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 فقاعات الصابون

 :الطلبات
 أسالك معدن بأشكال مختلفة

 عصا، مقص
 وعاء

 صابون فيري    
 :طريقة العمل

نقص سلك معدني ونشكله تشكيل مناسب        -١
كـ   قطاعات باشكال مختلفة    يفضل استخدام 

 ).١الخطوة رقم (نجمة او قلب او طير 
بعد التشكيل نقوم بلف السلك لف محكم          -٢

 ).٢الخطوة رقم (
 ).٣الخطوة رقم (نثبت السلك المعدني بالعصا -٣

وماء بالوعاء ثم نضع    )  فيري(صابون    نضع  -٤
الفقاقيع   األداة فيه ونقوم بالنفخ حتى تظهر      

  ).٤الخطوة رقم(
 

 

 صناديق ألعاب األطفال
إذا كان لدى طفلك صندوق من الخشب، أو اصنعي له    
واحداً عند النجار فهو ال يكلف كثيراً، واصبغيه باللون    

بعد ذلك خذي ورقاً مقوى وارسمي عليه . تريدين الذي
نجوم أو ورود بسيطة، ثم فرغيها، والصقيها علـى         
الصندوق، ثم استخدمي البخاخ بلون مناسب وبخـي      

لتجـدي    الفراغات، وبعد ذلك انزعي الورق المقـوى      
الصورة موجودة على الصندوق بشكل جميل ومناسب       

 .لغرفة الطفل
أيضا فكرة أخرى اقتصادية أكثر، تستطيعين االستعانة       

الغرض، مثال كراتين المحارم      الكبيرة لنفس   بالكراتين
منها إذا   أو األفران أو غيرها، وتستطيعين قص أجزاء      

استخدمي التجليد في تغطية الكرتون    .   كانت كبيرة جداً  
  .القماش أو
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 )١(أفكار لصنع تاج ألميرتك الصغيرة   
 :الطلبات

 نحتاج لورق مقوى ملون  -
 غراء قوي -
 خرز أشكال و ألوان  -
بالفرنسیة من   )  papier gommé(ورق الصق        -

أو حسب   …  ذھبي ، أحمر ،أزرق       :  عدة ألوان     
 )كما سیتبع في الشرح(األذواق 

 ورق ألمنیوم  •
 :طريقة العمل

ارسمي مثل الصورتين  الظاهرتين وقصي الورق المقوى       
بعدما نشكل الورق المقوى يمكن أن نقطع ورق        .  عليهما

ذهبي (المقوى    ملون بنفس الشكل و نلصقة فوق الورق      
ويمكن ترك الورق المقوى بدون تغليف خاصة إذا        )  مثالً

يفضل اختيار  (ويتم تزين التاج بالخرز     .  كان لونه جميل  
الخرز المسطح لكي يلتصق بسهولة و لكي ال تضيع فيما          

 ).بعد
 

تزيين التاج باللؤلؤ البالستيكي باستخدام خيط         كما يمكن 
الداخل ونضع    وابرة، ونحرص على ربط الخيوط جيداً من      

. بعض الغراء على الخيوط من الداخل ليحكم تثبيتها          
الغبار اللماع الذي (أيضاً الجلتر للتزيين  ويمكن أن نستخدم
مموجة   ، حيث نرسم بالغراء خطوط     )يوضع في الشعر  

وتضع عليها الغبار اللماع، وبعدما يجف الغراء ننفض          
 .والنتيجة النهائية موضحة بالصورة . الزائد من الغبار

 
 

 مجموعة من األفكار للبنوتات
 تغليفات للكتيبات والنوتات
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 وظريفة للصور إطارات جميلة

الخاصة بأدوات الشعر (تزيين الحقائب الصغيرة 
 )والزينة

هذه أجمل وأهم شيء في (علب اإلكسسوارات 
 )غرف البنات

 واألوالد فكرة لغرف البنات
  

بالوسائل المدرسية،  نحضر ورق مقوى الخاص
 ونقوم برسم تاج الملكة عليه، ونقصه على شكل

