
األطفال من )٤-٦ سنوات(
إستكشف الحديقة املحلية 

التعليامت:

إذهب مع طفلك إىل الحديقة املحلية.

دع طفلك يستخدم العاب الحديقة، مثل التسلق عىل األلعاب الرياضية، والجري يف امللعب، وغريها.

إلعب مع طفلك ألعاباً، مثل: الركض وراءه واإلمساك به أو الغميضة.

.”Sensory Scavenger Hunt“ إضغط هنا لتعلم كيفية لعب

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
امليش ملسافات طويلة 

املواد:

حقيبة ظهر

دفرت مالحظات

قلم رصاص

معدات امليش: أحذية مناسبة، قبعة، كريم واقي من الشمس، قنينة ماء، وجبات خفيفة، وغريها. 

التعليامت:

إستعد لنزهتك، إمأل حقيبة ظهرك باألشياء الالزمة ملغامرتك.

إذهب للميش عىل مسار محيل. إضغط هنا لصورة مرجعية.

أثناء امليش، إستكشف الطبيعة من حولك، عىل سبيل املثال: راقب األنواع املختلفة من األشجار والزهور، 
وإنتبه ألنواع الطيور املختلفة، وما إىل ذلك.

أخرج دفرت املالحظات والقلم من حقيبتك، أرسم املناظر الطبيعية أو أجزاء من الطبيعة التي ألهمتك. فكر 
يف سبب جامل املنظر بالنسبة لك.

بعد امليش، شارك رسوماتك مع األصدقاء والعائلة.

.”Frisbee Tic-Tac-Toe“ إضغط هنا لتعلم كيفية لعب

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
إبتدأ فصل الصيف وهناك الكثري من الفرص للخروج واإلستمتاع بالطبيعة! يشجع قضاء الوقت يف الخارج 

األطفال عىل تقدير جامل الطبيعة وإستخدام مواردها الوفرية. عندما يركض طفلك عرب العشب يطور 
مهاراته الحركية وحواسه عن طريق إستنشاق الهواء النقي، واإلستامع إىل زقزقة الطيور، والشعور بحرارة 

الشمس. بالتأكيد، سيستمتع طفلك بالجامل املذهل لعامله الطبيعي. توفر هذه النرشة األنشطة التي 
ميكن القيام بها يف األماكن الخارجية، وتشجع طفلك عىل تقدير الطبيعة.

األنشطة:                                             
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

طاولة مائية يف الخارج

املواد:

وعاء كبري

ماء

أكواب بالستيك

ألعاب ) دمى، كرات، وغريها(

التعليامت:

إمأل الوعاء الكبري باملاء وضعه يف الخارج.

شجع طفلك عىل إستكشاف املاء واللعب به.

شجع اللعب الفعيل باملاء بوضع أحجام مختلفة من األكواب يف املاء. عىل سبيل املثال: قد ميأل طفلك كوباً 
من املاء ويصبه يف الوعاء، أو يصب املاء من كوب إىل آخر، وما إىل ذلك.

.”Nature Song“إضغط هنا لإلستامع إىل

       

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
الحفر يف الرتاب 

املواد:

أدوات مطبخ صغرية )مالعق، أكواب، وغريها(

ألعاب

ماء

التعليامت:

أخرج مع طفلك وشجعه عىل اللعب بالطني والرتاب.

حفز طفلك عىل التفكري يف طرق مبتكرة للعب بالطني، عىل سبيل املثال: صنع فطائر الطني، غسيل 
السيارات املوحلة، وغريها.

إلطالة لعبهم، أعِط طفلك وعاًء مملوًء باملاء إلضافته إىل الطني، أو مزجه بالرمل، والعشب، وما إىل ذلك.

إضغط هنا لقراءة “Nature’s Colours” بقلم فيبي مكغايف. 

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
البحث عن الكنوز الطبيعية

التعليامت

إذهب مع طفلك يف نزهة حول أحد األحياء املحلية.

أثناء امليش، شجع طفلك عىل النظر عن قرب إىل األشياء املألوفة مثل الحجارة واألشجار والزهور وما إىل 
ذلك.

إجلس مع طفلك للنظر إىل هؤالء األشياء الطبيعية، ميكنك التحدث عن القوام واأللوان املختلفة وما إىل 
ذلك .

.”Bug Hunt“ إضغط هنا لتعلم كيفية لعب
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اإلستمتاع بالطبيعة يف األماكن 
الخارجية              

أظهر تقديرك للطبيعة أمام طفلك. عىل سبيل املثال: ميكنك قول، "أنظر إىل هذه الزهرة امللونة".
أرشك طفلك يف زراعة البذور أو النباتات وسقيها، والحفر يف الرتاب، وقطف الفواكه والخرضوات، 

وغريها.
إذهب يف رحلة عائلية طبيعية إىل املحميات املحلية واملتنزهات الواقعة يف منطقة وينزور – 

أسكس. إضغط هنا لصورة مرجعية.

https://www.thechaosandtheclutter.com/archives/outdoor-sensory-scavenger-hunt-for-kids
https://www.alltrails.com/canada/ontario/windsor
https://onecreativemommy.com/frisbee-tic-tac-toe/
https://www.youtube.com/watch?v=bi3nHgwxssc
https://www.uniteforliteracy.com/unite/plants/book?BookId=117
https://www.fatherly.com/entertainment/bug-hunt-kids-game#:~:text='Bug%20Hunt'%20is%20a%20simple,TV%20or%20in%20the%20movies.
https://www.todocanada.ca/25-must-visit-nature-attractions-in-the-windsor-essex-region/

