
  

 
 الطالء مع الملح 

 
 1أجزاء متساوية من الملح والدقيق والماء (على سبيل المثال: 

كوب ملح) ، خفقت مًعا ، أضف  1كوب دقيق ،  1كوب ماء ، 
تلوين الطعام أو الطالء المعتدل. وضع خليط الطالء في زجاجات 

الضغط إذا كانت متاحة، أو أكياس بالستيكية مع قطع حفرة في 
نهاية المطاف، أو بالتنقيط على الورق باستخدام ملعقة. لديهم 
ما يكفي من العناصر بحيث يكون كل طفل المواد الخاصة بهم 
ومساحة العمل. النظر في استخدام مختلف من المواد للطالء 

على بدال من الورق مثل: إعادة تدويرها من الورق المقوى، 
 .cardstockلوحات الورق، رغوة، أو 

  
-https://artfulparent.com/salt-puffy : المدونة مع الفيديو

paint/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طالء شجرة الشتاء باستخدام 
  االصبع 

 ورقة من الورق األزرق
 الطالء األبيض غير السامة / فينجراينت

  القلم في اللون األسود أو الطالء األسود وفرشاة
يمكنك استخدام ورقة مع أي لون، ولكن ورقة زرقاء يعمل حقا 

 أفضل لخلق مشهد الشتاء.
ستحتاج أيضا قلم رصاص باللون األسود لرسم الشجرة (أو يمكنك 

جعل أطفالك طباعة اليد بدال من رسم الشجرة) ، وبعض األلوان 
 تلميح لجعل الثلج. - Qالبيضاء و

يمكن لألطفال استخدام مواد اللوحة األخرى: فرش اإلسفنج 
(شكل الدائرة)، الدبابيس، دبابيس المالبس مع الصوف القطني 

عليها، الطوابع أو مجموعة متنوعة من المواد األخرى لجعل الثلج. 
 لكن األصابع 

دائما متعة، كما الحصول على الفوضى مع الفن الخاص بك هو 
  أفضل.

-https://www.easypeasyandfun.com/winter-tree  بلوق:
finger-painting/ 

 
 

 مطبوعات قطع ملفات تعريف االرتباط الشتوية
ما ستحتاج: قطع ملفات تعريف االرتباط، والطالء، والورق، 

 لوحات الورق أو لوحة أخرى / علبة لعقد الطالء
 النظر في إعطاء كل طفل المواد الخاصة بهم:

 ) تراجع قطع الكعكة في الطالء1
 ) مكان على الورق2
) اضغط ألسفل ثم التقاط من الورق للكشف عن 3

  الطباعة
-https://stayathomeeducator.com/winter-cookie-cutter : بلوق

art/ 

 

 
 الغراء مقاومة

: الغراء األبيض، زجاجات ضغط أو فرش الطالء، المواد
 والطالء، ورقة

) وسوف تكون الخطوة األولى لجعل التصاميم على ورقة 1
 اللوحة مع الغراء، واسمحوا الجافة بين عشية وضحاها

) في اليوم التالي توفير الطالء لألطفال على الطالء اآلن 2
 على / أكثر من لوحات الغراء.

  
-https://www.funlittles.com/art-activities-kids-glue-resist : بلوق

art/ 
//:https  فكرة مماثلة الشمع مقاومة والطالء، والفيديو

youtu.be/01hFGaAvaok 

 الفن في فصل الشتاء

 عملية الفن! 
 يركز فن العملية على الخبرة وعلى استكشاف التقنيات واألدوات والمواد!

 اقرأ المزيد عن ماهية عملية الفن وكيف يفيد األطفال هنا: 
 كيف تدعم التجارب الفنية التي تركز على العمليات مرحلة ما قبل المدرسة


