من صاحب هذه اآلذان يا ترى؟
● سماع أصوات ورنن،
● طبول بالعلب
تحتاج لعلبة فارغة بحافة ناعمة حتى ال تؤذى .تلف العلبة بورق األلمنيوم أو ترسم أو تلصق عليها ما تريد.
خذ بالون و آنفخه ثم أفرغ الهواء الموجود فيه .حاول جذب الجانبين لفتحة البالون ،ستسمع صوت رائع .اآلن قطع العنق
الرقيق للبالون .خذ فتحة البالون وضعها فوق العلبة آنتهى!
● لعبة بحث لجميع أفراد العائلة:
الشخص الذي يريد البحث يغادر الغرفة ،األفراد اآلخرين يخفوا ساعة بيض التي تدور وتعمل تك تك بصوت مرتفع .أدر
الساعة على حسب وقت البحث مثال  4دقائق .عند البحث يجب أن يكون الكل هادئا .اآلن حاولوا العثور على الساعة
قبل أن ترن.
● هاتف -كأس
تستطيع تشكيل هاتف بواسطة كأسين من بالستيك أو كأسين من كارتون سميك و خيط طوله بين  4إلى  5أمتار.
قم بثقبة بإبرة في قاعة الكأس .أدخل الخيط في هذه الثقب من داخل الكأس .يعقد الخيط عدة مرات حتى ال تستطيع العقدة
اإلفالت.اآلن تستطيعوا اإلتصال مع اآلخر.اتركوا مسافة بينكما حتى يكون الخيط مستقيم.
الكأس عند األذن :السمع
الكأس عند الفم :الكالم
● صانع المطر:
تستطيع صنع قطرات مطر ،تحتاج لهذه األشياء:
كارتون ورق المطبخ
ورق األلمنيوم /ورق الهدية
خاتم مطاط
أرز
لف كارتون ورق المطبخ باأللمنيوم أو بورق الهدية .اصنع ثعبانين بورق األلمنيوم و أدخلهما في كارتون ورق المطبخ.
أقفل جهة بورق األلمنيوم و بالخاتم المطاط.
أضف ثالث مالعق كبيرة من األرز غير المطبوخ في كارتون ورق المطبخ ثم أقفل الجهة األخرى للكارتون.
أمسك كارتون ورق المطبخ في وضع مستقيم و آسمع.
● معلومات للوالدين:
السمع هو حاسة مهمة و شرط من شروط تعلم اللغة.
تجنبوا في يومكم اإلعتيادي الصداع الدائم ( صداع عدة أجهزة لألذن) مثل التلفاز الذي يرافق األكل أو اللعب.
عند التخلي عن اإلغراءات الغير الضرورية و غير النافعة يسهل على طفلكم الفهم و التكلم.
● عجيب كل ما نستطيع سمعه عند الهدوء
عندما يكون في اليوم صداع و هرج  ،حاولوا فعل هذا،
آجلسوا براحة تامة وأغلقواأعينكم ،حاولوا السماع بأذنيكم .بعد دقيقة أو دقيقتين آحكوا لبعضهم البعض ماذا سمعتم .ربما
زقزقة العصافير ،سيارات ،ثالجة أو جسمكم ( .هذا يصلح حتى مع الكبار)
● ملعقة  -لعبة خشخشة-
تحتاج بيضة بالستيكية فارغة ،تمأل البيضة بالقليل من األرز الغير المطبوخ أو عدس أو موسلي أو مكرونة…
ضع البيضة بين ملعقتين من البالستيك و ألصقهما بالبيضة.
● فريق األطفال و العائالت من ب .س.ج  bsjيطلعكم على أشجار للتسلق في ماربورغ وكيف تجدونها .حتى بالدراجة عند
الالن -فير في كولبو تستطيعوا بالقيام برحلة آكتشاف .الطرق المختارة و شجار التسلق تجدونها على الصفحة التالية
https:www.bsj-marburg.de/arbeitsfelder/fruehe-bildung/downloads/
https://www.instragram.com/bsj.kinder undfamilien/
●

●

وجود أصوات و تخمين
تحتاج لهاتف نقال و شخص الذي يساعدك على آستعمال الهاتف .اآلن تبدأ البحث عن األصوات .سجلوا بالهاتف أصوات
مختلفة مثال في المطبخ ،في الحديقة ،في الغابة…
كيف تسمع؟ هل ممكن سماع جريدة؟ كيف هو صوت الغابة؟ اسمع الحيوانات! ماهي األصوات التي تفعلها األشجار؟
هذه األصوات المسجلة تعرض على اآلخرين حتى يستطيعوا سماعها و تخمينها.
موسيقى القنينات:

●

●

أمأل قنينات من زجاج أو كؤوس بالماء .اضرب الكأس بملعقة حتى تسمع صوت .كيف يتغير الصوت عندما تنقص من
كمية الماء في الكأس أو القنينة؟ هل تستطيع تكوين نغمة موسيقية؟
ما هي األصوات التي تستطيعوا فعلها بأجسامكم؟ ماذا يستطيع الفم ،األنف ،اليدين ،الرجلين؟ جربوا!
عطس ،تنظيف األنف ،التنفس،استنشاق وزفير ،النفخ ،تحريك الشفتين ،نقر فوق اللسان ،تصفير ،تصفيق ،دق ،فقع
األصابع ,دق بالقدمين .اكتشفوا األصوات!
ماهو أكلكم المفضل؟
هل توجد أكالت مفضلة عند عائالتكم؟ سنجمع وصفات أكل لذيذة و متنوعة من العائالت .وصفات سهلة و سريعة في
الطبخ ثم ننشرها في بريد األطفال المقبل!
ابعثوا لنا وصفاتكم على هذا العنوان أو صور( بدون صور لألشخاص) ثم ننشرها.
carla.sack@marburg-stadt.de
Oder heike.traute@marburg.de
Oder Julia.bunk@marburg.de

