ما بعد امللعب :
الرياضيات والعلم واملرح يف اخلارج
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يعتبر اخلروج للمشي أو إلى أحد املتنزهات احمللية للعب ،أحد الطرق الرائعة ملساعدة أطفالك على التعلم! فباإلضافة إلى قضاء الوقت يف امللعب ،خصصوا بعض الوقت
لالستكشاف :هل ترون أشجا ًرا ميكن عدها ،أو جيرا ًنا ميكن حتيتهم ،أو الفتات يف الشارع ميكن قراءتها؟
توجد هنا بعض األفكار اخلاصة بالتعلم من خالل اللعب ،والتي سوف تساعدكم على
االستغالل األمثل لوقت األسرة يف املالعب اخلارجية.

ساعد طفلك على أن يكون ُمالحظ

لعبة البحث عن الفتات الشارع

تستكشفون األشياء خارج املنزل .شجع طفلك بقول وفعل أشياء مثل هذه:

تدربا على مالحظة األرقام واحلروف ،وأي تفاصيل أخرى ،بينما أنت
>"أنا أرى أرقام على هذه الالفتة! أنا أرى الرقم ثالثة .إني
أتساءل عما يعني"" ،وما هي األرقام األخرى التي ميكننا العثور
عليهاخالل مسيرتنا ،وما الذي تخبرنا به؟"

بينما أنتم سائرون يف أرجاء احلي ،أدع طفلك للبحث عن الالفتات والتعرف عليها،
مثل "قف" "و ممنوع الوقوف قطع ًيا" .وحتدثوا عنها .إن من شأن ذلك أنه يساعد
األطفال على إدراك أن الكلمات املكتوبة والرموز لها أغراض مهمة عديدة :لتبقينا
آمنني ،وتساعدنا على العمل م ًعا ،وتنشر معلومات ضرورية .حاول حتفيز طفلك على
التفكير بأسئلة من نوع" :ما هي الالفتات التي تراها؟ إني ألتساءل عن األدلة التي
تساعدنا على معرفة ما تقوله الالفتات ".تعاونوا م ًعا على حتديد األلوان واحلروف
واألرقام على الالفتات املختلفة!

>"أنا أرى بعض آثار األقدام على األرض .إنني أتساءل عن
أصحابهم .وإلى أين هم متجهون؟" ألفَّا قصة م ًعا حول آثار
األقدام!

العلوم فوق التل

>أنا أراقب بعيني الصغيرة...سحابة على شكل احلرف ! O
فماذا ترى أنت؟

تعتبر التالل مصد ًرا لالستمتاع ،بالتدحرج واجلري  ،و االستكشاف .هل تعلم أن
التالل ً
أيضا مناسبة جدًا لتعلم مفاهيم ومصطلحات العلوم؟ ج ّرب هذا يف املتنزه
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ما إذا كانت تتدحرج على التل .واستخدما كلمات مثل أسرع وأبطأ ،وسرعة و وزن،
وكتلة وانحدار ،بينما أنتما جتربان .إن األطفال يحبون ً
أيضا دحرجة
أجسادهم على التالل!

ح ّددا املتنزهات واألماكن املكشوفة األخرى يف احلي الذي
تقطنون به

ففي بعض األحيان تكون األماكن األكثر سح ًرا قريبة للغاية .بعض املواقع
اإللكترونية ،مثل  findyourpark.com/your-parksميكن أن
تساعدك على معرفة املتنزهات القريبة .حتى أصغر
املساحات ميكن أن حتمل سح ًرا ينعشك أنت وأسرتكلق الرس .لقة بها كتاب
اللفات لتجميلة أدوات!لقة باستخدام أنيقة باعة العناول أكثراجع وافة
حقوق امللكية الفكرية للصور الفوتوغرافية :
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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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