
 :ألاشغال اليدوية لألطفال

 ما يقوم ألاطفال بمساعدة معلماتهم في املدارس والرياض بعمل العديد من       
ً
عادة

ألاشغال اليدوية السهلة، والتي تساعد في تنمية روح إلابداع لديهم، وتطوير قدرات 

عضالت اليدين والذراعين، وزيادة القدرة التحكم بها بشكل أفضل، باإلضافة إلى جانب 

عة والاستمتاع في تعلم صنع ش يء جديد، كما تستطيع ألام بكل سهولة تعليم الطفل املت

كيفية صنع أشغال يدوية جديدة، لتساهم هي ألاخرى في نموه وتطوير حس التفكير 

 .وإلابداع لديه، من خالل استخدام أغراض بسيطة متوفرة في البيت

 :أشغال يدوية لألطفالكيفية صنع 

قبل البدء بصنع ألاشغال اليدوية، يجب الحرص على توفر إجراءات السالمة للطفل،      

واستبعاد استخدامه لألدوات الحادة التي قد تتسبب بالضرر وألاذى له، مع مساعدته 

 .وتحفيزه على إكمال العمل

 
 

 :حافظة أقالم

دة الطفل على عمل حافظة أقالم جميلة ومفيدة له، بحيث يتشجع يمكن مساع     

 من بعثرتها في كل مكان، من خالل توفير
ً
 ما يلي: لجمع أقالمه وألوانه بها بدال



 ألادوات:  

علبة معدنية أو بالستيكية، غراء الصق جيد النوعية، أوراق ملونة، مقص صغير    

 ونه مدبب وحاد.الحجم غير حاد، ويفضل استخدام مقص قديم لتجنب ك

 الطريقة:

يختار الطفل ألالوان املفضلة له من ألاوراق امللونة، يبدأ الطفل بقص ألاوراق امللونة     

باملقص إلى قطع ما بين صغيرة إلى متوسطة الحجم، ثم يلصقها باستخدام الغراء 

الالصق حلى السطح الخارجي للعلبة، بالشكل الذي يريد، ويمكن إضفاء طابع خاص 

فظة ألاقالم بإلصاق الطفل لصورته على العلبة، وبعد أن تجف يستطيع على حا

 .الاحتفاظ بأقالمه وألوانه بداخلها

 :تحضير هدية

 ما يلجأ ألاطفال لتحضير هدية لتقديمها ألمهاتهم في عيد ألام، يمكن مساعدته    
ً
كثيرا

 في ذلك من خالل توفير:

 :ألادوات 

 شمعة أسطوانية وشريط ملون، باإلضافة إلى غراء الصق.  

 املكونات:

تدهن الشمعة بالغراء الالصق، ويلف الشريط امللون حول الشمعة قبل جفاف  

 .الشريط، وتترك حتى تجف، يمكن تزين الشمعة بعدد من ألاحجار امللونة

 



 :حقيبة وجه ألارنب

يمكن مساعدة الطفل في عمل حقيبة صغيرة يحتفظ بها بحلوياته، وأغراضه الصغيرة  

 من خالل توفير ما يلي: 

 ألادوات:

ثالثة أطباق بالستيكية مسطحة، مقص غير حاد، مكبس أوراق، ألوان مائية، شريط  

 ملون.

 الطريقة: 

 يقص الجزء العلوي لواحد من الصحون البالستيكية. -

مع الصحن املقصوص مع صحن آخر كامل، بحيث تتطابق حافتاهما مع بعضها يج -

 البعض.

 يكبس الصحنان مع بعضهما البعض من جميع الجهات عدا الجزء املقصوص. -

يثبت الشريط امللون على الطرفين الخارجين املالصقين للجزء املقصوص، لتكون حمالة  -

 الحقيبة.

ن وتكبسان في الجزء العلوي من الحقيبة، باستخدام الصحن الثالث يقص شكل ألاذني -

 .وعلى الصحن الكامل يتم رسم العينين وألانف والفم لألرنب

 

 


