
أنشطة ألوقات االنتظار: األعامل الفنية!
دامئًا ما يحدث األمر ويتكرر! عندما تقيض مشواًرا مع أطفالك، وفجأة تجد نفسك عالًقا منتظًرا - يف إشارة املرور أو 

العيادة أو طابور الكاشري باملتجر. والكثري من اآلباء واألمهات يرون أن أنشطة التعلم املرح تساعد يف تصبري األطفال يف 
أوقات االنتظار.

هل تريد أن تشغل طفلك بنشاط إبداعي يف أوقات االنتظار؟ هذه األنشطة تنشط التعبري اإلبداعي لدى األطفال ويف نفس الوقت تنمي 
لديهم املهارات الحركية الدقيقة.

رؤية األعامل الفنية
ابدأ الحديث مع طفلك عن األعامل الفنية التي ترونها بأرجاء املكان: كالجداريات واللوحات اإلعالنية وصور املجالت وبراويز 

األعامل املطبوعة. اسأله مثاًل: »ما الذي يدور يف هذه الصورة؟« وميكنك أن تناقشه يف عنارص تصميم من التصميامت التي ترونها - 
مثل الخط البُعدي والرتكيبة واللون والشكل ودرجة تعتيم اللون واملساحة.

فن الرسم
بعض األرس ال تخرج من املنزل إال ومعها ورق وأقالم ألوان. ميكن أيًضا أخذ لوحة رسم أو كتابة صغرية. وكذلك تطبيقات رسم 

األطفال عىل األجهزة اإللكرتونية املحمولة. ميكنك أن تجرب أنت وطفلك كثريًا من أنواع الرسم. استخدم ألوان وأدوات رسم 
متنوعة. )ولكن تذكر أن األطفال املعرضني لدوار الحركة ينصح بعدم مامرستهم للرسم أثناء ركوب املركبات.(

• الرسم من الذاكرة: تحدث مع طفلك عن يشء فعلتامه مًعا من قبل. ثم يرسم كل منكام صورة عام تتذكراه.	
• رسم األشياء الخيالية: مثل التنانني والعاملقة والصخور الناطقة - كلها أشياء من وحي الخيال. ارسام مخلوقات خيالية أو مشاهد 	

خيالية، واحكيا عنها قصًصا.
• الرسم باملالحظة: يأخذ كل واحد دوره يف البحث باألرجاء عن أشياء ميكن رسمها - كبرية كاملنازل أو صغرية كالزبيب. ارسام ما 	

ترياه بالضبط وليس شيئًا آخر. وعند االنتهاء قوما مبقارنة الرسم. فقد يالحظ الطفل مثاًل شيئًا فاتك يف الرسم.
• الرسم التعاوين: ارسام إطار وجه برشي، ثم ليأخذ كل دوره يف رسم املالمح: فمثاًل يرسم أحدكام الفم، واآلخر يرسم األنف، 	

وهكذا دواليك. ثم ارسام منزاًل أو مشهًدا للشارع مثاًل.
• صور االهتزازات: إذا كنت يف مركبة متحركة، امسك قلم جاف أو ماركر وثبت سنه عىل ورقة - ثبته بخفة ولكن مبا يكفي ليرتك 	

عالمة. ستتحرك يدك حركة خفيفة بسبب اهتزاز املركبة. بعد دقيقة أو دقيقتني، انظر ما الشكل الذي ارتسم. ثم بدل اللون 
وارسم مجدًدا عىل نفس الورقة.

صناعة األعامل الفنية
ُصنع النامذج وملصقات الصور املجمعة والتصميامت الثالثية األبعاد صعبة ولكنها ممتعة.

• استخدم امللصقات والطوابع وقوالب اإلستنسل لتسهيل صناعة النامذج أو عمل التصميامت عىل الورق.	
• شف الرسم باأللوان عىل األسطح املحيطة بكام متكن طفلك من استكشاف ملمس األسطح.	
• دع طفلك يجرب تصميم األشكال الثالثية األبعاد، حتى وهو مبقعد السيارة. أو ميكنه عمل منحوتات بالخيوط الشمعية، أو 	

أعواد تنظيف الغليون، أو األغراض »امللقاة« النظيفة.
• ماذا لو نسيت أغراض الرسم؟ ارسم عىل الهواء »رسومات« بأصابعك أو يرسم كل منكام عىل ظهر يد اآلخر.	
• ميكنك أن تطلب من املكتبة كتبًا عن فن األوريغامي، ومنحوتات األغراض امللقاة، وكروشيه األصابع، وغريها من األنشطة الفنية 	

والحرفية.
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