
أنشطة لدعم نمو طفلك يف المنزل 

12 – 24 شهًرا
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لقد قمنا بوضع مجموعة ممتعة ومحفزة من )52( بطاقة نشاط، والتي 
يمكنك إنجازها يف المنزل مع طفلك. ونقترح نشاًطا واحًدا لكل أسبوع 

كثر من مرة خالل األسبوع،  من السنة. ونوصي أيضا إعادة األنشطة أ
وإعاده االنشطة التي تم إنجازها سابقا.

البطاقات ملونة بألوان تشير إىل جوانب التطوير التي تدعمها، وتشمل 
التطور البدين، التطور االجتماعي والعاطفي ، التطور اللغوي والتطور 

المعريف. 
ستجد علي ظهر كل بطاقة معلومات تخبرك بما سيتعلمه طفلك من 

النشاط. 

نأمل أن تستمتعي بهذه األنشطة وأن تقضي أوقاتًا ممتعة مع طفلك.
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12 – 18 شهًرا التطور البدين                   

املئي الكيس الذي يمكن أغالقه باأللوان الجاهزة لالستخدام.

إغلقي الكيس وتأكدي من عدم وجود تسريب يف الكيس من األعلى.

اربطي الكيس بكرسي طفلك العايل٬ أو بالطاولة أو ضعيه على األرض.

اسمحي لطفلك باستكشاف األلوان عن طريق تكوين عالمات وأنماط 
يف الصبغ بأصابعهم.

تحديث مع طفلك أثناء االستكشاف.

اللوحة الخاليه من الفوضى:

تحتاج إىل: كيس يمكن احكامه، وألوان سائلة ، وشريط الصق
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12 – 18 شهًرا التطور البدين                   

أنا أتعلم....
 تطوير العضالت الصغيرة يف أصابعي. 	 

استخدام الضغط على العضالت؛ إلحداث أنماط مختلفة.	 
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12 – 18 شهًرا التطور البدين                   

التلوين باألصابع:

كه تحتاج إىل: خضروات وفوا

اصنعي ألواناً غير سامة باستخدام الخضروات أو الفاكهة، 
اخلطي الجزر للحصول على اللون البرتقايل، والفراولة والتوت 

أو ما شابهها للحصول على اللون األحمر، والسبانخ أو القرنبيط 
للحصول على اللون األخضر. 

ضعــي طفلــك علــى كرســيه العــايل أو اجلســيه علــى طاولــة وضعــي 
عينــة مــن األلــوان علــى طبــق، واســمحي لطفلــك لكــي يمــزج األلــوان 

ويكــّون أنماطــا باســتخدام أصابعــه. 

مالحظة: تأكدي من أن طفلك ليس لديه حساسية للطعام.
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12 – 18 شهًرا التطور البدين                   

أنا أتعلم....
 تطوير مهارايت يف التنسيق بين اليد والعين.	 

كل أنواًعا مختلفة من األطعمة 	  استخدام كل أصابعي وأ
 بمذاقات مختلفة.

تطوير حاسة الشم.	 
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اصنعي عجينة اللعب:

تحتاج إىل: ماء ، زيت نبايت، ملح، كريمة الترتار الفرنسية، صبغ الطعام، طحين، مقاله وكيس أو وعاء محكم القفل.

المكونات

الطريقة

1 كوب ماء	 
1 ملعقة طعام من الزيت النبايت	 
1/2 كوب ملح	 
1 كوب طحين	 

ملعقة كبيره من كريمة 	 
الترتار الفرنسية

 صبغ الطعام	 
 مقاله	 

اخلطي الماء والزيت والملح وكريمة الترتار الفرنسية  .1
وصبغ الطعام يف مقاله لمدة دقيقة حتى تصبح دافئة.  

أبعدي المقاله عن الحرارة ثم أضيفي الطحين.  .2
حركي ودلكي الخليط حتى تصبح ناعمة.   .3

ضعيه يف وعاء محكم أو كيس تجميد وخزنيه يف الثالجة.  .4
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12 – 18 شهًرا التطور البدين                   

أنا أتعلم....

تحتاج إىل: ماء ، زيت نبايت، ملح، كريمة الترتار الفرنسية، صبغ الطعام، طحين، مقاله وكيس أو وعاء محكم القفل.

تطوير مهارايت الحركية الدقيقة، وتقوية عضالت أصابعي 	 
ويدي ومعصمي. 
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انفاق من الورق المقوي:

ما تحتاج اليه: مجموعه كبيرة من علب الورق المقوي ولعبة لينه

اجمعي مجموعة كبيرة من صناديق مصنوعة من الورق المقوى، 
ثم ألصقي الصناديق مع بعضها البعض بشريط الصق على 

كثر أبداًعا اضفي النوافذ واالبواب.  شكل نفق. ولتكوين أ

دعي طفلك يزحف عبر النفق.
ضعي لعبة لينة يف النفق ليقوم طفلك بسحبها )تفاعلي مع 

طفلك أثناء اللعب(.
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أنا أتعلم....
 تطوير مهارايت الحركية اإلجمالية.	 

 التحرك بطرق مختلفة، علي سبيل المثال: االنزالق والزحف.	 

تعرف على  أماكن مختلفة. 	 
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المهارات اليومية:

ما تحتاج إليه: مالعق وكاس واألشياء اليومية

اشــركي طفلك يف كل المهارات اليومية من خالل إعطائهم 
ملعقــة إلطعــام أنفســهم، فنجــان للشــرب منــه، وامنحيهــم 

وقًتــا الرتــداء مالبســهم الخاصــة وفرصــة لغســل أيديهــم.
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أنا أتعلم....
استخدام العضالت المختلفة لتحريك يدي، والمعصمين، 	 

 والمرفقين واألذرع يف جوانب كثيرة. 

