( Fun Home Learningالتعلّم الممتع بالمنزل)
األصغر سنًا :األعمار 11-4
األكبر س ًنا :األعمار 20-12

ARABIC

الرياضيات

القراءة

اختر األنشطة التي تحبها.

العلوم

الدراسات االجتماعية

منزلك هو أول فصل دراسي لطفلك!

النشاط
تنظيم الوجبات الغذائية والطهي معًا في المنزل ،واستخدام المقاييس والكميات
األصغر سنًا :رقائق إفطار ،وسندوتشات ،وسلطات (أطعمة بسيطة) .ساعد في وزن الوجبات الغذائية وقياسها وخلطها وإعدادها.

الموضوع

المواد
أدوات الطهي
مالعق وأكواب القياس

األكبر سنًا :أرز ،ومكرونة ،وخضار مطهو ،ولحوم (أطعمة أكثر تعقيدًا)؛ ساعد في تنظيم الوجبات الغذائية ،وإعدادها ،ووضع ميزانية لها.
اسرد قصصا ً من الماضي البعيد ،ذكريات الطفولة

الحديث

صا بسيطة
األصغر سنًا :اسرد قص ً
األكبر سنًا :اسرد المزيد من القصص عن كفاح العائلة أو انتصاراتها.
قوموا بزراعة حديقة معًا أو قوموا بغرس بضع بذور في كوب أو وعاء صغير
األصغر سنًا :دون في دفتر اليوميات ،وارسم صورة للتغيرات التي تحدث كل بضعة أيام.
ودون في دفتر اليوميات
األكبر سنًا :ازرع العديد من البذور نفسها وغيّر ظرفًا واحدًا (مثل كمية المياه أو أشعة الشمس) ،وتوقع أي بذرة ستنمو أسرعّ .
التغيرات التي تحدث كل بضعة أيام.

تحدث عن أشخاص في المجتمع يقدمون مساعدة (رجل اإلطفاء ،ضابط الشرطة ،المزارع) وما طبيعة وظائفهم

بذور
تربة
كراسة
قلم رصاص /أقالم
تلوين
ورقة وقلم رصاص

األصغر سنًا :اكتب كلمة شكر أو سجّل رسالة ألحد أفراد المجتمع للمساعدة التي يقدمها /تقدمها.
األكبر سنًا :اكتب خطابًا أوسجّل رسالة ألحد أفراد المجتمع المهمين واطرح عليه /عليها أسئلة عن وظيفته /وظيفتها مثل "ما أصعب جزء في عملك؟"
ممارسة لعبة المطعم
األصغر سنًا :أعد قائمة بالعناصر التي ستطهوها في الوجبات ،واطلب من طفلك أن يحسب المبلغ الذي يمكنه إنفاقه في "المطعم".
األكبر سنًا :اجعل طفلك الطاهي أو النادل في المطعم .خذ طلب كل شخص ،وساعد في تحضير الوجبة ،وجهز إيصاالً لكل شخص.
مشاهدة فيلم معًا ومناقشته
األصغر سنًا :تحدث عما أعجبهم في الفيلم وما لم يعجبهم .قوموا بوضع نهاية مختلفة للفيلم.
األكبر سنًا :على ورقة ،قٌم بصف المكان والشخصيات ،وما حدث في الفيلم .قوموا بوضع نهاية جديدة للفيلم .قوموا بتمثيل دور إحدى الشخصيات.

ورقة وقلم رصاص
أو
آلة حاسبة
أفالم
الحديث م ًعا
قلم رصاص وورقة

استكشاف األصوات
األصغر سنًا :امأل كؤوسًا مختلفة بكميات مختلفة من الماء .انقر على كل كأس بإصبعك برفق كي تسمع كيفية تغير الصوت بنا ًء على كمية الماء في الكأس.
األكبر سنًا :امأل كؤوسًا مختلفة بكميات مختلفة من الماء ،وانقر عليها برفق ،وضعها بالترتيب من األكثر إلى األقل .اكتشف إذا ما كنت تستطيع عزف أغنية
بسيطة تعرفها مثل أغنية "عيد ميالد سعيد".
عنصرا معينًا مثل دمية صغيرة ،ويخفيها بينما ينظر اآلخرون بعيدًا.
ألعب لعبة "خبئها واعثر عليها" ،وفيها يختار شخص ما
ً
األصغر سنًا :ارسم خريطة باستخدام الصور لترى إذا كنت تستطيع إرشاد الجميع إلى العنصر.
األكبر سنًا :اكتب االتجاهات المؤدية إلى العنصر حتى تتبعها العائلة.

