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صناديق ألكارتون

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

صندوق ألكرتون هو واحد من أرخص األلعاب وأكرثها تنو ًعا التي ميكنك تقدميها ألطفالك .ما يبدأ بصندوق
 ،ميكن تحويله برسعة إىل سيارة  ،منزل ,صاروخ ،أو نفق ,أالحتامالت غري محدودة! ال توجد طريقة صحيحة
أو خاطئة للعب بهم .ت ُحفز الصناديق الكرتونية إبداع األطفال وخيالهم .حتى الصناديق الكبرية ميكن التعامل
معها بسهولة من قبل األطفال الصغار .ميكن ألرسم عليها  ،أو طالئها  ،أو قصها ثم إعادة تشكيلها مرة أخرى.
ميكن أن يوفر صندوق من الورق املقوى ساعات من الرتفيه لطفلك.

نشاطات:

أالطفال الرضع (من  ١٨-٣شهراً)

لعبة صندوق األحذية
املواد:
صندوق أحذية
مقص
األلعاب الصغرية (الكرات والسيارات والحيوانات)

رياض أألطفال (من ٦ - ٤سنوات)
صنع سيارة من صندوق ألكرتون
املواد:
صندوق من الورق املقوى
رشيط الصق
أقالم رصاص أو اقالم تلوين
مقص
صمغ أو ما يسمى

GLUE

ألتعليامت:
قص أالجزاء العلوية لصندوق ألكرتون.
أرسم خمس دوائر عىل أالجزاء وقصها.

ألتعليامت:
قص ثقوب يف غطاء صندوق األحذية.
ادفع لعبة يف أحد ألثقوب.
دع طفلك يجرب األلعاب األخرى.

أستمتع بلقيادة.

إضغط هنا للعثور عىل املزيد من األنشطة مع صناديق الكرتون.

إضغط هنا ملعرفة كيفية صنع طائرة من ورق املقوى.

أالطفال الصغار (من  ١٩شهراً  ٢.٥ -سنوات)

أطفال عمر املدرسة (من ١ ٢- ٦سنوات)

منحدر السيارة من الورق املقوى

صنع مرسح دمى

املواد:
قطعة كبرية من الورق املقوى
سيارات لعب

املواد:

ألصق ألدوائر عىل جوانب الصندوق للعجالت وإستخدم ألدائرة الخامسة كعجلة قيادة.
زين سيارتك بأقالم الرصاص او أقالم ألتلوين.

صندوق كرتون كبري
مقص

ألتعليامت:
قم بطي الورق املقوى إىل نصفني.
ارفع الورق املقوى لألعىل لعمل منحدر حتى تنزل السيارات من أالعىل إىل أالسفل.
دع السيارات تنزل عىل منحدر الكرتون.

أقالم تلوين

إضغط هنا للعثور عىل املزيد من األنشطة.

دمى الحيوانات املحشوة أو ألعاب أخرى

أوشحة
رشيط الصق

ألتعليامت:

أطفال عمر ماقبل املدرسة (من  ٥-٢.٥سنوات)
صنع نفق من صندوق ألكرتون
املواد:
صناديق كرتون كبرية
رشيط الصق
ألتعليامت:
قم بإزالة نهايات ألصناديق وقم بإلصاقها من طرف إىل طرف إلنشاء نفق طويل.
شجع طفلك عىل الزحف يف داخله او سياقة سيارته داخل النفق إلخ.

إقطع اللوحات العلوية والسفلية وألجزء ألخلفي من الصندوق.
قص مستطيل كبري يف ألقسم األوسط من ألصندوق.
إستخدم الرشيط ألالصق لتثبيت األوشحة عىل املستطيل لعمل ستائر.
زيني أملرسح الخاص بك بأاللوان.
قم بدعوة عائلتك للعرض.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

نَو ُد أن نسمع منك! من فضلك  ،أرسل لنا مالحظاتك أو
تعليقاتك أو اقرتاحاتك إىل عنوان الربيد االلكرتوين أدناه

CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

نصيحة اليوم:
إجمع صناديق كارتون مبختلف األحجام
دع طفلك يقرر ما يجب فعله بصناديق الكرتون
قص نوافذ عىل صندوق كبري
أضف مواد أخرى متاحة (األوشحة  ،أقالم الرصاص  ،حيوانات اللعب  ،السيارات  ،وما إىل ذلك)
لتحفيز اللعب
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