التنسيق بين يدي وعيني ) ال يمكنني القيام  بها بالشكل 	 
الصحيح من المرة االوىل، لذا يرجى التحلي بالصبر معي، 

واسمحلي أن أحاول مرة أخرى(.
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12 – 18 شهًراالتطور االجتماعي والعاطفي

ألعاب الكرة:

تحتاج إىل: مجموعة من الكور بأحجام وتركيبات مختلفة

اجمعي عدًدا من الكرات بأحجام وتركيبات مختلفة. 
اجلسي على األرض مقابل طفلك.

اختاري كرة كبيرة ودحرجيها نحو طفلك.
اطلبي إليه أن يدحرجها مرة أخرى. 

استمري يف دحرجة الكرة عدة مرات.

نشــاط اضــايف: عنــد اتقــان طفلــك اســتخدام الكــرة الكبيــرة، دحرجــي 
كــرة أصغــر.  
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أنا أتعلم....
التناوب. أنا أتعلم كيف أغير تركيزي واهتمامي منك إىل 	 

الكرة المتحركة.  
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المساعد الصغير:

تحتاج إىل: أشياء يومية

شــجع طفلــك علــى مســاعدتك يف األعمــال اليوميــة، علــى ســبيل 
المثــال: وضــع مالبســه يف ســلة الغســيل، ترتيــب ألعابــه، المســاعدة 
يف وضــع المالبــس يف الغســالة، أخــذ المالبــس مــن الغســالة، تنشــيف 

المالبــس علــى حبــل الغســيل.
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أنا أتعلم....
 أن أساعد اآلخرين.	 

أن أتعاون مع اآلخرين يف المهام اليومية.	 
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وقت اللعب مع اآلخرين:

ما تحتاج إليه: المالبس القديمة، واألزياء

قومي بدعوة مجموعة من األطفال مع إبائهم إىل منزلك أو االلتقاء 
بهم يف مكان آخر، علي سبيل المثال: حديقة أو مركز تجاري. 

شجعي طفلك على التفاعل مع األطفال اآلخرين.

التوسع يف النشاط: امنحي طفلك وقًتا للتفاعل مع البالغين 
اآلخرين.
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أنا أتعلم....
التفاعل مع البالغين واألطفال من عائالت أخرى )انا لست 	 

مستعًدا بعد إلدراك كيفية اللعب مع األطفال اآلخرين، 
ولكني أحب المشاهدة والتواجد معهم(. 
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أري طفلك اثنين أو ثالثة من األشياء على سبيل المثال: لعبتين 
مختلفتين، أو ثالثة أنواع مختلفه من المواد الغذائية أو كتابين 

مختلفين .

أسأيل طفلك “أي واحد تحب ؟ أي واحد سوف تختار ؟ شجعي 
طفلك على االستجابة لفظيا و/أو أخذ الشيء الذي يحبه.

أي األشياء تحب؟

تحتاج إىل: مجموعة متنوعة من األلعاب والمواد الغذائية 
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أنا أتعلم....
 التواصل مع اآلخرين، وأطور مفردايت اللغوية.	 

 كيفية اتخاذ قرارات وخيارات بسيطة. 	 

)قد يستغرق مني الكثير من الوقت التخاذ القرار، وأنا قد 	 
أغير رأيي لذلك يرجى منك التحلي بالصبر معي(

12-18 months Activity Cards-arabic.indd   21 2/23/19   10:21 PM



12 – 18 شهًراالتطور االجتماعي والعاطفي

ساعدي طفلك علي تعرف شعوره. 

الرد على تعابير الوجه والمزاج واألفعال وتسمية عواطفهم، علي 
سبيل المثال: “أري أنك غاضٌب “ أو “أرى أنك حزيٌن”.

مشاعر:
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أنا أتعلم....
فهم عواطفي، وردة فعلي على استجاباتكم على سبيل 	 

المثال: عندما تعانقني، فأعانقك مرة أخرى ، وعندما أعطيك 
كون حزينا فأنت من  قبلة تعطيني قبلة مرة أخرى، وعندما أ

يهون عني.
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العبي مع طفلك، وأريه كيفية االهتمام بلعبته أو دميته المفضلة 
لديه.

شجيعي طفلك على أن يعانق الدمية أو اللعبة، أو أن يقوم 
بإطعام الدمية ألنها  جائعة، ووضعها على السرير؛ ألنها تحتاج إىل 

النوم.

االهتمام باللعبة:
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أنا أتعلم....
إظهار التعاطف، وفهم المشاعر المختلفة، على سبيل 	 

 المثال: سعيد، متعب، جائع.

كيفية االعتناء باآلخرين.	 
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وقت القصة
اشــتري مجموعــة مختــارة مــن الكتــب، وضعيهــا علــى الــرف أو يف 

كيــس أو صنــدوق. 

أقــريئ لطفلــك كل يــوم كجــزء مــن روتيــن النــوم، واســمحي لــه بــأن يقرأ 
لــك. اســتمعي وابتســمي واضحكــي عندمــا يقــوم طفلــك باإلشــارة أو 

اللمــس أو التفــوه بالكلمات.

تحتاج إىل: مجموعة من الكتب الذي تحوي كلمات أو نصوص متكررة. 
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أنا أتعلم....

