
أنشطة ألوقات االنتظار: أنشطة العلوم
دامئًا ما يحدث األمر ويتكرر! عندما تقيض مشواًرا مع أطفالك، وفجأة تجد نفسك عالًقا منتظًرا - يف إشارة املرور أو 

العيادة أو طابور الكاشري باملتجر. والكثري من اآلباء واألمهات يرون أن أنشطة التعلم املرح تساعد يف تصبري األطفال يف 
أوقات االنتظار. فال تكتف باالنتظار، واستكشف الجوار.

ساعد طفلك عىل البدء يف التفكري كأنه عالِم صغري باألفكار التالية...

مالحظة األشياء. العلامء دامئًا يالحظون ما حولهم من أشياء. شجع طفلك عىل االستامع، والنظر، وملس األشياء، وتذوقها، وشمها 
معك. وقوما باستكشاف ما حولكام بالعدسات املكربة أو استمعا إىل األصوات بأنابيب الورق املقوى. وميكنكام أيًضا ملس النباتات 
والصخور وغريها من األشياء املنترشة حولكام، برشط أن يكون ملسها آمًنا. وميكن أن يخرب كل منكام اآلخر عام الحظتامه، أو ارسام 

رسومات. أما إذا مل يكن هناك الكثري من األشياء، فاستكشفا ملمس مالبسكام أو أيدي بعضكام البعض.

ميكن تحويل مالحظة األشياء إىل لعبة. انظرا إىل ما حولكام لعرش ثوان، ثم غطيا أعينكام وقوال ما تتذكرانه. اجعل الطفل يراجع 
األشياء التي ذكرتها وهل تذكرتها بطريقة صحيحة أم ال. وبعدها قوما بتبديل األدوار. أو ميكنك أن تطلب من طفلك أن يختار شيئًا 

شيًقا من األشياء التي حولكام، ثم ارسدا مًعا سامت هذا اليشء.

استنتاج الروابط. يبحث العلامء دامئًا عن العلة واملعلول يف األشياء التي يعرتيها التغري يف العامل من حولنا. فيمكنك أن تتحدث 
مع طفلك بطرق تساعده عىل التفكري يف الروابط بني األشياء. اطلب منه أن يفكر يف سبب حدوث األشياء. أخربه عن رأيك يف ما 

تالحظان. مثل ما الذي يجعل تلك الشجرة تنحني ثم تستقيم مرة أخرى مراًرا وتكراًرا. أو ما الذي جذب كثريًا جًدا من الطيور إىل 
الحديقة اليوم؟ أو ما الذي يساعد الحافلة عىل االنحناء من املنتصف؟

تفسري األشياء. جمع وربط األشياء مًعا من أهم أساليب العلوم. فمن األفكار أن تحتفظ بألعاب األبنية الصغرية أو الصواميل 
واملسامري أو قطع األحاجي يف حقيبة يد أو حقيبة ظهر. واسأل، ما القطع التي تركب مًعا وملاذا؟ وكذلك، كم عدد األشكال املختلفة 

التي يستطيع طفلك أن يصنعها باستخدام تلك القطع؟ وميكنكام أيًضا مالحظة مواد البناء التي حولكام. فام الذي يجعل الطوب 
متامسًكا مثاًل؟ وإىل أين تذهب تلك األنابيب؟ ورمبا يخطط طفلك لبناء منوذج ما يف املنزل بناء عىل األبنية التي ترونها.

تخمني األشياء والتأكد منها. من نهج العلامء التنبؤ. وميكنك أنت وطفلك كذلك تجربة التنبؤ. مثل، كم من الوقت سيستغرق 
غسيل السيارة؟ أو يف أي مكان سيقفز ذلك السنجاب قفزته التالية؟ وميكنك أن تحمل معكام كيًسا به أشياء صغرية )حىص أو بذور 

أو عجالت ألعاب( حيث يستخدمها طفلك للقيام بالتنبؤات واختبار نتيجتها. مثل، »هل ستتحرك تلك البذرة إذا نفخت فيها؟ أو 
“أي الحصوات ستلمع يف ضوء الشمس؟” لكن تذكر أال تزعجا الناس عندما تقوما بهذه االستكشافات واألنشطة.

مامرسة التخيل. ال بد للعلامء من مامرسة التفكري اإلبداعي. و“التفكري بصوت مسموع” طريقة رائعة تشجع بها طفلك عىل 
أن يفكر يف األسئلة التي ليست لها إجابة واحدة صحيحة. مثل، “ماذا لو كنا صغاًرا وأحجامنا كحجم الفرئان؟” أو “أتساءل كيف 

نستطيع اكتشاف طريقة عمل الدراجة.”

البحث عن مزيد من املعلومات. يستطيع طفلك أن يجد إجابات ألسئلته يف كتب العلوم املصورة. فمن األفكار املفيدة أن 
تأخذ من هذه الكتب معك يف حقيبتك لقراءتها مع طفلك يف أوقات االنتظار.
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