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التلوين بأدوات مختلفة

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

تسمح األنشطة الفنية لألطفال بالتعبري عن أفكارهم و مشاعرهم  .تجربتهم باملواد املختلفة تساعدهم
عىل تنمية قدراتهم اإلبداعية  .سوف يتعلمون ويستمتعون بالفن أكرث عندما يتمكنون من صنع أعاملهم
الفنية الخاصة بهم .مع القليل من املستلزمات األساسية وقليل من اإلعداد  ،ميكنك املساعدة يف إنشاء يوم
متوازن وجذاب ألطفالك  .توفّر لك هذه الرسالة الكثري من األنشطة لألطفال الصغار والكبار التي ميكن
القيام بها معك أو مبفردهم.

األنشطة:

األطفال من (  ٣أشهر ١٨-شهراً)
فن الفواكه املجمدة

املواد:
فواكه مجمدة (فراولة  ،برتقال  ،توت)
ورق
التعليامت:
ضع ورقة عىل صينية الكريس املرتفع الخاص باألطفال.
إعط طفلك بعض الفواكه املجمدة ،مثل الفراولة  ،التوت  ،أو الربتقال.
دع طفلك يضغط ويدفع الثامر حول الورقة لعمل تصميامته الخاصة.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من (  ١٩شهراً ٢.٥ -سنوات)
التلوين بأدوات املطبخ

املواد:
ورق.
ألوان مختلفة.
أدوات املطبخ (مهرسة البطاطا ،مالعق خشبية)
التعليامت:
إجمع بعض األدوات املختلفة من درج املطبخ.
صب األلوان عىل عدة أوراق.
دع طفلك يختار األدوات التي يريد إستخدامها أوالً.
شجع طفلك عىل التلوين بأدوات املطبخ املختلفة.
الحظ طفلك وهو يلهو بصنع لوحته.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من (  ٥-٢.٥سنوات)
تصاميم بنفخ الكرة

املواد:
كرات بينغ بونغ.
قشة الرشب ( .شليمون)
ورق.
صواين.
ألوان مختلفة.
التعليامت:
ضع ورقة عىل الصينية.
ضع ألوان مختلفة عىل الورقة.
ضع كرة بينغ بونغ عىل الورقة.
إنفخ الكرة من خالل قصبة الرشب( .شليمون)
بعد أن تتحرك الكرة حول الورقة سرتى تصميام رائعا.
ميكنك أيضا وضع عدد قليل من كرات البينغ بونغ عىل الورقة ونفخها يف جميع أنحاء الصينية.
الحظ عالمات املسار التي قمت بإنشائها واأللوان التي تم مزجها.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
فن فرشاة األربطة املطاطية
املواد:
 ٦أربطة مطاطية أو أكرث.
أقالم رصاص غري حادة.
رشيط الصق
ورق
ألوان مختلفة.

التعليامت:
إقطع كل ربطة مطاطية إىل النصف.
قم بربطهم حول أحد طريف قلم الرصاص بإستخدام رشيط الصق.
ضع ألوان مختلفة عىل الورقة
أُنرش األلوان بإستخدام فرشاة الرشيط املطاطي وقم بإنشاء تصميمك.
ميكنك أيضا تدوير الفرشاة عىل الورقة لعمل بقع كبرية تشبه األلعاب النارية.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ١٢-٦سنوات)

إنشاء لوحة فان غو الخاصة بك
املواد:
ورق
أقالم رصاص
ألوان
فرش
صواين
شوك
التعليامت:
أرسم لوحتك بقلم الرصاص .إجعلها بسيطة.
إبدأ الرسم  ،ضع طبقة سميكة من األلوان (.هذا سيساعدك عند إستخدام الشوكة)
بعد وضع طبقة سميكة من األلوان  ،إبدأ يف إستخدام الشوكة.
تحرك للخلف ولألمام بني وضع طبقة سميكة من األلوان وإستخدام الشوكة لعمل الرسومات.
جرب طرقا مختلفة ميكن أن تصنعها الشوكة  ،خطوط مستقيمة ،أو قصرية منحنية أو طويلة ملتفة.
التلوين بالشوكة متعة فائقة.
إضغط هنا للتعرف عىل فينسنت فان غو.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

نود أن نسمع منك! من فضلك  ،أرسل لنا مالحظاتك أو
تعليقاتك أو اقرتاحاتك إىل
CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

نصيحة اليوم:
وفر الفرص لطفلك للتلوين.
إجمع املواد املعاد تدويرها إلستخدامها كأدوات للتلوين.
دع األطفال يتسخون ،فهذا يساعدهم يف إبداعهم وخيالهم.
إستخدم أدوات التلوين البسيطة التي لديك يف املنزل ،مثل أقالم الرصاص وأقالم التلوين.
دع األطفال يختارون كيفية إستخدام املواد.
ركز عىل العملية وليس عىل املنتج.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

