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ماذا ترى في الخارج ،عندما يسقط المطر و في نفس الوقت تشرق الشمس؟
شارك معنا
الكثير من األطفال علقوا قوس قزح على باب البيت أو على النافذة كرمز ضد فيروس كورونا .ارسم
كذلك قوس قزح و علقه في مكان علني.
عندما تخرج للتجول ،تستطيع رؤيته و عد كم من قوس قزح مرسوم من أطفال ملزمين بالبقاء بالبيت
مثلك.
تشكيل صور بالصباغة المائية:
ضع صياغة بفرشاة كبيرة على الورقة ،انفخ بالقش أو بفمك على الصباغة .هكذا سترى أشكال رائعة.
ماذا اكتشفت؟
جبل فقاعات صابون:
أمأل إناء بالماء و الصابون ،انفخ بالقش حتى تحصل على جبل من فقاعات الصابون .بإمكانك قياس
طول هذا الجبل.
لصناعة مقياس المطر تحتاج األشياء التالية:
قنينة كبيرة ،شريط الصق ،قلم مقاوم للماء ،مسطرة و مطر .قم بتلصيق شريط الصق على القنينة من
الفوق إلى التحت .بمساعدة المسطرة يمكنك رسم عالمات على شريط اللصاق .ضع القنينة في الخارج.
بعد سقوط المطر يمكنك رؤية الكمية التي تجمعت في القنينة.
تجربة فلتر القهوة:
ارسم بقلم ملون خط أو نقطة في أسفل الفلتر ،ضعه في كأس من الماء وانظر ماذا سيقع؟
تجربة غطس الدب ( كومي برشن) في الثلج:
تحتاج ل  :كومي برشن ،قالب لصنع مكعبات الثلج ،كأس.
ضع كومي برشن واحدة و ماء في قالب الثلج .اتركه في المثلج حتى يتجمد .اكتشف ماذا سيقع عندما
تضع كومي برشن المثلج في كأس ماء.
فكرة للصغار ،قنينة للمزج:
ضع في قنينة من البالستيك ماء مع قليل من الصابون الغير الملون و صابون دوش أو لصق ورق
الحائط (الزم خلطه جيدا) .أضف قطع من أللي أو ترتر أو قطع صغيرة من القش .ستندهش!
بركة زئبق الماء:
ارسم نجم و قطعه ،أطوي القمة في الوسط .ضعه في إناء مملوء بالماء .أنظر كيف ينضج زئبق الماء.
لو تحب ممكن أن ترسم نجوم أخرى و تقطعها.
من يقف على رأسه في هذه الصورة؟
هذه الصورة بعثتها لنا إليزو .شكرا لك إليزو.
إذا بعثت لنا صور من جبل فقاعات الصابون أو تجارب أخرى ،سنقوم بنشرها في بريد األطفال
(صور فقط بال وجوه األطفال)
معلومات للوالدين:
بالكتب المصورة تكتشف اللغة .ليس بالضرورة قراءة الكتاب إلى اآلخر ،صورة أو صفحة في الكتاب
قد تكون دافع للحوارالجيد مع الطفل.
حفزوا أبنائكم للكالم .ماذا سيقع األن؟ لماذا؟
اقرؤوا البنكم الكتب باللغة التي تتقنونها .حتى نودع اليوم بهدوء وأمان نقرأ لألطفال كتب قبل النوم ،
صوتكم و قربكم يبعث الراحة و الطمأنينة في نفس ابنكم .العادات الحبية تعطي لألطفال األمن و
النظام.
األطفال يحبون القصص ،هنا كتب للتنزيل مجانا:

www.bilinqual-picturebooks.org/de/home
هنا تجدون كتب مصورة مجانية ثنائية اللغة

