
األطفال من )٤-٦ سنوات(
رجل آيل من مواد معاد تدويرها

املواد:
صندوق كرتون كبري

صندوق صغري

أربعة لفات مناشف ورقية

عيون )إختياري(

ورق مقوى

صمغ أو رشيط الصق

مقص

أقالم تلوين

التعليامت:
إصنع رجالً آلياً بإستخدام صندوق كبري للجسم، ولفات املناشف الورقية لأليدي واألرجل، وصندوق صغري 

للرأس.

إستخدم رشيطاً الصقاً أو صمغاً للصق لفافات املناشف الورقية، والصندوق الصغري بالصندوق الكبري.

قم بقص وتجعيد عدة رشائح من الورق املقوى.

قم بتغطية الرجل اآليل بالورق املجعد بإستخدام الرشيط الالصق أو الصمغ.

قص عيون وأنف وفم والصقهم عىل الوجه.

بعد اإلنتهاء من تجميع الرجل اآليل، قم بتزيينه وإستمتع به.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
منزل من صندوق الكرتون

املواد:
صناديق كرتون متوسطة أو صغرية الحجم

مسدس الصمغ الساخن

مقص

أشياء لتزيني املنزل عىل سبيل املثال: ورق مقوى، فوم، أقالم تلوين، طالء، وقصاصات القامش.

أشياء لفرش املنزل عىل سبيل املثال: أغطية الزجاجات، كرتون، مكعبات، وفلني.

التعليامت:

قص األغطية العلوية من جميع الصناديق لصنع غرف املنزل.

إستخدم الورق املقوى وقصاصات الورق والقامش لتزيني املنزل، ميكنك تلوين الغرف بإستخدام الطالء أو 
أقالم التلوين.

فكر يف امليزات األخرى التي ميكنك إضافتها إىل الغرف قبل لصق املنزل معاً. عىل سبيل املثال، النوافد، 
السالمل، املدفأة، او املدخنة.

مبجرد اإلنتهاء من تزيني جميع الغرف، مبساعدة شخص بالغ، إستخدم مسدس الصمغ الساخن لجمع 
املنزل معاً.

إستخدم املواد املعاد تدويرها مثل أغطية الزجاجات والفلني والكرتون لصنع بعض األثاث.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
اللعب مبجموعة متنوعة من مواد البناء واإلبداع تساعد األطفال عىل تعزيز الثقة بالنفس وتشجع التعلم 

املستقل. إستخدام املواد املعاد تدويرها، تعلم األطفال أن يكونوا عىل دراية بالحاجة إىل الحفاظ عىل 
البيئة. غالباً ما تكون املواد املعاد تدويرها ألعاباً تلهم اإلبداع ألنها ال تخرب الطفل كيف يلعب بها. يف هذه 
النرشة، سنوفر لكم األنشطة التي ستشجع طفلك عىل التعرف عىل أهمية إعادة إستخدام املواد والحفاظ 

عىل املوارد الطبيعية من خالل اللعب والبناء باملواد املعاد تدويرها.

األنشطة:                                                                 
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

اللعب يف صندوق املناديل

املواد:
صندوق مناديل فارغ

أغطية الجرار

صينية بالستيكية 

التعليامت:
ضع أغطية الجرار وعلبة املناديل الفارغة عىل الصينية أمام طفلك.

دع طفلك يستكشف األشياء.

وضح لطفلك كيفية وضع األغطية داخل علبة املناديل.

تفاعل مع طفلك وقل بعض الكلامت البسيطة عن النشاط. عىل سبيل املثال:  يف الداخل، يف الخارج، 
فارغ، وممتىلء.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

       

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
مكعبات من لفات املناشف الورقية

املواد:
لفات مناشف الورق

ورق مقوى

صمغ أو رشيط الصق

مقص

التعليامت:
إستخدم الرشيط الالصق أو الصمغ لتغليف لفات املناشف الورقية بالورق املقوى.

قم بقص مربعات صغرية من الورق املقوى وألصقها عىل فتحات لفة املناشف.

مبجرد تغطية جميع اللفات أعطها لطفلك إلستعاملها يف البناء.

إنضم لطفلك يف البناء. إستخدم الكلامت لوصف ما يفعله، عىل سبيل املثال، "أنت تبني برجاً".

إضغط هنا لقراءة "Don't Throw That Away" بقلم الرا بريغن.

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
بناء مسار لسباق السيارات

املواد:
مواد مختلفة معاد تدويرها، عىل سبيل املثال: لفة املناشف الورقية، علب املناديل، علب املعكرونة، علب 

السرييل، وما إىل ذلك.

جرات فارغة

ألعاب سيارات

التعليامت:
إجمع األشياء وضعها عىل األرض.

دع طفلك يبني املسار بالطريقة التي يريدها. عىل سبيل املثال، وضع كرتونة البيض فوق جرتني فارغتني 
لعمل نفق، أو إستخدام علب السرييل لعمل جدران املسار، أو ميكن إستخدام علب املعكرونة ولفات 

املناشف لعمل منحدر.

بعد اإلنتهاء من بناء املسار، إستخدم سيارات اللعب للسباق.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.
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البناء مبواد معاد تدويرها                    

يتعلم األطفال عن بيئتهم الخاصة أثناء تعاملهم مع املواد املختلفة.
عندما يصنع األطفال ألعابهم بأنفسهم، يكون لديهم فرص إلتخاذ خياراتهم وقراراتهم، مام 

سيساعدهم عىل تنمية الثقة واإلستقاللية.
إن صنع األشياء من مواد معاد تدويرها مينح األطفال الفرصة للتحدث عام صنعوه، وإستخدام 

كلامتهم الخاصة لوصف إبداعاتهم.
إبدأ يف صندوق "اإلدخار لوقت الحق" مبواد معاد تدويرها إلستخدامها وبناء ألعاب مختلفة مع 

طفلك.
 

https://www.theempowerededucatoronline.com/2015/06/recycled-play-series-1-outdoor-fun.html/
https://littlebinsforlittlehands.com/recycled-stem-activities-challenges-for-kids/
https://littlebinsforlittlehands.com/recycled-stem-activities-challenges-for-kids/
https://www.theempowerededucatoronline.com/2015/11/recycled-play-series-diy-baby-toddler-toys.html/
https://www.youtube.com/watch?v=H_-HtCfkdCk
https://capturingparenthood.com/building-with-recycled-materials-recycled-art-projects-for-kids/

