
األطفال من )٤-٦ سنوات(
أنا أستطيع 

املواد:
رشائط من الورق

علبة

قلم رصاص 

التعليامت:
اكتب كلمة " انا أستطيع" عىل كل رشيطة من الورق.

تحدث مع طفلك عن األشياء التي ميكنه القيام بها ودعه يكمل الجملة عىل رشائد الورق.

ضع رشائط الورق يف العلبة.

يف أي وقت، يكون طفلك قلقاً من عدم متكنه من إنجاز مهمة ما، ذكّره بكل األشياء التي قام بها 
بإستخدام علبة " أنا أستطيع".

شجع طفلك عىل اإلستمرار يف إضافة املزيد من الرشائط كلام تعلم مهارة جديدة أو تغلب عىل تحٍد 
جديد. 

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
مرشوع هنديس 

املواد:
أعواد األسنان

عجينة اللعب

ورق

قلم رصاص/ قلم حرب 

التعليامت:
أدُع األصدقاء او أفراد األرسة للمشاركة يف هذا املرشوع الهنديس. ميكنكم العمل بشكل فردي أو فرق.

إبدأ بكتابة قامئة باألبنية املختلفة التي ستبنيها باستخدام عجينة اللعب وأعواد األسنان. عىل سبيل املثال: 
جرس يربط بني كرسيني صغريين، أو بناء بطول الطاولة، وما إىل ذلك.

أطلب من كل فريق بعمل عدد كبري من الكرات الصغرية من عجينة اللعب، وزودهم بأعواد األسنان.

إخرت التحدي الهنديس األول من قامئتك.

سيحاول كل فريق إنشاء املبنى بإدخال أعواد األسنان يف عجينة اللعب وربطها معاً.

عندما تنتهي جميع الفرق من بناء أبنيتهم، إجتمعوا معاً ملقارنتها ومناقشة كيفية إنشائها، وما هي 
التحديات وكيف حلوا املشاكل.

إستأنف العمل باملشاريع املتبقية من القامئة.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
اإلستكشاف هو عملية تنموية ميكن دعمها من خالل بيئات وأنشطة غنية. فهو ميثل اإلنفتاح عىل 

التجارب، والرغبة يف التجديد، واإلستعداد لتقبل ما هو غري متوقع. أكرث من أي يشء آخر، يتطلب األمر 
الصرب وامليل للمرح. يف هذه النرشة، ستجد أفكاراً لألنشطة التي ستساعد طفلك عىل اإلستكشاف والتعلم.

األنشطة:                                             
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

صندوق اإلضاءة 
املواد:

صندوق كرتون كبري

سلسلة أضواء تعمل بالبطارية

رشيط الصق

أوشحة شفافة 

التعليامت:
قم بقص غطاء الصندوق لعمل فتحة.

إصنع ثقوباً يف الجزء العلوي من الصندوق.

أدخل سلسة األضواء يف الثقوب، تأكد من بقاء صندوق البطارية يف أعىل الصندوق. ميكنك وضع رشيط 
الصق حول صندوق البطارية ليبقى يف مكانه.

قم بتعليق األوشحة الشفافة يف سقف الصندوق.

ضع الصندوق عىل األرض وقم بتشغيل األضواء.

أدُع طفلك لدخول الصندوق وإستكشاف األضواء واألوشحة.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

        

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
صناديق األستكشاف 

املواد:
علب بالستيكية كبرية ذات أغطية.

مجموعة من املواد املشوقة التي ستشجع طفلك عىل تجربة، وتفكيك األشياء والقياس، وما إىل ذلك، عىل 
سبيل املثال، مالبس، هواتف قدمية، رشيط القياس، ساعة، مصباح يدوي، وما إىل ذلك. 

التعليامت:
إمأل العلب باألشياء.

إخرت صندوقاً واحداً وأدُع طفلك إلستكشاف محتوياته.

إطرح أسئلة مفتوحة. عىل سبيل املثال: "أتساءل ما هذا؟ ماذا ميكننا ان نفعل حيال ذلك؟" وما إىل ذلك.

ميكنك إضافة أو استبدال املواد املوجودة يف الصناديق للحفاظ عىل إهتامم طفلك. 

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

  

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
ميزان التوازن

املواد:
شامعة مالبس األطفال ذات شقوق

كوبان ورق

خيطان الغزل

أداة لعمل الثقوب

مقص

ألعاب صغرية مثل سيارات اللعب، ليغو، بوم بوم، وما إىل ذلك.

التعليامت:
ضع شامعة املعاطف يف مكان حيث ميكن أن تتأرجح بسهولة، ومنخفضة ليتمكن طفلك من الوصول 

إليها.

استخدم أداة الثقب لعمل ثقوب عىل جانبي األكواب الورقية. إقطع خيطني متساويني بالطول وأربطهام 
يف الكوب لعمل دلوين صغريين.

أطلب من طفلك أن يضع أشياء مختلفة مللء كل دلو.

دع طفلك يخمن أي دلو أثقل.

علق الدالء عىل الشامعة، وتأكد من صحة تخمينه.

دع طفلك يضيف املحتويات إىل الدالء ملوازنتها.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.
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شجع طفلك عىل اإلستكشاف 

ركز عىل إهتامم طفلك.
إجعل التعلم ممتعاً من خالل األنشطة القامئة عىل األلعاب.

شجع طفلك للتعبري عن آرائه والتحدث عن مشاعره وإتخاذ الخيارات.
إغتنم كل فرصة لتعليم طفلك شيئاً جديداً وأجعله يقع يف حب املعرفة.

كن داعامً لجهود طفلك وتقدمه.

https://www.jumpstart.com/
https://kidsactivitiesblog.com/50127/fun-science-activities/
https://kidsactivitiesblog.com/18681/development-of-play/
https://teachingmama.org/20-more-ways-to-keep-toddlers-busy/
https://empoweredparents.co/activities-for-preschoolers/

