
48-36 شهًرا

أنشطة لدعم تطور طفلك يف البيت 



معلومات ألولياء األمور      30-36 شهًرا

لقــد وضعنــا مجموعــة مــن 52 نشــاًطا ممتًعــا ومحّفــًزا يمكنــك القيــام بهــا 
يف المنــزل مــع طفلــك. 

بتكــرار  يوصــى  كمــا  الســنة.  مــن  أســبوع  لــكل  واحــًدا  نشــاًطا  ونقتــرح 
كملــت مســبًقا. األنشــطة خــال األســبوع ، وإعــادة زيــارة األنشــطة التــي أُ
البطاقــات مشــفرة باأللــوان؛ لإلشــارة إىل مجــال التنميــة التــي تدعمهــا. 
وتشــمل مجــاالت التنميــة والتعلــم مــا يلــي: التنميــة الجســدية، والتنميــة 

االجتماعيــة والعاطفيــة، وتنميــة اللغــة والتنميــة المعرفيــة.
وســتجد علــى ظهــر كل بطاقــة معلومــات تبيــن مــا ســيتعلمه طفلــك 

مــن النشــاط.
نأمل أن تستمتع بهذه األنشطة وأن تسعد مع طفلك.

يف كل بطاقة نقترح الموارد الالزمة إلكمال النشاط



التطور البدين                   36-42 شهًرا

التزلج على الورق:

ما تحتاجه: ورقA4  أو صحون ورقية

امســحي مســاحة علــى أرضيــة مبلطــة أو رخاميــة. وضــع قطعتيــن 
مــن الــورق A4  أو صحنيــن مــن الــورق علــى األرض.

اطلبــي إىل طفلــك وضــع قــدم واحــدة علــى كل قطعــة مــن الــورق ، 
واطلبــي إليــه أن يتزلــج عبــر البــاط. قــد تضطــر إىل مســك يديــه حتــى 

يحصــل علــى رصيــده. ادُعــي أفــراد األســرة اآلخريــن للمشــاركة.
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بدأت أتعلم….
التوازن، ونقل الِثقل.

استخدام جميع عضات سايق لتحريك نفسي على األرض.
كتسب الثقة. أحتاج إليك يف أن تمسك يدي حتى أ
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التدريب على الهدف:

كياس فول أو مناطيد ما تحتاجه: ورق مقوى وأقالم أو تلوين للرسم على الهدف، وأ

الــورق  مــن  كبيــرة  قطًعــا  أو  الــورق،  صحــون  مــن  أهداًفــا  ضعــي 
الحديقــة. ســور  علــى   أو  جــدار  علــى  علقهــا  المقــوى. 

الهــدف. خذهــا  علــى  كــرة  أو  فــول  كيــس  رمــي  إىل طفلــك  اطلبــي 
النتيجــة. ارصــد  الكــرة.  أو  الفــول  كيــس  بإلقــاء  بالتنــاوب 

بديــل: حــاول مــلء مناطيــد بالمــاء ورميهــا. تأكــد مــن أنــك علــى ســطح 
غيــر قابــل لانــزالق عنــد اللعــب بالمــاء.
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أنا أتعلم….
أتوازن.

أستخدم التنسيق بين اليد والعين ، وأن أقوي عضايت.
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احجل، تخطى، اقفز:

ما تحتاجه: دف

ِجدي مساحًة سواء داخل  البيت أم خارجه.

اصــدح “ احجــل ، تخّطــى أو اقفــز” واطلبــي إىل  طفلــك تنفيــذ هــذا 
العمــل.

 صفقــي بيديــك أو هــّزي الــدف كإشــارة للتوقــف. اطلبــي إىل  طفلــك 
أن يقــف ســاكناً حتــى تطلبــي عمــًا جديــًدا. كــرر.

بديل: تبادال األدوار، اطلبي إىل طفلك أن يطلب العمل.
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أنا أتعلم….
كيفية تحريك جسدي بطرائق مختلفة. 

تنســيق  وكيفيــة  والتــوازن  المــكاين  الوعــي  علــى  أيًضــا  أتعــرف 
تحــركايت. 
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مسار المشي الحسي:

ما تحتاجه: مجموعة من المواد الخام والملساء

حــدد مكانــاً خــارج البيــت ،وضعــي مجموعــة متنوعــة مــن األنســجة 
بــاط  الزجــاج،  المثــال:  ورق  علــى ســبيل  األرض،  علــى  المختلفــة 

أرضيــة أملــس، حصــى، رمــل أو ألــواح خشــبية.

علــى  يســير  وأن   ، وجواربــه  حــذاءه  يخلــع  أن  طفلــك  إىل  أطلبــي 
يشــعر. كيــف  ناقشــي  عاريــة.  بأقــدام  الطريــق 
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أنا أتعلم….
تحقيــق التــوازن ،وإجــراء تعديــات علــى جســدي أثنــاء المشــي علــى 

أســطح مختلفــة. 
أستخدم أيًضا قدمي ألتعلم اختاف ملمس السطوح. 
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القفز الطويل:

ما تحتاجه: حبل، خيط أو شريط وشريط قياس 

ركّــب “قفــزة طويلــة” باســتخدام قطعــة مــن خيــط أو حبــل أو شــريط 
إلظهــار نقطــة البدايــة و”حفــرة القفــز”.

