
في األسرة  موارد  مركز 
بريتن  نيو  مدينة 

 

GOAT SNUGGLES -BRADLEY
MOUNTAIN FARMS SOUTHINGTON -
CALL TO BOOK SESSION (860) 385-
4628

MAPLE SUGAR FEST SUNDAYS -
STAMFORD MUSEUM & NATURE CENTER
-FEB 21TH TO MARCH 7TH, 2021. 10 AM -
2 PM (WWW.STAMFORDMUSEUM.ORG)

11TH ANNUAL MAPLE SUGARING
DEMONSTRATION & PANCAKE BREAKFAST -
INDIAN ROCK NATURE PRESERVE-MARCH
20TH, 2021 - (860) 583-1234
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القادمة القادمةالفعاليات  الفعاليات 

الموارد المواردو  و    

نيو مكتبة   - TERRIFIC TOTS
عند اثنين  يوم  كل  العامه-  بريتن 

عىل مباشر  صباحاً  الساعة 11 

بوك. الفيس 

بقلم اآلنسة ليال أوكاسيو

في األقدام  عىل  سيراً  للتنزه  الخروج 

منتزه-
 SLEEPING GIANT STATE PARK 

بوالي  HAMDEN في الواقع   
كونيتيكت-

المعلومات من  لمزيد 

تدريب  -CT SCIENCE CENTER
وصاالت األنشطة  عىل  عملي 

المقرر الفنية  لالعمال  عروض 

أبريل-  عطلة  في  عقدها 

المعلومات من  لمزيد 

متحف في  اإلجازة  أسبوع 

مناسبات   -NEW ENGLAND AIR 
شهر- لمدة  للجميع  خاصة 

المعلومات من  لمزيد 

لقد مر شهر مارس بنا وهاقد أبريل أتى! لقد حان الوقت لهواء الربيع الطازج واألزهار واأليام المشمسة. عندما يبدأ

الطقس في أن يكون دافئاً، فهو وقت رائع لألستكشاف مع الصغار. خذ رحلة إىل الحديقة، واللعب في حديقة منزلك

أو الذهاب في نزهة عىل األقدام. عندما تستمتع بهواء الربيع الطازج، تذكر دائما استخدام كل لحظة كفرصة لتعليم
أطفالك. علم أطفالك عن الشمس، وتغيير الفصول، وبراعم الربيع، والتعرف عىل جميع األلوان وأنتم تعملوا كل شيء

معاً.

تذكر أن الطقس في أبريل يمكن أن يكون غير ثابت بعض الشيء. من المؤكد أن األيام الممطرة متتابعة. تأكد من أن

اطفالك الصغار يلبسون الثياب المناسبة للعب واألستمتاع والقفز عىل بركات المطر. من الؤكد ان الغناء من االشياء

المفضلة لدى األطفال. تشجيع وتعليم بعض القوافي الممتعة لهذا الموسم. كما هو الحال دائماً، تذكر التسجيل و

الدخول إىل برنامج اللعب والتعلم كالعادة نحن نحب أن نرى تلك الوجوه المبتسمة كل يوم ثالثاء!

https://portal.ct.gov/DEEP/State-Parks/Parks/Sleeping-Giant-State-Park
https://www.neam.org/home.php


بقلم السيدة نبي سانشيز

لماذا اللعب باألصابع مهم لألطفال؟

العب باألصابع هو حركات اليد المنسقة بأغنية أو قافية أو أحيانا قصة قصيرة. قد تكون
الحركات هي المحرك األساسي، مما يعني أنها تنطوي عىل اليد بأكملها بحركة كبيرة مثل
التلويح. أو يمكن أن تكون بسيطة، حيث تنطوي عىل حركات أصغر وأكثر تفصيال لألصابع.

تساعد أغنية لعب اإلصبع في تطوير المهارات الحركية الجميلة وهي أمر بالغ
األهمية لألطفال ألنه يعزز:

الحرف اليدوية والمرحالحرف اليدوية والمرحالحرف اليدوية والمرح

الموظفين فكرة هذا الشهر ركن 

بقلم اآلنسة ايميلي سيرويس

تحرك، تحرك!

يجب أن ال يكون األطفال الصغار غير نشيطين لفترات طويلة من الزمن.

يوصي كل من مراكز السيطرة عىل األمراض و KidsHealth.org بأن يلعب

األطفال الصغار في سن ما قبل المدرسة بنشاطات عدة مرات في اليوم.

