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آالت موسيقية من مواد قابلة إلعادة
التدوير

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

منذ البداية ،يحب األطفال اإلستامع إىل املوسيقى .غناء التهليالت ،وأغاين األطفال وحتى األغاين املضحكة
جزءا ً كبريا ً من حياتهم .إدخال اآلالت املوسيقية لألطفال يف اللعب هو تطور طبيعي .القدرة عىل العزف
وإحداث األصوات بإستخدام مجموعة متنوعة من اآلالت املوسيقية تساعد األطفال عىل تعلم الصرب،
حيث يتطلب األمر تدريباً لتعلم كيفية العزف عىل اآللة املوسيقية .يوفر تعلم العزف عىل اآللة املوسيقية
لألطفال منفذا ً للمامرسة واإلستامع إىل املالحظات وإجراء التعديالت ورؤية التغيريات اإليجابية .مع
تحسنهم ،سيبنون الثقة وإحرتام النفس .كام أنها تعزز املهارات املعرفية والتفكري اإلبداعي والقدرة عىل
الرتكيز .يف هذه النرشة ،سنقدم لكم أفكارا ً مختلفة لصنع اآلالت املوسيقية.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )
أصوات الزجاجات امللونة

املواد:

زجاجات بالستيكية فارغة مع أغطية
أشياء مختلفة ملأل الزجاجات عىل سبيل املثال :أزرار ،خرز ،وما إىل ذلك.

التعليامت:

إمأل الزجاجات بأشياء مختلفة.
سد األغطية بإحكام.
دع طفلك يهز الزجاجات ويستمع إىل األصوات املختلفة.
تحدث إىل طفلك عن األصوات املختلفة التي تصدرها الزجاجات .عىل سبيل املثال :ناعمة ،عالية ،وما إىل
ذلك.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

دعونا نصنع طبوالً

املواد:

أحجام مختلفة من األوعية .عىل سبيل املثال :أباريق بالستيكية فارغة ،وعاء معدين ،علبة من التنك وما
إىل ذلك.
ملعقة خشبية
موسيقى .عىل سبيل املثال :يوتيوب ،راديو ،قرص مضغوط

التعليامت:

زود طفلك بأوعية مختلفة.
دع طفلك يستخدم امللعقة الخشبية للقرع عىل الطبلة.
إقرع عىل الطبلة أثناء الغناء مع املوسيقى.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)

صنع ماراكاس (خشخيشة) من األطباق الورقية

املواد:

أطباق ورقية
طالء
صمغ
رشيط الصق
أشياء مختلفة ملأل األطباق الورقية.عىل سبيل املثال :أزرار ،خرز ،بحص صغري وما إىل ذلك.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
زياليفون املاء

املواد:

ماء
خمسة جرار زجاجية (مرطبان)
ملعقة
ملون الطعام (إختياري)

التعليامت:

إمأل كل جرة بكميات مختلفة من املاء.
رتب الجرار يف خط من الفارغ إىل املمتىلء.
إخترب صوت كل جرة ،عن طريق النقر عىل الجزء العلوي بامللعقة.
إستمر يف النقر عىل الجرار بامللعقة .إستمع إىل األصوات املختلفة التي تصدرها كل جرة.
قم بإجراء محادثة مع طفلك ملقارنة أصوات الجرار .عىل سبيل املثال :أصوات عالية ،أصوات منخفضة،
أصوات ناعمة ،وما إىل ذلك .إسأل طفلك عن الصوت الذي تصدره الجرة الفارغة عندما تنقر عليها .وعن
الصوت الذي تصدره الجرة املليئة باملاء؟
إضغط هنا لرنى كيف يعمل زياليفون املاء.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)
تخمني األصوات

إضغط هنا ملشاهدة فيديو تخمني األصوات.

التعليامت:

إفتح الفيديو وإلعب هذه اللعبة املوسيقية املمتعة!
إبدأ يف اإلستامع إىل أول آلة موسيقية .بعد اإلستامع إىل صوت اآللة ،أوقف الفيديو.
خمن اآللة التي أحدثت الصوت ،أكتب تخمينك عىل قطعة من الورق.
إستمر يف تشغيل الفيديو ،ومعرفة ما إذا كنت تخمن بشكل صحيح.
شاهد ما تبقى من الفيديو ،وإستمر يف اإلستامع إىل األصوات وكتابة تخميناتك.
كم عدد اآلالت املوسيقية التي متكنت من التعرف عليها؟ إلعب هذه اللعبة مع أحد أفراد العائلة أو
األصدقاء ،ملعرفة عدد اآلالت التي ميكنكم التعرف عليها بشكل صحيح.
إخرت آلة واحدة ،تعرفت عليها يف الفيديو.
إجمع األشياء من منزلك ،وإستخدمها لصنع اآللة التي إخرتتها .حاول أن تجعل صوت آلتك واقعية
ومامثلة لآللة املوجودة يف الفيديو.
أعزف عىل آلتك ألصدقائك وعائلتك.

إضغط هنا لتعلم البيتبوكس .

التعليامت:

دع طفلك يلون ويصمم أطباقه الورقية.
مبجرد أن يجف الطالء ،أطلب من طفلك أن ميأل طبقاً ورقياً واحدا ً بأحجار صغرية أو أزرار أو أشياء من
شأنها إحداث أصوات.
قم بلصق األطباق الورقية معاً ،ثم ألصق الحافات.
دعها تجف
هز املاراكاس وأرقص عىل صوتها.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

نصيحة اليوم:
إجمع الزجاجات ،وعلب القهوة ،واملواد القابلة إلعادة التدوير وما إىل ذلك.
شجع طفلك عىل اإلستامع إىل املوسيقى املختلفة طوال اليوم.
دع طفلك يعزف عىل اآلالت املوسيقية التي لديك يف املنزل.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