كؤوس شرب أو
عبوات زجاجية

عنصر صغير مثل
دمية
ورقة وقلم رصاص

النشاط
تقديرا لتكاليف كل شيء .ادرج كل عنصر .احتفظ بإيصاالت البقالة والتسوق إلجراء الحسابات ووضع مسائل كالمية.
خطط لنزهة أو حفلة أو عطلة .ضع
ً
تقديرا لتكاليف كل شيء ،واحسب المجموع ،ارسم صورة للمكان ،أو استخدم صور المجالت أو الصحف.
األصغر سنًا :ضع
ً
ً
جدوال زمنيًا للفاعليات.
األكبر سنًا :ضع خطة لألنشطة التي تود القيام بها ،وقدم العديد من التفاصيل لتشجيع عائلتك على االنضمام .ضع
لعبة البحث عن الكنز في الهواء الطلق ضع قائمة باألشياء التي يجب البحث عنها في الخارج مثل زهرة صفراء ،وورقة شجر ،وصنبور الحريق.

الموضوع

المواد
ورقة وقلم رصاص
صور ألماكن من
المجالت أو الصحف

ورقة وقلم رصاص

األصغر سنًا :ضع قائمة بالعناصر التي يجب على األطفال العثور عليها.
األكبر سنًا :ضع قائمة بالعناصر التي يجب على البالغين أو األشقاء األصغر سنًا العثور عليها.
التدرّ ب على المقاييس
األصغر سنًا :استخدم ملعقة كبيرة أو مالعق صغيرة لمعرفة كم منها يمكنه ملء  1كوب قياس أو ½ كوب قياس أو غيره من األوعية...

مالعق قياس
أكواب قياس

األكبر سنًا :استخدم شريط قياس أو وسائل أخرى لقياس المساحات في الغرف التي تكفي لألثاث أو البُسط أو السجاد؛ وقُم بقياس الفناء الخلفي إلنشاء حديقة.
أسس دولتك الخاصة

ورقة وقلم رصاص

األصغر سنًا :كيف سيكون شكلها؟ وما نوع الطقس فيها؟ ومن سيكون القائد فيها؟ وما القواعد المتبعة فيها؟ ارسم صورة لدولتك الخيالية
األكبر سنًا :كيف سيكون نظام الحكومة؟ وكيف سيبدو شكل المدارس؟ اكتب "دستور" دولتك المتصورة.
ألعب لعبة التخمين
األصغر سنًا :امأل برطمانًا أو كوبًا بعناصر صغيرة مثل كرات القطن أو الكرات الزجاجية أو األزرار .اكتب عدد العناصر التي يعتقد كل فرد في األسرة أنها
موجودة في البرطمان .اكتشف أيهم تخمينه أقرب للصواب!
األكبر سنًا :احسب عدد المرات التي يمكنك فيها ترديد كلمات صعبة النطق ،أو عدد الكلمات التي يمكنك قراءتها في دقيقة واحدة.

ألعب لعبة "من أنا؟"
جميع األعمار :اكتب على ورقة مالحظات الصقة ،أو بطاقة ،أو قطعة صغيرة من الورق أسماء  10حيوانات مختلفة أو ارسمها .اخلط البطاقات ،ثم اطلب من
كل شخص أن يختار بطاقة دون أن ينظر إلى المكتوب فيها ،وألصقها على جبهته /جبهتها .تناوب في طرح أسئلة نعم أو ال على اآلخرين بشأن الحيوان
ي  4أرجل؟" حتى يجري التعرف على الحيوان بسؤال مثل "هل أنا طائر؟"
الغامض الموجود على جبهته /جبهتها مثل "هل يمكنني الطيران؟" أو "هل لد ّ

برطمان أو كوب
عناصر صغيرة مثل
كرات القطن أو
الكرات الزجاجية أو
األزرار أو حبوب
البقوليات
ورق مالحظات
الصقة أو قطع صغيرة
من الورق
شريط

األكبر سنًا :ضع قائمة بأسماء  20حيوانًا مختلفًا.

قلم رصاص

قُم بالبناء واالبتكار واإلبداع

مواد خردة

جميع األعمار :استخدم العناصر القابلة إلعادة التدوير حول المنزل مثل ورق الكرتون والبالستيك والورق لبناء هيكل أو اختراع شيء أو صنع جهاز مفيد.
األكبر سنًا :فكك آلة حاسبة ،أو جهاز راديو أو آلة معطلة ،واعرض القطع .اكتشف طبيعة القطع وفيم تُستخدم.
تحدث عن ثقافة عائلتك أو أسس متحفًا عائليًا
أجر
أجر مقابالت مع أفراد األسرة الكتشاف المزيدِ .
جميع األعمار :ما تقاليد عائلتك؟ تحدث عن الموسيقى واللغة والطعام والمالبس واألعياد في ثقافتكِ .
مقابالت مع أفراد األسرة لمعرفة المزيد .اصنع ملصقًا أو ارسم صورة أو اكتب قصة تحكي عن ثقافة عائلتك.

الحديث ،والرسم،
والصور ،كل ما تجده
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