
األطفال من )٤-٦ سنوات(
البيئة اإلجتامعية والعاطفية: أن تكون مستقالً

التعليامت:

قم بإعداد مكاناً يشجع طفلك عىل أن يكون مستقالً خالل روتينه اليومي.

تأكد من أن مالبسه ميكن الوصول إليها بسهولة ومرتبة يف مكانها، حتى يتمكن من إختيار مالبسه كل 
يوم. عىل سبيل املثال: القمصان والرساويل.

وفر الفرص لطفلك للقيام مبهام بسيطة تعزز ثقته بنفسه. عىل سبيل املثال، تنظيف غرفته وتحضري طاولة 
الطعام.

دع طفلك يحل املشكال بنفسه. هذا سيجعله يشعر باإلكتفاء الذايت.

شجع طفلك عىل تجربة أشياء جديدة!                                                                                             

إضغط هنا للمزيد من املعلومات.

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
البيئة املوسيقية: موسيقاي املفضلة 

املواد:

موسيقى من أنواع مختلفة. عىل سبيل املثال: كالسيكية. بوب، شعبية وما إىل ذلك.

مسجل صوت/ هاتف محمول

التعليامت:

إبحث وتعرف عىل أنواع مختلفة من املوسيقى.

ستساعدك األنواع املختلفة من املوسيقى عىل فهم مجموعة متنوعة من الثقافات واألحداث املهمة.

إنتبه جيداً ملكونات املوسيقى التي تستمع إليها، مثل اإليقاع، والرسعة، وما إىل ذلك.

تعلم كيف يستخدم الفنانون املوسيقى كشكل من أشكال التعبري عن الذات. عىل سبيل املثال، مشاركة 
مشاعر السعادة والحزن وما إىل ذلك.

إضغط هنا لإلستامع ألنواع مختلفة من املوسيقى.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
تبدأ بيئة التعلم بخطة وتصميم للمساحة بطريقة توفر لطفلك فرصة للشعور بالراحة يف إمتالكه مساحة 
التعلم. يُنظر إىل البيئة عىل أنها املعلم الثالث، فهي مكان للتواصل والقدرة عىل تشكيل القيّم. كيف نضع 
ونختار املواد وما يراه طفلك ويختربه، كل هذه األشياء تلعب دوراً مهامً يف كيفية رؤيته لتصاميم مساحة 

تعلمه. يف هذه النرشة، ستجد أنشطة من شأنها تعزيز دافع طفلك للتعلم يف بيئة تشجع عىل منوه. 

األنشطة:                                             
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

البيئة الحسية 
املواد:

أوعية شفافة، بداخلها مواد مختلفة مثل: أرز، كرات قطنية، حبيبات مائية وما إىل ذلك.

أشياء مبالمس مختلفة: أوشحة، قامش قطني، خيطان الغزل، صابون، طعام.

عجينة اللعب

رشيط الصق

أكياس بسحاب 

التعليامت:
ضع مجموعة متنوعة من قطع القامش واألوشحة يف سلة. دع طفلك يستكشف القامش وهو مستلٍق عىل 

بطنه أو جالس.

ضع املواد املختلفة يف األوعية الشفافة يف مكان لعب طفلك. شجع طفلك عىل هزهم واإلستامع إىل 
األصوات املختلفة.

ضع بعضاً من عجينة اللعب أو حبيبات املاء يف أكياس بسحاب. أغلق األكياس برشيط الصق ودع طفلك 
يستكشفها.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
صالة رياضية منزلية

املواد:
ألعاب محشية

صناديق كرتون فارغة

كرايس

سلة 

التعليامت:
أنشأ أماكن مختلفة للعب داخل منزلك، مثل:

    مكان للرمي: رمي األلعاب املحشية.

    مكان للزحف: الزحف عرب الصناديق الكرتونية أو تحت الكرايس، وما إىل ذلك.

    مكان للقفز: القفز عالياً وبعيداً، عىل قدم واحدة، وما إىل ذلك.

شجع طفلك عىل إستكشاف جميع األماكن.

شارك بهذه األنشطة جنباً إىل جنب مع طفلك، وحركا أجسادكام معاً. 

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
بيئة القراءة والكتابة: مكتبتي

املواد:
كتب مبواضيع مختلفة

دفرت

أقالم رصاص

أقالم تلوين

ماركرز 

التعليامت:
عرف طفلك عىل كتب مناسبة لسنه ومبواضيع مختلفة بناًء عىل إهتامماته.

رتب كتب طفلك يف مكان معني يف املنزل، ضع رفاً للكتب يف غرفة نومه، سيُمّكن هذا طفلك من 
إستكشاف الكتب بشكٍل مستقل.

ميكنك تزويد طفلك بأشياء أخرى مثل دفرت وأقالم رصاص وأقالم تلوين لتحفيزه عىل تأليف قصصه.

دع طفلك يشارك قصصه معك ومع أفراد األرسة اآلخرين. 

إضغط هنا للمزيد من أنشطة القراءة والكتابة.
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متهيد الطريق لطفلك      

خصص مساحة لطفلك ليستكشفها بحرية، بإستخدام مجموعة متنوعة من املواد.
تأكد من أن بيئة التعلم تشجع إهتاممات طفلك الحالية.

يجب أن تعكس بيئة التعلم قدرات طفلك، مع تحديته لإلستكشاف وحل املشاكل.
إنتظر وراقب وإتبع إهتاممات طفلك.

https://www.coffeecupsandcrayons.com/3-independent-skills-your-child-needs-for-kindergarten/
https://www.youtube.com/watch?v=HKyZ7-32o74&list=RDHKyZ7-32o74&start_radio=1
https://pathways.org/sensory-activities-0-18-months/
https://everydaychaosandcalm.com/gross-motor-activities-for-toddlers/
https://www.teachingexpertise.com/classroom-ideas/preschool-activities-literacy/

