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rev. 8/15 للحصول عىل املزيد من األرشادات والنصائح املتعلقه بالنمو لدى األطفال. الرجاء الرجوع إىل املورد التايل: 

English Title: Fun at Home with Preschoolers: Play with Light and Shadow

املرح يف املنزل مع االطفال دون سن املدرسة: العب 
بالضوء والظل

غالًبا ما يحب األطفال الصغار التعرف عىل الشمس والقمر والغيوم يف السامء. يف أي موسم، ساعد طفلك يف مرحلة ما 
قبل املدرسة عىل ارتداء مالبس مناسبة للطقس، ووضع واٍق من الشمس، ثم حّول حديقتك أو املتنزه إىل مخترب علوم 

خارجي!

أنشطة السامء اليومية
• قبل الخروج، تحدث مع طفلك عن األشياء التي الحظتها أنت وهو يف السامء. شارك معه كتبًا تذكر السامء )عىل سبيل 	

املثال، كتاب كارولني ليرس يا له من يوم رائع لتكون بقرة(.
• عندما ال تكون الشمس ساطعة يف السامء، استلِق وانظر إىل السامء مًعا. ذكّر طفلك بأال ينظر مبارشة إىل الشمس أبًدا، 	

حتى عند ارتداء النظارات الشمسية! تحدث عن األلوان والسحب واألشياء الطائرة التي تشاهدها كالكام. كرر النشاط 
يف األيام املُلبدة بالغيوم أو الضبابية أو األيام الثلجية. أحرض الورق والقلم الرصاص واللوح لرسم السحب أثناء االستلقاء.

• جرب نفس األنشطة يف الليل. شاهد القمر والنجوم وكوكبات النجوم والغيوم. ال ميكن لألطفال مراقبة سامء الليل خالل 	
مرحلة ما قبل املدرسة. وهذا يعني أن املشاهدة الليلية ميكن أن تكون وسيلة خاصة لك ولطفلك للتعلم مًعا.

أنشطة اليوم املشمس
• ساعد طفلك عىل رسم خطوط ظالل األشجار واألشياء األخرى بالطباشري. بعد حوايل 30 دقيقة، انظر إىل الخطوط 	

املرسومة مرة أخرى وتحدث عام حدث للظل. قم بعمل مخططات جديدة بلون مختلف. تحقق مرة أخرى بعد 30 
دقيقة. يف كل مرة، الحظ مكان وجود الشمس يف السامء. اسأل طفلك، »ما الذي تعتقد أنه يحدث؟«

• ساعد طفلك عىل إنشاء صور بظاللك الخاصة. اقرتح التحديات: »هل ميكننا أن نجعل ظاللنا متسك بأيدي بعضها البعض 	
حتى لو مل تلمس يدي يدك يف الواقع؟« »كيف تجعل ظلك أقرص؟«

• اصطحب معك أشياء شفافة أو ميكن الرؤية من خاللها )عىل سبيل املثال، حاويات بالستيكية( وبعض العنارص التي 	
تحجب الشمس )مظلة وأنابيب من الورق املقوى وما إىل ذلك(. استكشف مع طفلك ما يحدث عندما تحاول إنشاء 

ظالل باستخدام هذه األشياء. هل كوب من املاء يصنع الظل؟ ماذا عن األشياء الصغرية مثل األزرار أو الحىص؟
• يف يوم دافئ، قم بإحضار دلًوا من املاء والُفرش. »ادهن« الرصيف والجدران واألشجار واألشياء األخرى مع طفلك. بعد 	

بضع دقائق، ادعوه ملالحظة األماكن التي رسمها والتي بدأت تجف. وسيالحظ أن أثر الفرشاة يجف أرسع يف املناطق 
املشمسة منها يف الظل.

• اطلب من أمني املكتبة مساعدتك يف العثور عىل كتب عن ضوء الشمس والظالل والليل ملشاركتها مع طفلك.	