قــدر  يقفــز  ثــم  البدايــة،  نقطــة  إىل  يصــل  أن  طفلــك  إىل   اطلبــي 
التــي  المســافة  قــس  بقدميــن.  النــزول  علــى  شــجعه  المســتطاع. 

خطواتــك. بحســاب  أو  قيــاس  شــريط  باســتخدام  قفزهــا 

تحذير: استخدم سطًحا رخًوا أو رمًا للقفز لمنع اإلصابة.
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أنا أتعلم….
كيفية التوازن والتحكم يف حركات جسدي. أتعلم كيفية دمج 

الحركات وتسلسلها، على سبيل المثال: الجري والقفز.
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توازن:

ما تحتاجه: شريط، خيط أو ألواح من الخشب

الصقــي خًطــا مــن الشــريط علــى األرض أو اســتخدم لوًحــا خشــبًيا 
تــوازن. عارضــة 

ذكّــره  التــوازن.  عارضــة  عبــر  بعنايــة  المشــي  طفلــك  إىل  اطلبــي 
التــوازن. لتحقيــق  ذراعيــه  باســتخدام 

اعملــي قصــة، ازعــم أنــه إذا ســقط مــن الخــط،  سيســقط يف المــاء وقــد 
تصٍل إليه التماســيح أو أســماك القرش.
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أنا أتعلم….
كيفيــة التركيــز يف تحــركايت. أتعلــم كيفيــة تحريــك قدمــي والتــوازن 

ذراعــي. باســتخدام 
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الشّك:

ما تحتاجه: خيط، صوف ، رباط حذاء ، معكرونة مجففة

وعــاء،  أســطوانية مقطعــة مجففــة يف  مــن معكرونــة  قليــًا  ضعــي 
حــذاء. ربــاط  أو  أو صوًفــا  وأحضــري خيًطــا 

أو  الصــوف  أو  الخيــط  المعكرونــة يف  أن يشــّك  اطلبــي إىل طفلــك 
ربــاط الحــذاء لصنــع قــادة. 
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أنا أتعلم….
كيفيــة اســتخدام التنســيق بيــن اليــد والعيــن والعضــات الصغيــرة 

يف أصابعي. 
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لوحات ذاتية:

ما تحتاجه: مرآة، ورق، أقالم، أقالم رصاص، أقالم تلوين

اجمعــي مــواد الرســم، علــى ســبيل المثــال: الــورق، واألقــام، وأقــام 
الرصــاص أو أقــام التلويــن.

اجلسي أو استلِقي أمام المرآة مع طفلك. 
إىل  النظــر  علــى  لــه. شــجعه  يرســم صــورة  أن  إىل  طفلــك  اطلبــي 
وتعبيــرات  والحاجبيــن  الرمــوش  المثــال:  ســبيل  علــى  التفاصيــل، 

الوجــه.
تحــديث معــه عــن ميــزات متشــابهة ومختلفــة بينكمــا “انظــر، كانــا لــه 

نفــس لــون العينيــن”.
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عــن صــوريت الذاتيــة. بالنظــر يف المــرآة، أســتطيع أن أرى كيــف يبــدو 
وجهــي عندمــا أشــعر بالســعادة أو الحــزن أو الغضــب. أنــا منخــرط يف 

المحادثــة االجتماعيــة.

أنا أتعلم….
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كيف تكون طيًبا:

ما تحتاجه: كتب تحتوي رسالة سلوكية

ِجدي بعض الكتب أو القصص حول السلوك.
اقريئ القصص، على سبيل المثال: 

“ أيدي ليست للضرب “   أو
 “ الكلمات ليست لألذى “.

 تحديث عن الرسائل يف الكتاب.
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أفعــايل  تأثيــر  عــن  أتعلــم  والبالغيــن.  أصدقــايئ  مــع  أتصــرف  كيــف 
المشــكات  لحــل  مختلفــة  طرًقــا  أتعلــم  اآلخريــن.  علــى  وكلمــايت 

والخافــات.

أنا أتعلم….
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وجوه صحون ورقية:

ما تحتاجه: صحون ورقية، وأقالم، وأقالم رصاص، وأقالم تلوين، وشريط، وماصات أو عيدان طعام

ضعــي علــى طاولــة ؛صحــون ورقيــة، وأقــام، وأقــام رصــاص، وأقــام 
تلويــن.

ارســمي مــع طفلــك تعابيــر وجــه مختلفــة علــى كل صحــن ورق، علــى 
ســبيل المثــال: ســعيد أو غاضــب أو حزيــن أو متحمــس.

بديل: الصق ماّصة أو عود طعام يف الجزء الخلفي من وجه الصحن 
الوريق واصنع دمى. اعمل قصة باستخدام الدمى المختلفة. 
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لــك مــن  تســمية المشــاعر والعواطــف. يمكــن أن أنقــل مشــاعري 
خــال الرســم ،إذا لــم أتمكــن مــن اســتخدام المفــردات المناســبة. 

أنا أتعلم….
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ألعاب لوحية:
اجمعي ألعاباً لوحية مختلفة.

