاعد خلف كل كريس.
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رحلة سعيدة! سافر حول العامل مع 
طفلك              

شجع طفلك عىل رسم أعالم لدول مختلفة.
شجع طفلك عىل تعلم بضع كلامت بسيطة من اللغة املحكية يف البلد الذي يهتم به. مثل: 

"مرحباً"، "شكراً لك"، وغريها.
أعدوا وصفات طعام تقليدية من ثقافات مختلفة، مثل: طبق من الصني، طبق مكسييك، وغريها.

إنظر إىل خريطة العامل مع طفلك، وإرشح لطفلك املزيد عن مواقع البلدان والقارات وغريها.

https://carrotsareorange.com/packing-trip-kids-craft-activity/
https://onetimethrough.com/how-to-make-clothes-peg-planes/
https://artfulparent.com/guest-post-use-explorer-notebooks-for-location-inspired-art/
https://www.youtube.com/watch?v=l6A2EFkjXq4
https://www.worldatlas.com/articles/the-7-wonders-of-the-world.html
https://www.youtube.com/watch?v=mdzAYQZs6fA

