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English Title: Playground Physics: Watch for Falling Objects!

فيزياء امللعب: احرتس من سقوط األجسام!
ال ميكننا رؤية الجاذبية، لكنها تؤثر علينا كل يوم. ميكن لألطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة معرفة كيفية عمل الجاذبية من خالل أنشطة 

امللعب البسيطة. )انظر معايري التعلم والتطوير املبكر يف إلينوي C.ECa.12 ،A.ECg.11 ،A.ECd.11 ،A.ECc.11 ،A.ECa.11 و 
).D.ECb.12

دع األطفال يلعبون بالجاذبية.
• وفر سلة من األشياء املتينة التي ميكن لألطفال إسقاطها من مباين امللعب عىل ارتفاعات مختلفة. قم بتضمني األلعاب اإلسفنجية 	

واملكعبات والكرات الزجاجية واملفاتيح واأللعاب البالستيكية والصخور وأكياس الفاصولياء. دع األطفال يتناوبون عىل إلقاء 
األشياء عىل الرصيف أو الرتاب أو الرمل أو املاء.

• اطرح عىل األطفال بعض األسئلة: »هل الحظت ما حدث عندما تركت الكرات الزجاجية تسقط؟«  »هل رأيت ما حدث للرمل 	
عندما اصطدم املكعب به؟«  »ماذا الحظت عندما اصطدم املكعب باملياه؟« سجل مالحظاتهم.

متديد تجربة اللعب.
• شجع األطفال عىل مالحظة ما يحدث عندما يُسقط زمالئهم أشياء من مباين امللعب. دعهم يتوقعون مكان سقوط اليشء عندما 	

يُسقطه زميله يف الفصل.
• اطلب من األطفال توقع ما إذا كان جسامن يسقطان من نفس االرتفاع يف نفس الوقت سيصطدمان باألرض مًعا أو يف أوقات 	

مختلفة. ثم دعهم يجربونها. ما الذي يعتقدون أنه سيحدث إذا أسقطوا األشياء من ارتفاعات مختلفة؟
• يف يوم بال نسيم، دع األطفال يُسقطون بالونات منفوخة بالهواء مع األشياء املتينة. اسألهم عام يالحظونه حول كيفية ترصف 	

البالونات عند سقوطها. قم بتفريغ البالون من الهواء حتى يتمكنوا من مالحظة ما يحدث عندما يُسقطه أحدهم. ما الذي 
يعتقدونه بخصوص سبب سقوط البالون بشكل مختلف عند نفخه بالهواء؟ ساعدهم يف تحديد مكان للبحث عن تفسري. 

)ملحوظة: يجب عىل الشخص البالغ نفخ البالونات. تعترب البالونات غري املنفوخة أو املقطوعة من أسباب مخاطر االختناق 
لألطفال دون سن 8 سنوات. تأكد من عدم وضع األطفال بالونات أو قطع من البالونات يف أفواههم. تخلص من جميع أجزاء 

البالون بأمان عند انتهاء النشاط.(

تحدث عن الجاذبية.
• أدخل كلامت مثل السقوط، الوقوع، القوة، السطح، االصطدام، التأثري، االرتداد. )ملحوظة: قد ال تكون بعض املصطلحات 	

الفيزيائية مثل الكتلة واملقاومة وما إىل ذلك مفيدة لألطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة.(
• تحدث عن فكرة أن الجاذبية هي »قوة طبيعية« غري مرئية. لديها القدرة عىل سحب األشياء ألسفل، بحيث ال تظل ُمعلّقة يف 	

الهواء أو تصعد إىل السامء. الجاذبية تسحب بقوة! لهذا السبب يتطلب األمر بذل جهد لالحتفاظ بيشء ما يف الهواء، ولهذا أيًضا 
ترتك األجسام املتساقطة أحيانًا عالمات تأثري يف أماكن سقوطها.

• ال تتوقع أن يفهم األطفال يف سن ما قبل املدرسة الجاذبية متاًما. دعهم يعرفون أن العلامء ما زالوا يتعلمون عنها. ال ميكن ألحد 	
أن يرى الجاذبية، لكن ميكن ألي شخص دراسة ما تفعله.
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