واشــرحي  اللعبــة  ركّبــي  يلعبهــا.  لعبــة  اختيــار  طفلــك  إىل  اطلبــي 
لطفلــك كيفيــة اللعــب. العبــي اللعبــة مــع طفلــك لشــرح القواعــد 

مًعــا. اللعــب  أثنــاء 

بديل: ادُعي أفراد األسرة اآلخرين أو األصدقاء للعب اللعبة. 

ما تحتاجه: ألعاب لوحية
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أنه يمكننا االستمتاع مًعا. 
أظهــر مشــاعري أثنــاء لعــب اللعبــة بطرائــق مختلفــة، علــى ســبيل 

كثــر. المثــال: أضحكــي وابتســامي وصفقــي أو ربمــا أ

أتعلــم مهــارات مهمــة، علــى ســبيل المثــال: تبــادل األدوار، وانتظــار 
دوري، والفــوز والخســارة.

أنا أتعلم….
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ألعاب الحلقات:
ادُعــي أفــراد العائلــة اآلخريــن أو األصدقــاء للعــب ألعــاب الحلقــات، 
علــى ســبيل المثــال:  “بطــة، أوزة، حلقــة زهــور أو مــن ســرق الكعكــة  

مــن الجــرة”.

اطلبــي إىل طفلــك اختيــار اللعبــة التــي يرغــب يف  لعبهــا. ذكـّـر الجميــع 
بكيفيــة لعــب اللعبــة، واللعــب مًعــا.

ما تحتاجه: كلمات لألغاين واأللحان
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أن أتبع التعليمات ،وأتعاون وأتحّلي بالصبر وأنا أنتظر دوري.

أنا أتعلم….
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لنلعب األدوار:
اجمعــي حقائــب يــد وقبعــات ونظــارات وأوشــحة وأحذيــة مختلفــة ، 

وضعهــا يف صنــدوق أو ســلة.

اختــاري عناصــر مختلفــة الرتدائهــا وتمثيــل أدوار أو نصــوص مختلفــة 
،مــع طفلــك .

ما تحتاجه: مجموعة من المالبس
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أمّثــل أشــياء تحــدث يف الحيــاة الحقيقيــة. سيســاعدين ذلــك علــى 
فهــم مــا يحــدث يف عالمــي.

أنا أتعلم….
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أين أضع الدمية؟
أحضري دمية طفلك أو لعبة طرية.

اســأيل طفلــك، “أيــن أضــع الدميــة؟” شــجعه علــى أن يقــول، “ضــع 
الدميــة تحــت الكرســي”. “ضــع الدميــة فــوق الكرســي”. “ضــع الدميــة 

خلــف الكرســي”.

ما تحتاجه: دمية أو لعبة طرية
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كيفيــة  وفهــم  مفــردايت  بتوســيع  أقــوم  التعليمــات.  إعطــاء  كيفيــة 
آخــر.  لمــكان  بالنســية  مــكان شــيء  وصــف 

أنا أتعلم….



التطور اللغوي                                 36-42 شهًرا

ألعاب الكلمات:
ســبيل  علــى  بســيطة،  ألعابــاً  العبــي  المنــزل،   يف  أو  الســيارة،  يف 

المثــال:
 “ارتباط الكلمات”.

أعطــي طفلــك كلمــة ،ثــم اطلبــي إليــه إعطــاء كلمــة لهــا ارتبــاط، علــى 
ســبيل المثــال:  تقــول “حليــب” يمكــن لطفلــك أن يجيــب بالبيــض أو 

البقــرة أو الشــوكوال.
غير الكلمة ،والعب اللعبة مرة أخرى.

بديــل: تبــادال األدوار، اطلبــي إىل طفلــك أن يعطيــك الكلمــة ، وتعطــي 
أنــِت االرتبــاط.



التطور اللغوي                                 36-42 شهًرا

مًعــا.  الكلمــات  ،وأربــط  المفــردات  مــن  مجموعــة  أســتخدم  أن 
الكتابــة. أبــدأ  عندمــا  الحًقــا  االرتباطــات  هــذه  سأســتخدم 

أنا أتعلم….



التطور اللغوي                                 36-42 شهًرا

مشي االستماع:
خذي طفلك خارًجا إىل الحديقة أو إىل الُمَنّتزِه أو الشاطئ المحلي.

امشــيا مًعــا. توقفــا كل بضــع دقائــق واســتمعا. شــجع طفلــك علــى 
وصــف مــا يســمعه.

ادخل يف محادثة مع طفلك ، وتحدثا عّما تريانه.



التطور اللغوي                                 36-42 شهًرا

أن أســتخدم مهــارايت يف  االســتماع للتمييــز بيــن األصــوات. ســوف 
أتعلــم  الصوتيــات، وعندمــا  أتعلــم  المهــارة عندمــا  هــذه  إىل  أحتــاج 

والتهجئــة. القــراءة 

أنا أتعلم….



التطور اللغوي                                 36-42 شهًرا

قوايف ال معنى لها )هراء(:
اقــريئ قــوايف هــراء مــع طفلــك، علــى ســبيل المثــال، “علــى نينــغ نانــغ 

نونــغ”.

ساعد طفلك على تكوين بعض القوايف الخاصة به.



التطور اللغوي                                 36-42 شهًرا

أن بعض الكلمات قواٍف، وأتعلم أيًضا التنبؤ.

أنا أتعلم….



