
أكليل عيد كندا
أملواد:

صحن ورق أبيض

ورق مناديل أحمر

صمغ

مقص

رشيط

قلم ألوان أحمر

)ملمع للتزيني(

ألتعليامت:

أرسم ورقة أمليبل يف وسط صحن ورقي أبيض. لون ورقة امليبل بأستخدام قلم تلوين أحمر.

ألصق ورقة امليبل بألصمغ أو ألغراء ، ضع أمللمع فوقها للتزيني.

قص أملناديل الورقية إىل مربعات انج واحد ، وأستخدم ألصمغ لتلصيقهم عىل ألحافة الخارجية لصحن الورقي.

ميكن لألطفال األكرب سًنا لف كل مربع حول نهاية قلم الرصاص ، ثم غمسه يف الغراء وتطبيقه بألصحن ألورقي.

ميكن لألطفال األصغر سًنا أن يقوموا بتجعيد أملناديل ألورقية ، ثم غمسها يف ألغراء وتطبيقها بألصحن ألورقي.

قم بتثبيت ألرشيط عىل ألصحن ألورقي وعلقه عىل الباب.

دمية ورق ألقندس
أملواد:

كيس ورقي واحد

ورق ابيض

ورق بني

مقص آمن لألطفال

قلم أسود أو قلم تلوين

غراء قوي

 

ألتعليامت:

أطلب من طفلك رسم عينني بأستخدام أللون أالسود عىل ورق أبيض وقصها.

قص مستطيل ألسنان ألقندس من الورق األبيض.

قص أربعة أشكال بيضاوية من ألورق البني ملخالب ألقندس وشكل أخر بيضوي كبري لذيل ألقندس.

أطوي ألكيس ألورقي بأتجاهك  ثم أجعل طفلك يلصق ألعينني عىل ألطية.

أرسم أنف أسود تحت ألعينني عىل طية ألكيس ألورقي.

ألصق األسنان ألبيضاء امللتصقة بالطيّة تحتها.

ألصق ألكفوف ألبيضاوية للقندس عىل جانبي الكيس الورقي.

ألصق ذيل ألقندس يف ألجزء ألخلفي من ألحقيبة ألورقية بحيث يتعلق أسفل فتحة الكيس.

دع دميتك تجف ثم ألعب فيها.

 

إضغط هنا للمزيد من أنشطة يوم كندا.

هذا األسبوع ، يستعد ألكنديون يف جميع أنحاء ألبالد لألحتفال ألسنوي بيوم كندا. يف كل عام ، يتم األحتفال 

يف األول من متوز )يوليو( بألفعاليات ألعامة  يف جميع أنحاء ألبالد مثل ألنزهات وحفالت ألشواء وألحفالت 

أملوسيقية وأملهرجانات وألعروض واأللعاب النارية. هذا ألعام ، نحن يف وضع مختلف ، وتم إلغاء جميع 

أملسريات وأملهرجانات وألحفالت أملوسيقية وغريها بسبب كوفيد-١٩. ستوفر لك هذه ألنرشة معلومات حول 

أهم عطلة وطنية يف كندا.

تاريخ كندا:
يوم كندا هو عطلة قانونية أتحادية وهو أليوم الوطني لكندا ، تحتفل بالذكرى السنوية لـ ١ متوز ١٨٦٧ ، 

عندما وقعت كندا عىل قانون الدستور وأصبحت أنحاًدا جديًدا مع دستورها ألخاص.

يف هذا اليوم ، أتحدت أملستعمرات ألربيطانية لنيو برونزويك ونوفا سكوشيا ومقاطعة كندا يف سيادة واحدة 

تحت اسم كندا، وأصبحت أملستعمرات أوىل أملحافظات يف البالد.

تم تقسيم مقاطعة كندا يف العملية وأعيدت تسميتها إىل كيبيك وأونتاريو.

يف ٢٠ من حزيران ١٨٦٨ ، أعلن ألحاكم ألعام ألكندي أنه يجب عىل ألكنديني االحتفال بالذكرى السنوية 

للكونفدرالية.

أصبحت العطلة عطلة قانونية عام ١٨٧٩ ، وكانت تُعرف يف األصل باسم يوم ألسيادة.

