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عجينة الملح
سنقوم بإعدا ِد َ
األدوار الخيالية!
بعض
ب
ِ
طعام التظا ُهر الذي يُمكنك إستخدا ُمه ِللع ِ
ُ
َ
عجينة كافية ِلثالث ِة أطفال
الوصفة تَصن ُع َ
هذه َ
سوف تحتا ُج الى:
َ
ُمل ِون ال َ
الصغار
آمن لألطفال ِ
طعام أو ِطالءٍ ٍ
كوب دقيق
ُ
كوب ملح
½ ُ
½ َملعقة طعام ِمن زيت ال َ
طهي
كوب ماء
½ ُ
ِوعاء

بالماء والزيت،
ت ِمن ُمل ِون الطعام
إمزج بضع قَطرا ٍ
ِ
ِ
واخلطه تدريجيًا مع الدقيق والملح (استخدم السائِل بتأنى  -يُمكنك دائ ًما إضافة ال َمزيد
إذا ِلزم األمر!).
الماء إذا كان
إعجن ال َعجين .أضف القليل ِمن الدقيق إذا كان لز ًجا جدًا ،أو القليل ِمن
ِ
متفتتًا جدًا.
حب األطفال خل َ
كيس ذو
ط ال َعجين! إذا ُكنت قلقًا
يُ ُ
بشأن الفوضى ،فضع ال ُمكونات في ٍ
ِ
تمتزج.
قف ٍل بسحاب حتى يتمكن األطفال ِمن "تلطيفها" حتى ِ
دوم لفتر ٍة أطول قليالً ،لكنه
يُمكنك االحتفاظ بالمزيجِ في الثالج ِة إذا ُكنت تريد أن َي َ
ت بعد فترة.
سيميل إلى التفت ُ ِ
القواطع واستمتع!
صحب ِة األطفال ،الدبابيس ،الطوابع،
ِ
أضف ب ُ
(نصيحة  -هذا يعمل بشك ٍل جي ِد في صواني ال ُكرسي ال ُمرتفع!)

ت الكب كيك،
َحاول صنع أط ِعمة ُمختلفة ِمن عجينتك .بإمكانِك أن تُحاول صنع كعكا ِ
سجق طويل لتجعيده
إصنع ُكرة ِمن العجين بحجم علبة كعكة ال َكب كيك ثم اطهي ُ
وبوجود أيسينج في األعلى .استخدم قطرة ماء قليلة لربط األجزاء المختلفة م ًعا.

يُمكنك ُمحاولة صنع ُمعجنات ُمختلفة ،مثل هذه الكعكة المثلجة! أو ُربما حاول صنع
شريحة بيتزا ،وطرح العجين وقص مثلثًا للقاعدة ثم أضف قطعة رقيقة ِمن الجبن
وكذلك دوائر وأشكال أصغر لإلضافات!

لتصلُب إبداعاتك ،اخبز في الفرن ل ُمدة
ساعتين عند عالمة الغاز  .2-1ب ُمجرد أن
وتبرد ،يُمكنك ِطالء نماذجك
تتصلب
ُ
واستخدامها في مقهى ل ِلعب األدوار.

إذا ُكنت ترغب في ِحماية النماذج ،يُمكنك تغليف طعام اللعب ب ِغراء ))PVAإليك
بعض األمثلة التي يُمكنك تجربتها!

تفكير القرد
إلنشاء قرد التفكير الخاص بك!
وقص وإستخدم دبوس
ارسم في وجهك ول ِون
ِ
ّ

اصنع رأس بيكسل خاص بك
ج إليه ؛
ما الذى ستحتا ُ
• قلم
• َمقص
• َمسطرة
• ورق ُملون أو ِطالء

بإستخدام ال َمسطرة وقلم الرصاص ،قُم بتقسيم
1
ِ
الصندوق إلى ُمربعات

بطالء أو تجميع
 2قم
ِ
كل ُمربع لعم ِل نُسخة
بكسِل لك

 3يُمكنك قطع ثقوب العين إذا أردت وقطعة
اإلسفنج في لداخل ستُساعد على إبقائها
على رأ ِسك .ارتديه وقُم ب ُممازح ِة عائلتك!