التطور اللغوي                                 36-42 شهًرا

كتب دون كلمات:
اعمــل قصًصــا  كلمــات.  الكتــب دون  مــن  أعِطــي طفلــك مجموعــة 

الصــور. باســتخدام 

اطلبي إىل طفلك أن يعمل قصة أو يخبرك عما يحدث يف الصورة.

ما تحتاجه: كتب مصورة



التطور اللغوي                                 36-42 شهًرا

خيــايل  أســتخدم  قــد  الصــور.  علــى  التركيــز  أثنــاء  إليــك  أســتمع  أن 
أيًضــا لروايــة قصــة. هــذه مهــارة قــراءة، عندمــا أبــدأ يف قــراءة الكتــب 

النــص. الصــور كدليــل للمســاعدة يف فهــم  ،يمكننــي اســتخدام 

أنا أتعلم….



التطور اللغوي                                 36-42 شهًرا

ألَمح:
العبــي “ألمــح بعينــي الصغيــرة شــيًئا يبــدأ بـــ ...” علــى ســبيل المثــال: 
عندمــا أنظــر إىل وردة قــد أقــول، “ألمــح بعينــي الصغيــرة شــيًئا يبــدأ 

بـــ و “ .

يمكنــك لعــب هــذا يف أي مــكان ، يف الســيارة، أثنــاء انتظــار موعــد 
العشــاء يف مطعــم. انتظــار  أثنــاء  أو  الطبيــب 



التطور اللغوي                                 36-42 شهًرا

أن أستمع إىل أصوات أولية، وأربط بكلمات وأشياء أراها.

أنا أتعلم….



التطور اللغوي                                 36-42 شهًرا

سجل األصوات:
وفري لطفلك جهازاً يمكنه تسجيل األصوات.

مًعــا ســجا أصواتًــا مختلفــًة يف البيئــة. أســمعا األصــوات إىل فــرد آخــر 
مــن أفــراد العائلــة ،واطلبــا إليــه تخميــن مــا هــو الصــوت.

ما تحتاجه: هاتف أو جهاز لوحي



التطور اللغوي                                 36-42 شهًرا

يف  مهــارايت  ،وممارســة  المختلفــة  األصــوات  بيــن  التمييــز  كيفيــة 
االســتماع.

أنا أتعلم….



التطور المعريف                                 36-42 شهًرا

كرة: ألعاب الذا
اعرضي على طفلك مجموعة من األشياء المتشابهة.

اطلبــي إىل طفلــك أن يغلــق عينيــه ويزيــل / يخفــي شــيًئا. اطلبــي 
منــه أن يفتــح عينيــه ويخبــرك مــا هــو المفقــود.

ملحق: استخدم مجموعة من أشياء مألوفة وغير مألوفة

ما تحتاجه: مجموعة من األشياء



التطور المعريف                                 36-42 شهًرا

كريت. كيفية التركيز، واتباع التعليمات ،وتطوير مهارات ذا

أنا أتعلم….



التطور المعريف                                 36-42 شهًرا

ألعاب تركيب القطع:
وفري لطفلك مجموعة كبيرة من األلعاب من 24-0 قطعة.

ادعم طفلك إلكمال ألعاب تركيب القطع.

ملحق: وفّر مزيد من القطع أو  الصور األكثر تعقيًدا

ما تحتاجه: مجموعة من ألعاب تركيب القطع



التطور المعريف                                 36-42 شهًرا

حل مشكلة، وكيفية المثابرة يف أداء مهمة

أنا أتعلم….



التطور المعريف                                 36-42 شهًرا

عدَّ وأنت ماشي:
األرقام، على سبيل  لغة  استخدم  المنزل،  اليومية يف  المهام  أثناء 

 : المثال 
“من فضلك أعِط أمك 3 علب زبادي” أو .

“هذه 5 قطع من الفراولة لوجبتك الخفيفة.”



التطور المعريف                                 36-42 شهًرا

أن األرقام  تمثل أشياء، وأتعلم العد.

أنا أتعلم….



التطور المعريف                                 36-42 شهًرا

اختر:
أعطي طفلك فرصة االختيار، على سبيل المثال:

هل تفضل حذاءك األزرق أم حذاءك األسود اليوم؟ أو 	 

هل ترغب يف تناول معكرونة أو شطيرة لوجبة الغداء؟	 



التطور المعريف                                 36-42 شهًرا

تحمل المسؤولية ،واستخدام مهارات تفكيري يف االختيار.

أنا أتعلم….



التطور المعريف                                 36-42 شهًرا

فتش عن الشكل:
عندما تسيرين مع  طفلك يف مشوار داخل منزلك أو منتزه أو مركز 

تسوق. قويل له “نبحث عن دوائر”.

شجعي طفلك على البحث عن أجسام ذات شكل دائري يف البيئة. 
أشكال  باستخدام  التمرين  تكرار  ،ويمكنك  الشكل  تغيير  يمكنك 

ثنائية أو ثاثية األبعاد.



التطور المعريف                                 36-42 شهًرا

عن أسماء األشكال ،وكيفية تعرفها يف أماكن غير معتادة. وأستخدم 
مهارايت يف الماحظة والتركيز.

أنا أتعلم….



