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تقنيات فنية لتجربتها

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

الفن هو نشاط ميكن للطفل من خالله إستكشاف وتجربة وإتخاذ القرارات وتقييم نتائج أفعاله .وهو
يسمح باإلبداع والتفكري املستقل بطريقة حرة وغري مقيدة .الفن عملية وليس منتج وال توجد طريقة
صحيحة أو خاطئة للقيام بذلك .تتيح تجربة الفنون لألطفال إيجاد طرق جديدة للتعبري عن النفس .يف
هذه الرسالة ،ستجد تقنيات فنية مختلفة لطفلك لتجربتها ورمبا القيام بعمل تحفة فنية.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )
إبداعات السكر

املواد:

مرآة صغرية غري قابلة للكرس أو صينية لخبز البسكويت
سكر

التعليامت:

رش بعض السكر عىل املرآة أو الصينية وأدعو طفلك إلستكشافه.
راقب طفلك وهو يكتشف ( قد يلمس السكر أو يتذوقه ،يحاول أن يلتقطه بأصابعه يحرك إصبعه حوله
إلنشاء تصميامت عشوائية وما إىل ذلك).
علّق عىل ما يفعله طفلك.
إضغط هنا للمزيد من األفكار.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
فسيفساء من األغطية

املواد:

أغطية زجاجات بألوان وأحجام مختلفة
غراء
قلم رصاص
ورق

التعليامت:

دع طفلك يقوم بفرز جميع األغطية حسب األلوان.
دع طفلك يرسم تصميامً عىل الورقة .ميكنه أن يرسم أشكال هندسية تجريديه لتمثل أشياء محددة.
اآلن ميكن لطفلك البدء يف لصق األغطية عىل تصميمه من الخارج ثم ملء الشكل.

إضغط هنا للمزيد من األفكار.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

املواد:

املواد:

فن عجينة اللعب

عجينة اللعب (ميكن رشاؤها أو صنعها يف البيت إضغط هنا للوصفة)

عيدان
سيارات صغرية ،حيوانات أو أشخاص

التعليامت:

قدم لطفلك عجينة اللعب ليستكشفها.
شجع طفلك عىل اللعب بالعجينة بالضغط عليها أو سحبها أو نقرها أو دحرجتها أو تحطيمها.
إستخدم لغة وصفية للتحدث عام يفعله طفلك.
أضف العيدان الحرفية واأللعاب الصغرية لتوسيع إستكشافاته.
راقب طفلك ،وعلق عىل إبتكاره وقلد فعله.

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)

الطالء بسحب الخيطان

املواد:

خيطان
ألوان مختلفة من الطالء
ورق
ملعقة صغرية
مقص

نسج الورق

مقص
ورق مقوى
مسطرة
غراء
مجالت قدمية ،صحف أو منشورات

التعليامت:

بإستخدام قلم رصاص ومسطرة ،أرسم خطوطاً عىل ورق مقوى ،عىل بعد  1.5سم ،بدءا ً من كل سطر
ونهاية  2سم من الحافة.
قص عىل طول الخطوط لعمل فتحات يف الورق سيكون هذا القالب الخاص للنسج.
قص رشائط الورق من املجالت أو الجرائد أو النرشات القدمية مع التأكد من أن الرشائط أطول من
القالب.
إبدأ يف نسج رشائط الورق وإدخالها ألعىل وأسفل الفتحات.
بدّل إدخال الورق فوق وتحت الفتحات املوجودة يف كل صف جديد إلنشاء النسيج.
إخرت رشائط الورق عشوائياً أو إعمل أمناطاً عن طريق إختيار ألوان معينة.
إستمر يف النسج حتى متتأل الفتحات.
قم بتأمني أطراف الرشائط الورقية عن طريق لصقها عىل حافة القالب وقص الورق الزائد.
لعمل فكرة مختلفة ،قم بقص الفتحات املوجودة عىل القالب بخطوط متموجة.
إضغط هنا للمزيد من أفكار النسيج.
إضغط هنا لتجربة املزيد من التقنيات الفنية.

التعليامت:

مع طفلك قص الخيطان بأطوال مختلفة.
إط ِو الورقة من املنتصف ،وإضغط عىل الطية ثم إفتحها مرة أخرى.
ضع الخيوط بشكل عشوايئ داخل الورقة مع التأكد من أن كل خيط ميتد لخارج الورقة.
بإستخدام ملعقة صغرية ،أضف نقاطاً من الطالء عىل الورقة.
إط ِو الورقة من املنتصف عىل الخيط والطالء.
إضغط عىل الورقة املطوية ثم إسحب كل الخيوط برفق.
إفتح الورقة وإستمتع باإلبداع الفريد الذي صنعته.
إضغط هنا للمزيد من األفكار.

نصيحة اليوم:
تأكد من وجود مواد ميكن للطفل الحصول عليها يف املنزل ،مثل الغراء ،املقص ،دباسات الورق،
ورق ملون ،أقالم تلوين ،طالء وفرش ،ورشيط الصق.
إجمع املواد القابلة إلعادة التدوير التي ميكن لطفلك إستخدامها بطريقة إبداعية.
قم بإنشاء مساحة للعمل حيث ميكن لطفلك تجربة تقنيات فنية مختلفة بحرية.
إمنح طفلك فرتات طويلة من الوقت إلستكشاف املواد وتجربتها.
تجنب إعطاء التوجيهات أو مقارنة عمل طفلك بأعامل اآلخرين.
وث ّق أعامل طفلك من خالل جمعها أو إلتقاط الصور.
قم بزيارات منتظمة مع طفلك للمتاحف واملعارض وعروض الرقص والحفالت املوسيقية
(شخصياً او إفرتاضياً).
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