والوصل
قِناع الخلط
ِ

سوف تحتاج الى:
قطعة واحدة كبيرة من الورق العادى أو الورق ال ُمقوى ،قُم بقط ِعها على شك ِل وجه لقاعدة لقناعك.
 قصاصات من الورق أو الكرت أو ال ِقماش ،قُم بقط ِعها بأشكا ٍل ُمختلف ٍة الستخدامها في
ميزاتك.
 مقص
ِغراء /سواء كان بلُو -تك أو شريط

انظر إلى وجهك في المرآة ،أو اجعلك تكبر حتى تتمكن من إلقاء نظرة جيدة
وجوههم! انظر إلى شكل عيونهم وأنفهم وفمهم وأذنيهم وأين هم
على
ُ
ُمتواجدون على الوجه.
أمامك .اآلن من أجل الجزء ال ُممتع!
خذ قاعدة القناع وضعه في ِ
إلعب الغطس المح ُ
ظوظ مع األشكال الخردة ال ُمقطعه  -ال تطل! اسحب
كل مرةٍ ِمن كومة شكل الخردة حتى ي ُكون لديك ما
قطعة واحدة في ِ
يكفي للعيُون واألنف والفم واألذنين.

انظر كيف تغير َموضع أو شك ِل العيون والفم يُم ِكن أن يجع َل ِقناعك
يبد ُو غاضبًا ،سعيداً ،حزينا ً و ُمربكا ً!
جرب إضافة ال َمزيد ِمن ال ِقطع إلعطاء قناعك ُك ٍل ِمن الحاجبين
واألنف والخدين وال ُجفون! ما الميزات األخرى التي يُمكنك إضافتها؟
•حاول استخدام أنواع ُمختلفة ِمن الورق أو الكرت وأشكال الطبقات
إلضفاء نسيج.
عندما تكون سعيدًا بقناع الغراء ،يتم لصق القطع في َمكانها .أو
إستخدم بلو -تِك أو شريط وا ِشى الذي تقوم بفصله وإعادة لصقه
وتكرارا!
مرارا
لتغيير قِناعك
ً
ً

صديق!
اصنع قناع مع َ

ح ّ ِول القناع إلى لعبة مع شخص آخر عن طريق
أخذه بدوره الختيار األشكال ،بحيث تقوم بعم ِل
أقنعت ِا ُكم م ًعا! حاول تبديل األقنعة مع بعض ُكم
الميزات
البعض في منتصف الطريق ل َمعرف ِة ِ
األخرى التي يُمكنك إضافتها! يُمكن أن يكون من

لبيت هو…
كرتون
مشروع إنشاء
ُ
ُ

اما ستحتا ُجه هو:
ورق بحجم ، A4
قلم،
صناديق كرتونية قديمة،
بطاقة كرت بُنية خردة أخرى،
غراء نوع ،pva
مقص،
سكين يدوية (إشراف الكبار أمر
إختيارى)

الطوب و ُمونة اإلسمنت .الناس
بكثير ِمن
يُمك ُن أن ت ُكون فِكرة ال َمنزل أكثر
ٍ
ُ
نقوم بها؟ ؟؟؟ المشي؟ الشجرة؟ الثلج في تلك السنة؟ طعم ُمربى
الذين نعرفهم؟ األشياء التي ُ
الفراولة على الخبز ال ُمحمص في الصباح؟ يُمكن أن ي ُكونَ المنزل اآلن أو الماضي أو
سنقوم ببنا ِء فكر ِتنا عن
المشروع
ال ُمستقبل .يُمكن أن ت ُكونَ أحالم أو حقيقة .في هذا
ُ
ُ
المنزل ،وجمعِ ال َمشاعر والذاكرة والخيال معًا إلنشاء هيكل
يكون بمثاب ِة نحن أنفسنا حقًا...
ُ

يجب القيام به
ما
ُ
المنزل
ال ُخطوة األولى :إستخدِام بداية
ِ
الرئيسية وهى  ...ضع قائمة باألشياء
واألما ِكن التي تعتقد أنها تُمثِل منزل

منزلك .يُمكن أن
الخطوة الثانية :قُم ِب ٍ
رسم ِل ِ
ي ُكون هذا واقعيًا ،ليس كما تُريد!

ال ُخطوة الثالثة :إستخدم الرسم الخاص
الورق
بك كتصميم ِ
لبناء منز ِلك ِمن َ
ال ُمقوى.