التطور المعريف                                 36-42 شهًرا

فتش عن اللون:
عندما تسيرين مع  طفلك يف مشوار داخل منزلك أو منتزه أو مركز 

تسوق. قل له “نبحث عن اللون األحمر”.

يمكنك  البيئة.  يف  حمراء  أجسام  عن  البحث  على  طفلك  شجعي 
تغيير اللون ،واستخدام درجات مختلفة، على سبيل المثال: أزرق 

كن. أو دا فاتح 



التطور المعريف                                 36-42 شهًرا

عن األلوان وأسمائها ودرجاتها المختلفة.

أنا أتعلم….



التطور المعريف                                 36-42 شهًرا

بناء بالعلب:
كبر عدد ممكن من العلب مختلفة الحجم، حيث يمكنك  اجمعي أ

تخزينها بأمان يف منزلك.

اسأيل طفلك عما يود بناءه. إن استطعت الحصول على صناديق 
كبيرة جًدا، فقد تتمكن من صنع قارب أو قطار أو طائرة..

ما تحتاجه: مجموعة من علب مختلفة الحجم



التطور المعريف                                 36-42 شهًرا

كيفية استخدام خيايل لبناء شيء ما. وأتعلم كيفية تحقيق توازن 
وتناسب صناديق ذات أحجام مختلفة مًعا لعمل تصميمي.

بدأت أتعلم….



التطور البدين                    42-48 شهًرا

الحياكة:
الصوف.  أو  الورق  ،وقصاصات من  اعطي طفلك شرائط قماشية 
للحياكة باستخدام أغصان رقيقة ،أو وراقاً مقوية او  اصنعي إطاراً 

أوراق.

لصنع  مختلفة؛  مواد  باستخدام  بالحياكة  ليقوم  طفلك  شجعي 
مثاً. صحون  مفرش  أو  فنية  أعمال 

تحتاج إىل : قصاصات ورقية بألوان مختلفة، ورق مقوى، وأغصان أو شرائط من القماش. 



التطور البدين                    42-48 شهًرا

التحكم بعضايت الدقيقة من خال أصابعي ،وأتتبع حركايت بعيوين 
)تآزر بصري حركي(.

بدأت أتعلم….



التطور البدين                    42-48 شهًرا

صنع كرة المشجعات:
اقطعي دائرة من الورق المقوى، واصنعي ثقباً يف المنتصف ، ثم 

بألوان مختلفة.  افردي صوفاً 
اطلبي إىل طفلك لف الصوف من خال الثقب لتغطي دائرة الورق 

المقوى بالكامل. 
استخدمي قطعة صغيرة من الصوف لربط قطع الصوف الملفوفة 
. ثم باستخدام المقص قّصي الصوف من الجهة الخارجية للدائرة. 

انثري الصوف إلعطاء الكرة التي صنعها طفلك شكاً ناعماً. 

تحتاج إىل : ورق مقوى، صوف، مقص



التطور البدين                    42-48 شهًرا

التنسيق بين حركات يدي وعيني
أقوي عضايت الدقيقة يف أصابعي ورسغي. 

بدأت أتعلم….



التطور البدين                    42-48 شهًرا

الخفق: 
اعطي لطفلك خفاقة يدوية، وعاًء يحتوي على ماء، وسائل تنظيف 

الصحون.

اطلبي إىل طفلك خفق السائل حتى تتكون فقاعات كثيرة. شجعي 
طفلك على اللعب بالفقاعات. 

تحتاج إىل : وعاء بالستيكي ، ماء، سائل تنظيف الصحون



التطور البدين                    42-48 شهًرا

استخدام المفاصل يف رسغي للتدوير، والتحريك ، لتقوية ، وزيادة 
مرونة يدي ،واصابعي .

بدأت أتعلم….



التطور البدين                    42-48 شهًرا

المرح بالملقط: 
اعطي طفلك ملقطاً مطبخ، وضعي مجموعة من األشياء الصغيرة 

داخل إناء. 

اطلبي إىل طفلك التقاط األشياء الصغيرة بالملقط ،ووضعها داخل 
اإلناء.

تحتاج إىل : ملقط مطبخ، أواين، أشياء صغيرة  وكرات قطنية أوأسفنجة صغيرة



التطور البدين                    42-48 شهًرا

استخدم قدرايت يف التنسيق بين عضات يدي ،وعيني. 
أطور عضات يدي وأصابعي.

بدأت أتعلم….



التطور البدين                    42-48 شهًرا

البناء بالمارشمالو  )الحلوى القطنية(
اعطي طفلك أعواد معكرونة )السباجيتي( الناشفة، وقطع حلوى 

المارشمالو  القطنية الصغيرة.

اطلبي إىل طفلك بناء شيء ما بهذه المواد. 

تحتاج إىل : قطع صغيرة من حلوى المارشملو ، أعواد معكرونة )السباجيتي (



التطور البدين                    42-48 شهًرا

التحكم بيدي وأصابعي ،واستخدام حركات دقيقة لبناء شيء ما.
 أطور قدرايت على التآزر البصري العضلي. 

بدأت أتعلم….



