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مشاريع فنية إبداعية من الورق

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

تشجع األنشطة الورقية األطفال عىل الرسم ،والتمزيق ،واللصق ،والطالء ،بجانب العديد من التامرين
األخرى التي تعزز الرباعة .عندما تكلف طفالً مبهمة إنشاء يشء ما من الورق ،عليه إستخدام عقله إلنهاء
املهمة .يكتسب األطفال العديد من مهارات حل املشكالت أثناء اللعب بالورق .باإلضافة إىل ذلك ،يتعلم
طفلك املهارات اإلجتامعية ويحسن قدرته عىل إتباع التعليامت ،ويكسب الرضا عن صنع يشء بيديه.
يف هذه النرشة ،قمنا بجمع األنشطة املختلفة التي تعزز إبداع طفلك وتفكريه املتجدد وإستكشافاته
بإستخدام الورق.

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )
اللعب بالورق

املواد:

ورق

التعليامت:

ِ
أعط طفلك ورقة مجعدة وشجعه عىل اإلمساك بها.
بعد ذلك ،ميكنك إعطاء طفلك ورقة رقيقة ملونة بدون تجعيدها.
ضعها فوق طفلك وأنظر ماذا سيكون ردة فعله.
ميكنك التعليق عىل ما يفعله.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

الفن الشفاف

املواد:

ورق الصق شفاف
رشيط الصق
أشياء متنوعة لألعامل الفنية (أوراق الشجر ،زهور ،قطع من الورق امللون ،وما إىل ذلك).

التعليامت:

ثبت قطعة من الورق الالصق عىل سطح الطاولة ،بحيث يكون الجانب الالصق ألعىل.
شجع طفلك عىل وضع مواد مختلفة عىل الورق الالصق.
ضع قطعة أخرى من الورق الالصق فوق املواد املختلفة ،بحيث يكون الجانب الالصق ألسفل.
ميكنك عرض هذه القطعة الفنية يف النافذة ،ومالحظة الضوء يشع من خاللها.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)
فن الورق املمزق

املواد:

ورق مقوى
صمغ
ورق أبيض
قلم رصاص

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

ضفادع متحركة

املواد:

ورق مقوى
صمغ
مقص
ماركرز
عيون (إختياري)

التعليامت:

قص أربعة أرشطة رفيعة طويلة من الورق املقوى.
قم بطي األرشطة األربعة من املنتصف ،وإفتحها ،وألصق الرشائط معاً من املنتصف ،لتحصل عىل شكل
نجمة.
ألصق نهايات النجمة معاً.
أرسم رأس الضفدع وقصه.
إقطع رشيطاً رفيعاً طويالً وإستخدمه يف لصق رأس الضفدع بجسمه.
أرسم أقدام الضفدع وقصها وألصقها يف أسفل جسم الضفدع.
إستمتع باللعب مع ضفدعك القافز.

إضغط هنا لرؤية كيفية صنع الضفدع.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

مكعب الالنهاية

املواد:

 8مجموعات من  6قطع من الورق املربع بألوان مختلفة ( 4سم ×  4سم)
رشيط الصق

التعليامت:

إضغط هنا للحصول عىل صورة مرئية حول كيفية صنع املكعب الالنهايئ ،إصنع هذا املكعب مع أصدقائك
أو عائلتك.
اآلن ،حان الوقت لحل لغز املكعب الالنهايئ.
ِ
أعط وقتاً معيناً لكل فرد من أفراد األرسة واألصدقاء وهم يحاولون مطابقة ألوان املكعب.
قارن تقنيات وأساليب بعضكم البعض لحل لغز املكعب.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

التعليامت:

دع طفلك ميزق الورق املقوى إىل قطع صغرية.
أرسم أي شكل عىل ورقة بيضاء ،عىل سبيل املثال :دب ،زهرة ،بيضة ،وما إىل ذلك.
دع طفلك يلصق قطع الورق املمزق داخل الشكل الذي رسمه.
إستمر يف لصق األوراق حتى يتم تغطية الشكل بالكامل.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

نصيحة اليوم:
تعمل األنشطة الورقية عىل تطوير املهارات الحركية الدقيقة لألطفال وتقوية قدرتهم عىل الرتكيز
لفرتات أطول .تضع األنشطة الورقية شيئاً ملموساً يف أيدي األطفال ،مام يسمح لهم بالرتكيز عىل
كل خطوة عىل حدة .تعمل األنشطة الورقية عىل تطوير خيال األطفال وإلهام التفكري النقدي
واملساعدة عىل التعبري عن مشاعرهم.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

