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 لوحة الِلّباد لالستعمال بالّصف 

يمِكن للوحة الِلّباد أن تلعب دور أداة تعليمية بهدف تعزيز الِقراءة و غيِرها  
من األنِشطة األخرى. من خالل استخدام قماش اللّباد على وجه اللوحة 

ُيمكن للّتالميذ حكاية و ابتداع )سّبورة( وكذلك األشكال التي تلًتِصق باللّباد 
الَقَصص التي تّمت قراءتها في الفصل أو في البيت. إّنه من الّسهل صناعة 
واِسم  الّشخصيات المسرحية من الِلّباد عن طريق َرسم أشكال أو باستخدام الرَّ

أو قواِلب الحلويات لرسم األشكال، كما يمكن للّتالميذ ابِتداع ِقطع/ نماذج  
اب بسيطة أو للَعّد. إن لوحة الِلّباد سهلة اإلعداد و ال تتطّلب ِسوى ِلَلِعب ألع

القليل من المواد فقط، و ُيمكن تعليقها على حائط الفصل أو نقُلها بُسهولة 
 من مجموعة إلى أخرى. 

  المواد
 إطار )ِبرواز( خشبي كبير )إن لم يكن مفيدًا، اّطِلع على الطريقة اإلختيارية أدناه( 

ِقطعة ِلّباد الصق أكبر بقليل من اإلطار )الِبرواز( أو ورق ُمقّوى )من  
 إن كان الِلبَّاد الالِصق غير ُمتاح، .األفضل استعمال األلوان الفاِتحة(

 .ال تستخِدم الِغراء لتثبيت الوسط ألّن الِغراء قد يختِرق الِلبَّاد() اسَتعِمْل الِغراء على حواشي ِقطعة الِلبَّاد لتثبيِته بإحكام على حاشية الّلوحة 
  اخل اإلطارُقم ِبَقّص ِقطعة من الورق الُمقّوى )كرتون( الخفيف الوزن أو الورق الخاص بالبطاقات ِبالَحجم الذي يمكن إدراُجها د

 ورق ُمقّوى من نوعية ’الكرافت’ 
 شريط الّتغليف )أو التعِبئة( 

 .. ُقم بإزالة الُزجاج و َضْعُه جاِنبًا ِبِعناية1
( من ُكلِّ الِجهات. ُقم ِبقّص الّزوايا بحيث 4/1.1. ُقم ِبقّص قطعة من اللبَّاد يتجاوز حجُمها ِقطعة لوح الورق المقوى )كرتون( بحوالي بوصة و ُربع )2

 يمكن َطّي الِلّباد دون أن َيبُدَو َضْخمًا. 
عات. َتبِّث الِلّباد حول الحواف على ظهر لوحة الورق الُمقّوى )الكرتون( . ُقم بضغط الِلّباد على لوحة  الورق المقوى )كرتون( و تسطيح أّي ُفقاّ 3

 اد نحو الخارج.مستعِمال شريطًا الِصقًا. ُقم ِبوضع لوحة الورق الُمقّوى )الكرتون( الُمغّطاة ِبِقطعة الِلبَّاد في اإلطار بحيث تكون ِجهة الِلبَّ 
 ى فوق الجزء الخلفي لّلوحة، حسب الّرغبة، و تثبيتها بِقطعة من ورق ’الكرافت’ الُمقّوى و بعضًا من شريط الّتغليف. ُيمِكُنك إضافة لوحة ثانية من الورق الُمقوّ . 4
ّلوح بعد . أِضف حّمالة للصّور إلى ُجزء اإلطار الخشبي الُعلوي من الخلف من أجِل التركيب على الِجدار. كما ُيمِكن تثبيت اإلطار على ِمسند ل5

   َوضِع األخير على ُعلٍو يناِسب قامة األطفال. 

 الطريقة اإلختيارية
ور، ُقم ِبَقّص ِقطعة ُمرّبعة م1 ن الورق المقوى الُمَمّوج الّثقيل )كالّنوع الُمستخدم ِلصناديق األدوات المنزلية(. تأّكد أّن الّلوحة . إذا لم يتوّفر إطار للصُّ

ِهما لبعِضِهما ِبشريٍط الِصق للُحصول على ُسمٍك ُمزدوج.  قِوية. قد ترغُب في َقّصِ ِقطعتين من الورق و ضمِّ
( من ُكلِّ الِجهات. ُقم ِبقّص الّزوايا بحيث يمكن َطّي الِلّباد من 4/1.1بحوالي بوصة و ُربع ) . ُقم ِبقّص قطعة من اللبَّاد يتجاوز حجُمها حجَم اإلطار2

 حول الّلوحة دون أن َيبُدَو َضْخمًا.
 . ألِصق الِلّباد حول لوحة الورق الُمقّوى من الَخلف ُمستعِمال الّشريط الاّلِصق.3
 ورق ُمقّوى من نوعية ’الكرافت’ ُمستخِدمٍا شريط التَّغليف )التعبئة(.ن . ُقم بَتْغِطية ظهر لوحة الورق الُمقّوى بورقة م4
 ج.. من أجِل تعليق لوحة الِلبَّاد، المصنوعة من الورق الُمقّوى على الِجدار، استعمل ِقَطعًا من ال ’فيلكرو’ للحصول على أحسِن النتائ5
 مختلفة من ورق الرسم العالي الَجْوَدة و وْضِعها كحواشي غير عادية َحْول لوحة الِلبَّاد.. من أجل أفكار ترفيهية، يمكنك َقّص ألوان و أشكال 6

 

 لوحة ِلبَّاد بأرضية ُزخُرِفّية 

 قصص الهدهد التعليمية 
 كيفية صنع لوحة الِلّباد لالستعمال بالّصف 


