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مرحلة ما قبل اإلبتدائية

العلوم:
التعلُّم في المنزل
العلوم في البيت
تعلُّم العلوم من خالل اللعب

في المطبخ

يشكل اللعب جز ًءا ها ًما من التعلُّم واإلكتشاف عند طفلك .ومن
خالل استعمال اللعب للتعلُّم عن العلوم فإن طفلك يستعمل كل
حواسه  -البصر ،السمع ،اللمس والشم والتذوق .كما يتعلم عن
التنبؤ والمالحظة والوصف ومقارنة األشياء المختلفة الموجودة
من حوله .دع طفلك يكتشف ويطرح الكثير من األسئلة ،واألهم
من كل ذلك هو أن تُنمِي لديه حس الفضول واإلبداع وأن تتيح له
التعلُّم واإلكتشاف حسب وتيرته وسرعته.

•	راقب وافحص كيفية عمل وحركة األواني المختلفة في المطبخ
كمغرفة اآليس كريم ،الخالط اليدوي ،آلية فتح العبوات ،قشارة
البطاطا ودقاق الثوم.

في صندوق األلعاب
•	اطلب من طفلك فرز األلعاب وفق الحجم والشكل واللون
والنسيج والوزن .اطلب من طفلك أن يشرح لماذا قام بوضع
ألعاب مح َّددة سويًا ضمن مجموعة واحدة.
•	ضع لعبة واحدة في كل من يدي الطفل واطلب منه أن يخبرك
أيهما يشعر بأن وزنها أثقل وأيهما أخف وز ًنا.
•	الحظ مدى سرعة تدحرج السيارات األلعاب والكرات
الزجاجية (الچلول) والطابات عند منحدر نحو األسفل ثم إختبر
بتغيير األسطح التي تتدحرج عليها األلعاب.
ضع أغراض ما في كيس بالستيك ال يمكن لطفلك
الرؤية من خالله .ضع أغراض مختلفة في الكيس
واطلب من طفلك وضع يده داخل الكيس ووصف
األنسجة المختلفة التي يتحسسها كالناعمة مث ًال
والقاسية والملساء كالفراء.
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•	اطلب من طفلك النظر إلى إنعكاسه على كل من جانبي الملعقة
واطرح عليه أسئلة مثل :لماذا تعتقد أن اإلنعكاسين مختلفين؟
وأي من جانبي الملعقة مشابه للمرآة؟
التدرب على تنسيق مهاراته عبر إلتقاط شيء
•	اطلب من طفلك ُّ
ما بالملقط وعيدان األرز الصيني (تشوب ستيك).
•	اصنع عجين لعب األطفال .راجع صفحة المعلومات لدينا حول
نشاط كيفية صناعة عجين لعب األطفال.
اللعب واللهو في حوض اإلستحمام
•	افحص أغراض مختلفة لمعرفة ما إذا كانت تعوم أو تغرق.
تنبأ بالنتيجة قبل الفحص واطرح أسئلة مثل :لماذ تعوم بعض
األشياء بينما تغرق أشياء أخرى؟ وكيف تجعل غرض عائم
يغرق أو غرض غارق يعوم؟

