
    
 
 
 

 

Mit den Kindern zu Hause 
 

اقتراحا 11نصائح تعمل بھا في البیت :   

 أالولیاء االعزاء,

نقترح الیوم علیكم ان تضعوا لھذه االیام برنامجا بسبب أزمة الكورونا نقضي جمیعا  وقت اكثر من المعتاد في البیت مع 
 االبناء.

وھذا یشكل تحدیا كبیرا لنا جمیعا.لقد أغلقت المدارس و دور الحضانة وكذلك مالعب االطفال   

بقاؤكم في بیوتكم  في ھذه الفترة ھو التصرف الصحیح لحمایة عائلتك والمجتمع. لقد قمنا بجمع بعض االقتراحات التي من 
 ممكن ان تجربوھا مع ابنائكم كي ال تتازم الحالة في البیت.

عطاء  البنائكم.كالعادة نأكد على اھتمامكم بأنفسكم كي تكونوا قادرین على ال  

 

 

Weitere Tipps und Informationen finden Sie hier:  

https://www.kita-einstieg-hamburg.de/elterninfo/ 

 

 

 

 

(Zusammengestellt von Mitarbeiter_innen der Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas 
gGmbH und der DRK gemeinnützige Gesellschaft für Pädagogik Hamburg-Harburg 
mbH) 

  

https://www.kita-einstieg-hamburg.de/elterninfo/


    
 
 
 

 

 

.تصمیم جدول زمني للیوم1  
 اعتاد االبناء على روتین یومي في الروضة.

أجلس مع ابنك على الطاولة وضع معھ برنامجا للیوم المقبل, صور وخطط معھ كل ما یمكن 
 فعلھ غدا.

 
 

.لعبة الحلقة الصباحیة2  
 اجلس مع كل افراد عائلتك في حلقة .

الحضانة حین الحلقة الصباحیة؟ باي انشودة تبدؤون؟ اسال ابنك ماذا تفعلون في  
 لتكون الحلقة ممتعة , یمكن ان یصطحب االبناء ألعابھم مثل الدبدوب ویجلسھ معھ.

 
 

. یومیات/ الروتین الیومي3  
اسمح البنك ان یساعدك في االعمال المنزلیة مثل خبز الخبز/الكعك او ترتیب الثیاب اوغسل 

 االطباق
المھام/ الواجبات على افراد العائلة. یفضل االبناء االشغال الجماعیة اذا رفض االبناء قم بتوزیع 

 ذلك فكن حلیما معھم.
 
 

.ابتداع/ تصمیم غرف جدیدة4  
 بنا ء مغارة/كھف ھذا ممتع وینمي خیال االطفال.

 ممكن ان یكون قصرا او محطة االطفائ او.. .. استعملوا مخدات, كراتین, كراسي...........
 ممكن ان تجلس مع ابنكم وتلعب في المغارة او تقص علیھ قصة او ینام فیھا.

 
 

.ملف منزلي5  
ابنك لدیھ ملف في الحضانة یحتوي على مراحل تطوره ونموه مثل 

 رسومات قام بھا وصوره و كثیر من األشیاء  االخرى.
صممھ مع ابنك كما یشاء وضع في نھایة كل یوم رسما اوشغال یدویا في 

لف.الم  
 
 

. لعبة مسارتخطي الحواجز6  
یحتاج االوالد الى كثیر من الحركة كي یستفرغوا طاقاتھم لذ لك ضعوا 

 معھم مسار /طریقا وحددوا معھم حواجز وقرروا اي األثاث ال یسمح استعمالھ.
 



    
 
 
 

 

 
.حصة ریاضیة یومیا7  

دقیقة الطفال الحضانة.  30ا صباحاعلى قناة  ألبا برلین  حصة ریاضیة مدتھ 9:00یوجد كل یوم على الساعة 
 بدایة رائعة للیوم.

یقدم البرنامج حصة ریاضیة الطفال المدرسة االبتدائیة.  10:00أبتداءا من الساعة   
https://www.youtube.com/albaberlin  

 
 

. حصة الموسیقى8  
اناشید واغاني على الیوتوب  بامكان االطفال تعلمھا وتردیدھا والتحرك علیھا.تقدم مدرسة "لیتھ "یومیا   

https://www.youtube.com/channel/UC9X_hrkGra3xBgCd048ML4Q 
 

مساءا عرض مباشر . بما ان التوقیت غیر  8:001ھناك  كذلك على  صفحة" یولیا میلر لیسنا" على الساعة 
 مناسب ألنھ وقت العشاء بامكانكم تسجیل االناشید لالطفال.

https://www.youtube.com/channel/UCjZo5FZLamKq6fuwb1hHdwQ 
 
 

.الغناء والحركة9  
والحركة  صحي وممتع ویساعد على االسترخاء.الغناء   

یتخلل یومنا في الروضة/ الحضانة اغاني منشطة عدیدة ومن المؤكد ان ابناكم یعرفون ویحفظون الكثیر 
 منھا.استمعوا وتحركوا مع ابنائكم حتى وان كان المكان ضیقا قلیال.

https://www.youtube.com/user/SingKinderlieder/videos 
https://www.youtube.com/user/kinderlieder/videos 

 
 

. تجارب ألبناء الحضانة وابناء المرحلة االبتدائیة10  
بالتجارب.یحب االطفال القیام   

 مقترحات وتجارب: لماذا ال تتبلل حلوة الدببة  المطاطیة في الماء؟.
كیف استطیع نفخ بالون داخل زجاجة؟   
 

 یوجد على الصفحات التالیة افكار متعددة لتجارب تناسب االطفال الصغار.
https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-

fuer-kinder 
 

https://www.geo.de/geolino/basteln/15225-thma-experimente 
 
 

ك عن كورونا.تحدث مع ابن11  

https://www.youtube.com/albaberlin
https://www.youtube.com/channel/UC9X_hrkGra3xBgCd048ML4Q
https://www.youtube.com/channel/UCjZo5FZLamKq6fuwb1hHdwQ
https://www.youtube.com/user/SingKinderlieder/videos
https://www.youtube.com/user/kinderlieder/videos
https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder
https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder
https://www.geo.de/geolino/basteln/15225-thma-experimente


    
 
 
 

 

 من المھم ان یستوعب االطفال لماذا ال یمكنھم فعل المعتاد  كاللعب خارجا او زیارة الجد والجدة.
 یوجد فیدیو یشرح بطریقة مبسطة لالطفال ما ھو فیروس الكرونا وكیف نتعامل مع الوضع.

https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw 
 

رونا یسیطر على یومنا. تحدثوا بھدوء وطمانینة كي ال یخاف االطفالمن المھم ان ال نجعل موضوع الكو  
 ھذه بعض المواقع التي ممكن ان تساعدك على  تھدئة ابنائك وحمایتھم.

 باللغة االلمانیة:
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-acht-tipps-mit-

kindern-darueber-zu-sprechen/212392 
 

:باللغة االنجلیزیة  
https://www.unicef.org/coronavirus /how-to-talk-to-your-children-about-

coronavirus-covid-19 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-acht-tipps-mit-kindern-darueber-zu-sprechen/212392
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-acht-tipps-mit-kindern-darueber-zu-sprechen/212392
https://www.unicef.org/coronavirus%20/how-to-talk-to-your-children-about-coronavirus
https://www.unicef.org/coronavirus%20/how-to-talk-to-your-children-about-coronavirus
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