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املرح يف املنزل مع األطفال يف مرحلة ما دون املدرسة: هيا بنا نقيس!
يسمع طفلك يف سن ما قبل املدرسة أنك تتحدث عن األميال والبوصات والجنيهات واللرتات والفدان والدقائق. ويراك 

تقيس األشياء. وقد يتساءل عن طوله أو كم من الوقت ميكنه الوقوف عىل قدم واحدة. فيام ييل بعض األنشطة املنزلية 
التي ميكن أن تساعد طفلك عىل تعلم مفاهيم القياس األساسية.

استخدم لغة القياس.
• قم بتعريف طفلك عىل كلامت مثل الوزن والتوازن والحجم والياردات الكاملة واملساحة.	
• اطلب منه املقارنة: »أي لوحة هي األكرب؟« »أي الحذائني أثقل؟ حذائك أم حذاء والدك؟ »	
• ساعدها يف طرح أسئلة حول القياس: »ميكنك أن تسأل الجد عام يقيسه يف العمل.« »دعنا نكتشف ما إذا كان صندوق غدائك 	

يحتوي عىل أشياء أكرث من صندوقي.«

وضح لطفلك كيفية استخدام القياس يف روتني األرسة.
• دع طفلك يعطي الحيوانات األليفة كمية ُمحددة من الطعام أو املاء كل يوم.	
• ميكنه استخدام مالعق صغرية وأكواب العيار عند الطهي مًعا.	
• ميكنه تعلم فحص مقياس املطر أو مقياس الحرارة وإخبارك بالنتائج.	
• ميكنه املساعدة يف ملء أكياس القاممة وصناديق إعادة التدوير. ميكنك مساعدته يف وزن القاممة أو إعادة التدوير كل أسبوع 	

واستخدام التقويم لتتبع مقدار ما تتخلص منه عائلتك أو ما يتم إعادة تدويره.
• ميكن أن يكون لديه جدول يومي لري نباتات الحديقة بكمية محددة من املاء.	

العب مع طفلك بألعاب تستخدم مهارات القياس.
• شارك طفلك يف األلعاب التي تنطوي عىل إدراك املسافات مثل املَساكة، ورمي كيس الفاصولياء والحجلة. ألعاب »تتبع املسار« 	

)عىل سبيل املثال، كاندي الند( تتضمن فكرة املسافات أيًضا.
• اسمح له باستخدام مؤقت أثناء األلعاب ملامرسة مهارة قياس الوقت.	

عرض أنشطة أخرى متعلقة بالقياس.
• شجع طفلك عىل أن يلعب باأللعاب املتداخلة وألعاب الكتل املتشابكة واأللواح األرضية وألعاب التداخل والصلصال 	

والقصاصات الخشبية واملكعبات املتشابكة وألعاب الرتاص واملربعات القامشية.
• قدم لطفلك أدوات القياس )املسطرة، قطارة العني، امليزان، الساعة( للدراسة أو اللعب. قم بتوفري أنابيب وحاويات شفافة 	

للعب بالرمل واملاء.
• ساعد طفلك عىل استخدام أشياء غري قياسية )اليدين والخيط السميك واألحذية وبالط األرضيات( لوصف أبعاد األشياء من 	

حوله. »هذه املنضدة بطول 5 بالطات.
• اطلب من طفلك تخمني وزن الحيوانات األليفة أو أفراد األرسة أو األلعاب وفحصها عىل امليزان. ميكنك مساعدة طفلك يف عمل 	

رسم بياين لنتائجه.
• اصنع لحافًا مع طفلك أو دعه يساعدك يف بناء منوذج أو منزل للطيور أو أي مرشوع بناء صغري آخر.	
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