يف ٢٧ ترشين أالول ١٩٨٢ أصبح يوم دومينيون يوم كندا ، وكان األسم الجديد يرمز إىل األبتعاد عن مايض 

كندا األستعامري.

أصبح                        رسمياً ألنشيد ألوطني ألكندي يف ١ متوز ١٩٨٠ كجزء من أحتفاالت دومينيون يف ذلك 

ألعام عىل

ألرغم من إنه كان موجوداً منذ أحتفال يوم سان جان بابتيست عام ١٨٨٠.

ألنشاطات ألعائلية ليوم كندا:
يتم االحتفال بيوم كندا خالل أحد أكرث شهور ألسنة دفئًا. فيام ييل بعض األنشطة ألفريدة التي تحتفل برتاثنا 

وصيفنا. ميكن ألقيام بهذه األنشطة كعائلة.

تلوين االلعاب ألنارية
أملواد:

ألوان ألطالء أملختلفة

أوعية  فارغة صغرية

ماء وقصبة

ورق أبيض أو صحيفة أو بالستيك لتغطية الطاولة

 

ألتعليامت:

 ضع بضع قطرات من ألطالء يف كل وعاء وأضف أملاء لعمل طالء سائل للغاية.

أغمس ألقصبة يف ألطالء وأظهر لطفلك كيفية ألنفخ من خالل ألقصبة لرش ألطالء عىل ألورقة.

.)ميكنك أيًضا غمس القصبة يف أملاء ثم تغطيتها بإبهامك لتثبيت بعض الطالء ثم إرفع إبهامك فوق الورقة(

وضح لطفلك كيفية إمالة القصبة ونفخ الطالء أملوجود بالفعل عىل الورق لجعله ميتد ويلون الورق يف 

خطوط تبدو مثل األلعاب النارية.

دع طفلك يضيف أملزيد من الطالء والنفخ لعمل خطوط مائية.

تذكر أن ال تبلع الطالء بل تنفخه.

 

رسم أثر ورقة ألشجر
أملواد:

ورقة شجر كبرية يفضل أن تكون ميبل

ورق ابيض

لون أحمر

 

ألتعليامت:

ضع ورق ألشجر تحت الورقة ألبيضاء بحيث تكون يف أملنتصف.

بأستخدام قلم ألتلوين ، ساعد طفلك عىل فرك أملكان التي توجد فيها ورق ألشجر عىل ألورقة البيضاء.

اجعل طفلك يلون بألون أالحمر عىل ألجزء أالعىل واألسفل من الورقة ليصنع العلم الكندي.

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076
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مرحباً أيها األباء واألُمهات:

أحتفاالت يوم كندا  أالفرتاضية ألوطنية
                       دعونا نحتفل بيوم كندا بطريقة مختلفة هذا العام.

إضغط هنا لأللتقاء فعليًا ومشاركة فخرنا بكوننا كنديني.

حقائق عن كندا :

عاصمة كندا هي أوتاوا.

أملدن ألرئيسية تشمل تورونتو ومونرتيال وفانكوفر وإدمونتون وكالغاري.

أللغتان ألرئيسيتان يف كندا هام اإلنجليزية وألفرنسية.

كندا هي ثاين أكرب دولة يف ألعامل من حيث أملساحة اإلجاملية ٣.٨٥ مليون ميل مربع )روسيا هي 
األكرب - ٦.٦مليون ميل مربع(.

تتكون كندا من عرشة مقاطعات و ثالثة أقاليم.

يأيت اسم كندا من كلمة                ألتي تعني أالستيطان أو ألقرية بلغة سانت لورانس أاليروكوي 
أالصليني.

ألرياضة األكرث شعبية يف كندا هي هويك ألجليد.

ورقة القيقب )أمليبل( هي رمز كندي وتظهر بشكل بارز عىل ألعلم الوطني.

الحيوان الوطني لكندا  هو ألقندس.

ألنشيد ألوطني ألكندي هو                          إضغط هنا للتاريخ وراء أالغنية وأالستامع للنغمة.

ألنرشة ألخاصة
األحتفال بعيد ميالد أمتنا

عيد ميالد سعيد كندا
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