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اكتشف الحيوانات التي تعيش في المرعى
مالحظة:
بإمكانك وجود مجموعة من المجالت العلمية لألطفال مثل كيومني و كيولنو مجانا عل الصفحة:
https://Aktion.grunerundjahr.de/deutschland- bleibt- zuhause
العب دور العنكبوت وابني في البيت شبكة من الصوف مثال بين الكراسي و الطاوالت أو أثات آخر.
ما هي الحيوانات التي تستطيع تشكيلها بالعجينة؟
مقادير وصفة العجينة:
 1|2كأس ماء دافئ 1|4 ،كأس ملح 1 ،ملعقة كبيرة زيت 2 ،كؤوس دقيق ،ملون الطعام.
ابعث لنا صور الحيوانات التي شكلتها.
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لعبة التخمين مع العائلة:
ضع حيوانات اللعب بجانب بعض على التوالي .حاول حفظ الترتيب جيدا .شخص واحد يغادر الغرفة
والباقي يغير مكان بعض الحيوانات .بعد ذلك ينادى على الشخص ،يحاول أن يخمن من الحيوانات التي
غير مكانها.
اصنع أشكال متنوعة للثعبان:
ارسم على ورقة ثعبان طويل وسمين .ماهي األشكال التي ستختار لثعبانك؟ خطوط ملونة أون نقط
ملتصقة بالعدس أو بطن من األوراق أو رأس من العشب األخضر .ربما تجد أشياء مهمة في المطبخ أو
خارج البيت إللصاقها على الثعبان.
لعبة صيد السمك:
إذا كان لديك مغناطيس تستطيع صنع لعبة صيد السمك .يربط المغناطيس بخط الصيد (من األفضل أن
يكون كبير الحجم حتى ال يبلع)
تأخذ السفنجة و تصنع منها سمك .تعلق فيها مشابك ورق و تبدأ بالصيد.بإمكانك وضع السمك في إناء
مملوء بالماء.
اليرقة الصغيرة
خذ صباغة الماء وشكل بصمة أصابع على التوالي ،ستحصل على…(..يرقة صغيرة)
لعبة أصابع للصغار ،الذبابة و الضفدع:
ذبابة صغيرة س س س
طارت في األرجاء س س س
نضع أصبع السبابة و أصبع اإلبهام على بعض و نطير كذبابة في الهواء.
طا رت في األعلى س س فأتى الضفدع
أو كفاك كفاك كفاك .باليد األخرى نمثل الضفدع ثم  . 3 2 1الضفدع يصطاد الذبابة .فقدت الذبابة!
معلومات للوالدين:
قصص للسمع متنوعة لألطفال ،يمكن تنزيلها:
https.//diekurzgeschichte.de/
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● أمسك الذبابة:
قم بتقطيع لفة ورق الحمام في الوسط لكي تحصل على جزئين .يصبغ داخل اللفة بلون أحمر و الجزء
الخارجي باألخضر .تغلق جهة من اللفة بالدباسة .بعد ذلك يحصل الضفدع على أعين ،ذراعين و رجلين.
يلصق خيط بفم الضفدع.
ارسم ذبابة و قطعها .ألصقها بشبك ورق في نهاية الخيط .يلصق الخيط بالدباسة في فم الضفدع.

● أجد المخرج،

