
      

 

 

  

 

 
   

 

 كلمة عن السالمة
○ eB   تضع في اعتبارها قدرات كل طفل وتوفير
وظائف وفقا لذلك، واإلشراف على األطفال بعناية،
وتوضيح قواعد الطبخ أو السالمة حول األدوات التي

، وهلمساخن موقد ، fekni حاد يتعين استخدامها (
 جرا) 

○ مخاطر االختناق  التي يمكن أن تعتبر  temsأنا 
وتحت ينبغي رصدها مع الرعاية، أو 3لألطفال 

3حذفها تماما عند وجود األطفال دون سن   

○ onsiderC   سالمة األغذية، وعبر التلوث عند
النيئة: األطعمة والقضاء على التعامل مع اللحوم، 

اللحوم واألسماك واألغذية غير المبستر، وبراعم.
جيدا اغسل جميع الفواكه والخضار  

غسل اليدين. تطهير جميع األسطح، واقامة منطقة ○
عمل صديقة للطفل، عندما يسمح ممكن لكل طفل
 الستخدام مواد فردية 

نموذج الممارسات اآلمنة، والموقف الصحي تجاه ○
 التغذية 

سالمة األغذية لمرحلة ما قبل المدرسة:
https://www.choosemyplate.gov/browse‐
by‐audience/view‐all‐
audiences/children/health‐and‐nutrition‐
information/preschoolers‐food‐safety  

‐https://www.naeyc.org/our:الطبخ مع صغيرة 
work/families/cooking‐tiny‐helper  

     
   

 

 

 الطبخ مع األطفال 

     

     

 كتاب الطبخ من قبل موظفينا 
 

   

 

 

     
   

https://files.constantcontact.com/a07eef03101/7a35e49c-30ee-42cd-8c69-f2b37b2ec19b.pdf


  

مالحظة عن كل فئة عمرية 
  لجميع الفئات العمرية: لديك مواد الطبخ المتاحة للعب

(يمكن استخدام العناصر الحقيقية اآلمنة).  استخدام     مثيرة
وقت للحديث عن المفاهيم   ك  الخيال اللعب

الغذاء هو  تم استكشافها أثناء الطهي.   المختلفة التي
الستكشاف الثقافة، والنظر في استخدام أيضا وسيلة رائعة  

وصفات من جميع أنحاء العالم.  إضافة حاويات الطعام 
فارغة للعب مثيرة، ونطلب من اآلباء واألمهات للمساهمة  

 حاويات المعاد تدويرها أيضا! 

الرضع: تقديم النكهات والقوام جديدة مثيرة مع مرور  
بحذر، وتطور  بذلك،الوقت عندما يكون ذلك مناسبا للقيام 

 األم.  

التعامل مع الطعام وتغذية الذات هو    األطفال الصغار:
عملية التعلم.  السماح لألطفال الصغار الستكشاف طعامهم

يعطيهم فرصة ليس فقط إلطعام أنفسهم، ولكن تأخذ في  
معلومات جديدة، وخلق فهم جديد، والمهارات، واستكشاف

 مفاهيم جديدة.

الطبخ متعدد التخصصات، فهو    رسة:مرحلة ما قبل المد 
يجمع بين العديد من المهارات في.  وهي فرصة  

الستكشاف المفاهيم األكاديمية، وطريقة مبتكرة لدعم تعلم  
 األطفال، وبناء المهارات / األهداف. 

عمر المدرسة: استكشف مفاهيم التعلم بشكل أعمق أثناء  
م  الطهي.  السماح لألطفال بالبناء على نقاط قوته

واهتماماتهم.  يمكن أن يكون الطبخ وسيلة للسماح لألطفال 
أن يكونوا مبدعين، وتجربة، وتعزيز المهارات في العديد  

 من المجاالت مثل الرياضيات. 

