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أنا أريد ,أنت تريد ,كلنا نريد
أاليس كريم

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

لقد أىت ألصيف أخريا ً  ،وأي وجبة خفيفة لألطفال وتربيدهم أفضل من اآليس كريم! من ألصعب يف ألوقت
ألحارض ألخروج لتناول اآليس كريم  ،لذلك سيكون ألبديل األفضل واألكرث متعة هو صنع ايس كريم يدوي
حيث ميكنك التأكد من أن أملكونات التي تستخدمها طازجة وطبيعية .أيضً ا  ،بهذه الطريقة ميكنك أختيار
نكهات اآليس كريم التي يحبها أطفالك كث ًريا وألعثور عىل أفكار نكهات جديدة .يف هذه ألنرشة  ،ستجد طرقًا
مختلفة إلعداد اآليس كريم أللذيذ الذي تصنعه أنت وطفلك واألستمتاع به.

نشاطات:

أالطفال الرضع (من  ١٨-٣شهراً)

أللعب ألحيس بأليس كريم
أملواد:
نكهات اآليس كريم أملختلفة
صينية  /ألكريس أملرتفع لألطفال
ألتعليامت:
ابدأ بوضع نكهة واحدة من اآليس كريم يف ألصينية أو أملقعد أملرتفع.
ميكن لطفلك أستكشاف اآليس كريم بحواسه :الذوق وأللمس وألشم.
أستمر بإضافة نكهات آيس كريم أخرى  ،ودع طفلك يستكشفها.
للحصول عىل أفكار عصا أاليس كريم ألثلجية لألطفال الذين تظهر أسنانهم إضغط هنا.

أالطفال الصغار (من  ١٩شهراً  ٢.٥ -سنوات)
سكب أأليس كريم
أملواد:
أيس كريم
مالعق
مخروط أاليس كريم أو أكواب بالستيكية صغرية
ألتعليامت:
حرض جميع أملواد.
أجعل طفلك يتحسس وعاء اآليس كريم وناقش كيف يشعر.
دع طفلك يفتح ألغطاء وينظر إىل ألداخل .تحدث عن لون اآليس كريم  ،وشمه  ،وما إىل ذلك.
ميكن لطفلك اآلن وضع بعض اآليس كريم يف أكواب لك ولنفسه.
إستمتع!
إضغط هنا لقراءة قصة طفل صغري عن اآليس كريم.

أطفال عمر ماقبل املدرسة (من  ٥-٢.٥سنوات)
محل أيس كريم
أملواد:
صندوق كرتون كبري
ألوان
طالء (اختياري)
سكني  /مقص
أوراق ملونة
أوعية
مالعق
آيس كريم أو كرات قطنية  /مناديل ورقية
ألتعليامت:
قص نافذة كبرية عىل جانبي ألصندوق.
أطلب من طفلك أن يزين ألصندوق بورق ملون  ،صناع  ،طالء  ،إلخ.
قم بعمل الفتة ملحل اآليس كريم.
مبجرد األنتهاء من متجر اآليس كريم ألخاص بك  ،أذهب داخل ألصندوق وأبدأ يف بيع بعض اآليس كريم.
إذا مل يكن لديك آيس كريم يف أملنزل  ،فإليك بعض األفكار لصنع اآليس كريم :كرات ألقطن  ،ورق أملناديل
أملجعدة والورق أملقطع للرش وألتزيني.
ملزيد من أنشطة اآليس كريم إضغط هنا.

رياض أألطفال (من ٦ - ٤سنوات)

أيس كريم فيي كيس

أملواد:
نصف كوب كريم أو لنب (خمسني بلمية دسم)
ربع ملعقة صغرية فانيليا
ملعقة كبرية سكر
ثالثة أكواب من الثلج
ثلث كوب ملح
أكياس بحجم كبري Ziploc
أكياس بحجم ربع Ziploc
رشات تزيني  ،رشاب شوكوالتة  ،فواكه (اختياري)
ألتعليامت:
إجعل طفلك يقيس ألكرمية  /ألحليب وألفانيليا وألسكر  ،ثم أضفهم إىل كيس بحجم ربع .أغلق ألكيس جيدا ً.
قم بقياس ووضع ألثلج وأمللح يف كيس بحجم جالون.
ضع ألكيس ربع ألحجم داخل الكيس بحجم كبري مملوء بألثلج  ،ورج ألكيس ملدة خمسة دقائق حتى يتحول
أللنب إىل صالبة.
انتهى اآليس كريم ألخاص بك! أضف رشات ألتزيني أو رشاب ألشوكوالتة أو ألفاكهة لألستمتاع.
للمزيد من أنشطة اآليس كريم  ،إضغط هنا.

أطفال عمر املدرسة (من ١ ٢- ٦سنوات)

صنع عصا أاليس كريم ألثلجية يف ألبيت

أملواد:
قوالب عصا أاليس كريم (إن وجدت)  ،أو صواين مكعبات ألثلج
عصري
ألفاكهة أملتوفرة يف أملنزل
أعواد عصا االيس كريم أو أعواد أسنان
ألتعليامت:
أعرص أو أمزج بعض ألفاكهة ألطازجة .ميكنك أيضً ا أستخدام ألعصري الذي يتم رشاؤه من أملحالت.
أقطع قطع صغرية من ألفاكهة أملتبقية.
أضف قطع ألفاكهة إىل كل قالب أو علبة مكعبات ألثلج وأضف ألعصري.
قم بتغطية ألقالب بالغطاء أو أضف أألعواد إىل كل قسم من علبة مكعبات ألثلج  ،وضعها يف ألفريزر.
إضغط هنا للحصول عىل وصفة اآليس كريم أخرى.

نَو ُد أن نسمع منك! من فضلك  ،أرسل لنا مالحظاتك أو
تعليقاتك أو اقرتاحاتك إىل عنوان الربيد االلكرتوين أدناه

CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

نصيحة اليوم:
فيام ييل بعض ألحقائق أملرحة عن اآليس كريم:
أكرث نكهة اآليس كريم شعبية هي ألفانيال ثم ألشوكوالتة.
ألدولة التي تستهلك معظم اآليس كريم هي نيوزيلندا  ،تليها ألواليات أملتحدة وأسرتاليا وفنلندا.
متوسط عدد أللعقات إلنهاء ملعقة أيس كريم هي خمسني لعقة.
تم ألعثور عىل أول وصفة آيس كريم مكتوبة يف كتاب ألوصفات اإلنجليزية عام ١٦٦٥
أطول مخروط لأليس كريم كان أطول من تسعة أقدام يف إيطاليا.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

