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English Title: Toys from Throwaways: Boxes

صناعة األلعاب من املُهمالت: الصناديق
هل سبق لك أن رأيت طفًل يفك تغليف هدية، ثم يلعب بالصندوق واألغلفة أكرث من اللعبة؟ ليس من املستغرب 

أن يجد األطفال طرقًا للعب بالعديد من أنواع األدوات املنزلية التي قد تتخلص منها أو تهملها. ميكنك أن تكون لطيًفا 
مع البيئة وتشجع خيال طفلك يف سن ما قبل املدرسة من خلل إعادة تدوير الصناديق التي مل تعد بحاجة إليها )انظر معيار التعلم 

والتطوير املبكر يف إلينوي E.ECb.12(. اليك بعض االفكار للبدء. هناك احتامالت ال حرص لها!

تأكد عىل السالمة أوالً
تأكد من أن جميع املواد التي يستخدمها األطفال نظيفة وخالية من أدوات التثبيت الحادة أو الحواف الحادة. تجنب الصناديق 
التي تحتوي عىل طعام، مثل أوعية اللحوم. ورق التغليف أو أنابيب املناديل الورقية جيدة ولكن ألسباب صحية تجنب استخدام 

لفافات ورق التواليت.

البناء بالصناديق
استخدم أشكال وأحجام مختلفة من الصناديق للبناء. ناقش ما قد يرغب األطفال يف صنعه - روبوت، سيارة، منزل - ثم ساعدهم 

يف تحديد الصناديق التي سيحتاجون إليها. ميكن لصق الصناديق مًعا بالصمغ أو الرشيط الالصق ثم ميكن طالئها. ميكن لصق 
الصناديق الكبرية ذات النهايات املفتوحة مًعا من طرف إىل طرف إلنشاء أنفاق للزحف من خاللها. ميكن استخدام الصناديق 

الصغرية أو أنابيب الكرتون يف عمل أنفاق لسيارات اللعب.

جرب عمل قطار
اعمل مع طفلك عىل صنع قطار من الصناديق. الصناديق ذات األسطح املفتوحة، مثل صناديق األحذية، ستكون مناسبة لذلك. 

ميكن للشخص البالغ قطع الجزء العلوي من الصناديق املغلقة، مثل صناديق املناديل، إلنشاء جانب مفتوح. دع طفلك يُزين 
الصناديق بقصاصات الورق أو أقالم تحديد أو أقالم تلوين. اصنع ثقبًا يف نهايات كل صندوق، ثم اربط عربات القطار مًعا بخيوط 

الغزل. يستمتع األطفال الصغار مبلء الصناديق باملكعبات أو األلعاب، ثم سحب القطار معهم. أثناء حديثك معهم عن القطار، 
أدخل الكلامت واألصوات ذات الصلة. اقرتح عىل الطفل قراءة كتاب عن القطارات مًعا.

حّول صندوًقا كبريًا إىل شاشة تلفزيون
اقطع فتحة كبرية يف الصندوق وارسم عنارص التحكم. ضعه بحيث ميكن للطفل أن يقف خلفه مع إظهار رأسه عىل الشاشة. ميكن 
تلوين صندوق صغري ليصبح جهاز التحكم عن بعد. قد ترغب يف تقديم تقرير عن حالة الطقس أو قصة إخبارية عن حدث عائيل 

حدث مؤخرًا. قد يفضل طفلك استخدام دمية أو عروسة كمراسل.

اصنع بعض املوسيقى
ميكن أن يتحول أي صندوق أو حاوية إىل طبلة. ميكن لألطفال استخدام ملعقة خشبية كعطا طبلة، أو ميكنهم قرع الطبل 

بأيديهم. اصنع ُشخشيخة إلضافة املزيد من األصوات املوسيقية عن طريق وضع حبات خرز أو أزرار أو حىص أو فاصولياء مجففة 
داخل وعاء مغطى وقم بتثبيت الغطاء بإحكام. جرب آلة البانجو ذات األربطة املطاطية. قم مبد عدة أربطة مطاطية مختلفة 

عرب صندوق أحذية مفتوح. ميكنك أيًضا قص هذه األربطة من معصم قفاز مطاطي قديم. حاول تغيري عرض ومقدار الشد لهذه 
األربطة إلنتاج نغامت مختلفة.
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