تجارب علمية يمكنك تناول الطعام مع أطفالك   10

https://www.mentalfloss.com/article/56625/10‐
science‐experiments‐you‐can‐eat‐your‐kids

 الموارد

 الطبخ مع األطفال"  “ للقراءة  مقالة  

 نصائح للحصول على األطفال في المطبخ " “  الفيديو
 

 أطفال في المطبخ  الموارد قائمة   

 قراءة وتناول الطعام  للقراءة  مقالة  

 كتب لألطفال   قائمة الكتب 

 ثالث خطوات تربية في المطبخ  للقراءة  مقالة  

 سالمة األغذية لألطفال دون سن الخامسة  ملصق &
 المادة 

 الرياضيات الخبز لألسر واألطفال الصغار مادة 
الرياضيات

العلوم من خالل  جميع الحلول: تعليم أطفالك عن 
 الطبخ

وصفات العلوم 

أفكار الفن الغذائي  11    وصفات فنية 

 وصفات أفريقية   وصفات مع  
 أشرطة الفيديو

 أنشطة الدب البني لمرحلة ما قبل المدرسة  وصفات مع  
أشرطة الفيديو

القراءة/محو األمية 

فرصة ن إلضافة كلمات جديدة ورواية.  أدخلالطبخ هو
عن طريق التسمية.  ممارسة القراءة عن  iteracyذ لإيرل

خطوات والطباعة، إضافة إلى قطريق كسر وصفة
 الصور إلى مزيد من تبادل المعلومات.

عمل/عالقات الفريق 

خدمة األطعمة نمط األسرة والتمتع بها معا في حين مناقشة
ووقتامفاهيم مختلفة.   يجب أن يكون وقت الوجبة ممتعة 

لالستمتاع بصحبة بعضهم البعض.  العمل معا الستكمال
الخطوات من وصفة، والنظر في تعيين كل طفل "وظيفة"
 مسبقا. 

الرياضيات 

الستكشاف العد، pportunitiesالطبخ يعرض س 
والكسور، وقياس، والقسمة، والضرب، والتسلسل،

.وأكثر من ذلك.والشكل واللون،  

العلوم 

أثناء أعمق في مفاهيم العلوم  للغوص فرصهناك 
ما يتساءلون عن مشروع الطبخ، SKاألطفال الطهي. 

وجعل التنبؤات، وجمع األدلة، والتجربة،
ج. وتوثيق النتائ واستكشاف،   

الفن 

الطعام هو لتناول الطعام، ومع ذلك يمكن أن يكون الكثير
من المرح للحصول على اإلبداعية مع العرض من لقمة
لذيذة لدينا.  يمكن أن يكون الطبخ وسيلة رائعة الستكشاف
إبداعنا.  وضع وصفات العصف الذهني مع األطفال التي

تقدم مجموعةتجمع بين مواضيع الفصول الدراسية.   
وجعل  األطفال استكشاف  etlمن المكونات  متنوعة

 إبداعاتهم الخاصة! 

الحسيه 

الطبخ هو تجربة حسية، مع جميع األعمار، وهي فرصة
الستكشاف.  الحديث عن ما نراه، يشعر من خالل

إلىاستكشاف المواد مع نسيج مختلف، واالستماع 
المكونات األصوات جعل أو تغيير عندما مجتمعة (أيضا
االستماع للموقت عند الخبز). استكشاف العطور، واألهم

طفال أسئلة مفتوحة حولمن ذلك طعم.  اسأل األ
الطهي معًا.   أثناءإحساسهم  

https://www.pbs.org/parents/thrive/cooking-with-kids
https://youtu.be/w9wzglr-tKM
https://www.nutrition.gov/topics/nutrition-age/children/kids-kitchen
https://families.naeyc.org/learning-and-development/reading-writing/read-and-eat
https://www.pbs.org/parents/thrive/cookbooks-for-kids
https://www.pbs.org/parents/thrive/three-steps-to-parenting-in-the-kitchen
https://www.foodsafety.gov/people-at-risk/children-under-five
https://www.naeyc.org/resources/blog/baking-math
https://www.bettertogetherbc.ca/blog/single/all-the-solutions-teach-your-kids-about-science-through-cooking
HTTPS://WWW.PUREWOW.COM/FAMILY/FOOD-ART-IDEAS-FOR-KIDS
HTTP://WWW.GRIOTSREPUBLIC.COM/LITTLE-FOODIES-KID-FRIENDLY-AFRICAN-FOODS/
https://www.fantasticfunandlearning.com/brown-bear-brown-bear-activities-preschoolers.html



