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إهداء 

لكل أسرة تحب أن تستثمر في أبنائها 

لقضاء وقت مليء باملتعة و املعرفة 

بسهولة و من املنزل 



طفل واعي 

عزيزي ولي األمر من الضروري أن يكون أبنائنا 
.واعين ملا يدور حولهم 

.اشرح ألبنك سبب اإلجازة الحالية بدون تخويف •
ما هو كورونا ؟ •
كيف نحمي أنفسنا؟ •
.كن قدوة ألبنك في االلتزام بالجوانب الوقائية •

.وضح ألبنك املسؤولية الوطنية للحد من انتشار الفايروس •



نظيم الت

.نظم جدول ألبنك •

.الجدول اسمح له أن يشاركك ترتيب •

.أبنائك بمهام ومسؤوليات منزلية كلف•

.بعض أوقاتهم شارك أبنائك •

نوع في الجدول اليومي حتى ال يشعر ابنك بامللل•

..(مسؤوليات –جلسة عائلية –قراءة –لعب –تعليم )



يوميجدولمثال

اإلبداع الفني

الدراسة ووقت تعلم شيء جديد  



املسؤوليات املنزلية 

العناية بحديقة املنزل 

ترتيب و تحضير 
سفرة الطعام  

كل طفل مسؤول 
عن نظافة غرفته  



القراءة و الحكايات  
وطبق لها نشاط اقرأ مع ابنك كل يوم قصة واحدة على األقل 

.مصاحب

:مثال 
و اعطه بعض المهام حضر سلطة مع ابنك 

همثل غسل الخضار أو الفواك

.تحضير االطباق ، المساعدة في التقطيع 

قم بعمل تجربة هروب الجراثيم 

طبق مع ابنك الخطوات الصحيحة 

.لغسل اليدين 



القراءة و الحكايات  
اصنع مسرح ودمى لتمثيل الشخصيات واطلق العنان 

.لخيالك وخيال ابنك 

لصنع مسرح تحتاج إلى 

(مسطرة –قلم –مقص –كرتون )

الدمى
بالستيك                           ورق                         خشب 



األنشطة الفنية
التلوين 

مع الظل 

تحت الطاولة 

بالـسيارة 



يعتَبر اللَّعب بالصَّلصال من النشاطات المفيدة واأللعاب المسليَّة لألطفال؛ فهو يساعد على تنمية 

المهارات الفكريَّة وتنمية الخيال والتَّفكير اإلبداعي ِّ لديهم، وعلى تفجير طاقاتهم وخياالتهم عن طريق تشكيل 

ي عضالت اليد للطفل من خالل  ي الصَّلصال المهارات الحركيَّة ويقو ِّ أشكال من العجين تعبَّر عن خيالهم، وينمَّ

ِّفل عن طريق السَّماح . الضَّغط على العجين وتحريكه وتشكيله يساهم الصَّلصال في تهدئة وتحسين نفسيَّة الط 

ِّفل عن طريق بالتَّعبيرعنله  ز اللِّعب بالصَّلصال العالقات االجتماعيَّة للط  ِّ نفسه واستخدام  مخيِّلته ويُعز 

ا يعزز أيضاً مبدأ التَّعاون واللَّعب المشترك بين األطفال .اللَّعب مع األطفال اآلخرين ممَّ