تحتاج إىل: مجموعة من الكتب الذي تحوي كلمات أو نصوص متكررة. 

 االستمتاع بما أقرأ بصوت عال.	 

 االستماع إىل كثير من الكلمات الجديدة. 	 

 إصدار بعض األصوات مثلك.	 

فهم أن الصور لها معنى.	 
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خارج المنزل:
خذي طفلك إىل حديقة األطفال أو المزرعة أو حوض السمك.

تحــديث معــه عــن الكائنــات الحيــة، واجعليــه يالحــظ مــا يجعــل كل 
حيــوان يختلــف فيــه عــن الحيوانــات األخــرى. 
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أنا أتعلم....
كلمات جديده لتسمية ووصف الحيوانات. 	 
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تفجير الفقاعات:
باســتخدام  بنفســك  أو اصنعيــه  الجاهــز  الفقاعــات  اشــتري ســائل 

الغســيل. ســائل 

طفلــك  مــع  بالتنــاوب  قومــي  ثــّم  الفقاعــات،  تفجيــر  كيفيــة  مّثلــي 
ســقوطها. عنــد  الفقاعــات  علــى  والقبــض  الفقاعــات  لتفجيــر 

تحتاج إىل: عصا فقاعات ، سائل فقاعي جاهز أو سائل غسيل ممزوج بالماء.
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أنا أتعلم....
 السيطرة على عملية التنفس عندما أقوم بالنفخ.	 

استخدام شفتي وفمي ونفسي إلصدار أصوات جديدة.	 
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االهتزازات:
اجمعي قوارير بالستيكية فارغة. 

أفرغي المحتويات وملئيها بعناصر مختلفة إلحداث اهتزازات 
صوتية، على سبيل المثال: رقائق، صخور، أرز، معكرونة، أزرار.

استخدمي شريط الصق أو غراء لتأمين غلق الغطاء.
تناويب مع طفلك لرج الزجاجات.

مالحظة: تأكدي من أن األغطية مغلقة بإحكام لتجنب البلع.

تحتاج إىل: قوارير بالستيكية فارغة، معكرونة، أرز، أزرار، غراء أو شريط الصق.
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أنا أتعلم....
إصدار األصوات الخاصة يب عن طريق المصافحة، والتربيت 	 

 وطرق األشياء.

التمييز بين األصوات المختلفة.	 
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الهواتف:
اجمعي أي هواتف قديمة يف المنزل، على سبيل المثال: هاتف 

محمول قديم أو هاتف منزل قديم أو هاتف ألعاب.

مثلي مكالمة هاتفية عن موضوع أو شيء مألوف باستخدام 
الحركات.

شاهدي كيف يقوم طفلك بتقليدك وإعادة األشياء التي تقومين 
بها.

مالحظة: أزيلي أي حبال طويلة أو أسالك أو بطاريات.

تحتاج إىل: مجموعة من الهواتف الغير مستخدمة
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أنا أتعلم....
 التناوب يف المحادثة وتقليد لغتك وحركاتك.	 

استخدام صويت لنطق الكلمات والتحدث إليك.	 
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ارتداء المالبس:
وفري لطفلك مجموعة من القبعات، واألوشحة، والنظارات، 

والحقائب، واألحذية القديمة.

مثلي عملية ارتداء المالبس، واستخدمي مختلف المحفزات.

شجعي طفلك على تقليد تصرفاتك.

استخدمي خيالك لتكوين قصص، وإدخال مفردات جديدة، وخلق 
فرص جديدة لطفلك لممارسة الكلمات التي تعلمها من قبل.

تحتاج إىل: مجموعة من القبعات واألوشحة والنظارات والحقائب واألحذية
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أنا أتعلم....

تحتاج إىل: مجموعة من القبعات واألوشحة والنظارات والحقائب واألحذية

 المشاهدة واالستماع ومتابعة التعليمات.	 

استخدام كلمايت وأصوايت للتعليق على القصص.	 
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التجول يف الطبيعة:
اصطحبي طفلك لنزهة يف الحديقة أو أي مكان فية طبيعة جميلة.

خذي دلو أو سلة واجمعي أشياء مثل:أوراق الشجر، زهور غير 
سامة،عصي، صدف. 

تحديث عن األشياء واوصفيها لطفلك.

أشيري إىل أصوات يف البيئة، على سبيل المثال:
أصوات تغريد الطيور أو السحايل . اقضي بعض الوقت يف 

المشاهدة واالستماع.

12-18 months Activity Cards-arabic.indd   38 2/23/19   10:21 PM



12 – 18 شهًراالتطور اللغوي                                 

أنا أتعلم....
 تحديد اتجاه األصوات. 	 

 االستماع بعناية إىل األصوات المختلفة يف البيئة. 	 

تعرف األصوات المألوفة.	 
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سالل االستكشاف:
اصنعي سلة استكشاف عن طريق ملء سلة أو صندوق أو 

حاوية بمجموعة من األشياء الطبيعية، على سبيل المثال: مالعق 
خشبية، فرش ناعمة، وأقماع من الخشب.

اطلبي إىل طفلك أن يختار األشياء، ويطرح أسئلة حول شكلها 
وحجمها وتركيبتها.

مثلي عملية استخدام كل شيء من هذه األشياء.

تحتاج إىل: سلة أو صندوق، أشياء مثيرة لالهتمام لالستكشاف، مالعق خشبية، أقماع من خشب التنوب.
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أنا أتعلم....
استكشاف ماهية األشياء، وطعمها ورائحتها واألصوات التي 	 

 تصدرها.

