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متــحـــف األطـفــــال قــطــــر
التعلــم مـن خــالل اللعــب

يستحق كل طفل أن ُتتاح له الفرصة لتطوير وصقل إمكاناته 
وتنمية قدراته الفردية. ُيتيح متحف األطفال أحدث وسائل تنمية 
قدرات الطفل وصقل مواهبه لمساعدة األطفال واألسر على 

النجاح واالزدهار وإطالق العنان للتطور واإلبداع.

نحن ندعم جميع األطفال، بما فيهم األطفال ذوي االحتياجات 
الخاصة في مجال التعليم، للتعلم من خالل اللعب، واالستمتاع 
باألنشطة مع العائلة واألصدقاء. كما نحرص على َتْنِشَئتهم 
ورعايتهم ليكونوا قادة المستقبل، وهو ما من شأنه دعم 

أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

Qatar Children’s Museum
Learning through Play

Every child deserves the opportunity to develop 
and fulfil their individual potential. Qatar Children’s 
Museum provides cutting-edge child developmental 
settings and resources to help children and their 
families thrive.

We support all children, including those with special 
education needs and disabilities, to learn through 
play, have fun and bond with family and friends, 
while nurturing them to be the future leaders and 
caretakers of qatar, supporting the goals of the 
Qatar National Vision 2030.
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لنتعرف على النشاط
Activity Overview
–

أهداف التعليم
Learning Goals
- 

We are going to create a small medal using a natural material, the palm frond.
This material was used by people in the gulf for a long time to create many items. 
For example dinner tables, wicker hand fans, baskets, and many more useful 
household items. Learning traditional crafting skills are a fun hands-on way of 
exploring and learning a country’s history and heritage. Craft is about connection 
– to nature, to place and to culture. Introducing such skills to future generations 
plays an important part in cultural preservation.

1. Introducing children to the traditional craft of palm 
frond weaving.
2. Promoting Qatari heritage appreciation and identity 
in children.
3. Sharpening of children’s sensorimotor skills. 
4. Fostering children’s connection to and appreciation 
of nature, through the use of natural, and eco-friendly 
materials and eco-friendly materials.

سنصنع ميدالية صغيرة باستخدام مواد طبيعية كان أجدادنا يستخدمونها في صنع الكثير من المقتنيات 
كسفرة الطعام، والمهفة، والجفير )سلة(، وغيرها الكثير. فمعرفة المهن الحرفية القديمة هي جزء 

من تاريخ وتراث أي بلد وتقديمها لألجيال القادمة أمر أساسي للحفاظ عليها. 

1. تعريف األطفال بالحرف اليدوية القديمة.
2. تعزيز حب التراث والهوية لدى األطفال. 

3. صقل مهارات األطفال الحسية.
4. تعزيز اإلبداع لدى األطفال بالتعمق في استخدام 

المواد الطبيعية والصديقة للبيئة. 

To the Activity Instructions >> 
<< لتعليمـــــــــات النشــــــــــاط
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نشاط تجريبي
Activity Demo
- 

قائمة المواد
Material Lists
-

الخطوات
Instructions
-

قوموا بزيارة الرابط أدناه لمشاهدة 
فيديو يستعرض الخطوات
Visit the link below to watch 
the video showing the steps
https://tinyurl.com/qcm-palm-weave

- Wicker palm leaf
- Scissors (optional)

- خوص سعف النخيل
- مقص )اختياري(

1. يتم أخذ السعف وفصله من النصف 
ليكون أضعف.

1. Take the palm leaf, split it in the 
middle, so it will be narrower.
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4. نثني آخر سعفة من اليسار )ث(
إلى المنتصف.

3. نثني الجزء السفلي )ب( إلى أعلى. 
اآلن أصبح السعف كله موجه إلى األعلى.

5. ثم نثني آخر سعفة من اليمين )ت( 
باتجاه المنتصف ثم نبدلها مع السعفة )ب(.

4. Fold the last left leaf (D) to the 
middle.

3. Fold the lower part (B) upwards. 
Now, all the leaves should be 
pointing upwards.

5. Fold the last right leaf (C) to the 
middle, then change it with the leaf (B).

2. نضع اثنان من السعف فوق 
بعضهما مشكلين عالمة زائد + أو 

عالمة الضرب x )أ- ب- ت- ث(. 
Aأ

Bب

Cت

Dث

2.Then put both leaves on the top 
of each other forming the mark + 
or x (A, B, C, D).
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6. نعيد الخطوات حتى نصل آلخر سعفة.

6. Repeat the same steps until you 
reach to the last leaf. 

7. ثم نبرم السعف ونثنيه على شكل 
حلقة ونثبته داخل الميدالية.

نتمنى أن تكونوا قد استمتعم بهذا 
النشاط. بإمكانكم تطبيق خطوات 

عمل النسيج باستخدام مواد أخرى 
متوفرة لديكم كالشرائط، وشرائط 

الورق، وأيضًا القماش. 

7. Then twist it, fold it in the form 
of a ring, and tuck it into the medal. 

We hope you enjoyed weaving. 
You can also weave using other 
materials you can find around the 
house. Try using ribbons or strips 
of paper and even cloth.  
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دعوة للعب
Play Prompts
- 

العبوا وابحثوا حولكم. هل تستطيعون ان تجدوا أشياء مصنوعة من سعف النخيل؟ 

تناقشوا مع أطفالكم عن أهمية الطبيعة واعتماد اإلنسان على الموارد الطبيعية للعيش. 

تخيلوا وفكروا مع أطفالكم كيف كان اآلباء واألجداد يعيشون على المواد األولية 
وأن الحاجة كانت دائًما أم االختراع.

Play a game and look around you. Can you find things woven out of palm leaves? 

Use this activity as a prompt to discuss how we as humans use and depend on nature.

Reflect with your children how people from the past had to be creative in using 
the natural materials around them.  
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Send your videos to our e-mail or Instagram
CHILDRENSMUSEUM@QM.ORG.QA

@CHILDRENSMUSEUM.QA

أرسلوا مشاركاتكم على

التنسوا إرسال مشاركاتكم!

Dont forget to 

Share your Work 
with us to be featured!