التطور البدين                    42-48 شهًرا

برج األزرار: 
وأشكال  أحجام،  من  األزرار  من  متنوعة  مجموعة  لطفلك  اعطي 

اللعب(.  )عجينة  الصلصال  وبعض  مختلفة،  وألوان 

اطلبي إىل طفلك بناء برج باستخدام األزرار. 
كثر ابداعاً. ولصقها بواسطة العجينة لصنع برج أطول وأ

تحتاج إىل : مجموعة متنوعة من األزرار المختلفة ، وعجينة اللعب



التطور البدين                    42-48 شهًرا

التحكم بالعضات الدقيقة يف يدي، وأصابعي اثناء تركيب األزرار.

بدأت أتعلم….



التطور االجتماعي والعاطفي 42-48 شهًرا

لقاءات اللعب: 
ادعــي بعــض أصدقــاء طفلــك مــن الحضانــة،  أوأطفــال آخريــن للعــب 

مــع طفلــك يف البيــت . 

شجعي طفلك على اللعب مع األطفال اآلخرين .



التطور االجتماعي والعاطفي 42-48 شهًرا

مشاركة ألعايب، ومساحتي الشخصية مع االخرين.
مشاركة مقدار االهتمام الذي أحصل عليه مع أصدقايئ.

يف البدايــة قــد أفضــل وجــود صديــق واحــد فقــط يف البيــت. لكــن مــع 
مــرور الوقــت، وزيــادة خبــرايت ســأتمكن مــن التأقلــم مــع مجموعــة 

صغيــرة مــن األصدقــاء يف بيتــي. 

بدأت أتعلم….



التطور االجتماعي والعاطفي 42-48 شهًرا

اليوغا: 
سجلي طفلك يف دروس)يوغا( يف مكان قريب من مكان سكنكم.

شــجعي طفلــك علــى المشــاركة ،و اطلبــي إليــه التحــدث عــن شــعوره 
حيــال هــذا النشــاط.  



التطور االجتماعي والعاطفي 42-48 شهًرا

التحكم بجسمي، وعواطفي. 

اليوغــا تعلمنــي كيــف أتنفــس بالشــكل الصحيــح، وأن أبقــى هادئًــا 
عندمــا أشــعر بالغضــب أو التوتــر.

بدأت أتعلم….



التطور االجتماعي والعاطفي 42-48 شهًرا

األعمال المنزلية:
فكري بأعمال بسيطة يمكن لطفلك أدائها للمساعدة يف البيت. 

اطلبــي إىل طفلــك المســاعدة يف تجهيــز طاولــة األكل والمســاعدة يف 
تجهيــز الطعــام.



التطور االجتماعي والعاطفي 42-48 شهًرا

االهتمام بنفسي، وبعائلتي.
كــون الثقــة الكافيــة لتجربــة أعمــال  أتعلــم كيــف أصبــح مســتقا، وأ

جديــدة.

بدأت أتعلم….



التطور االجتماعي والعاطفي 42-48 شهًرا

زراعة النباتات: 
اعطي طفلك إصيصاً ، ومجموعة من البذور أو الشتات.

التربــة  يف  الشــتات  أو  البــذور،  زراعــة  علــى  طفلــك  إىل  اطلبــي 
وســقايتها. شــجعي طفلــك علــى مراقبــة النبتــة كل يــوم ،والتأكــد مــن 

بهــا.  ،واالعتنــاء  النبتــة  ســقي 
كلهــا وتنمــو بســرعة مثــل:  يمكــن أيضــا زراعــة بــذور نباتــات يمكــن أ

بــذور الخــردل ،والخــس. 
تحذير: يجب تنبيه األطفال  ليست كل النباتات قابلة لألكل.

تحتاج إىل :  إصيص ، تربة، بذور نباتات أو شتالت ، أدوات زراعة صغيرة



التطور االجتماعي والعاطفي 42-48 شهًرا

االهتمام بشيء ما، هذا يساعدين على تحمل المسؤولية. 
االعتناء بالنباتات والجلوس يف الخارج يساعد على االسترخاء. 

بدأت أتعلم….



التطور االجتماعي والعاطفي 42-48 شهًرا

اللعب بالدمى المتحركة:
وّفري لطفلك دمى يدوية أو دمى أصابع. 

اطلبــي إىل طفلــك ذكــر أســماء شــخصيات ، وتخيــل أحــداث ّمــرت 
بهــم . 

تحتاج إىل :  دمى



التطور االجتماعي والعاطفي 42-48 شهًرا

التعبير عن مشاعري واالنخراط يف اللعب الخيايل.
 لعــب األدوار يســاعدين علــى التعامــل مــع األمــور التــي تســبب يل 

القلــق. 

بدأت أتعلم….



التطور االجتماعي والعاطفي 42-48 شهًرا

الكوالج )الملصقات(: 
وفري صوراً ألفراد العائلة، وصوراً ألنشطتكم المفضلة. 

الســتخدامها يف  لديــه  المفضلــة  الصــور  اختيــار  طفلــك  إىل  اطلبــي 
الكــوالج. 

شجعي طفلك على التحدث عن سبب اختيار الصور. 

تحتاج إىل : ورق، مجلد )كتالوج(، صور ، مقص، غراء



التطور االجتماعي والعاطفي 42-48 شهًرا

تعرف األشياء التي تسعدين ، ومدى أهمية االنتماء إىل عائلة.

بدأت أتعلم….