كتشاف ما يمكنني فعله مع األشياء، هل يمكنها أن تمتد؟ 	  ا
 هل يمكنها ان تلتوي؟

الوزن والحجم والتركيبة.	 
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أجزاء الجسم:
غني لطفلك اغنية عن اعضاء الجسم.

حركي الرأس والكتفين والركبتين والقدمين.
شجعي طفلك على المشاركة يف الحركات. 

غّيري سرعة األغنية والحركات إىل األبطأ أو األسرع اعتماًدا على 
ردود فعل طفلك.

نشاط بديل: اطلبي إىل طفلك أن يشير إىل جزء معين من جسمه 
أو جسمك.
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أنا أتعلم....
 القيام بالكثير من األشياء يف الوقت نفسه.	 

 االستماع إىل كلماتك، ومشاهدة أفعالك، وتقليد حركاتك. 	 

لمس األعضاء المشار اليها يف جسدي، وكل ذلك يف الترتيب 	 
الصحيح.
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ألعاب التركيز:
وفري ألعاب التركيز الخشبية البسيطة من 4 إىل 6 قطع، مع 

مقابض كبيرة مناسبة لأليدي الصغيرة.

شجعي طفلك على إزالة القطع ، ثم أرشديه إىل إعادة القطع إىل 
المكان الصحيح.

تحتاج إىل: مجموعة من األلغاز الخشبية البسيطة المكونة من 4  إىل 6  قطع 

12-18 months Activity Cards-arabic.indd   44 2/23/19   10:21 PM



12 – 18 شهًراالتطور المعريف                                 

أنا أتعلم....
 استخدام التجربة والخطأ للعثور على مكان يناسب القطع. 	 

استخدام أشكال بسيطة من القطع، وتحديد أوجه التشابه 	 
بين األشكال.
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بناء األبراج:
وفري مجموعة من األشياء، على سبيل المثال: مكعبات، أواين، 

وأدوات طبخ يمكن استخدامها.

ساعدي طفلك على بناء برج باستخدام هذه األشياء.

دعيه يكرر المحاولة حتى يصل إىل بناء برًجا عالًيا.

تحتاج إىل: مكعبات خشبية أو مجموعة من األواين وأدوات الطبخ ذات القاع المسطح.
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أنا أتعلم....
 المثابرة أثناء محاولة بناء البرج.	 

تكرار الحركات، والبدأ يف حل المشكالت.	 

12-18 months Activity Cards-arabic.indd   47 2/23/19   10:21 PM



12 – 18 شهًراالتطور المعريف                                 

اللعب بالرمل:
جهزي طبًقا من الرمل باستخدام رمل آمن لألطفال، يف الحديقة 
أو داخل المنزل، باستخدام وعاء غسيل كبير أو طبق تم شراؤه 

ألغراض معينة، أو طبق صغير على األرض أو على مقعد مرتفع.
شجعي طفلك على االستكشاف.

استبديل اللعب لتشجيع طفلك على الحفر باستخدام المجارف، 
وتعبئة الدلو وتفريغه، والعثور على األشياء المخفية.

اضيفي الماء لبناء قالع الرمل.

تحتاج إىل: رمل آمن لألطفال ، وعاء غسيل ، مالعق ، مغرفة ، مناخل
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أنا أتعلم....
 ملء الدلو وتفريغه واستكشاف تركيبة الرمل. 	 

تكرار الحركات يف تسلسل إلكمال المهمة، على سبيل 	 
المثال: الغرف، والتعبئة، والتفريغ، وإعادة الملء.
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18 – 24 شهًرا التطور البدين                   

وذلك باستخدام أشرطة ملونة، مختلفة، وذات أطول وأشكال وخطوط 
متفاوتة يتم لصقها على األرضية، على سبيل المثال، خط متعرج أو 

منحني أو مستقيم.

عّلمي طفلك كيفّية المشي على طول الخط، وشّجعيه على أن يجّرب 
ذلك.

نشاط إضايف: حاويل تعليم طفلك المشي بطرق مختلفة، على سبيل 
المثال، إىل الوراء أو على أحد الجانبين.

المشي على الخط:

تحتاج إىل : مجموعة من األشرطة من ألوان وأحجام مختلفة.
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التطور البدين                   18 – 24 شهًرا

أنا أتعلم....
الحفــاظ علــى تــوازين مــن خــال التنســيق بيــن ســايقّ، وذراعــّي، 	 

والحفــاظ علــى تركيــز عينــّي علــى المــكان الــذي ســأصل إليــه.
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المرح مع الكرات:

تحتاج إىل: كرات صغيرة ، صندوق صغير من الورق الكرتوين ، مقص.

قومي بصنع أو شراء مجموعة من الكرات ذات أحجام مختلفة. ثم 
أحديث فتحات يف الحاوية أو الصندوق.

أطلبي إىل طفلك دفع الكرات من خال الفتحات. افتحي الغطاء 
وافرغي الكرات، وكّرري العملية مّرة أخرى. يمكن استخدام أشياء 

صغيرة أخرى.

مالحظة: راقبي طفلك بعناية، لكي ال يضع األشياء الصغيرة يف 
فمه.
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أنا أتعلم....
 تطوير عضايت الصغيرة يف يدي وأصابعي 	 

كيف أمسك باألشياء، وأقوم بتقوية عضات أصابعي 	 
كثر قوة. لجعلها أ
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وقت المطرقة:

تحتاج إىل: أعواد تثبيت لعبة الغولف ، بساط رغوي، مطرقة خفيفة

اجمعي أعواد تثبيت كرة الغولف القديمة، وقطعة من بساط رغوي. وقومي 
بوضعها على األرض.

