
 

األطفال من )٤-٦ سنوات(
تجربة العمالت املعدنية املتسخة

املواد:
عمالت معدنية متسخة

خل أبيض

ماء

ملح

وعاء بالستيك

مناشف ورقية

مالعق بالستيك 

التعليامت:
صب ربع كوب من الخل يف وعاء مع ملعقة صغرية من امللح.

ضع نفس الكمية من املاء يف وعاء آخر.

ضع عملة معدنية متسخة يف كل من خليط الخل واملاء، وأتركهام ملدة دقيقة تقريبا.

أخرج العمالت املعدنية من األوعية بإستخدام مالعق بالستيكية وأمسحها مبناشف ورقية مبللة.

دع طفلك يالحظ ماذا سيحدث للعمالت املعدنية، هل ما زالت متسخة أم إنها نظيفة؟

عرف طفلك عىل كلمة "أسيد" وأخربه أن أسيد الخل يزيل األوساخ عند مزجه بامللح. 

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
الزيت واملاء

املواد:
كرات قطنية

وعاء شفاف، مثل مزهرية أو وعاء زجاجي طويل

ماء

زيت نبايت

طبق صغري

التعليامت:
قبل البدء بالتجربة، توقع ماذا سيحدث عندما تضع كرات القطن يف املاء؟

ضع كرة قطنية واحدة أو إثنتني يف املاء والحظ ماذا سيحدث.

ناقش مع األصدقاء أو أفراد األرسة سبب طفو كرة القطن يف البداية، ثم غرقها الحقاً.

ضع بعض الزيت يف طبق صغري. وأنظر ماذا سيحدث عندما تُغمس كرة القطن يف الزيت وبعد ذلك 
تُوضع يف املاء.

إبحث ملاذا تطفو كرة القطن وتغرق يف أنواع مختلفة من السوائل، مثل املاء والزيت.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
العلوم هي وسيلة ممتازة لتمكني التعلم وتطوير التفكري املتشعب منذ سن مبكر. بصفتنا آباء ومعلمني، 
ميكننا تعزيز التفكري اإلبداعي والنقدي ألطفالنا من خالل التجارب، وهي أحدى مكونات العلوم. تحفيز 

الفضول من خالل السامح لألطفال بطرح أسئلة حول العامل من حولهم، يدعم تطوير مهارات النجاح 
األساسية. يف هذه النرشة، سنقدم أنشطة من شأنها إرشاك طفلك يف العلوم بإستخدام املواد اليومية 

ومساعدته عىل تعزيز  التفكري العلمي واإلستكشاف.

األنشطة:                                             
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

أنظر إىل 

املواد:
مرآة مقاومة للكرس 

التعليامت:
ثبت مرآة عىل الحائط أو عىل الرسير بحيث تكون مبستوى طفلك.

أجلس مع طفلك يف حضنك وأنتام تنظران إىل املرآة، قم بتعبريات مختلفة وأنظر مدى تفاعل طفلك.

تحدث عام تراه يف املرآة، عىل سبيل املثال، العيون  واألنف والفم أو التعبريات.

قم بغناء األغاين بينام تنظر إىل املرآة، إلعب لعبة الغميضة وما إىل ذلك. لتعويده عىل إستخدام املرآة.

إملس أجزاء من جسد طفلك وسمها. فهو ال يعرف الكلامت بعد، لكنه سيكون قادر عىل ربط ما يشعر 
به مع ما يراه.

شجع طفلك عىل الذهاب إىل املرآة بنفسه خالل اليوم.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
صوت الكرات

املواد:
كرات تنس

عربة

التعليامت:
ضع الكرة يف منتصف العربة.

شجع طفلك عىل سحب أو دفع العربة لألمام.

أثناء تحرك العربة، سترضب الكرة الجزء الخلفي منها وتصدر صوتاً قوياً.

تحدث مع طفلك عن الحركة والصوت.

أرجع الكرة وكرر اللعبة. 

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
إكتشاف مغناطييس

املواد:
زيت معدين أو زيت أطفال

مغناطيس قوي

عزقات

حلقات رقيقة معدنية

مشابك ورق

بايب كليرنز

رشيط الصق

مقص

3 قناين ماء بالستيكية

التعليامت:
إقطع البايب كليرنز بطول إنش واحد، وضعها يف القنينة األوىل.

دع طفلك يضيف العزقات والحلقات يف القنينة الثانية ومشابك الورق يف القنينة الثالثة.

ساعده عىل ملء ثلثي أو ثالثة أرباع القناين بزيت األطفال.

أغلق األغطية وأحكم إغالقها برشيط الصق ملنع فتح األغطية.

إستخدم مغناطيساً قوياً لتحريك األشياء املوجودة يف القناين.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.
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متكني التعلم من خالل إستكشاف 
العلوم               

عزز إحساس طفلك بالدهشة واإلثارة تجاه العامل الطبيعي.
شجع طفلك عىل طرح أسئلة "ماذا"و"ملاذا" عىل سبيل املثال: " ماذا تأكل النباتات؟" "ملاذا 

السامء زرقاء؟" وما إىل ذلك.
حفز عىل إجراء تجارب علمية بسيطة يف املنزل.

حفز طفلك عىل التعلم من سيناريوهات الحياة الواقعية.

https://www.teachingexpertise.com/classroom-ideas/kindergarten-science-activities/
https://littlebinsforlittlehands.com/science-experiments-and-activities/
https://www.educatall.com/page/1171/Exploring-mirrors-with-babies-and-toddlers.html
https://myboredtoddler.com/science-experiments-for-toddlers-and-preschoolers/
https://littlebinsforlittlehands.com/preschool-discovery-table-exploring-magnets/