طريقة تحضير عجينة لعب منزلية 
المكّونات 

. كوب واحد من الدَّقيق

. كوب واحد من الماء المغلي 

. نصف كوب من الملح

. ملعقة كبيرة زيت طعام

نات طعام مختلفة .َملَو ّ

يُخلط الماء والملح وملون الطعام والزيت في وعاء مناسب،: طريقة التحضير

ن  ثم يُضاف الدقيق إلى المحلول السَّائل، ويُخلط جي ّداً ثمَّ يعجن إلى أن تتكوَّ

عجينة متماسكة، كما سبق يجب تغليفها جي ّداً بالنّايلون الشَّفاف 

ف ثمَّ وضعها في أكياس  أو علب بالستيكيَّة .كي ال تَج 

اللعب بالصلصال 



األنشطة الفنية
األطباق الورقية 



األنشطة الفنية
الطباعة

بالعلب

بالشوكة

بالـيـد 



ة األنشطة الفني
جاهزة للطباعة 



ة األنشطة الفني
جاهزة للطباعة 



ة األنشطة الفني
جاهزة للطباعة 



ة األنشطة الفني
جاهزة للطباعة 



ة األنشطة الفني
جاهزة للطباعة 



التعليم 

وأفضلها حدد أوقات تناسب طفلك للتعليم •
.ساعات الصباح األولى

اسمح له أن يتعلم وهو مستمتع مثل ان •
من خالل لعبة أو طهي وجبة أو من يتعلم  

..مشاهدة فيديو يوضح الفكرة 



التكنولوجيا

التقنية هي لغة العصر الحديث و نحن كمربين واجبنا 

.الستخدامهاالصحيحةالطريقةأبنائنانوجهأن

.حدد وقت و مدة الستخدام األجهزة اإللكترونية •

.املمتعة بالتطبيقات والقنوات التعليميةابنكجهازأثري•

.شارك ابنك بعض الوقت في استخدام التقنية •



تطبيقات

التربويةغني بالقيم األخالقية واملعاني جيلتطبيق 

. الفصحىباللغة العربية ومقدم 

من ألعاب األطفال املفيدة التي تحبب العديد ملسة تطبيقيضم 

مثل تعلم االشكال، تعلم االرقام، تعلم التعلم في عملية الطفل 

.الهجاء، تعلم اللغة العربيةحروف 

من تنزيل العديد من قصص األطفال يمكنّك قصص عصافير تطبيق 

. قراءتها أو االستماع إليهاالعربيّة املجّانية  و 

.متدّرجة في صعوبة لتساعد طفلك على تعلّم القراءةالقصص 

. يعزز مهارات اللغة العربية و الرياضياتمدرسة املرح تطبيق 



تطبيقات

مختارة من قصص األطفالمجموعة كادي و رمادي تطبيق في 

ا ومقاطع التفاعلية واأللعاب الذهنية واألنشطة الفنية التابعة له

.الفيديو التعليمية

.يتضمن تعليم الحروف و الصالةتعليمي تعلم مع زكريا تطبيق 

الصحيحةتعليم طفلك الصالة أنا أصلي  تطبيق 

.عليه وسلم كان يعلمنا إياها النبي صلى اهلل كما 

محتوىتفاعلية تعني بأدب الطفل إليصال مكتبة مكتبة نوري تطبيق 

.قصصي وتعليمي عربي ألطفالنا فيما يتناسب مع ديننا وأخالقنا



تطبيقات

طفلك على تنمية مهاراته ق                                                   يساعد يتطب

.املمتعةاالستماع للغة اإلنجليزية وقراءتها من خالل املمارسة في

BRITISH COUNCIL

عن دورة صوتيات من ثالثة مستويات تطبيق                                                        عبارة 

األطفال الذين تزيد أعمارهم عن ثالث سنوات األصوات خطوة يتعلم 

.واأللغاز والرسوم املتحركة ومختبرة األلعاب باستخدام منهجية مجربة بخطوة 

Oxford Phonics World

من كلمة 3000طفلك على أكثر من يدرب تطبيق

!موضوعًا مختلفًا60اللغة اإلنجليزية ويمكنه تعلم حوالي مفردات 

Lingokids

يحتوي على العديد من الرسوم تطبيق

.املتحركة و األلعاب التعليمية لرفع مستوى اللغة اإلنجليزية 

PBS KIDS



تعليميةقنوات



أوراق عمل 
ةللطباعجاهزة 

التهيئة للكتابة



النقاطاتبع



النقاطاتبع



النقاطاتبع









النقاط و لون  اتبع



النقاط و لون  اتبع



النقاط و لون  اتبع



أوراق عمل 
ةللطباعجاهزة 

الرياضيات





















أوراق عمل 
ةللطباعجاهزة 

اللغة اإلنجليزية























































أوراق عمل 
ةللطباعجاهزة 

اللغة العربية 

أ ب

ج



























































تواصلوا معنا استفساراتكموملساعدتكم

شروق الدوسري / معلمة 


