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English Title: Playground Physics: Hang in There!

فيزياء امللعب: كن هناك!
ميكن أن يساعد اللعب بالبندوالت واألرجوحات األطفال يف سن ما قبل املدرسة يف معرفة املزيد عن الجاذبية والحركة )انظر معايري 

التعليم والتطوير املبكر يف إلينوي D.ECb.12 ،D.ECa.12 ،A.ECc.11 ،A.ECa.11 وA.ECa.13(. التأكيد عىل السالمة: يجب أن يظل 
شخص بالغ بالقرب من الطفل للتأكد من أنهم يستخدمون أرجوحات البندول بأمان. قم بإزالة جميع أرجوحات البندوالت، وخاصة 

الحبال، من امللعب عندما ال يكون هناك إرشاف عىل استخدامها. يجب عىل األطفال عدم التأرجح عىل البندول أو لف الحبل حول أي 
جزء من أجسامهم.

اصنع بندوًل - أو اثنني.
• اصنع »بندول« عن طريق وضع كيس فاصولياء أو أي وزن آخر داخل كيس شبيك أو جورب نظيف. اربط الكيس بسلك وقم 	

بتعليقه من هيكل امللعب بحيث يتأرجح بحرية بالقرب من األرض. قل لألطفال، »هذا بندول. ميكنك تجربة طرق مختلفة 
لعمل البندول.«

• بعد فرتة، اطرح أسئلة مثل، »هل الحظت ما حدث عندما أطلق ديفي البندول وسلكه مشدود؟ ماذا حدث عندما ألقى تييس 	
البندول؟« »ما الذي ميكن أن يجعل البندول يتوقف عن الحركة؟« قم بتسجيل قامئة مالحظاتهم للمناقشة يف وقت الحق.

• عندما يكون البندول يف حالة راحة، قم بدعوة بعض األطفال لقياس مدى ارتفاع البندول فوق األرض. ثم شجع الطفل عىل 	
إمساك البندول والرجوع للوراء حتى يشد الحبل بإحكام. ثم اطلب منهم القياس مرة أخرى: »اآلن ما هو ارتفاع البندول فوق 

األرض؟«
• شجع األطفال عىل تقليد حركة البندول بتحريك أيديهم يف الهواء.	
• شجع الطفل عىل أن يطلق البندول بينام يعد اآلخرون أو يستخدمون مؤقتًا ملعرفة املدة التي سيظل البندول فيها متحركًا.	
• استبدل كيس البندول بقمع أو حاوية حليب بالستيكية بفتحة قطرها ربع بوصة يف األسفل. سد الفتحة بالفلني. ضع ورقة قدمية 	

أو لوًحا أسفل البندول مبارشًة. ميكن ألحد األطفال أن ميأل حاوية الحليب بالرمل. اسألهم، »عندما ننزع الفلني ونرتك البندول 
يتأرجح، ما الذي تعتقدون أنه قد يحدث؟« دعهم يحاولون ذلك، ثم أعد النظر يف توقعاتهم.

• ضع بعض من قوارير البولينج البالستيكية واجعل األطفال يتناوبون عىل تصويب البندول إليقاع القوارير. أو ضع كرة من 	
اإلسفنج يف كيس شبيك وعلقها بحيث تكون يف ارتفاع الخرص بالنسبة ملعظم األطفال. ميكنهم لعب لعبة الصيد عن طريق 

تأرجحها يف اتجاه بعضهم البعض.
• إذا كان ملعبك به أراجيح، شجع األطفال عىل مشاهدة األراجيح أثناء اللعب. كيف تشبه األرجوحات البندول؟ وما هي أوجه 	

االختالف بينهام؟

تحدث عن البندول.
• ارشح فكرة أن الجاذبية هي »قوة طبيعية« غري مرئية. لديها القدرة عىل جعل األشياء املعلقة تتوقف بعد فرتة بدالً من التأرجح 	

ذهابًا وإيابًا إىل األبد. هذا هو السبب يف أن جعل يشء يتأرجح لفرتة طويلة يتطلب مجهوًدا.
• اسأل، »كيف تصف البندول لشخص مل يره من قبل؟«	
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