عّلمي طفلك كيف يطرق أعواد تثبيت كرة الغولف على البساط الرغوي 
باستخدام مطرقة خفيفة، ثم دعيه يجرب ذلك بمفرده. اسحبي أعواد تثبيت 

كرة الغولف وقومي بإعادة العملية من جديد.

نشاط بديل: قومي بممارسة هذا النشاط يف الخارج، وطرق أعواد تثبيت 
لعبة الغولف على األرضية الرطبة.
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أنا أتعلم....

تحتاج إىل: أعواد تثبيت لعبة الغولف ، بساط رغوي، مطرقة خفيفة

كيف أطّور عملية التنسيق بين اليد والعين، وكيف أضرب 	 
 بدّقة عود تثبيت لعبة الغولف بالمطرقة.

كتشف مقدار القّوة التي أحتاجها لجعل 	  كما أحاول أيضا أن أ
عود تثبيت كرة الجولف يدخل يف البساط الرغوي. أنا أتعلم 

القيام بأعمال مختلفة باستخدام يدي. 
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لعبة المكعبات:

تحتاج إىل: مجموعة من المكعبات

وّفري مكعبات خشبية ذات أحجام مختلفة تناسب يد طفلك.

عّلمــي طفلــك كيفيــة تحقيــق التــوازن بيــن المكعبــات لبنــاء أبــراج 
مختلفــة. ومبــاين 
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أنا أتعلم....
كيف أطور مهارايت الحركية الدقيقة، وأتوازن بين  األشياء 	 

ذات األحجام واألوزان المختلفة فوق بعضها بعًضا. 
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المرح بتنظيف األنابيب:

تحتاج إىل: مجموعة متنوعة من منظفات األنابيب ومصفاة

وّفري لطفلك مصفاة وأنابيب ذات أحجام مختلفة.

عّلمي طفلك كيفية لوي ودفع منظفات األنابيب من 
خال الثقوب.
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أنا أتعلم....
عملية اإلمساك باألشياء للتاعب بمنظفات األنابيب بطرق 	 

 مختلفة.

تطوير العضات الصغيرة يف معصمي والمستخدمة يف 	 
 عمليتي االلتواء واالنحناء.

تطوير التنسيق بين العينين واليدين.	 
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الرسم المايئ دون إحداث أي فوضى:

تحتاج إىل: فرشاة طاء، إسفنج، فرشاة غسل الصحون، دلو ماء صغير.

ابحثــي عــن أشــياء يف المنــزل لرســمها، علــى ســبيل المثــال: فرشــاة 
أســنان، وفرشــاة الطــاء ، واإلســفنج أو فرشــاة غســل الصحــون. ضعــي 

بعــض المــاء يف إنــاء واذهبــي خــارج البيــت.

عّلمــي طفلــك كيــف يمكنــه رســم الصــور والتصاميــم علــى أي ســطح 
صلــب ، علــى ســبيل المثــال: جــدار أو أرضيــة. راقبــي طفلــك يف أثنــاء 

عمليــة اختفــاء التصاميــم المائيــة.
زلقــة  تصبــح  ألنهــا  والرخاميــة  المبلطــة  األرضيــات  تجنبــي  ماحظــة: 

للغايــة.
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التطور البدين                   18 – 24 شهًرا

أنا أتعلم....
 استخدام العضات المختلفة يف ذراعي وسايق. 	 

 االنحناء ، والتمدد والتحرك بطرائق مختلفة.	 

تطوير الحركات وأنا أرسم الصور، على سبيل المثال: أعلى 	 
واسفل ويسار ويمين والدوران.
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فرك األقالم الملونة:

تحتاج إىل: مجموعة من األقام الملونة، ورق، عمات معدنية ، أوراق شجر ، ورق الرمل.

أوراق  المثــال:  ســبيل  علــى  األشــياء،  مــن  مجموعــة  اجمعــي 
الــورق. مــن  تحــت قطعــة  أو عمــات معدنيــة وضعيهــا  الشــجر 

عّلمــي طفلــك عمليــة الفــرك بوضــع قطعــة ورق فــوق الشــيء، ثــم 
اســتخدام قلــم تلويــن لفــرك الجــزء العلــوي. شــاهد كيــف تظهــر 

األشــكال علــى الــورق.
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التطور البدين                   18 – 24 شهًرا

أنا أتعلم....
 استخدام العضات الصغيرة يف أصابعي.	 

 تنسيق يدي للقيام بأشياء مختلفة يف نفس الوقت.	 

تطوير التنسيق بين يدّي وعينّي.	 
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ألعاب الماء:

تحتاج إىل: دلو ، وعاء غسيل أو طبق مياه ، ومجموعة مختارة من العبوات واألباريق الباستيكية.

كوابـًـا وحاويــات ذات  املئــي دلــًوا صغيــًرا، أو طبًقــا بالمــاء، ووفــري أ
أحجــام مختلفة.

شجعي طفلك على ممارسة عملية سكب المياه.

نشاط بديل: يمكن إضافة المغارف والماعق.
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أنا أتعلم....
التنسيق بين يدّي أثناء القيام بشيئين مختلفين يف نفس 	 

 الوقت. 

كيف أوازن وأسكب الماء كلما تغير وزن الماء يف الحاوية.	 
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الخبز:

تحتاج إىل: وصفات بسيطة حلوة أو لذيذة وأدوات المطبخ

ابحثــي عــن وصفــات حلــوة أو لذيــذة وبســيطة يمكــن صنعهــا مــع 
طفلــك.

