
رياض أألطفال )من ٤-٦سنوات(

فن ألورق أملجعد 

 أملواد:

 ورق ابيض

 طالء أو الوان املائية

فرشاة ألرسم

  ألتعليامت:

 جعد ألورقة و اصنع منها كرة.

أختار لون واحد ولون  الجزء ألخارجي من ألكرة.

 أفتحها برفق وأنظر كيف تبدو.

قم بتجعيد الورقة مرة أخرى ، وأطله بلون آخر. ميكنك أستخدام العديد من األلوان.

إضغط هنا للمزيد من ألفن اإلبداعي.

أطفال عمر املدرسة )من ٦-١٢سنوات(

الطباعة عىل الفلني

 أملواد:

 صفائح فلني )صواين ألخضار(

 قلم

 فرشاة الرسم

 ورقة بيضاء

طالء

 ألتعليامت:

 قص حواف الصينية بحيث يكون لديك سطح مستوي.

 أرسم تصميًم عىل الفلني مع الضغط بالقلم بقوة.

 لون التصميم الذي رسمته.

 قم بتغطية ألفلني املطيل بالورق وأضغط عليه برفق.

 أرفع الورق وأكتشف ماذا  طبع عىل ألورقة.

ميكنك عمل ألعديد من املطبوعات من نفس التصميم بألوان مختلفة.

 إضغط هنا للتعرف عىل تقنيات الطباعة املختلفة.

ألق نظرة عىل املجموعة الفنية يف متحف الفن.

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

تعزز األنشطة ألفنية اإلبداع وألتفكري األبتكاري وألتعبري عن ألذات و مهارت حل أملشاكل. إنها تعزز 

مهارات ألقراءة وألرياضيات لدى األطفال وتشجع أيًضا ألنمو ألبرصي وألحريك واألجتمعي. لدى األطفال 

فضول طبيعي ودافع لألستكشاف واإلبداع ، وألفن هو وسيلة مثالية لتوجيه هذه أمليول. يف هذه ألنرشة ، 

ستجد ألعديد من األنشطة ألفنية لألطفال التي تدعم وتسهل تعلمهم وإبداعهم.

نشاطات:

أالطفال الرضع )من ٣-١٨ شهراً(

إكتشاف األلوان و أنواع  مختلفة أمللمس من لألقمشة

 أملواد:

قصاصات من األقمشة وقطع من األرشطة

  ألتعليامت:

دع طفلك يستكشف أملواد )سيستخدم ألطفل كل حواسه: اللمس والتذوق والرؤية السمع والشم(.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة الفنية لطفلك.

أالطفال الصغار )من ١٩ شهراً  - ٢.٥سنوات(

رسم  باستخدام ألخيوط

  أملواد:

 طالء

 أي نوع من ألخيوط

ورقة

 ألتعليامت:

 ميكن لطفلك غمس الخيوط يف الطالء وتحريكه حول الورقة أو إستخدام أصابعه يف الرسم.

إذا مل يكن لديك طالء ، فقم بإعطاء طفلك بعض الخيوط والعيص والصنوبر وشاهد ما يصنع.

إضغط هنا للعثور عىل أملزيد من األنشطة حول ألفن.

أطفال عمر ماقبل املدرسة )من  ٢.٥-٥ سنوات(

فسيفساء ألفن

 أملواد:

أجمع أنواع مختلفة من القطع من جميع أنحاء املنزل أو من الخارج ) مثل : األغطية البالستيكية 

 واملعدنية ،مالعق ، حوامل ألغسيل ، أوراق الشجر ، زهور ، صخور ، عيص ، وما إىل ذلك(

أوراق أو قطع ألكرتون لتحديد مساحة العمل

 ألتعليامت:

قدم لطفلك املواد وأطلب منه إنشاء تصميمت )ميكنك إقرتاح صنع وجه أو وحش أو نوع من 

 ألحيوانات(.

 ميكنك أيًضا أن تطلب من طفلك أن يرتب املواد من األكرب إىل األصغر أو حسب اللون.

تأكد من إلتقاط صور إلبداعات طفلك. ميكنك إرسالها إلينا الحًقا ملشاركتها.

إضغط هنا للعثور عىل املزيد من األنشطة الفنية.

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076

VIRTUAL CHILDCARE 
PARENT SUPPORT 

SERVICES

نَوُد أن نسمع منك! من فضلك ، أرسل لنا مالحظاتك أو 
تعليقاتك أو اقرتاحاتك إىل عنوان الربيد االلكرتوين أدناه
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نصيحة اليوم:

عندما تصنع عمل فني مع طفلك ، تحدث عم تقوم به وما تفكر فيه وكيف تشعر.

إسمح لطفلك أن يصبح فوضويًا - فهو جزء مهم من ألتعلم.
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https://www.weareteachers.com/best-kindergarten-art-projects/
https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-prints/materials-and-techniques/printmaking#:~:text=Printmaking%20is%20an%20artistic%20process,available%20techniqu
https://artsandculture.google.com/partner/moma-the-museum-of-modern-art
https://www.childhood.com/baby/20-easy-unique-painting-ideas-for-babies-and-toddlers/
https://buggyandbuddy.com/toddler-art-projects/
https://happyhooligans.ca/25-easy-art-techniques-preschoolers/
mailto:childcaremain@ncce1.org

