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 :أشغال فنّية لألطفال

فّضل لدى ألاطفال، لذِلَك من الجّيد وضع  -
ُ
عب الفوضوّي هَو امل

ّ
الرسم باليدين: إنَّ الل

ورقة وألوان خاّصة بالرسم أمامهم حّتى يتمكنوا من ابتكار رسمات جميلة وجديدة؛ 

ديهم ل فالرسم باليد يجعل نسبة إلابداع لدى الطفل أكبر، باإلضافة إلى ذِلك فإنَّ التركيز 

ّ صغيرة وباألخص في الروضة 
يزداد ويتضاعف، وهذِه الطريقة ُمفيدة لألطفال في سن 

ها سهلة بالنسبة إليهم.  ألنَّ

 

م والتركيز  -
ُّ
الرسم بالُفرشاة: وهَو رسٌم خاصٌّ بفئة  ُعمرية أكبر؛ بحيث تكون نسبة التحك

اعي والابتكار لدى لديهم أقوى، وُيساعد هذا النوع من الرسم على تنمية الفكر إلابد

ستقبل وباألخص إذا تمَّ 
ُ
 أو وظيفة لُهم في امل

ً
صِبح هواية

ُ
الصغار، باإلضافة إلى أّنها قد ت

، ويتم القيام بهذا الرسم عن طريق شراء ِعّدة الرسم وجعل الطفل 
ً
التركيز عليها جّيدا

 يرُسم أي ش يء يرغب به.
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ناسبة لألطفال الصغالتشكيل باستخدام الصلصال: وهَو من أكثر ألاشغال  -
ُ
ار الفنّية امل

في الُعمر، وباألخص إذا تمَّ ُصنعه في املنزل ومن ُمكّونات  طبيعّية حّتى ال تُضرَّ بصّحة 

ُه 
ّ
الطفل، ويتّم استخدام هذا النوع من ألاشغال الفنّية في املدارس ورياض ألاطفال ألن

ُه ال ُيسّبب الفوض 
ّ
درات الطفل باإلضافة إلى أن

ُ
 للشراء والُصنع.ُينّمي ق

ً
 ى وُيعدُّ سهال

ُصنع الطائرات الورقّية: فاألطفال يستمتعوَن بُصنع ألعابهم الخاّصة، وبالذات عندما  -

دراتهم في 
ُ
تكون بذوقهم وأسلوبهم، وُصنع هذا الّنوع من الطائرات ُيساعد على تنمية ق

يتم بالفخر و  التشكيل والرسم، باإلضافة إلى أنَّ ُصنع ش يء خاص بهم يجعلهم يشعرون

خرى.
ُ
 تحفيزهم بذِلك للقيام بأشغال  وأمور  أ

نتشرة في  -
ُ
اط: فُهناِلَك نوٌع جديد من ألاشغال الفنّية امل

ّ
ُصنع قالئد أو أساور من املط

لّون، 
ُ
اط امل

ّ
يومنا هذا أال وهَي ُصنع الكثير من ألاشكال وإلاكسسوارات باستخدام املط

لعاب، وباإلمكان أخذ ألافكار لتشكيله من إلانترنت ويتم شراؤه من أي مكتبة أو متجر لأل

تّيب استخدامه، ويجب أن يكون ذِلك تحت إشراف شخص  بالغ ومسؤول حّتى ال 
ُ
أو ك

 يقوم الطفل ببلعها أو إيذاء آلاخرين بها.

الثّية ألابعاد من ورق الشجر: بحيث يتّم جمع بعض أوراق الشجر  -
ُ
ُصنع صورة ث

تساقطة ولصقها على لو 
ُ
حة أو ورقة كبيرة بطريقة فنّية وجميلة، وتعليقها على الحائط امل

 .ليستمتع الطفل برؤيتها

 

 