ومن الممكن أن نأتي . ونقوم بتلوينه نصف دائرة
بورق آخر ونقصه بنفس المقاس وندبسهم مع 

ثم نحضر .بعض حتى ال نتعب في تنفيذ الفكرة 
 قماش من التل ونقوم بلصقه من أسفل التاج

بعد ذلك ثم . ونلصقه حتى يصبح كشكل الطرحه
 مسدس قوى ونلصقه نأخذ دبابيس ضغط أو غراء

بحذر واحتراف فوق سرير البنية فيكون بهذا 
   .الشكل الجميل
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احـضري  .   وأما الفكرة الخاصة باألوالد فهي أسهل         
مـا    مربعات ثم قومي بالكتابة عليه كل فلين، وقصيه 

ترغبين، وان كنت أفضل كتابة األذكار أو الـسلوك          
اآلن، .  يتبعهـا  أن   لتي يجب علـى الولـد      ا واآلداب

 احضري حبل عادى وقومي بشده على طرفي السرير      
الشباك إذا رغبتي في ذلك، وقومي بنشر هـذه           أو

ــة        ــل بطريقـ ــى الحبـ ــات علـ  المربعـ
  .المشابك، فتكون عندنا فكرة ظريفة وخفيفة

 أفكار ألعواد اآلیسكریم
يمكنكـ شراء أعواد األيسكريم من المحالت 

  الفنية

وعمل بعض األشكال الفنية مع أبنائك بواسطتها كـ 
إطارات لألوراق والمظاريف أو بعض األلعاب الظريفة 

  :للصغار، كما هو موضح في الصور باألسفل
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ونعمل ثقب من االسفل ليسهل إدخال عصا الرأس فـيـه              
ندخل العصا بـداخـل   ) .   ٦كما هو موضح بالخطوة رقم     ( 

ـ    تثبيت محكم عـلـى     )   شيرت  تي( الكأس ونثبت طرف ال
 شكل الدمـيـة   ) .   ٧كما هو موضح بالخطوة رقم    ( الكأس  

نستطيع تحريكها بواسطة العصا عن طـريـق        ( النهائي  
  ).٨بالخطوة رقم  كما هو موضح) (تدخيله واخراجه

 

 دمية مهرج
 :الطلبات

قطعة قماش ملون، قطعة قماش بيضاء اللـون،         
كرة صغيرة، عصا، كاس بالستيك، خيط، غراء،       
مقص، أزرار أو قطع قطن ملونة، كلفة، شريـط         

 .ساتان، وورق مقوى
 :طريقة العمل

نقوم بطي القماش الملون ثم نقصه على شـكـل       
ـ  ) .   تي شيرت (  مـع  )   تي شيرت ( نثبت أطراف ال

بالخطـوة    كما هو موضح  ( بعض بواسطة الغراء    
 ).١رقم

اآلن، نحضر ورق مقوى ونقصه على شـكـل          
، ونضع )تي شيرت(الـ مستطيل، ثم نلّبس الورقه

كمـا  ( عليها أزرار أو قطن ملون بمثابة األزرار        
بعد ذلك، نـأخـذ     ) .   ٢بالخطوة رقم   هو موضح 

العصا ونثبت عليه الكرة الصغيرة بواسطة الغراء       
ثم نضع قطعة ) . ٣كما هو موضح بالخطوة رقم (

نقوم بربـطـهـا       القماش البيضاء على الكرة ثم    
كما هو مـوضـح      ( بالخيط لتصبح كانها رأس     

تـي  ( بإدخال الرأس بالـ  نقوم)   .   ٤بالخطوة رقم   
كمـا هـو     ( ونربط الساتان حول العنق     )   شيرت

نحضر كأس بالستـيـك   ). ٥موضح بالخطوة رقم 

 )٢(أفكار لصنع تاج ألميرتك الصغيرة 
نفس الفكرة مثل التاج األول غير أن التـزيـن    

اللماع وهذا الشكـل      يكون فقط بالورق الملون   
  الذي يجب تفصيله
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 كیفیة صنع أقنعة جمیلة
 :الطلبات