صائح ال ُمفيدة:
إليك بعض الن َ
استخدم صند ُوق صغير ،سي ُكون ِمن األسهل إضافة التفاصيل إليه.
صندوق كدا ِعم ِلسق ِفك.
يُمكنك استخدام ِغطاء ال َ

ال ُخطوة الرابعة.
منزلك.
أضف التفاصيل إلى ِ
ِسلك

 إطار النا ِفذة
 إيريال هوائي
 حائط

قص شرائط طويلة
ِمن الكرت ثم
قطعها إلى
ثُم ِ
الطوب أو البالط
شك ِل
ُ

دران تبد ُو واقعية
يُمكنك لص ِقها لجع ِل ال ُج َ
يُمكنك إضافة أشيَاء وأشخاص ِمن ِخالل
إنشاء ُمجسمات ُمصغره وا ِقفه
ِ

أضف أشياء ِمن خيا ِلك! ُربما ي ُكون
ِ
تحت
منزلك في شجرةٍ أو على الق َمر ،أو
َ
ُ
الهوبيت ِمن فيلم لُ ُورد أف ذه
ِ
األرض ِمثل ُ
ِرينج! )!ُ )Lord of the Ringsربما
(زيبالين) ِمن
يكون لديك خط التنقُل ِ
ُ
نومك إلى ِبرك ِة السباحة أو ُربما
غرفة ِ
صوفًا بال َحصى ِمثل
ي ُكون
َ
منزلك َمر ُ
الجحر فى فيلم هارى بُوتر )Harry
)Potter

أخرى ،كقري ٍة بأك َم ِلها أو غابة!
لماذا ال تستخدم ال َمهارات التي تعلمتَها
ِ
إلنشاء هياكل َ

سرية
منازل صغيرة ِ
ما يُمكنك استخدامه....
فارغ

َ
صندوق ِ
المرحاض أو الفلين
 لفات
ِ
صات ،دِهانات

ِغراء ،مق َ
 أو أقالم تلوين
ِقصاصات ال ِقماش ،ال َمجالت القديمة،

صور

ِبطاقَات التهنئةُ ،

إختر صند ُوقك.
صغير.
منزلك ال َ
سيُش ِك ُل ذلك قاعدة ً ِل ِ
صغير ِسريًا،
منز َ
لك ال َ
إذا ُكنت تُريد أن ي ُكونَ ِ
فابحث عن صند ُوق يُمكنك إغالقه.
سيكون منزلُك على شك ِل منز ٍل ُمربعٍ ،أو بيت
هل
ُ
ب ،أو قل َعة؟
شجرة ،أو قار ٍ
صندوقِك على
ؤثر شكل أو َحجم َ
كيف يُمكن أن يُ َ
شك ِل منزلك؟
إستخدم الدهانات أو قصاصات القماش أو ورق
ِ
صغير.
التغليف القديم
لتزيين ِ
داخل َمنزلك ال َ
ِ

ك ّ ِون عائلتك أو أصدقائك
يُمكنك إستخدام لفات المرحاض ،والفلين أو حتى
مشا ِبك الغسيل كقاعدة ِلعائلتك .إستخدم األقالم أو
صور القديمة لتُعطيهم
صور ِمن ال َمجالت أو ال ُ
ال ُ
الوجوه.
ُ




ما هي قصات الشعر التي ستعطيها لعائلتك؟
صوف القطني ،والغزل ،وحتى قِطع
استخدم ال ُ
شعرا فَريدًا.
ال ِعشب إلعطاء ال َجميع
ً
ال تنس َحيواناتك األليفة! لجعل آذان ال ِقطط
صور ،نحن نقُو ُم بطو ِي ِه في
ُمدببة في هذه ال ُ
ب الكرتون .هذا يعم ُل
ِ
الجزء العلوي ِمن أنابي ِ
ت
بشك ٍل جي ٍد ل ِلكالب أيضا! ما الحيوانا ِ
صن ِعها؟
األخرى التي يُمكنك َ

إجعلها فَريدة!
صحون
يُمكنك اآلن إضافة األثاث واألكواب وال ُ
واألشجار والنباتات وحتى الجيران ال ُمجاورين!
ضا تزيين ال ُجزء
تذكر ،يُمكنك أي ً
الخارجي ِمن منز ِلك
منزلك الصغير
ال ُمصغر! إنه
َ
ويُمكنك أن تقرر كيف تزينه
وكيف تريد أن ت ُكون شاذا ً وذو
أشجارا
إبداعٍ ،لذا إذا كنت تريد
ً
ً
منزال لكلبك األليف
مجنونة أو
فقط ،إذن إفعل ذلك!

