
مرحباً أيها األباء واألُمهات:

الدمى هي نوع من الفن كان ومازال يسيل األطفال والبالغني منذ آالف السنني اىل األن. هناك العديد 

من األنواع املختلفة من الدمى: بعض الدمى صغرية وتوضع عىل أصابع الطفل ، والبعض اآلخر كبرية 

وتستخدم اليد أو الجسم بالكامل لتحريكها.  بعض الدمى املتحركة يتم تحريكها من خالل الحبال ، 

وتستخدم دمى الظل تحركات الظل والضوء إلنشاء شخصيات عىل الشاشة. املشاركة يف اللعب بالدمى ال 

تدعم فقط مهارات األطفال يف اللغة الشفوية والتواصل والتفاعل االجتامعي والتطور العاطفي ، ولكنها 

تساعدهم أيًضا للتعرف عىل العامل من حولهم وفهمهم من خالل اللعب الخيايل. يف هذه النرشة ، ستجد 

أفكاًرا إلرشاك طفلك يف اللعب اإلبداعي مع الدمى.

نشاطات:
أالطفال الرضع )من ٣-١٨ شهراً(

اللعب مع دمى

 أملواد:
دمى ناعمة

 ألتعليامت:
 أمسك دمية يف يدك وقم بالنظر اىل طفلك.

 املس طفلك بهدوء مع الدمية وغني أو تحدث يف نفس الوقت.
 انتظر حتى يستجيب طفلك.
استمر يف القيام بهذا النشاط.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة للعب بالدمى.

أالطفال الصغار )من ١٩ شهراً  - ٢.٥سنوات(

اختبئ وابحث مع الدمى

  أملواد:
 عدد قليل من الدمى

أشياء صغرية مختلفة مثل الكرات ، وأقالم التلوين، والعاب مختلفة ، إلخ

  ألتعليامت:
 ضع بعض الدمى عىل األرض أو عىل الطاولة.

 خبء أشياء صغرية مختلفة داخل الدمى.
اطلب من طفلك ملس الدمية واكتشاف األشياء املخفية فيها.

إضغط هنا لقراءة "هوب أون بوب" بصوت عال للدكتور سوس مع دمية.

أطفال عمر ماقبل املدرسة )من  ٢.٥-٥ سنوات(

صناعة دمية من كيس ورقي 

 أملواد:
 أكياس ورقية صغرية

 صمغ أو رشيط الصق
مواد فنية لتزيني الكيس )خيوط ، أقالم تلوين ، عيون بالستيكية ، كرات القطن امللونة ، إلخ.(

  ألتعليامت:
 اجعل طفلك يقرر نوع الدمية التي سيصنعها )حيوان ، شخص ، حرشة ، إلخ(.

وضح لطفلك كيفية استخدام الكيس الورقي كدمية عن طريق إدخال يدك يف فتحة الكيس واستخدام 
 الغطاء السفيل كوجه الدمية.

 اسمح لطفلك باختيار كيفية تزيني الدمية باستخدام مواد فنية متوفرة.
مبجرد إنشاء الدمية ، ابدأ باملرح باستخدام الدمية مثل قراءة قصة أو غناء أغنية اوعمل مرسحية.

إضغط هنا للمزيد من األفكار لصنع الدمى.

رياض أألطفال )من ٤-٦سنوات(

مرسح ظل العرائس 

 أملواد:

 حائط

مصباح طاولة أو مصباح القراءة

 ألتعليامت:

 اخرت جداراً فارًغا وضع املصباح أمام الحائط.

 سلط ضوء ساطع عىل الحائط.

 ضع إحدى يديك بني الضوء والحائط بحيث ميكنك رؤية ظل يدك بوضوح.

 قم بتغيري شكل يدك لصنع حيوانات وطيور وشخصيات أخرى تنبض بالحياة.

إذا كنت بحاجة إىل املزيد من األفكار حول ظالل اليد ، إضغط هنا لتعلم كيفية إنشاء دمى بسيطة 

 لظالل اليد.

كلام مترنت أكرث ، كلام حصلت عىل املزيد من األفكار. ميكنك حتى اخرتاع دمى ظالل جديدة.

 إضغط هنا لالستمتاع مبعرض الظل اليدوي.

إضغط هنا ملشاهدة فيلم ظل الدمى "الخنازير الثالثة الصغرية".

أطفال عمر املدرسة )من ٦-١٢سنوات(

صنع دمية ثعبان 

 أملواد:

 ١٢  كوب كرتون بيض ×٢

 خيط طويل

 عصا طويلة

 صمغ

 ورق

 مقص

 رشيط الصق

طالء أو اقالم تلوين

  ألتعليامت: 

 ابدأ بقص كل كوب بيض واحد. قلصها حتى تدخل مع بعضها بشكل جيد.

 بعناية ، قم بعمل ثقب صغري يف وسط كل كوب حتى تتمكن من ربطها معاً.

قص قطعة من الخيط )بطول حوايل ٧٥ سم( وأدخلها يف كل كوب )ميكنك لف قطعة صغرية من الرشيط 

 يف نهاية الخيط لتسهيل عملية إدخال الخيط(.

 استخدم الطالء أو اقالم التلوين لتزيني االكواب - سيكون هذا هو جسم الثعبان.

 أرسم العيون عىل الكأس األول. قص اللسان الطويل والصقه به.

 اآلن قص أربع قطع من الخيط ، حوايل ٣٠-٤٥ سم لكل منها.

 اربط قطعة خيط عىل مسافات متساوية عىل طول جسم الثعبان.

 اربط الجزء العلوي من كل خيط بالعصا.

 أمسك العصا وحرك دمية الثعبان عن طريق سحب الخيوط.

دمية الثعبان جاهزة للعب. 

إضغط هنا للعثور عىل املزيد من األفكار من دمى العرائس املحرتفني.
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مرح الدمى

اصنع دمية )شخصية من الكتب املفضلة لطفلك( ومثل مغامراته.
تدرب عىل القراءة مع الدمى أو اجعل الدمى تحيك قصة.

العب لعبة مثل "I Spy" و "Simon Says" مع الدمية كقائد.
اجعل طفلك يلعب األدوار من وجهات نظر مختلفة ملساعدته عىل فهم وجهات نظر مختلفة.

https://www.educatall.com/page/1155/Puppets.html
https://www.youtube.com/watch?v=iojSDtzOvOE
https://kidsactivitiesblog.com/66700/26-puppets-kids/
https://www.youtube.com/watch?v=2I34ltwzS0w
https://etc.usf.edu/clipart/galleries/266-hand-shadow-puppetry
https://www.youtube.com/watch?v=iCmFWJjc4RA
http://puppetmongers.com/
mailto:childcaremain@ncce1.org