التطور االجتماعي والعاطفي 42-48 شهًرا

وقت الشاي: 
الشــاي  أواين  ،أو  بطفلــك  الخاصــة  الشــاي  أواين  لعبــة  اســتخدمي 

الحقيقيــة.

اجلســي مــع طفلــك واســتخدمي  مجموعــة مــن األلعــاب أو الدببــة 
وشــاركوهم حفلــة شــاي. يمكنــك اســتخدام طعــام وشــراب حقيقــي 

،ويمكنــك تخيــل ذلــك. وّظفــي مفــردات جديــدة يف حديثــك .   

تحتاج إىل :  طقم أواين شاي لعبة أو حقيقية، دمى ودببة 



التطور االجتماعي والعاطفي 42-48 شهًرا

مشاركة طعامي وشرايب مع أصدقايئ.
أتعلــم أيضــا التفكيــر فيمــا يفضلــه اآلخــرون مثــاً: الدبــدوب ال يحــب 

الشــاي ،والخــروف ال يحــب الحلويــات.

بدأت أتعلم….



التطور اللغوي                                  42-48 شهًرا

لعبة ماما تقول:
اشرحي لطفلك أن ال يتبع أي أمر أذا لم أبدأ الجملة بـ : ماما تقول. 

ابديئ بـ: ماما تقول ضع يدك على رأسك.

المــرح.  مــن   كثيــرٍ  مــع  األفعــال  مــن  إىل طفلــك مجموعــة  اطلبــي 
علــى  أســرع  الــكام  كان  كلمــا  الحديــث،  يف  الســرعة  تغييــر  يمكــن 

بســرعٍة.   التحــرك  طفلــك 



التطور اللغوي                                  42-48 شهًرا

االستماع للتعليمات وتنفيذها .

بدأت أتعلم….



التطور اللغوي                                  42-48 شهًرا

كيس السجع: 
امــألي كيًســا أو علبــة بأشــياء أو صــور عــن أشــياء مختلفــة  يشــترك 

اســمها يف الصــوت النهــايئ.
 

أطلبــي إىل  طفلــك ســحب شــيء مــن الكيــس ،ثــم إيجــاد شــيء آخــر 
مــن الكيــس ينتهــي اســمه بنفــس الصــوت. 

 مثاً: عنب – لعب .

تحتاج إىل : سلة او علبة يمكن ملؤها بأشياء مختلفة



التطور اللغوي                                  42-48 شهًرا

كيف استمع بانتباه ، وأميز بين األصوات.
أتعلم تمييز السجع واألنماط.  

بدأت أتعلم….



التطور اللغوي                                  42-48 شهًرا

األغاين/ األناشيد ..  مع الحركات: 
ترتبــط  التــي  األناشــيد  مثــل  معينــة،   حــركات  تتطلــب  أغــاٍن  غنــي 

.  »  ..................« بأفعــال 

اطلبي إىل طفلك االنخراط يف الحركات. 



التطور اللغوي                                  42-48 شهًرا

أستمع جيداً للتعليمات ،وأن أشارك يف الغناء.
أتعلم اللحن واإليقاع.

بدأت أتعلم….



التطور اللغوي                                  42-48 شهًرا

القصص بمؤثرات صوتية: 
وفــري قصــة ، واجمعــي أشــياء تصنــع أصواتــاً الســتخدامها كمؤثــرات 

صوتية.

الصوتيــة  المؤثــرات  إضافــة  طفلــك  إىل  اطلبــي  القصــة.  اقــرأي 
المتوفــرة. األدوات  باســتخدام 

أعيدوا سرد القصة معاً باستخدام المؤثرات الصوتية. 

تحتاج إىل : قصة، جرس، خشخيشات، طبل



التطور اللغوي                                  42-48 شهًرا

اختراع أصوات ،وربط األصوات المختلفة ألفعال مختلفة. 

بدأت أتعلم….



التطور اللغوي                                  42-48 شهًرا

لعبة من أنا ؟ 
العبــي لعبــة )مــن أنــا؟(  مــع طفلــك. صفــي شــيئاً ، واجعلــي طفلــك 

يحــزر مــا هــو . 
مثا : لدي اربع أرجل وأنف رطب، وأقول من أنا؟  

لعبــة بديلــة: يمكنــك وضــع أشــياء يف علبــة مغلقــة ، ووصفهــا ليحــزر 
طفلــك مــا هــي.  

تمديــد: غيــري األدوار واطلبــي إىل طفلــك وصــف أشــياء .لتقومــي 
بتحزيرهــا. 

 تحتاج إىل : علبة، أشياء مختلفة



التطور اللغوي                                  42-48 شهًرا

أستمع إىل والدي ، وأتعرف مفردات جديدة الستخدامها. 
أتعلم كيف أصف األشياء. 

بدأت أتعلم….



التطور المعريف                                  42-48 شهًرا

تصنيف الجوارب: 
اجمعي جوارب مختلفة األلوان واألشكال. 

اطلبي على  طفلك تجميع أزواج الجوارب المتشابهة. 

تحتاج إىل : جوارب مختلفة األلوان واألشكال



التطور المعريف                                  42-48 شهًرا

أربط األنماط  واأللوان.

  أعد وأتعلم جمع األزواج المتشابهة.

بدأت أتعلم….