ضاء
خوذة الف َ

صنعِ خوذة رائد الفضاء الخاصة بك ستحتا ُج الى؛
ل ُ









بالون أو صندوق
صمغ
جريدة أو أورق خرابيش
مقص
فراشى
قوارير وأغطية بالستيكية
الصق
شريط ِ
رقائق القصدير أو طالء

ال ُخطوة األولى .ابدأ بصنع قاعدة للخوذة
الخاصة بك ،يُمكنك صنع قاعدة عجينة
بشرائطٍ ِمن
ورقية عن طريق تغطية بالُون َ
بخلط القلي ِل ِمن
صمغ ،أو حتى
ِ
الجريده وال َ
الدقيق والماء لعم ِل العجينة .أو إذا ُكنت
األمر أسهل ،إستخدِم
تُريد أن تجع َل
َ
الورق ال ُمقوى!
ُ
صندوق ِمن َ

ب في ال ُجزء
ال ُخطوة الثانية .قُم بقطعِ ثق ٍ
سفلي ِمن قا ِعدتك بحيث يُمكن لرأ ِسك أن
ال ُ
ج إلى عم ِل ثقب
يد ُخ َل ِمن ِخالله ،قد تحتا ُ
والقيام بتعديله حتى يُنا ِسب رأسك ِمن ِخالله،
صندوقًا ،ما عليك سوى
أو إذا كنت تستخدم ُ
صندوق.
استخدام الطرف ال َمفتوح ِمن ال َ
ُممكن أن ُ
تزور

زء
ال ُخطوة الثالثة .بعد ذلك قُم بقطعِ نا ِفذة في ال ُج ِ
األماِمي ِمن قاعدة خوذتك حتى تت َمكنَ ِمن
ج إلى
الرؤية ِمن األمام ،قد تحتا ُ
ٍ
ُ
شخص بالغٍ
لل ُمساعدة في هذا ال ُجزء!

الخطوة الرابعة .اآلن بعد أن أصبحت الخوذة ذات
شك ٍل أساسي ،يُمكنك البدء في تزيين الخوذة.
باستخدام أغطية بالستيكية قديمة ،أوانِي زبادي ،أو
أي شيءٍ يُمكنك العُثور عليه في إعادة التدوير ،أو
ق األجزاء الخاصة بك على القاعدة
ال ِغراء ،أو لص ِ
لألزرار وال َمفاتيحِ واأللواح.

ق أو المزيد ِمن شرائحِ الورق الخرابيش والصمغ
قُم بتغطية األجزاء البالستيكية بشريطٍ الص ٍ
ب طالء البالستيك ألن الطالء
بحيث يُمكنك ِ
الطالء أو الرسم على ال ُجزء النهائيِ .من الصع ِ
سهول ٍة شديدةٍ ،لذا فإن تغطية تلك األجزاء في الورق
"يبقى" فوق البالستيك ويُمكن أن
يتقشر ب ُ
َ
تسا ِعدك على تزيينها ِخالل ال َمرحل ِة التالية.

بإستخدام
الخطوة الخامسة.
ِ
ق القصدير
ال ِغراء ،قُم بلصق ور ِ
على خوذتِك لل ُحصو ِل على
ورسم
الطالء
َمظهر َمعدني ،أو ِ
ِ
ان التي إخترتها.
األلو ِ
َ

ت
ضاء  -ما هي ال ُمغامرا ِ
اآلن ،ضعها على رأسك وتظاهر بأنك شخص فضاء عائم فِي الفَ ِ
تزور؟
التي يُمكن أن ت ُكون لديك؟ إلى أين يُمكنك أن تذهب و َمن قد ُ

صاروخ بتصميم ِمن ال ُخردة
ُ
سوف تحتاج الى









خرده  -تغليف ِمن الكرت والبطاقات
والبالستيكيه ،وصناديق رقائق القمح (السيريل)
المرحاضُ ،
والزجاجات وما إلى ذلك.
 ،ولفة ِ
شريط الصق
مقص
قلم حبر أو قلم رصاص
مسطرة
(إختيارى ُمسدس ال ِغراءَ ،ورق قصدير،
دِهانات)

صاروخ الصند ُوق








إقطع

إتبع الدليل لعم ِل القالب
بقياس عالمات التبويب والشقُوق ب ِعناية!
قُم
ِ
بقص ِست قِطع.
قُم ِ
قُم بالتجميع عن طريق وضعِ عالمات التبويب
ق والشَريط معًا ،بد ًءا ِمن ال ُمنتصف.
في الشُقو ِ
إستخدم َمخيلتك!!
إضافة نوافذ وأبواب تح ُكم.
ِ
العُمر +7

