
١) اذهب الى متنزة واركض،تمرجح او تزحلق.
٢) اذهب الى المشي بدون استخدام العربة.

٣) العب الحجلة ،التقاط أو ركل الكرة.
٤) اصنع رجل الثلج أو مالك الثلج.

٥) اقفز في بركة الماء ، اذهب الى أماكن الرذاذ او قم بتشغیل اداة الرش.
٦) ارسم بالطباشیر على جانب الطریق.

٧) اركب سكوتر ،دراجة ثالثیة العجالت او دراجة هوائیة. تأكد من ارتداء خوذة.
 ٨) اذهب للسیر وقم بتجربة انواع مختلفة من المشي (على أطراف

األصابع،بسرعة،ببطء،خطوات واسعة،مسیر).
٩) انفخ فقاعات ومن ثم حاول ان تفرقعهم.

١٠) اذهب الى الخارج واصنع فنا ، لون أو ارسم ما یمكنك رأیته.

١١) العب لعبة اللوحة، العب بورق اللعب أو حل أحجیة.
١٢) جهز حفلة راقصة متضمنة الموسیقى المفضلة لطفلك.

١٣) البس زیا والعب دور من كتاب ابنك المفضل.
١٤) العب لعبة "سایمون یقول".

١٥) قم بغناء وتمثیل شعر او أغنیة الحضانة المفضلة لدیك .
١٦) قم ببناء باستخدام المكعبات او اللیغو.

١٧) انفخ بالونا والعب لعبة مسك الكرة او كرة الطائرة.
١٨) اذهب للعب لعبة المطاردة والتجمیع( سكافینجر هنت).

١٩) اصنع أدوات منزلیة وكون فرقة للمسیر.
٢٠) ارسم شكال واجعل طفلك یحّوله الى رسمة.

٢١) قم ببناء حصن من األغطیة.

٢٢) اقرأ كتابا.
 ٢٣) قم بعمل یوغا مع ابنك ، للحصول على األفكار ، أستعیر كتابا عن تمارین الیوغا لالطفال

من المكتبة.
٢٤) استمع للموسیقى الهادئة.

٢٥) اسأل طفلك عن أفضل ما حصل له في یومه أو اطلب منه ان یرسمه.
٢٦) تحاضن مع طفلك.
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اختار النشاطات اعتمادا على عمر طفلك والمرحلة المناسبة له.لیست كل النشاطات تصلح لكل االعمار.

٠٥ فكرة لنشاطات األطفال بدون الشاشة



 ٢٧) اطلب من طفلك المساعدة عن
 طریق غسل الخضراوات ، عد أدوات

المائدة أو ترتیب الطاولة.
 ٢٨) اصنع قائمة طعام تتضمن كلمات

وصور.
 ٢٩) اجعل أطفالك "یصنعون" عشاء

باستخدام عجینة اللعب.
 ٣٠) امال الحوض بالماء، والصابون

 واألطباق البالستیكیة. اجعل طفلك یقوم
بغسل هذه االطباق.

 ٣١) اطلب من طفلك ان یبحث بنشرات
 المحالت باحثا عن مكونات لتحضیر

العشاء.
 ٣٢) اصنع قالدة أو سوار باستخدام

المعكرونة.
 ٣٣) اسأل طفلك ان یخبرك عن یومه

أو عن شيء یتطلع لعمله.
 ٣٤) حاول البدأ بمحادثة عن طریق

 الموقع التالي:

٣٥) العب لعبة "عشرون سؤال".
 ٣٦) العب لعبة "حزورة السیارة" أو ابحث عن ألوان

أو احرف خالل فترة التوقف.
 ٣٧) استمع الى كتاب صوتي أو الى موسیقى

 لألطفال. یمكنك ان تستعیر بعضا منها من
المكتبة.

 ٣٨) قوموا بتألیف قصة معا . تناوبوا على قراءة
جزء منها .

٣٩) العب " حجر، ورقة، مقص".
 ٤٠) تمرنوا على رسم وكتابة األحرف باستخدام

لوحة مسح جافة.

٤١) العب لعبة " عین الجاسوس".
 ٤٢) تصفح أغطیة المجالت للبحث
 عن مختلف األحرف، األرقام ، أو

الكلمات.
٤٣)  احكي نكات .

 ٤٤) كّون قوافي وقم بتجمیعها معا
    باستخدام أشیاء من  ذاكرتك انت .

  ( على سبیل المثال ، هل تشبه الجنیات
التوت؟).

 ٤٥) اخترحرفا ثم حاول اإلتیان بكلمات
 تبدأ بهذا الحرف . اختر موضوعا مثل

  األبطال الخارقون أو األطعمة لجعله
أصعب.

 ٤٦) اذهب الى مراكز التعلیم المبكر للطفل والعائلة
٤٧) قم بزیارة الموقع االلكتروني                                للتعرف على األحداث المحلیة.

٤٨) التحق بمجموعة في المكتبة.
٤٩) قم بزیارة مزرعة محلیة واذهب لقطف التفاح والتوت.

٥٠) اذهب الى مراكز مدینة هاملتون الترفیهیة.
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https://thefamilydinner
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