يجب أن يحصل األطفال الصغار عىل ساعة واحدة عىل األقل من النشاط

البدني والتركيز لمرحلة ما قبل المدرسة بمضاعفة هذا المقدار من الوقت.

يجب أن يشمل ذلك النشاط البدني المخطط له بقيادة الكبار باإلضافة إىل

اللعب الحر غير المنظم. باإلضافة إىل ذلك، من المهم تحديد مقدار الوقت

الذي يقضيه طفلك أمام الشاشة. يتضمن ذلك التلفزيون واألجهزة اللوحية

والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. يساهم قضاء الكثير من الوقت أمام

الشاشات والنشاط البدني غير الكافي في مشكلة السمنة لدى األطفال.

بينما يمكن للجميع االستفادة من التمارين الرياضية، فإن األطفال

النشطين سيكون لديهم عضالت وعظام أقوى، ويكونون أقل عرضة لزيادة

الوزن، وتقل فرص اإلصابة بمرض السكري من النوع 2. يمكن أن تعمل

التمارين الرياضية أيضاً عىل عجائب إلنشاء جدول نوم ثابت. التأثيرات عىل

الصحة الجسدية هي األكثر وضوحاً ولكن هناك نقطة أخرى يجب مراعاتها

وهي كيف يمكن أن تساعد التمارين في تحسين قدرة طفلك عىل التعامل

مع التحديات العاطفية. تعتبر ممارسة الرياضة والنشاط البدني منافذ رائعة

للحد من التوتر ويتم تشجيعهما كمنافذ صحية في أوقات القلق واالكتئاب

للبالغين. كلما تعلّم طفلك آليات التأقلم الصحية هذه بشكل أسرع، كلما

كانت نتائجها أفضل في المستقبل.

عندما يفكر معظم الناس في ممارسة الرياضة، فسوف يفكرون عىل الفور

في صالة ألعاب رياضية أو أوزان أو أي شكل آخر من أشكال التدريب عالي

الكثافة. ليس هذا هو الحال بالضرورة، خاصة عندما يتعلق األمر باألطفال
الصغار. بعض االستراتيجيات الرائعة التي نوصي بتجربتها في المنزل هي

إنشاء مسار حواجز في الفناء الخلفي أو في حديقة المنزل من العناصر التي

لديك في المنزل يمكن لطفلك ان يقفز أو يزحف أو يجري حولها. في

األشهر األكثر دفئاً، قم بإعداد المرشة المائية بالخارج ودع أطفالك يمرون

بها. استخدم طباشير الرصيف إلنشاء أشكال بحيث يمكن لطفلك القفز من
واحدة إىل أخرى. قم بتشغيل نغماتك المفضلة واستمتع بحفلة رقص

مضحكة حول منزلك. مهما كانت األنشطة التي تقرر القيام بها، فإننا

نشجعك عىل القيام بها جنباً إىل جنب مع طفلك. بعد كل شيء، أنت

المعلم األول والدروس التي يتعلمونها منك ستوجه طريقهم إىل األمام،

فلماذا ال نستمتع بصحة جيدة معاً؟

 
المهارات اللغة الشفوية: عند غناء نفس األغاني واألصوات والكلمات، يقوم طفلك

بتوسيع مهاراتهم اللغوية الفموية من خالل "ممارسة" عضالت الفم

الخيال: عندما يشارك الطفل باللعب باإلصبع، يتعين عليهم إنشاء صور في أذهانهم
لمرافقة األغاني.

تطوير الدماغ: أثبتت األبحاث أن تحفيظ األغاني والقوافي يعزز تنمية الدماغ الصحية.
المهارات االجتماعية: عندما يتعلم االطفال اللعب باألصابع في المنزل، فهم في وضع
جيد لالستمتاع بنفس األغاني واألفعال نفسها في بيئتهم األجتماعية و في مرحلة ما قبل

المدرسة أو الرعاية النهارية.

المشاركة: بالنسبة لألطفال الذين يجدون صعوبة في االنخراط مع اآلخرين، فإن اللعب
باألصابع هي وسيلة منخفضة الكثافة للتفاعل.

التفاهم: يمكن تقديم مفاهيم جديدة مثل األلوان واألشكال والحركات والمزيد من خالل
األغاني واللعب باألصابع بطريقة ممتعة.