واللــف  والصــب  الخلــط  عمليــات  يف  يســاعدك  طفلــك  اجعلــي 
والتــذوق. والتزييــن 

مالحظة: اختاري وصفات يمكن تحضيرها  ال تحتاج إىل الفرن.
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أنا أتعلم....
 التنسيق بين الذراعين واليدين واألصابع بطرائق مختلفة.	 

تطوير وصقل مهارايت، على سبيل المثال: االلتواء، التدحرج، 	 
والتحريك.

18-24 months Activity Cards-arabic.indd   19 2/23/19   10:20 PM
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الرسم بالفقاعات:

تحتاج إىل: ورق، طاء، سائل الغسيل، حاوية باستيكية، قصبة.

امزجــي يف طبــق ســائل الغســيل مــع المــاء والطــاء. شــجعي طفلــك 
علــى المســاعدة يف مــزج المكونــات.

اغمســي قصبــة يف الطــاء، وعلمــي طفلــك كيفيــة النفــخ يف القصبــة 
الفقاعــات. لصنــع 

قومــي بعمــل طباعــة للفقاعــات، وذلــك بوضــع قطعــة مــن الــورق فــوق 
الفقاعــات.

مالحظــة: اســتخدمي الطــاء  المناســب لألطفــال، وتأكــدي أن طفلــك 
يقــوم بالنفــخ و ليــس المــص.
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التطور البدين                   18 – 24 شهًرا

أنا أتعلم....
 استخدام العضات الصغيرة يف فمي لعمل أشكال مختلفة.	 

الفرق بين النفخ والمص، ومدى قوة عملية التنفس. 	 
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18 – 24 شهًرا التطور البدين                   

الزراعة:

تحتاج إىل: مساحة للزراعة وتربة وبذور وأدوات البستنة.

، أو وعــاء كبيــر أو صنــدوق  وفــري لطفلــك مــكان صغيــر يف الحديقــة 
صغيــر. زارعــة 

عّلمي طفلك كيف يحفر، ويزرع البذور باستخدام األدوات أو أيديهم.

قومي بري البذور بانتظام ومراقبتها وهي تنمو.
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التطور البدين                   18 – 24 شهًرا

أنا أتعلم....
 الحفر باستخدام األدوات أو اليدين.	 

تقوية العضات الموجودة باألصابع واليدين والمعصمين 	 
والذراعين.
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18 – 24 شهًرا التطور البدين                   

ملصقات بال فوضى:

تحتاج إىل: مجموعة من المناديل الورقية الملونة المختلفة ، صندوق أو سلة ، شريط ورق الصق.

ضعي بعض األوراق الاصقة على نافذتك.
ضعي قطًعا من المناديل الورقية الملونة يف صندوق أو سّلة.

الورقّيــة، ووضعيهــا علــى  المناديــل  بعــض  اختيــار  اطلبــي إىل طفلــك 
الجانــب اللــزج مــن الــورق لعمــل صــورة.

مالحظة: راقبي طفلك ألنه قد يرغب يف تناول ورق المناديل.
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التطور البدين                   18 – 24 شهًرا

أنا أتعلم....
اختيار مواد وألوان مختلفة من الورق؛ إلنشاء صورة 	 

 باستخدام يدّي.

تقوية العضات يف أصابعي عن طريق رفع الورق والضغط 	 
عليه على النافذة.
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18 – 24 شهًراالتطور االجتماعي والعاطفي

اصنع خيمة:
اصنعــي الخيمــة مــع طفلــك باســتخدام أغطيــة األســرّة، والبطانيــات 

والكراســي.

اســأيل طفلــك مــا الــذي يمكــن أن يكــون عليــه الفضــاء، علــى ســبيل 
المثــال: “هــل هــو كهــف دب؟ منــزل؟ ســفينة فضــاء؟”

كما أن الخيمة  مكان رائع لمشاركة الكتب وقراءتها مع طفلك.

تحتاج إىل: مجموعة من األغطية األسرة والبطانيات والمشابك الكبيرة أو األوتاد.
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18 – 24 شهًراالتطور االجتماعي والعاطفي

أنا أتعلم....
كيفية العمل مع االخرين، لبناء مكان خاص حيث يمكننا 	 

االسترخاء مًعا وقراءة الكتب والقصص والتحدث.
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18 – 24 شهًراالتطور االجتماعي والعاطفي

الذهاب يف نزهة:

تحتاج إىل: سلة، بطانية ، أواين فخارية للتنزه ، أدوات مائدة ، طعام خاص بالنزهة

ســتحتاجينها،  التــي  األشــياء  كل  واحزمــي  بنزهــة،  للقيــام  خططــي 
خــاص  وطعــام  وماعــق،  كــواب،  وأ بطانيــة،  المثــال:  ســبيل  علــى 

بالنزهــة.

اذهبــي إىل مــكان مــا خــارج البيــت، علــى ســبيل المثــال: حديقــة أو 
بســتان.

المنــزل  النشــاط علــى مســاحة داخــل  تنفيــذ  بديــل: يمكــن  نشــاط 
بنزهــة. للقيــام 
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18 – 24 شهًراالتطور االجتماعي والعاطفي

أنا أتعلم....
كم هو ممتع قضاء بعض الوقت معك واالستعداد للقيام 	 

بنزهة. سوف أتعلم كيفية التصرف عندما نكون معاً يف بيئة 
مختلفة. 
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18 – 24 شهًراالتطور االجتماعي والعاطفي

 
If you’re happy and you know it 

clap your hands. 
If you’re happy and you know it 

clap your hands. 
If you’re happy and you know it 
and you really want to show it,  
If you’re happy and you know it 

clap 
your hands! 

