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 :1الخطوة 
 . ُقم ِبلّف الجسم حول أصبعك بحيث يتوافق معه. 1
 . ُقم بالخياطة على طول الحاشية المفتوحة. ثم 2

  :2الخطوة  
 .بينهاُخد الِقطع الجانبية و وافق  .1
 .. أدِخل الذيل من األسفل2
  . ُقم بالخياطة على طول الحاشية المفتوحة من الظهر ابتداًء من3

  فوق الساقين الخلفيتين إلى ما تحت الذيل مع ربط هذا األخير    
 . (2الخطوة   )الخياطة كما هو موّضح من خالل الصورة في   
 . من كل جهة( . ُقم بخياطة خصلة الشعر على رأس الذيل )واحدة 4

   :3الخطوة 
   .َضع الجسم بين الِقطع الجانبية  .1
 . قم بخياطتها على طول الحاشية الُعليا )انظر إلى الصورة ... في 2
  . (3الخطوة    
 .. أِضف ُغَرز لربط الساقين بالجسم3
 . ُقم بخياطة قطعة أصبع )القدم( على كل قدم )راجع الصورة في  4

 . (3الخطوة    

   :4الخطوة 
 . ُقم بخياطة الَخطم )األنف و الفكين( على الوجه .1
 . قم بخياطة الوجه مع ِلبدة األسد و وضع ُغرز حول حاشية الوجه  2

 . (4الخطوة )انظر إلى الصورة في    

 

   :7الخطوة 
 . ُقم بإلصاق ُرقع العين و اللسان و األنف .1
 . عين. ألِصق ُكّل 2
 . . ارسم الجفن و حْدقة العين )البؤبؤة( على كّل عين3
    .. ارسم االبتسامة و نقاط الشاِرب4

 

   :5الخطوة 
 ُقم بخياطة ِلبدة األسد مع الرأس وضع ُغرز أعلى الرأس من وراء الوجه   .1

 . (5الخطوة فقط )انظر ... الصورة في      
 . تظهر على الوجه: تأكد من أن الُغرز ال  مالحظة 

   :6الخطوة 
 ُقم بخياطة الحاشية الخلفية السفلى للرأس مع الحاشية الخلفية )َظْهر(  .1

 . الجسم والِقطع الجانبية التي خيَطت معاً      

 

 6الخطوة 
 7الخطوة  

 

 2الخطوة 

 4الخطوة 
 

 قصص الهدهد التعليمية
 كيفية صنع ُدمية أصابع

 األسد الذي رأى نفسهُ في الماء 

 استَمتِع ! 

 5الخطوة 
 

 3الخطوة 
 



 

 ُقم بالّلف بهذه الطريقة 

 الّلوازم وِقطع نماذج لدمى األصابع

 

 الّلوازم :
 أسمر    ،أحمر ،برتقالي فاتح ،ُبّني أزرق فاتح، . قماش الّلباد: أسود،1

فرة      و أبيض   ،مائل للصُّ
 . ِغراء 2
 . أقالم تخطيط ذات رؤوس دقيقة: أسود  3
 . إبرة خياطة 4
 . مقّص 5
 . دبابيس مستقيمة 6
 . خيط7

 ِلبدة األسد
 برتقالي فاتح

 2 ُقص   -بقعة العين 
 بنِّي

 2 ُقص  -العين 
فرة  األنف أسمر مائل للصُّ

 أسود
 اللسان
 أحمر

 4ُقص  -أصبع القدم  
 أبيض 

 الرأس
فرةأسمر   مائل للصُّ

 الوجه
فرة  أسمر مائل للصُّ

 الَخطم )األنف و الفكين( 
 أبيض 

 الجسم
فرة  أسمر مائل للصُّ

 2ُقص  -الجانب 
فرة  أسمر مائل للصُّ

 2ُقص  -خصلة الشعر
 بّني

 الذيل
فرة  أسمر مائل للصُّ
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تحذير:   تفادى اإلصابة ! ُينصح إشراف الكبار إذا استدعى األمر. يتضمن هذا المشروع استخدام المقص للّتقطيع و استعمال إبرة  
  ستقيمة و حاّدة !خياطة حاّدة و كذلك دبابيس م


