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زيارة متحف ا�و موقع تاريخي 
مع األطفال زيارة افتراضية

 ُتّعد املتاحف واملواقع التارخيية
من األماكن ذات القدرة الكبرية عىل

إثارة فضول األطفال وتعزيز تفكريمه النقدي 

:زيارة املواقع التارخيية التالية عرب اإلنرتنت

قرص فرساي، فرنسا
الشفق القطيب المشايل (أضواء المشال)، إقلمي البالند

موقع ماتشو بيتشو، بريو
أهرامات اجلزية، مرص∞
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االستعانة بالدراية اإلعالمية والمعلوماتية لتربية
األطفال وتوعيتهم بشأن الدعاية واإلعالن في وسائل 

اإلعالم 

ُيّعد أطفال احلارض اجليل األكرث تعرضًا لعمليات التسويق
 ولذلك جيب عىل أولياء األمور أن يساعدوا األطفال عىل المتتع باحلمكة

ومقاومة اإلعالنات الدعائية اليت تبهثا وسائل اإلعالم

تجربة منزلية بسيطة
 اطلبوا من األطفال إعداد قامئة لألشياء اجليدة واملهمة يف حياهتم األشياء اليت يقّدروهنا واطلبوا

  مهنم بعد ذلك إعداد قامئة لألشياء اليت ميكن أن يشرتوها )
                                        معرفة األشياء اليت ستجلب هلم السعادة حقًا   

 اليت لن جتلهبا هلم، 

واطلبوا مهنم يف هناية املطاف مقارنة
واألشياءالقامئتني. وستتيح هلم هذه املقارنة

ومعرفة سبب ذلك

"Media Education, A kit for teachers, students, parents and professionals "املورد: املنشور املعنون 

.
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Kids Spot Kitchen & Ofcom املصدر:

 االستعانة بالدراية اإلعالمية
 والمعلوماتية لتربية األطفال

وتوعيتهم بشأن الصحة

ميكن استخدام تطبيقات األلعاب التالية هلذا الغرض
 "Healthy food monsters"  لعبة (وحوش الطعام الصحي

:

 لعبة تتيح معرفة األطعمة الصحية من خالل البحث مع األصدقاء اخلياليني
 يف اللعبة عن مجيع أنواع األطعمة الصحية

 "Healthy heroes" (األبطال األصحاء) لعبة

(

 أحايج وألعاب رمس وتلوين وألعاب أخرى لتعلمي األطفال املفاهمي املهمة بشأن
 األلك اليحص

.

.

 "Healthy eating with Diana" (األكل الصحي مع ديانا) لعبة
 أحايج وألعاب رمس وتلوين وألعاب أخرى لتعلمي األطفال املفاهمي املهمة بشأن

 األلك اليحص .

 Kids Spot Kitchen & Ofcom :املصدر
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 االستعانة بالدراية اإلعالمية
 والمعلوماتية لتربية األطفال

وتوعيتهم بشأن التضليل اإلعالمي
 اعرثوا عىل نبأ ُنرش عىل اإلنرتنت وتّبني بعد ذلك

أنه نبأ غري حصيح يندرج يف إطار التضليل اإلعاليم
          إىل األطفال عن هذا النبأ. واجعلوا حديثمك يمتحور

حول األسئلة التالية
وحتدثوا

:

من الذي نرش هذا النبأ؟
من الذين أراد النارش إيصال النبأ إلهيم؟

من املستفيد من هذا النبأ؟
من الذي ميكن أن يترضر من هذاالنبأ؟

هل ُأسقطت أية معلومات مهمة من النبأ املنشور؟
هل نقل أي مصدر موثوق به النبأ ذاته؟

!احبثوا يف مصادر أخرى للتحقق من حصة النبأ املنشور •

 "Media and information literacy: card game" لعبة الورق اخلاصة بالدراية اإلعالمية واملعلوماتية املورد: 



          
      

        
      

قراءة كتاب مع
األطفال 

 اختاروا كتابًا قرأتموه في صغركم و اقرأوه مع األطفال قراءة فعالة
:عن طريق طرح األسئلة التالية

 ماذا ستفعلون لوكنمتمباذا أشعرتمك القصة؟
يف ماكن خشصيات القصة؟

هل تعتقدون أهنا
 قصة حقيقية حدثت فعلًا؟ 
احبثوا عن معلومات عن

  هذه املسألة
عىل اإلنرتنت إذا اكن

اجلواب نعم

تتيح قراءة كتاب مع األطفال التجشيع عىل التفكري النقدي
مع مراعاة وجهات نظر خمتلفة، وتعزيز التعاطف واحلس النقدي 

ماذا تتعملون من هذا الكتاب؟

"Common Sense Media" املصدر: منمظة 



   
   

     
   

   

    

        
      

       

   
مشاهدة أفالم مع األطفال

 ال ترتكوا األطفال وحدمه أمام الشاشة لكيال
 تقترص العالقات اليت يقميوهنا عىل عالقهتم بالشاشة

 إلهيم وشاهدوا معهم ما يشاهدون مشاهدةبل انضمو             
نقدية

,

:بعض األسئلة التي يمكن طرحها
- ما الذي تودون قوله؟            

- ما الذي ميكنمك قوله؟ 
- ماذا اكن ينبيغ هلا أن تقول؟                 

- ما هو رأيمك؟
- هل تودون معرفة رأيي؟        

 "Child Mind Institute"معهد  املصدر: 


