
التعليامت:
عندما تذهب يف نزهة مع طفلك، إجمع بعض العيص وأوراق الشجر املتساقطة.

عندما تعود إىل املنزل، أعِط طفلك ورقة وأقالم تلوين ودعه يرسم رأساً لشخص أو لحيوان.

أعِط طفلك أوراق الشجر والعيص التي جمعها، ليستخدمها لعمل بقية جسم الشخص أو جسم الحيوان.

ألصق األشياء عىل الورقة، إنتظر حتى تجف، ثم قصها.

إستمتع بعمل عرض للدمى املتحركة.

إضغط هنا لتعلم كيفية الطباعة بأوراق الشجر.

 

األطفال من )٤-٦ سنوات(
عمل أشكال برباط الحذاء

املواد:
ورق

قلم رصاص أو حرب

قشات الرشب

مقص

أقالم تلوين

أربطة أحذية أو أي نوع من الخيطان

صمغ

التعليامت:
أرسم شكالً عىل الورقة. عىل سبيل املثال: نجمة، أو زهرة، أو ديناصور، وقم بتلوينه.

قص قشات الرشب إىل قطع صغرية وألصقها حول حواف الرسم وإنتظر حتى تجف.

أدخل الخيط أو رباط الحذاء خالل قطع قشات الرشب الصغرية.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

  

األطفال من )٦-١٢ سنة(
متثال ورقي

املواد:
ألوان مختلفة من الورق املقوى

صمغ أو رشيط الصق

مقص

قلم رصاص 

التعليامت:
قص الورق املقوى إىل رشائط مختلفة.

إطِو رشائط الورق املقوى بطرق مختلفة، عىل سبيل املثال:

لف الورق عىل قلم الرصاص لعمل لوالب.

إطِو رشائط الورق بشكل متعرج.

إلصق الورق لعمل دائرة أو مربع أو مثلث.

إصنع جرساً لداخل التمثال.

إبدأ يف لصق األشكال التي صنعتها من الرشائط عىل قطعة كبرية من الورق.

ميكنك لصق رشائط الورق بجانب أو فوق أو تحت بعضها البعض.

إضغط هنا ملعرفة كيفية صنع املنحوتات الورقية.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
تعزز األنشطة الفنية التطور الفكري، وتحفز جانبّي الدماغ، وتزيد من إستيعاب الذاكرة، واإلنتباه والرتكيز. 

الخيال أمر بالغ األهمية يف تنمية الطفل، والفن يسمح لألطفال بتطوير املهارات اإلجتامعية والعاطفية 
واإلبداعية والجسدية واللغوية وحل املشاكل. تتطور مهارات األطفال بشكل طبيعي من خالل التعبري 

عن الذات، وقدرتهم عىل اإلبداع تحلق. يعتمد الخيال عىل خرباتنا ومعرفتنا بالعامل من حولنا ويجمعهم 
مع املجهول الكامل لصنع يشء جديد. يتيح لنا الخيال إكشتاف ما وراء بيئتنا وواقعنا إىل عامل من األحالم، 
حيث يكون اإلبداع واإلخرتاع يف أقوى حاالتهام. يف هذه النرشة، سنقدم أنشطة لتغذية خيال طفلك من 

خالل األنشطة الفنية. 

األنشطة:                                             
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

الطالء بالكرة

املواد:
ورق

طالء صالح لألكل. إضغط هنا لوصفة طالء صالحة لألكل

أوعية

كرات بأشكال وأحجام مختلفة

التعليامت:
ضع الطالء يف أوعية مختلفة.

ضع الورقة والطالء أمام طفلك.

دع طفلك يستكشف الطالء والورقة بيديه.

ضع الكرة يف الطالء، أعطها لطفلك، وشاهده وهو يستكشف.

علّق عىل ما يفعله.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
طالء الوحوش بالنفخ

املواد:
قشات الرشب

ورق

طالء مخفف باملاء أو ماء ملون

مالعق

أوعية

ماركرز 

التعليامت:
ضع املاء امللون يف أوعية مختلفة وخصص ملعقة لكل لون.

ساعد طفلك عىل إستخدام املالعق لصب املاء امللون عىل الورقة.

علّم طفلك كيفية النفخ يف قشة الرشب وتوزيع األلوان عىل الورقة.

عندما تجف الورقة، إستخدم املاركرز لرسم وجه الوحش.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
دمية من ورق الشجر 

املواد:
أوراق الشجر

عيدان

صمغ

ورق

ماركرز )أقالم تلوين(
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األنشطة الفنية التي تلهم الخيال

إجعل عملية النشاط الفني ممتعة ومفتوحة.
قم بتغطية األسطح بالصحف إللتقاط قطع الورق وقطرات الصمغ والطالء.

إبحث عن مشاريع فنية مناسبة لعمر طفلك والتي تركز عىل نقاط قوته وإهتامماته.

https://www.storey.com/article/printing-leaves-natural-objects/
https://www.weareteachers.com/best-kindergarten-art-projects/
https://www.youtube.com/watch?v=PWdEnm08By8
https://www.itsalwaysautumn.com/20-kid-art-projects-pretty-enough-to-frame.html
https://redtri.com/bump-baby/how-to-make-your-own-baby-safe-edible-finger-paint/
https://www.mylittlemoppet.com/art-projects-for-babies/
https://tinkerlab.com/12-art-projects-toddlers/