صحون ورقية ملونة، ورق شفاف، غراء، إكليل        
ملون، شرائط زينة، مقص، ستيكرات مختلفة،         

 .عصا
 :طريقة العمل

على الورق الشفاف ثم  نرسم الشكل المراد تنفيذه
ثم ). ١كما هو موضح بالخطوة رقم (على الصحن 

التصميم ونثبت اإلضافات  نقص الصحن على حسب
بعد ذلك، نثبت ) . ٢كما هو موضح بالخطوة رقم (

واإلستيكرات على القناع ونزينه  شرائط الزينة
وأخيراً، .  )٣كما هو موضح بالخطوة رقم (باإلكليل 

كما هو (نثبت العصا على طرف القناع بالغراء 
  ).٤موضح بالخطوة رقم 
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  تجارب ظريفة لألطفال  
وإن كانت بعضها ال تعجب األمهات وذلك ألن 
الطفل سيوسخ مرفقيه بعدها، لكن يمكنكم 

سيستمتع ). كلر ووتر(استعمال التالوين المائية 
الطريقة التعليمية والتي تنمي  الطفل بالتأكيد بهذه

  وطبعا ال يكون إال بمتابعتكم التوجيهية. مواهبه

دعي طفلك يرسم فروع الزهور باللون األخضر         
 .بواسطة مرفقيه كما في الصورة اليمنى         

دعي الورقة تنشف، ومن ثم اطلبي من طفلك          ثم 
أم يطبع براحة يده باللون األحمر الزهور فوق         
الفروع الخضراء لينتهي الشكل كما في الصورة        

 اليسرى وتنتهي المهمة بسالم

 )٣(أفكار لصنع تاج ألميرتك الصغيرة 
نقطع الورق المقوى بشكل طويل ونغلفه بورق 

ثم نأخذ شريط من ورق األلمنيوم طوله . ألمنيوم
  سنتيمتر و نقوم بلفه و نشكله٥متر و عرضه 

بعد ذلك نحكم إلصاقه على .  كما في الشكل  أمواج
 الورق المقوى المغطى باأللمنيوم بلصقه شريط آخر

و . من الورق المقوى و نضع فوقه كتاب ثقيل
 نحصل على التاج الموجود في الصورة الثانية

 فكرة للمحافظة على بقايا المجالت
أوراق   –غراء    –مقص  :  أألدوات المستخدمة   

المجالت أو باألصح بقايا       وطبعا  -أو دفتر   
تقص القصص مثالً وتلصق بالترتيب       .المجالت

في األوراق وهكذا إلى أن يصبح لدينا ملف كامل 
أو دفتر خاص بالقصص، وآخر خاص باألعمال       

وهكذا على األقل   .  الخ..  خر للطبخ     الفنية و 
 نحافظ على بعض المواضيع المهمة التي تنجوا      

بأعجوبة من مجالت األطفال وغير ذالك إنه         
 يستمتع في القص و اللصق ويحس أنه قد أنجز        

 .عمالً مفيداً
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  أفكار إلستخدام اللباد
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 علب البیض وأفكار من الطبیعة

 
 

 .لونیھما بلون مناسب وألصقیھما مع بعضھما بوسطة الصمغ. قصي خطین من كرتون البیض
قطع بأطوال  ت). pipe cleaner موجود في المكتبات(اقطعي أسالك معدنیة والتي تكون مغلفة بما یشبھ الوبر 

بسلك معدني بنفس اللون ) كما في الصورة(أدخلیھا في الكرتون وضعي في نھایة كل طرف قطنة ملونة .  مناسبة
زیني ما تبقى بخیوط لماعة من .  ثبتیھ جیدًا كما في الصورة وألصقي علیھ عینین.  الذي لونا بھ سطري الكرتون

 .قالجوانب ومن فو
 

 مت حبمد اهللا
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