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مقدمه
 حتاج ، ننعیشھافي الفترة المثیرة للتحدي التي

اھتمام أوالدنا نثیر مساعدة متوفرة كي ي أل
ألنفسنا بضع دقائق من الھدوءولكي نخصص 

.والراحة

إلیكم بعض األفكار لنشاطات لألوالد، يمكن أن
ي نقوم بھا باالستعانة باألغراض التي لدينا ف

.البیت



مخطط لھاوغیر عطلة مفروضة 

 تفشي الدراسة المفروض إثر محاولة منع أن تعطیل
واألوالد على ألھل بالتحديات ملیئ فیروس كورونا 

الساعات الطويلة في نضطر لمواجھة فقد .السواء
.الروتینوتغیر المنزل، ضغط األخبار، 

 من أجل تسھیل األمور قلیًال على أوالدكم وعلى
ة يوم نشاطات بیتیكل أن تدمجوا في حاولوا أنفسكم، 
.على منزلكموتضفي ألوان التوتر تخفف متنوعة، 



نشاطات إبداعیة

 بیتصناديق كرتونیة فارغة لتبنوا استخدموا ،
ويمكنه ).ابنكمما يحبه كل (حیوان شاحنة، روبوت، 

به أشیاء مختلفة، أويلصق الصندوق، يقص أن 
.يدھنه

 قناني عصیر فارغة كي استخدموا لفات ورق أو
ألصقوا ، وجوھاارسموا ألفراد العائلة .عائلةتكونوا 

.رالشعالقطن لصناعة واستخدموا مالبس من ورق، 
وھكذا يمكن أن يستخدم ابنكم ألعابه الجديدة 

.قصصويبتكر 



 استخدموا أدوات وتقنیات مختلفة مثل
.ويرالرسم، التلوين، النحت في الفخار، التص

يمكن أن تجربوا الرسوم: ادمجوا التقنیات
.المتحركة

 صوروا صورا واحكوا قصة عبر الورق، أو عبر
.تطبیق في الھاتف أو برنامج في الحاسوب



 أخرى أو معدات أغطیة بالستیكیة استخدموا
.حليإلعداد 

 قالب ورق باستخدام جرائد قديمة، صمغ،أعدوا
.وماء

 ة مع ابنكم كتاب بسیط دعوه يؤلف القصأعدوا
.ويزخرف الصفحات

حضروا دمیة من جوارب وأزرار قديمة



 أرشدوا ابنكم كیف يملئ جوارب قديمة
ى بالورق أو ببواقي القماش كي تحصلوا عل

.كائنات مختلفة وغريبة

 علبة ملیئة باألغراض والمواد يمكنحضروا
يمكن أن .استخدامھا في لعبة إبداعیة

، تتضمن ھذه العلبة أمور مثل الورق الملون
.یةعلب الطعام الفارغة، والكؤوس البالستیك



دھانبقع من حیوانات 
ستحتاجون إلى:
جرائد قديمة.
 كبیرةورقة.
وعاء دھان سائل.

 افتحوھاثم ، قسمیناطووا الورقة لتصبح .بالجرائدالطاولة غطوا.
الورقة، ثم اطووھا جانبي بقع دھان على أحد ينقط دعوا ابنكم 

واكشفوھا مجدد افتحوا الورقة .على الدھان الرطب وملّسوھا
ل تفاصیيضیف للصورة ابنكم على أن شجعوا )فراشة رائعة( برقه
اطلبوا منه أن ! ، وحتى عصاقبعة، أرجل، مجسات، بقعمثل 

.على كتابة االسم على الورقةوساعدوه الكائن الطائر، يسمي 



التمثیل

 لعب اليمكن أن يتمتع ابنكم بالنشاطات التالیة وحده، ويمكنكم
:مًعا

بدل أن ترموا الثیاب القديمة، ضعوھا في صندوق فكرة جمیلة
بضعة أيام، يمكنكم أن كل .للتمثیلالتنكر يستخدم لمالبس 
.في الصندوقشيء جديد ابنكم وتضعوا تفاجئوا 

 رحیة بطريقة مستعبروا التمثیل، األغاني، والحركات كي استخدموا
العبوا أدوار الطبیب .عن أحداث مختلفة من الحیاة الیومیة

والمريض، األم واألب، أصحاب الدكاكین، اإلطفائیین، أو األشخاص
أن تشاركوا وتتظاھروا يمكنكم .اھتمام ابنكمما يثیر في المطعم 

.الدكانبأنكم زبون يدخل إلى 



أفكار أخرى
 ت، شراشف قديمة لبناء خیمة أو بیاستخدموا

يمكن .على الكراسي أو على الطاولةوعلقوھا 
.على السجادة في غرفة الجلوسالتنزه 

 م ابنكم يكتب اسدعوا : خمن من أناالعبوا لعبة
البطاقة ألصقوا .شخص أو شخصیة على بطاقة

أن حاولوا .على جبینكم دون أن تنظروا إلیھا
بعد .باالستعانة بأسئلة عن الشخصیةتخمنوا 

.األدوارذلك تبادلوا 



يمكن بدء القصة بصورة : اخترعوا قصة جديدة
ق بسیطة من الحیاة الیومیة ورواية ما يحدث الح

كلما استمرت اللعبة وقت أطول، .كل في دوره
.أصبحت القصة مفعمة بالخیال والمفاجآت أكثر

 تناولوا وجبة في مطعم وزعوا األدوار على أفراد
تبادلوا … األسرة النادل، الطباخ، غاسل األواني

.ةاألدوار في الوجبات المختلفة أو األيام المختلف



ة علموا ابنكم أن يصور األمور بطريقة مثیر
شجعوه على االقتراب من .لالھتمام

األغراض في البیت، النظر إلیھا من زوايا 
مختلفة، وتصوير جزء فقط من الصورة 

.الكاملة

 اطبخوا مع ابنكم ابدأوا بوصفات عائلیة
.بسیطة
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