
  ب ملحق

ِيمكنلعب   صنعھا كُ

َلعب تطوير تعىل تُساعد ُ  اللمسّحاسة و ينيدلا عاملسـ ا
ِيمكن َالخرز عمل كُ  .والبندق الثمارمن  والسالسل َ
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ّالطفلة التحكم ر ِّطوُحين ت
ِ، يمكنفي يديها أكثر  أن هاُ

َعمل السالسل في بدأ ت َ
  بنظم والعقود 

َالخرز على  َ  
 .حبلال

  
  
  
  

  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  
  
  
 

ــإذا اســتخدمت  ســتجد ، كخيال
ال حصر لها من لعب  اًأنواع

أنـــــــــت تـــــــــستطيع حيوانـــــــــات ال
.االستمتاع بصنعهاوأطفالك 

ِ  زغب       خشن     شائك      ٍّ  متلو   ناعم    ّمجعد   َ
 ّمتموجأو )  ّمغطى بالشعر     (   وناعم  )ّمشوك(

فل أن يلعب ِّستطيع الط ي
القرون في البندق وبإدخال 

 .ٕاإلناء واخراجها

ّ، علقةرضيعال ةلطفلل 
َالخرز من حلقة  حيث َ
ِيمكن الوصول إليها  هاُ
 .ٕامساكهاو

ِيمكن أن عدها  هُ ب
 .اّيتعلم تصنيفه

ِيمكــــــــــــــــــن  صــــــــــــــــــنعُ
بــــــــنظم "الثعــــــــابين"

ّوحبـــــــــــات ،البنـــــــــــدق
ْجــــــــــــــــوز البلــــــــــــــــوط َ،
،وأغطيــة الزجاجــات

موعـــــــــــــــــــةّأو أي مج
متـــــــــــــــــشابهة مـــــــــــــــــن

 .األشياء

ج  والمانثمرة 
الخضراء 
أي أو (الصغيرة 

شيء يخطر 
أغطية زجاجات .)على بالك

" ُشخليلة"لـالفول 
 ُالمجلجلةاألفعى 

لقرنف

 ّوزة بلوط

 خشبية 

ج

تنمو ثمار
ًبريا  )الپاپاتشه(ّ

كثيرة العقد أعواد 
  الپاپاتشهشجرةمن 

"القنافذ" ثمرة الجواسيما



ُلعب يمكن صنعھا  

يل  شخا لا َولعبَّل   ٔاالخرى الضوضاء ُ
 قرعال ةُشخليل
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)بوالبام (خيزرانالُشخليلة 
العلبة الصفيحُشخليلة 

      ةالبالستيكيالزجاجة  ةُشخليل

  

قرعة عن بحث ا
قرع (صغيرة 

 ّبري أو قرع
 ).شجرال

قطع فتحة ا
مستديرة في 

ّالجذع ونظف 
. اللحمةالبذور و

اتركها تجف 
 .ًجيدا

داخلها َضع 
حجرين أو 
ر ثالثة أحجا
ًأو بندقا صغيرة، 

 اًأجسامأو 
 .أخرى

ابحث عن عصا 
. في حجم الفتحة

الفتحة كانت إذا 
هذا ِّرفع كبيرة، 

.العصامن جزء ال

.صق هناا

لتقوية القرعة 
وتجميلها، 

 اًصمغاخلط 
أبيض 
ونشارة 
ّوسد خشب، 
هنا، الفتحة 
جفاف َوبعد 

الصمغ، 
صنفرها 

 .ًجيدا

ّلونها بألوان 
 .جميلة

ل

ا العصصق ا ل
 .في القرعة

 ّزجاجة بالستيكية شفافة

 خشبمن العود 

من زجاجةحلقات  
بالستيكية، خيزران أو 

 .ما شابه ذلك

ّيمكن لف الحلقة  ِ ُ
أو القماش من باألشرطة 

الكاوتش الداخلي لدراجة 
 .لتمكين مسكها

من شرائط مقطوعة 
 ذات زجاجة بالستيكية

، أحجار ألوان مختلفة
 .لخإّملونة، بندق، 

 شكل بسيط
 ادةسد
أو 
 بمقبض فلينة

 ُشخليلة قرن البقرة 

ِّحفف(ّشذب  َ (
 .ّالحواف الخشنة

من  سدادة هاَضع في
ورق الالخشب أو 

 .)الكرتون (ّالمقوى

نشارة ّسدها بخليط من ّم ث
الخشب والصمغ األبيض، 

ِجبس (المصيص أو 
 .)التجبير

 صمغ
خشب شارة

السطح ّنعم 
 .ّجفي تركهاو

ن
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ع منزلية يةموسيقمل أدوات أفكار ل

