
 استحداث مواد
 

 .استحداث مىاد للحفاظ على البيئة -:اسم الموضوع

 

- :األهداف

القددددددى  علدددددى ععددددداد  تودددددني  ىاسدددددتالماي مدددددىاد لسدددددنا بحا دددددة لودددددا  حتيا دددددا   -1

 .أخىى

 .تنمية عحساس األطفاي بأهمية نظافة البيئة -2

 .خلق ىىح اإلبداع لدى الطفي -3

 .تىبية حب ا ستطالع لدى الطفي -4

 

- :الموضوع

 

لددددددل  الغددددددلا  ىالتىبددددددة ا الميددددددا ، مددددددن تلددددددىث الوددددددىا ، ،تلددددددىث بوددددددىى  عامددددددةعن ال

حيدددددث ى دددددد  سدددددبيل  لدددددلل   ،نشدددددالى بدددددن الن يددددددفالنا للالمدددددي  اهددددددين للحدددددد مندددددن

عدددددن طىيدددددق اىع مفودددددىب الحفددددداظ علدددددى البيئدددددن مدددددن  يدددددي ودددددغيى علدددددى امدددددي ان 

ىلددددددلل   .يتأوددددددي فدددددديوب ىيوبددددددىىن وأندددددداس ىاعددددددين ىمدددددددىوين  هميددددددة المى ددددددىع

أويددددددداس الندددددددايلىن ىمدددددددىاد : بيئدددددددة خاليدددددددة مدددددددن األىسدددددددا  م دددددددي للمحافظدددددددة علدددددددى

بالسدددددتيوين في دددددب تاللددددديب أطفالندددددا علدددددى عددددددب  ىمددددد  أى علقدددددا  هدددددل  النفايدددددا ، فوددددد  

م ددددددى  للبيئدددددددة ىبطيئدددددددة التحلدددددددي ىسددددددامة ىم دددددددى  للحيىاندددددددا  ىلدددددددلل  لتخفيددددددد  

: مدددددددد ال. المف ددددددددي اسددددددددتى اع النفايددددددددا  لتقليددددددددي التلددددددددىث البيئدددددددد  نالتلددددددددىث مدددددددد

أى أغددددددىان للاينددددددة ..البالسددددددتيوية علددددددى مددددددىاد تالليددددددب أويدددددداساسددددددتى اع المددددددىاد 

 . لالستالماي مى  أخىى

 

 

 

 

 



 تصنيع النفايات إلعادةالفعاليات املقرتحة 
 

 1فعالية 

 .القنان  البالستيوية لالستالماي ععاد فالالية 

 .مفيد ش  فالي  ش  من    -:األهداف

 

   -:المواد

 .قنان  بالستي  فاىغة - أ

 .نباتا  للاينة - ب

 .مقص -  

 .ألىان - ث

 . للاينةُطب   - ج

 

  عليوا حتى توبح لدينا بن   الطُ  أىنقص القنينة من النو ،  ب نلىنوا  -:طريقة العمل

 .الاينة يأشتاقاىىى  ،  ب ن   التىبة ىناىع داخلوا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2فعالية 
 اىع بدىن ما 

 

 -:األهداف

 

 .التبخى ،م ي دىى  الميا  بالطبيالة. تالليب ا طفاي موطلحا  علمية بطىيقة محسىسة

 تىفيى الما   

 

- :المواد

 .قنان  بالستيوين - أ

 .تىبة - ب

 .ىىد من نىع الوباى -  

 .شىيط  وق - ث

 

 -:طريقة العمل

 

النو   ىبالد لل  ن  نقص القنينة من النو ،  ب ن   بوا التىبة ىن   ىىد  الوباى،  

على أعلى قة يتبخى الما  من األىىاق بول  الطىي. ب نحوب عغالقوا  ،فىقوا الخى من القنينة

ىبطىيقة التبخى هل  نسق  الماىىعا  . ىى  النبتة القنينة  ب تتساقط قطىا  الما   ىت

 . بدىن أن نستالمي الما 

 

 

 

 

 

 

 



 3فعالية 
 أدىا  مىسيقية من اللفافا ون  

 

 .ععاد  استالماي أغىان   نىيدها -:األهدا 

 تمييا ا وىا             

 تطىيى القدى  علئ التىويا            

 (.הבחנה שמיעתית) تطىيى القدى  السمالين            

 

- :المواد

 .لفافا  تىالي  - أ

 .ومغ - ب

 .مقص -  

 .وىتىن - ث

 .حبىب متنىعة - ج

 

نلىن اللفافا  وٌي حسب اختياى الطفي  ب نقص من الوىتىن، نغلق بن اللفافة  -:طريقة العمل

: الناحية األخىى ،  ب نالمي فالالية مىسيقية   ب ن   بداخي اللفافة حبىب ىنغلقوا من

 .اإليقاع، الالد

 

 

 

 

 

 

 :ععداد الماللمة

 ىنا وبوا

 بىطالة -ماللمن دمج ف  الىى ا 