التطور المعريف                                  42-48 شهًرا

الفن والحرف:
أعطي لطفلك مجموعة من األدوات الفنية. 

وفــري لطفلــك مســاحة كبيــرة للرســم وأعطيــه فرصــة أن يعبــر بحريــة 
مــن خــال عملــه الفنــي.

تحتاج إىل : ورق حجم كبير، غراء، ومجموعة مواد فنية 



التطور المعريف                                  42-48 شهًرا

 أفكر يف الطرائق المختلفة الستخدام المواد الفنية.
أســتخدم مخيلتــي ومهــارات حــل المشــكات مــن خــال اختيــاري 

للمــواد التــي اســتعملها ،وتحديــد العمــل الــذي أريــد تنفيــذه.

بدأت أتعلم….



التطور المعريف                                  42-48 شهًرا

كيس الشعور:
ضعي مجموعة من األشياء غير المألوفة لطفلك يف كيًسا أو علبًة. 

اطلبي إىل طفلك إغماض عينه ووضع يده يف الكيس أو العلبة. 
اطلبي إىل طفلك  تحســس األشــياء داخل الكيس أو العلبة ووصف 

الشــعور الــذي يحــس بــه عنــد لمســها ، والتعــرف عليها . 

تحتاج إىل : علبة أو كيس، مجموعة من األشياء التي يحبها األطفال أو تثير اهتمامهم



التطور المعريف                                  42-48 شهًرا

استخدم حواسي وقدريت على التنبؤ.
 تطوير قدريت على التركيز و مهارات حل المشكات. 

قــد أجــد صعوبــة يف التعــرف علــى األشــياء الجديــدة أو الغيــر معروفــة 
لدي. 

بدأت أتعلم….



التطور المعريف                                  42-48 شهًرا

دفتر القصاصات:
المفضلــة  لألشــياء  القصاصــات تجمــع صــوراً  للصــق  وفــري دفتــراً 

لطفلــك.
 

اطلبــي إىل طفلــك  أخــذ صــور ألفــراد العائلــة أو اشــيائه المفضلــة  أو 
قــص صــور مــن مجــات . 

يتــم بعدهــا طباعــة الصــور ولصقهــا مــع القصاصــات بطريقــة فنيــة 
الدفتــر.  يف 

تحتاج إىل : دفتر، مقص، غراء، مجالت، صور )كاميرة أو تلفون وطابعة صور(



التطور المعريف                                  42-48 شهًرا

أفكــر يف األشــياء التــي تجعلنــي ســعيًدا، وأختــار األشــياء التــي أريــد 
اســتخدامها يف دفتــر قصاصــايت.

بدأت أتعلم….



التطور المعريف                                  42-48 شهًرا

إعادة التدوير
خصصي صناديق لتجميع مواد إعادة التدوير.

اشــرحي لطفلــك كيفيــة فصــل المــواد الباســتيكية والورقيــة والمــواد 
الصالحــة إلعــادة التدويــر كعبــوات المشــروبات والعلــب الكرتونيــة. 

استخدمي مفردات متنوعة لوصف عملية إعادة التدوير.  

تحتاج  إىل : صناديق ، مواد للتدوير



التطور المعريف                                  42-48 شهًرا

كيف أحافظ على البيئة.

كفــرد يف  بتعلــم مســؤوليايت  وأبــدأ  بالبيئــة  تتعلــق  أتعلــم مفــردات 
المجتمــع.

بدأت أتعلم….



التطور المعريف                                  42-48 شهًرا

صنع عجينة اللعب : 
ابحثــي عــن وصفــة لعجينــة اللعــب،  اقــرأي خطــوات العمــل ووفــري 

المــواد . 
اطلبي إىل طفلك وزن المواد الازمة وخلطها. 

مــن أجــل المــرح قومــوا بتعديــل الوصفــات مــن خــال إضافــة مــواد 
المعــة )glitter(  أو الــوان طعــام  والحظــا النتيجــة.  

 احفظا العجينة يف علب تحفظها من الهواء. 

تحتاج إىل : اناء، معالق، ملح، طحين، ماء، الوان طعام، مواد المعة، علب حافظة.



التطور المعريف                                  42-48 شهًرا

بــوزن  والمتعلقــة  وصفــة  يف  الموجــودة  التعليمــات  أتتبــع  كيــف 
مًعــا.  خلطهــا  وكيفيــة   ، المكونــات  وقياســها 

بدأت أتعلم….



التطور المعريف                                  42-48 شهًرا

كتابة قائمة التسوق:
أعطي طفلك ورقة وقلماً .

أعطــي طفلــك مســؤولية كتابــة قائمــة التســوق، وكتابــة األشــياء التــي 
أو  أحــرف  إذا عــرف طفلكــم كتابــة  يهــم  الســوق. ال  تحتاجونهــا مــن 
كلمــات الهــدف مــن هــذا النشــاط تعويــد طفلكــم علــى الكتابــة لهــدف 

معيــن.   

تحتاج إىل : ورقه، قلم



التطور المعريف                                  42-48 شهًرا

أن أســتمع إىل المفــردات واألصــوات للكلمــات وأحــاول كتابتهــا حتــى 
لــو اخترعــت طريقتــي الخاصــة يف كتابتهــا. 

بدأت أتعلم….


