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English Title: Playground Physics: On a Roll!

فيزياء امللعب: لعبة الدوران!
يحب العديد من األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة اللعب باألشياء التي تدور. ميكن أن تكون األنشطة الدوارة فرص 

الستكشاف مبادئ العلوم والهندسة. ميكن لألطفال فحص األشياء املتدحرجة عىل منحدرات مثل األلواح املنزلقة واملنحدرات واملزالق 
 ،A.ECc.11 ومنحدرات التالل يف امللعب أو الحديقة. ميكن أن تساعد األنشطة التالية يف تلبية معايري التعليم والتطوير املبكر يف إلينوي

.D.ECb.12و D.ECa.12 ،A.ECg.11 ،A.ECd.11

دع األطفال يلعبون يف الهواء الطلق بأشياء متدحرجة.
• قدم لهم مجموعة مختارة من األشياء التي تدور. جرب مجموعة متنوعة من الكرات واألنابيب واألطواق واألقراص والكرات 	

الزجاجية وألعاب العجالت الصغرية. قم بتضمني بعض األشياء الطبيعية - أكواز الصنوبر والجوز والحىص الصغري.
• اقرتح دحرجة األشياء أسفل التالل، واأللواح املنزلقة، واملزالق )الزالقات املغلقة(، واملنحدرات يف امللعب أو الحديقة. اطرح أسئلة 	

مثرية للتفكري مثل، »هل تعتقد أن الكرة ستتوقف عند أسفل التل أم أنها ستستمر يف التدحرج؟« »ماذا تفرتض أنه سيهبط أوالً: 
جوزة بلوط تسقط من أعىل الزالقة أو جوزة بلوط تتدحرج من أسفل الزالقة؟«

ساعد األطفال يف إنشاء معمل فيزياء خارجي.
• قم بتوفري مواد لبناء منحدرات ومزالق وزالقات. وهذا يشمل املكعبات واأللواح الخشبية وقطاعات من البالستيك وأنابيب 	

طويلة ومسار ألعاب مرن وقطع كبرية من الورق املقوى.
• اقرتح القيام ببعض التجارب: »ما الذي ميكن أن يفعله تاي ملعرفة ما إذا كانت الكرات الزجاجية ستتدحرج بشكل أرسع عىل 	

الزالقة أو أسفل املنحدر؟« »من يود أن يساعد لوال يف معرفة مدى استمرار هذه األشياء يف التدحرج بعد خروجها من املزلق؟«
• اطلب من األطفال التعبري عن توقعاتهم. عىل سبيل املثال، »وينونا يحمل أنبوبًا يف أعىل املنحدر. وُعَمر يحمل كرة قدم. إذا 	

تركوا أغراضهم يف نفس الوقت، فأي منهم برأيك سيتدحرج إىل األسفل أوالً؟ » اطلب من األطفال رشح توقعاتهم: »مالذي 
يجعلك تعتقد ذلك؟«

تحدث مع األطفال عن أنشطتهم املتدحرجة.
• ارشح لهم أن الزالقات واملنحدرات واملزالق وسفوح التالل هي »منحدرات« )أو »مستويات مائلة«(. املنحدر هو السطح الذي 	

يكون أحد طرفيه أعىل من اآلخر.
• استخدم األشياء املختلفة والرسوم التوضيحية للمساعدة يف رشح كلامت مثل اإلمالة واملستوى واإلسفني واالنحدار والزاوية 	

واملنحدر وامليل واملسار.
• اسأل األطفال عام الحظوه بشأن املنحدرات. »أيهام أسهل - دحرجة األشياء عىل أرض مستوية أم عىل منحدر؟« »إذا كنت تريد 	

أن تتدحرج األشياء برسعة كبرية، فام طبيعة امليل الذي ستستخدمه؟«

أقرتح بعض األلعاب املتدحرجة.
• دع الطفل يحاول دحرجة جسم ما إىل أسفل منحدر إىل طفل آخر يف األسفل. أو دع األطفال يضعون قوارير البولينج البالستيكية 	

أسفل املنحدر ويحاولوا إسقاطها.
• شجع األطفال عىل عمل سباق بني أشياء مختلفة عىل املنحدرات. »دعونا نرى أي واحد سيعرب خط النهاية أوالً - كرة مارينا أم 	

أنبوب كيفن.«
• شجع األطفال عىل صنع ألعاب بعجالت لسباقات التدحرج واأللعاب األخرى.	
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