أغاين األطفال:

تحتاج إىل: كلمات األغنية.

.”If you’re happy and you know it“ غني مع طفلك

شجعي طفلك على تقليدك  يف الغناء والتنبؤ بالحركات أثناء 
الغناء.

ال تقلق بشأن ماءمة صوتك للغناء، فلن ياحظ طفلك ذلك.
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18 – 24 شهًراالتطور االجتماعي والعاطفي

أنا أتعلم....
 

If you’re happy and you know it 
clap your hands. 

If you’re happy and you know it 
clap your hands. 

If you’re happy and you know it 
and you really want to show it,  
If you’re happy and you know it 

clap 
your hands! 

 عن المشاعر وما يجعلني أشعر بالسعادة.	 

كيفية التعبير عن مشاعري من خال أفعايل وكلمايت.	 

18-24 months Activity Cards-arabic.indd   31 2/23/19   10:20 PM



18 – 24 شهًراالتطور االجتماعي والعاطفي

.”Ring a Ring of Roses“  غني مع طفلك  أغنية

شجعي طفلك على تقليدك ، ومشاركتك الغناء، والقيام ببعض 
الحركات أثناء الغناء.

ال تقلقي بشأن ماءمة صوتك للغناء ، فلن ياحظ طفلك ذلك.

 ألعاب الدائرة:

Ring a ring of roses 
A pocketful of posies 

a-tishoo, a-tishoo 
We all fall down 
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18 – 24 شهًراالتطور االجتماعي والعاطفي

أنا أتعلم....
 

Ring a ring of roses 
A pocketful of posies 

a-tishoo, a-tishoo 
We all fall down 

 

 
 

 كيفية المشاركة يف نشاط جماعي صغير.	 

الغناء وتقليد الحركات.	 
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18 – 24 شهًراالتطور اللغوي                                 

مطاردة البالونات:
البيــت،  خــارج  إىل  وخذيهــا  بالونــات،  خمــس  أو  أربــع  بنفــخ  قومــي 

طفلــك. مــع  والحقيهــا 

اســتخدمي كلمــات جديــدة أثنــاء اللعــب علــى ســبيل المثــال: عــال، 
أســرع، أبطــأ، أعلــى.

أحتاج إىل: بالونات
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18 – 24 شهًراالتطور اللغوي                                 

أنا أتعلم....

أحتاج إىل: بالونات

كلمات جديدة تصف الحركة.	 
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18 – 24 شهًراالتطور اللغوي                                 

أصوات الحيوانات:
ابحثي عن أصوات الحيوانات المختلفة على الشبكة العنكبوتية.

اطبعــي صــوراً للحيوانــات، أو وفــري ُدًمــا أو لعًبــا طريــة تتناســب مــع 
األصــوات.

اســتمعي لألصــوات، وحــاويل معرفــة مــا إذا كان طفلــك يمكــن أن 
يطابــق الصــوت مــع صــورة الحيــوان.

نشــاط إضــايف : اطلبــي إىل طفلــك التحــرك والتصــرف مثــل حــركات 
الحيــوان .

تحتاج إىل: جهاز حاسب آيل أو طابعة أو صور حيوانات أو ألعاب وتسجيات صوتية
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18 – 24 شهًراالتطور اللغوي                                 

أنا أتعلم....

تحتاج إىل: جهاز حاسب آيل أو طابعة أو صور حيوانات أو ألعاب وتسجيات صوتية

 كيفية االستماع بعناية، والتمييز بين األصوات.	 

 تكوين مفردات جديدة.	 
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18 – 24 شهًراالتطور اللغوي                                 

التسوق:
متجــًرا.  وإعــدي  بالمطبــخ،  الفارغــة  الغذائيــة  األغلفــة  اجمعــي 
البقالــة. فــارغ لوضــع  أو صنــدوق  اســتخدمي ســلة غســيل فارغــة 

شجعي طفلك على تسمية األشياء الموجودة يف السلة.
افرغي البقالة وتظاهري بدفع ثمن األشياء.

اجمعي ما تسوقتيه مع طفلك يف كيس البقالة

كياس التسوق كياس فارغة، سلة الغسيل ، وأ تحتاج إىل: صناديق وأ
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18 – 24 شهًراالتطور اللغوي                                 

أنا أتعلم....
مجموعة من الكلمات الجديدة؛ إلضافتها إىل قائمة المفردات 	 

 الخاصة يب.

التعاون وإجراء محادثة مع اآلخرين حول التسوق، واختيار 	 
األشياء.
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18 – 24 شهًراالتطور اللغوي                                 

مادة لزجة:
اصنعي مادة لزجة عن طريق خلط  كوبين من دقيق الذرة مع 

كوب من الماء ثم أضيفي ملون الطعام إلثارة اهتمام طفلك.

تحديث مع طفلك حول المادة اللزجة، وما يمكنك صنعه من هذه 
المادة.

تحتاج إىل: دقيق الذرة وماء ووعاء للخلط
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18 – 24 شهًراالتطور اللغوي                                 

أنا أتعلم....
كلمات وصفية جديدة مرتبطة بحواسي ، على سبيل المثال: 	 

“كيف تبدو؟” ما الذي تشبهه؟ “ما شعورك؟”
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18 – 24 شهًراالتطور اللغوي                                 

كتاب عائلتي:
اصنعي ألبوم صور عائلي باستخدام الصور العائلية المطبوعة.