القاروره
صاروخ
ُ
العُمر

القاروره
صاروخ
ُ
القاروره البالستيكية
ال ُخطوة األولى .إقطع قاعدة
ُ
الكبيرة
ال ُخطوة الثانية .قُم بتجميعِ أربع ِة لفات ِمرحاض أو
ملفوفة.
بطاقة ُ
القاروره والشريط الى
ال ُخطوة الثالثة .إدفع لفات في
ُ
األسفل.
ال ُخطوة الرابعة .إصنع القالب ،وإقطع أربعة بطاقات
للن ُموذج (الهيكل).
ال ُخطوة الخامسة .قُم بطي عالمات التبويب في
اتجاهين ُمتعاكسين
ِ

ن ُموذج
إقطع

القاروره
ال ُخطوة السادسة .إلصق على جانبي
ُ
أضف ميزاتك الخاصة
ِ

…إنطالق!

ورشة عمل مانداال
تحدةٍ فى
الرموز ال ُمرتبة في
دوائر ٌم ِ
كلمة مانداال هي سنسكريتية الدائرة .المانداال هي نمط ِمن ُ
ٍ
ال َمركز .تاريخيا ،يتم استخدا ُمها ك ُمرشدين ُروحانيين وخرائط ذهنية وتمثيل للكون أو السماء
أو اإلله وكشك ٍل ِمن أشكال التأمل .كل واحد فريد وال يُوجد شيء إس ُمه خطأ .في ورشة العمل
إلنشاء َمانداال خاصة بنا.
إنطالق
الرسم ال ِتلقائي
هذه سنستخدم تقنيات
ِ
إلستخدامها كنُقطة ِ
ِ
ِ

ماذا ستحتاج الى؟
 الورق
 حبر أسود ِ /طالء
 فرشاة أو قلم حبر أو عصا!
 قلم رصاص
 بُوصلة (اختياري)
َمسطرة

 قلم أسود رفيع

الخطوة األولى
أوالً سنقوم بوضع بعض العالمات .يُمكنك استخدام فرشاة وحبر ،أو ِطالء ،أو حتى إنشاء
بإستخدام عصا حادة وربط مواد مختلفة لوضعِ عالماتك .جعل سلسلة
أداتك الخاصة للعم ِل
ِ
أفكارك بالتجول.
ت على الورق بينما تسمح لك
من العالما ِ
ُ

ت أي شيء ما عدا
يُمكن أن ت ُكون ال َعالما ِ
ال ُمحاولة والتجربة
أنواع ُمختلفة ِمن العالمات أثناء التفكير في
أشياء ُمختلفة.

يمكنك إنشاء العديد من هذه اللوحات
التجريدية

كما تريد .
الخطوة الثانية
الرموز
ألق نظرة على لوحاتك وحدد بعض ُ
إستخدامها في َمانداال
التي ترغب في
ِ

الخطوه الثالثة

اآلن دعنا نُنشئ هيكل مانداال الخاص بك .إرسم حلقات ُمتحدة ال َمركز على قطعة ُمربعة ِمن
الورق .يُمكن أن يكون لديك العديد من الحلقات كما تشاء ويُمكن أن تكون جميع األحجام
المختلفة .اآلن قسم حلقاتك إلى أقسام ُمتساوية .سيُساعد ذلك على إبقا ِء أنماطك ُموحدة.
ال ُخطوة الرابعة
الرموز التي قمت
بد ًءا ِمن ال ُمنتصف ،امأل كل دائرة بنمطٍ ِمن إختيارك .يُمكنك إلستخدام بعض ُ
بإنشائها سابقًا ،وإضافة المزيد كلما تقدمت وحتى إضافة التصميمات التصويرية .كل شيء
على ما يُرام طالما

أشكال مانداال
لَ ِون في شكل مانداال أدناه.
يُمكنك جعلها تبدو واقعية باستخدام األلوان التي تجدَها في الطبيعة ،أو َجعلها رائعة وفريده
باستخدام األلوان واألنماط الزاهية ِمن خيالك! ابدأ اآلن في صن ِعها لك عن طريق ترتيب
شرائح ِمن الفاكهة وال ُخضروات ،أو ُ
تكررة.
الزهور واألوراق ِلعم ِل دائرةٍ ِمن األنماط ال ُم ِ
لرؤية ال ِنصف اآلخر!
حاول إكمال ِنصف دائرة ورفع مرآة ُ

