الفقاعات

ألعاب الفقاعة

خطة لعب األسرة

التناوب على نفخ الفقاعة

إن لعبة الفقاعات هي فقط ملجرد املرح .وهي
تساعد األطفال على التعاون ،وتبادل األدوار ،وحل
املشكالت.

استخدم عصا الفقاعة البالستيكية و خليط الفقاعات ،واجعل افراد األسرة
يصطفون يف طابور .يقوم الشخص األول بنفخ فقاعة ثم يعطي اخلليط
والعصا للشخص التالي( .إذا ما فرقعت الفقاعة ،يقوم الطفل بنفخ فقاعة
أخرى وإطالقها مجددا ).اطلب من طفلك أن يتنبأ بعدد املرات التي ميكن
ألسرتك أن تطلق فقاعة دون فرقعتها.

ادعم تعلم طفلك بالتحدث عما يحدث" :لقد
نفخت فقاعة كبيرة" " ،طافت الفقاعة بعيدا ثم
فرقعت"" ،لقد كنت صبورا جدا وأنت تنتظر دورك".
اسأله أسئلة بسيطة" :هل ميكنك أن جتعلها أكبر؟"،
"ماذا تفعل الريح بالفقاعات؟" شاهد طفلك وهو
يلعب ملعرفة ما يثير اهتمامه .وسوف يساعدك ذلك
أيضا على إدراك األسئلة التي ميكنك طرحها عليه
لتوسيع نطاق تعلمه.

اإلصابة بالفقاعات
استخدم عصا الفقاعة البالستيكية و خليط الفقاعات ،يكون على الشخص
الذي عليه الدور أن يصيب اآلخرين بالفقاعات بدال من األيدي .ويجب أن
تهبط الفقاعات على العب آخر حتى ُت َسب .العبوا يف مساحة صغيرة حتى
يستطيع األطفال أن يصيبوا اآلخرين.

مضمار حواجز الفقاعة
اصنع خطا للبداية والنهاية وقم بإنشاء مضمار باستخدام دوارق اللنب .واجعل
أفراد األسرة يصطفون على جانبي املضمار .ويسير الطفل الذي عليه الدور
من البداية إلى النهاية محاوال تفادي الفقاعات حتى ال يدع أي فقاعة متسه.
أوال ،يقوم شخص واحد بنفخ الفقاعات .وإذا ما جنح الطفل يف الوصول إلى
خط النهاية دون أن متسه أي فقاعة ،يقوم شخصان بنفخ الفقاعات ثم ثالثة،
إلخ .وكلما زادت الفقاعات ،كلما كان الوصول إلى خط النهاية أصعب.

اصنعا خليط الفقاعات اخلاص بك أو اشتر منتجا
جاهزا ،واستخدمه يف ألعاب الفقاعات هذه.

حقوق امللكية الفكرية للصور الفوتوغرافية ©  Getty Imagesة

)This information has been adapted from Family Play Plans by TRUCE (Teachers Resisting Unhealthy Children’s Entertainment
A variety of materials are available on the TRUCE website (www.truceteachers.org) that will help parents and teachers counteract
the negative impact of media and marketing on children and promote positive play activities.

مجلة تعليم األطفال الصغار

•

املجلد  11العدد 3

•

فبراير /مارس 2018

•

NAEYC.org/tyc

لغرض من هذه الرسالة هو قصها ،ونسخها ضوئيا ،وإرسالها إلى املنزل مع األطفال لتكون مرجعا للوالدين! وهي متاحة أيضا على اإلنترنت علىNAEYC.org/tyc .
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