تصفحي األلبوم مع طفلك، وقومي بلفظ أسماء أفراد األسرة.
اطرحي أسئلة، على سبيل المثال:”من هذا؟” و “أين أمك؟”

تحتاج إىل: مجموعة مختارة من الصور الفوتوغرافية ، ورق مقوى ، مقص ، لفائف من الورق الاصق
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18 – 24 شهًراالتطور اللغوي                                 

أنا أتعلم....
مفردات جديدة، وكيفية اإلجابة عن األسئلة بالكلمات أو 	 

الحركات.
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18 – 24 شهًراالتطور المعريف                                 

مطابقة األغطية:
امنحي طفلك بعض الحاويات الفارغة ذات األحجام المختلفة مع 

إزالة األغطية.

دعيه يستكشف أي غطاء يتطابق مع الحاوية.

نشاط بديل: استخدمي الحاويات المصنوعة من مواد مختلفة 
مثل: الخشب، والباستيك، والمعادن.

تحتاج إىل: مجموعة من الحاويات ذات أحجام مختلفة
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18 – 24 شهًراالتطور المعريف                                 

أنا أتعلم....
المهارات الرياضية األولية المرتبطة بالحجم. أنا أستخدم 	 

كريت، وأنا أقوم بحل المشاكل.  ذا

مطابقة المواد مع بعضها البعض.	 
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18 – 24 شهًراالتطور المعريف                                 

سباق كرة القطن:
وفري كرة من الصوف القطني، وقصبة. 

ضعي شريط البداية والنهاية على األرضية أو سطح الطاولة.

علمي طفلك كيفية تحريك الكرة القطنية إىل خط النهاية عن 
طريق النفخ يف القصبة.

تحتاج إىل: شريط ، قصبة، كرات القطن والصوف وزجاجة ضغط فارغة
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18 – 24 شهًراالتطور المعريف                                 

أنا أتعلم....
تحديد السبب والنتيجة، على سبيل المثال: إذا ضغطت 	 

على الزجاجة؛ إلخراج الهواء، تتحرك كرة القطن. أنا أحل 
المشكلة من خال تحديد قوة الضغط على الزجاجة.

18-24 months Activity Cards-arabic.indd   47 2/23/19   10:20 PM



18 – 24 شهًراالتطور المعريف                                 

تصنيف األلوان:
ألصقي أورًقا ملونة على األرض أو الطاولة.

اجمعي بعض األشياء الملونة، على سبيل المثال: الكرات 
الصغيرة، المكعبات، كرات القطن.

علمي طفلك كيفية مطابقة األشياء وتصنيفها.

نشاط بديل: يمكن تنفيذ النشاط من خال مطابقة الحيوانات 
الباستيكية أو مختلف أنواع وسائل النقل مع الصور ذات الصلة 

الموجودة يف الطبق.

تحتاج إىل: ورق ملون أو أشياء ملونة أو أشياء لها نفس الخصائص ويمكن تصنيفها
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18 – 24 شهًراالتطور المعريف                                 

أنا أتعلم....
استخدام المهارات الرياضية والعلمية األولية عن طريق 	 

الفرز والتوصيل والتصنيف.
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18 – 24 شهًراالتطور المعريف                                 

صندوق الضوء:
اصنعي صندوق ضوء باستخدام حاوية تخزين، ومصابيح مضيئة.
اجمعي أشياء مختلفة، على سبيل المثال: أزرار، ريش، ورق رسم 

وأشكال شفافة.

العبي بالضوء والظال.
أعطي طفلك األشياء المختلفة لوضعها فوق صندوق الضوء، 

واستكشافها.

تحتاج إىل: حاوية فارغة ومصباح يدوي / أضواء ومجموعة مختارة من األشياء
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18 – 24 شهًراالتطور المعريف                                 

أنا أتعلم....
استكشاف مجموعة متنوعة من المواد المختلفة والتحقق 	 

 منها.

االختافات بين األجسام شبه الشفافة وغير الشفافة.	 
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18 – 24 شهًراالتطور المعريف                                 

أين هي؟
اعرضي على طفلك شيًئا صغيًرا تضعه يف يدك ، ثم حركي كلتا 

يديك خلف ظهرك ، ثم ضعي كلتا يديك إىل األمام.

اطلبي إىل طفلك أن يخمن، “أي اليد هي؟” دعيه يختار أي يد 
يظن أن الشيء موجود بداخلها.

تحتاج إىل: أشياء صغيرة مختلفة
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18 – 24 شهًراالتطور المعريف                                 

أنا أتعلم....
التوقعات وهي مهارة رياضية وعلمية أولية.	 
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18 – 24 شهًراالتطور المعريف                                 

المنحدرات واألنفاق:
اجمعي بعض الصناديق واألنابيب والكرتون واألشياء التي يمكنها 

أن تتدحرج، على سبيل المثال: الكرات والسيارات.

قومي مع طفلك بإنشاء سالم، واسمحي له باستكشاف العناصر 
التي يمكنها أن تتدحرج، وإىل أي مدى يمكنها التدحرج وكيفية 

إيقاف األشياء من التدحرج.

تحتاج إىل: كرات ، أنابيب ، سيارات ، كرتون وصناديق
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18 – 24 شهًراالتطور المعريف                                 

أنا أتعلم....
 استخدام المهارات العلمية والرياضية األولية.	 

البحث يف الخصائص البسيطة لألجسام وعناصر القوة 	 
والسبب والتأثير.
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