ّرق (ّفَد بذورداخلها  باتقرع ِ( 

 أغطية
علب 
 حصفي

 )جلجلةمأجراس (صاجات 

ح   علب صفيأغطية

 الخشب الصلبألواح سائبة من   أفريقيإكسيليفون

 خشبمن ال (اتجاّصن
 .) الطقطقة بهابغرض

ل جلجلةمجراس  خشبمن ا نعودا  أ

الهادئة) شيخةالشخ( ُّالشخليلة 

علبة صفيح أو استعمل 
زجاجة صغيرة بداخلها 

 ...حجارة صغيرة

ستعمل اَأو ...
ن يجرس

 .نيصغير

 ةقماشّقص 
 ةّ ملونةناعم

هذا ب) فانيال(
 .الشكل

على هيئة  هاّخيط
ها على قلباّربع وم

 . ظهرها

ضع العلبة أو 
ألجراس في 

لمربع القماشي 
ِاحش حولها و

قطن أو القطن 
اّخيطه. سفنجإل

ا
ا

ب
 ا

 .إلغالقها

  قطن 

دمية ارسم 
 تينِقطععلى 
القماش من 

 .اَّوقصهم

ّخيط 
الدميتين 

 .ًمعا

اترك 
فتحة 
 .صغيرة

 ىعلالدمية اقلب 
 . ظهرها

ًضع أجراس لة ُ صغيرة أو شخلياَ
قطن أو بال هاِحشاداخل وبال
 .إلغالقها هاّسفنج وخيطاإل

)عروسة(ُعلى هيئة دمية خليلةُش 

 أو وجهّطرز ال
ا .رسم عليه

خ     الحيوانيةاليلَّشال      على هيئة كرةُشخليلة     
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ُاالواتد او إادخال ٔالعاب  مل ٔ تحاتيف  كعباتٔ بةلفا نا سـ ا َّ مل
في الطفل كذلك تساعد ". يدلمع اعين توافق ال"يد والتحكم في الُتساعد هذه األلعاب على تطوير   

َتعلم مقارنة األحجام،  َ َ ُ  .األلوانشكال، وواألّ
 
  
  

ِيمكن  صنعها ُ
.ّبالطريقة نفسها

قص ثالث قطع 
 ...من لون واحد

قطع ثالث و... 
 .لون آخرمن 

عدا فتحة ً معا مااّخيطه 
اهِحشا وهااقلب. غيرة  ص

في غطاء اثقب فتحة 
 .هاوقاع العلبة

 اً، أحجاراتزجاجأغطية َضع 
 .داخلفي ال. لخإ...صغيرة، 

في السلك الصلب من حلقة ّمرر 
العقدة الفتحتين بحيث تكون 

 .داخل العلبة

 خيزرانلة من الَجَع       ل ًر صوتا  ة تصدَجَع      

 اقطع هنا

من فتحات في قطعة اثقب   
) أسافين( اًأوتادواقطع الخشب 

 .أألشجارمن فروع 

َعندك  وتاد اضغط األ). ِ
ّالمبتل، في الجبس ) األسافين(
 .بعد جفاف الجبسأخرجها و

َِأو يمكن  قطع فتحات كُ
 . في صندوق كرتون

ألوتاد، عمل ال
، استعمال الزجاجات

ّورق المقوى الطبقة إضافية من الصق 
 .من أعلى يالقاس

َ، قطع األنابيب المهملة ، ّالمقشاتَمقابض من ِ
 . أو ما شابه ذلك-) البراغي( الصواميل

ّبصب اإلسمنت" أحجامصندوق "صنع اَأو     والمصيص َ
من ًمكبوسا  اًصنع صندوقاأو . قالبالصلصال في أو 

خ كانإذا  الجيرو(بالرمل لوط المطين الأو البهائم روث 
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ب 

ّمسلية جعلها ا ُ
َبوضع وجه 

َّمكعبعلى ال ُ 
 .العلوي

ُيمكن  ِ نحت ُ
َّمكعباتال ُ 

شجرة من 
 .رفيعة

  
  
 
 
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 
 

ًأيضا ألعااصنع  ُ تساعد الطفلاً
في الدوران حركة على تطوير 

 .معصميهيديه و

 أفكار أخرى

َّمكع  أشكال على األوتاد              لبناء برج على األوتاد باتُ

ألوان ّلونها ب
 .زاهية

عن ّيتعلم األطفال األشكال بهذه 
 حجاماألشكال، وواألاأللوان، 
 .المماثلة

قرعمن السيارة سباق 

للزينةول   ف

للجريط   ّخ

أو  من الخشب، ةمصنوع
ورق الطين، أو طبقات ال

 .ّالمقوى

َّمكعب  بناءال اتُ


